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SESIÓN ORDINARIA DEL
EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO PLENO DE
FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

SESIÓN
ORDINARIA
DO
EXCELENTÍSIMO
CONCELLO PLENO DE DATA
13 DE XUÑO DE 2016

En el Salón de Sesiones de las
Casas Consistoriales de la ciudad
de A Coruña, a 13 de junio de
2016. Bajo la Presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente,
don 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. 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 y Dª. Avia Veira
González, se reunió, previa
convocatoria reglamentariamente
circulada,
el
Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, al objeto de

No Salón de Sesións da Casa do
Concello da cidade da Coruña, a
13 de xuño de 2016. Baixo a
presidencia do Excmo. Sr.
Alcalde-Presidente, don 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. 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
convocatoria
regulamentariamente circulada, o
excelentísimo Concello Pleno, co
obxecto de realizar sesión
ordinaria
en
primeira
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celebrar sesión ordinaria
primera convocatoria.

en

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.

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.

Justifica su ausencia Dª Rosa
María Lendoiro Otero.

Xustifica a súa ausencia Dª Rosa
María Lendoiro Otero.

Siendo las diecisiete horas y tres
minutos, por la Presidencia se
declara
abierta
la
sesión
pasándose a tratar de los
siguientes asuntos incluidos en el
orden del día.

Ás dezasete horas e tres minutos,
a presidencia declara iniciada a
sesión e pasa a tratar os seguintes
asuntos incluídos na orde do día.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Bueno.

Bo.

Moi boa tarde a todas e a todos e
benvidos a esta sesión ordinaria
do Excmo. Concello Pleno.
Benvidos, tanto os membros da
Corporación, como o público que
nos acompaña aquí, a través da
retransmisión en streaming, así
como persoal municipal e
membros da prensa que, coma
sempre, están con nós.

Moi boa tarde a todas e a todos e
benvidos a esta sesión ordinaria
do Excmo. Concello Pleno.
Benvidos, tanto os membros da
Corporación, como o público que
nos acompaña aquí, a través da
retransmisión en streaming, así
como persoal municipal e
membros da prensa que, coma
sempre, están connosco.

En primer lugar, señor secretario.

En
primeiro
secretario.

I - PARTE RESOLUTIVA.

I - PARTE RESOLUTIVA.

92 - Aprobación acta.

92 - Aprobación acta.

lugar,

señor
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Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

Aprobación do borrador da Acta
da Sesión Ordinaria realizada o
día 9 de mayo de 2016.

Aprobación do borrador da Acta
da Sesión Ordinaria realizada o
día 9 de maio de 2016.

Presidencia

Presidencia

Algunha observación ou algunha
emenda á acta?

Algunha observación ou algunha
emenda á acta?

Non? Aprobamos logo?

Non? Aprobamos logo?

Moi ben, queda aprobada a acta.

Moi ben, queda aprobada a acta.

93 – Comunicaciones Alcaldía

93 – Comunicacións Alcaldía

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

En canto ás Comunicacións da
Alcaldía, lamentablemente un
Pleno máis e, cumprindo a moción
do pasado 14 de setembro de 2015
que se aprobou por unanimidade,
de acordo con tal moción,
comprometímonos a gardar un
minuto de silencio en cada Pleno
ordinario por cada unha das
víctimas da violencia machista
que fosen asasinadas durante o
período entre plenos. Non?

En canto ás Comunicacións da
Alcaldía, lamentablemente un
Pleno máis e, cumprindo a
moción do pasado 14 de setembro
de 2015 que se aprobou por
unanimidade, de acordo con tal
moción, comprometímonos a
gardar un minuto de silencio en
cada Pleno ordinario por cada
unha das vítimas da violencia
machista que fosen asasinadas
durante o período entre plenos.
Non?

Hoxe, pois, lamentablemente
como dícia, unha vez máis, hai
oito
mulleres
falecidas
e
asasinadas. Son:

Hoxe, pois, lamentablemente
como dícia, unha vez máis, hai
oito
mulleres
falecidas
e
asasinadas. Son:

1. María Candelaria González
Dorta, 50 anos, Santa Cruz de

1. María Candelaria González
Dorta, 50 anos, Santa Cruz de
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Tenerife.

Tenerife.

2. Persoa descoñecida de nomes
descoñecidos de 37 anos, de
Canyellas (Barcelona).

2. Persoa descoñecida de nomes
descoñecidos de 37 anos, de
Canyellas (Barcelona).

3. Catherine Giselle
Pérez, 23 anos. Madrid.

3. Catherine Giselle
Pérez, 23 anos. Madrid.

Angulo

Angulo

4. Lucía Patrascu, 46 anos. Puerto
de Pollença (Mallorca).

4. Lucía Patrascu, 46 anos. Porto
de Pollença (Mallorca).

5. Jana Enache, 32 anos. Sevilla,

5. Jana Enache, 32 anos. Sevilla,

6. Iniciais K.A.R. 25 anos. Adeje.
Santa Cruz de Tenerife.

6- Iniciais K.A.R. 25 anos. Adeje.
Santa Cruz de Tenerife.

7. Nome e apelidos non
coñecidos, 36 anos. Torre
Pacheco, rexión de Murcia.

7. Nome e apelidos non
coñecidos, 36 anos. Torre
Pacheco, rexión de Murcia.

8. E finalmente, tamén unha
persoa de nome e apelidos non
coñecidos de 40 anos. Badalona
(Barcelona).

8. E finalmente, tamén unha
persoa de nome e apelidos non
coñecidos de 40 anos. Badalona
(Barcelona).

Evidentemente e, ainda que xa o
fixemos esta mañán, sirvan tamén
estes oito minutos de silencio,
como honenaxe ás vítimas da
“matanza de Orlando”, sucedida
esta fin de semana.

Evidentemente e, ainda que xa o
fixemos esta mañá, sirvan tamén
estes oito minutos de silencio,
como honenaxe ás vítimas da
“matanza de Orlando”, sucedida
esta fin de semana.

Intervenciones

Intervencións

Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

Bueno.

Bo.

Antes non mencionei desculpar a
dona Rosa Lendoiro Otero que ten
xustificada a súa ausencia a esta
Sesión.

Antes non mencionei desculpar a
dona Rosa Lendoiro Otero que
ten xustificada a súa ausencia a
esta Sesión.
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Área
de
Facenda
Administración.

e

Área
de
Facenda
Administración.

e

Oficina Orzamentaria

Oficina Orzamentaria

Expediente de aprobación de
recoñecementos extraxudiciais de
obrigacións para imputar ao
Orzamento de 2016.

Expediente de aprobación de
recoñecementos extraxudiciais de
obrigacións para imputar ao
Orzamento de 2016.

ÁREA DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE FACENDA
ADMINISTRACIÓN

Y

E

Oficina Presupuestaria

Oficina Ozamentaria

94 – Expediente de aprobación
de
reconocimientos
extrajudiciales.

94 – Expediente de aprobación
de
recoñecementos
extraxudiciais.

Asunto:
Expediente
de
aprobación de reconocimientos
extrajudiciales de obligaciones
para imputar al Presupuesto de
2016.

Asunto:
Expediente
de
aprobación de recoñecementos
extraxudiciais de obrigacións
para imputar ao Orzamento de
2016.

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión Informativa de
Hacienda y Administración con
el voto favorable del Grupo
Municipal de Marea Atlántica y
las abstenciones de los Grupos
Municipales
del
Partido
Popular, PSOE y Mixto (BNGAA), proponiéndose al Pleno
Municipal la adopción del
siguiente:

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
Informativa
de
Facenda e Administración co
voto
favorable
do
Grupo
Municipal de Marea Atlántica e
as abstencións dos Grupos
Municipais do Partido Popular,
PSOE e Mixto (BNG-AA),
propoñéndose
ao
Pleno
Municipal a adopción do
seguinte:

Acuerdo

Acordo

Reconocer
las
obligaciones
procedentes
de
ejercicios
anteriores por importe total de

Recoñecer
as
obrigacións
procedentes
de
exercicios
anteriores por importe total de

6

ochocientos
veintitrés
mil
trescientos noventa y cuatro euros
con noventa y siete céntimos
(823.394,97€), individualizadas
en
el
listado
denominado
Reconocimiento Extrajudicial de
Obligaciones 1/2016.

oitocentos vinte e tres mil
trescentos noventa e catro euros
con noventa e sete céntimos
(823.394,97 €), individualizadas
na
listaxe
denominada
Recoñecemento Extraxudicial de
Obrigacións 1/2016.

Presidencia

Presidencia

Pois,
moitas
grazas
señor
secretario. Ten a palabra a
concelleira de Facenda, dona
Eugenia Vieito.

Pois, moitas grazas señor
secretario. Ten a palabra a
concelleira de Facenda, dona
Eugenia Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

En primeiro lugar, boa tarde a
todos e a todas, e neste Pleno,
sobre todo, á xente que está
presente hoxe, aos que nos siguen
por streaming e especialmente
neste Pleno, porque é o noso
aniversario. Hai un ano da
investidura e tamén, porque se
trata dun Pleno histórico, por un
asunto que traemos hoxe, a este
Pleno que é a renda social
municipal.

En primeiro lugar, boa tarde a
todos e a todas, e neste Pleno,
sobre todo, á xente que está
presente hoxe, aos que nos seguen
por streaming e especialmente
neste Pleno, porque é o noso
aniversario. Hai un ano da
investidura e tamén, porque se
trata dun Pleno histórico, por un
asunto que traemos hoxe, a este
Pleno que é a renda social
municipal.

En canto ao asunto que me
compete, lle corresponde a
Concellería
de
Facenda
e
Administración, bastante máis
prosaico e se trata de… Traemos a
este Pleno, a aprobación, previo
ditamen favorable, emitido pola
Comisión de Facenda, celebrada o
pasado
9
de
maio,
un
recoñecemento extraxudicial de
crédito por importe de 823.394,97
euros.
O
recoñecemento
extraxudicial opera como unha

En canto ao asunto que me
compete,
correspóndelle
a
Concellería de Facenda e
Administración, bastante máis
prosaico e trátase de… Traemos a
este Pleno, a aprobación, previo
ditamen favorable, emitido pola
Comisión de Facenda, celebrada
o pasado 9 de maio, un
recoñecemento extraxudicial de
crédito por importe de 823.394,97
euros.
O
recoñecemento
extraxudicial opera como unha
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excepción ao principio de
anualidade orzamentaria e, desta
maneira, permite que se poida
imputar ao Orzamento do 2016,
gastos efectuados en exercicios
anteriores.

excepción ao principio de
anualidade orzamentaria e, desta
maneira, permite que se poida
imputar ao Orzamento do 2016,
gastos efectuados en exercicios
anteriores.

De acordo coas bases de
execución do Orzamento deste
ano, para poder levar a cabo este
recoñecemento, se require exista
un recoñecemento de obriga,
mediante a xustificación de todos
os condicionantes de actuación e,
igualmente, da motivación da
necesidade de facer fronte a estes
gastos e, para tal efecto, se inclue
tamén no expediente os informes
emitidos
polos
diferentes
servicios.

De acordo coas bases de
execución do Orzamento deste
ano, para poder levar a cabo este
recoñecemento, se require exista
un recoñecemento de obriga,
mediante a xustificación de todos
os condicionantes de actuación e,
igualmente, da motivación da
necesidade de facer fronte a estes
gastos e, para tal efecto, se inclue
tamén no expediente os informes
emitidos polos diferentes servizos.

Por outra parte, ten que existir
existencia
de
dotación
orzamentaria específica, adecuada
y suficiente para a imputación do
devandito gasto. Esta dotación,
por un lado, pode vir dada con
cargos propios aos créditos
iniciais do Orzamento, ou ben, a
través, tamén, dunha modificación
orzamentaria, tramitada a tal
efecto.

Por outra parte, ten que existir
existencia
de
dotación
orzamentaria
específica,
adecuada e suficiente para a
imputación do devandito gasto.
Esta dotación, por unha banda,
pode vir dada con cargos propios
aos
créditos
iniciais
do
Orzamento, ou ben, a través,
tamén,
dunha
modificación
orzamentaria, tramitada para ese
efecto.

Neste expediente, todos os
recoñecementos extraxudiciais de
obrigas poden ser atendidos con
cargo ao crédito do Orzamento do
exercicio de 2016, na aplicación
correspondente, tal e como,
acreditan os informes dos órganos
de xestión competentes, sin que
ademáis, se produzca ningún

Neste expediente, todos os
recoñecementos extraxudiciais de
obrigas poden ser atendidos con
cargo ao crédito do Orzamento
do exercicio de 2016, na
aplicación correspondente, tal e
como, acreditan os informes dos
órganos de xestión competentes,
sen que ademáis, prodúzase
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prexuízo, nin limitación alguna,
para a realización de todas as
obrigas de este exercicio.

ningún prexuízo, nin limitación
alguna, para a realización de
todas as obrigas deste exercicio.

En canto ao tipo de gastos que se
incluen neste expediente, na
maioría dos supostos, a nota
común é que se trata de gastos
derivados da relación de trato
sucesivo
do
Concello
cos
proveedores. En moitos casos se
refiren a facturas de finais de 2015
que non chegan ata iniciar o
exercicio seguinte, ou que
tampouco se poden atender por
carecer de crédito suficiente nesa
partida. Isto sucede con respecto a
mensualidade
de
decembro,
dalgún contrato de contías
importantes
e
que
se
corresponden coa Área de Medio
Ambiente, como pode ser o de
conservación e de mantemento
das zonas verdes, de 444.428
euros, ou de tratamento de
residuos e rexeitamentos por
incumprimento
de 272.143 e
igualmente o de mantemento do
Vertedeiro de Bens por importe de
32.917, ou o de mantemento do
elevador de San Pedro por
importe de 19.409 euros. Polo
tanto,
xa
sólo
estes
recoñecementos por estas contías
e estas mensualidades tan
importantes, suman xa, 768.900
do total deses 823.000 que
compón
o
recoñecemento
extraxudicial.

En canto ao tipo de gastos que se
incluen neste expediente, na
maioría dos supostos, a nota
común é que se trata de gastos
derivados da relación de trato
sucesivo
do
Concello
cos
provedores. En moitos casos
refírense a facturas de finais de
2015 que non chegan ata iniciar
o exercicio seguinte, o que
tampouco pódesen atender por
carecer de crédito suficiente nesa
partida. Isto sucede con respecto
a mensualidade de decembro,
dalgún contrato de contías
importantes
e
que
se
corresponden coa Área de Medio
Ambiente, como pode ser o de
conservación e de mantemento
das zonas verdes, de 444.428
euros, ou de tratamento de
residuos e rexeitamentos por
incumprimento
de 272.143 e
igualmente o de mantemento do
Vertedoiro de Bens por importe
de 32.917, ou o de mantemento do
elevador de San Pedro por
importe de 19.409 euros. Polo
tanto, xa só estes recoñecementos
por estas contías e estas
mensualidades tan importantes,
suman xa, 768.900 do total deses
823.000
que
compón
o
recoñecemento extraxudicial.

Tamén outros casos, como
recoñecementos
realacionados
coas comunidades de propietarios

Tamén outros casos, como
recoñecementos
realacionados
coas comunidades de propietarios
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por importe de 10.593, se debe a
retraso
na
emisión
das
correspondentes facturas que,
ainda
que,
incluso,
correspondendo ao 2014, se
presentaron no Concello en
novembro de 2015. Desta maneira
se facía imposible a súa
tramitación por vía ordinaria.
Igualmente engádese facturas de
reparación e mantemento
en
vivendas municipais por importe
de 2.853, de subministro de
alimentos para o Acuarium ou de
subministro de prensa para as
bibliotecas municipais.

por importe de 10.593, débese a
atraso
na
emisión
das
correspondentes facturas que,
ainda
que,
mesmo,
correspondendo
ao
2014,
presentáronse no Concello en
novembro de 2015. Desta
maneira facíase imposible a súa
tramitación por vía ordinaria.
Igualmente engádese facturas de
reparación e mantemento
en
vivendas municipais por importe
de 2.853, de subministro de
alimentos para o Acuarium ou de
subministro de prensa para as
bibliotecas municipais.

Polo tanto, a finalidade deste
recoñecemento extraxudicial é
poder tramitar estes expedientes
de gasto, procedendo a súa
imputación ao exercicio de 2016 e
poder, polo tanto, realizar o
pagamento destas facturas aos
proveedores correspondentes sen
que sexa necesaria ningunha
modificación orzamentaria. De
xeito, con ser aprobada por este
Pleno, se poida executar de
inmediato.

Polo tanto, a finalidade deste
recoñecemento extraxudicial é
poder tramitar estes expedientes
de gasto, procedendo a súa
imputación ao exercicio de 2016 e
poder, polo tanto, realizar o
pagamento destas facturas aos
provedores correspondentes sen
que sexa necesaria ningunha
modificación orzamentaria. De
xeito con ser aprobada por este
Pleno, se poida executar de
inmediato.

Nada máis.

Nada máis.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

10

Boa tarde aos compañeiros da
Corporación, á xente que nos
segue aquí no salón de plenos,
tamén ás que nos seguen por
streaming e aos medios de
comunicación.

Boa tarde aos compañeiros da
Corporación, á xente que nos
segue aquí no salón de plenos,
tamén ás que nos seguen por
streaming e aos medios de
comunicación.

Ben. No que se refire a este
recoñecemento extraxudicial de
crédito, bueno, sinalar varias
cuestíóns que se sinalan no
informe do interventor. E é, que se
trata
de
recoñecementos
extraxudiciais de crédito. Como
ferramenta, teñen que ser unha
excepción ao principio de
anualidade orzamentaria. Polo
tanto, debe acudirse a este tipo de
recoñecementos
de
xeito
excepcional. A nós chámanos, en
particular, a atención varias
facturas que tiveron no seu día o
reparo do interventor, que
supoñen ao redor do 60% deses
823.000 euros que é o total do
recoñecemento extraxudicial, que
se trata de facturas de tracto
sucesíbels, de servizos que se
siguen prestando, unha vez
rematado o contrato e, eu entendo
que, bueno, o que nos preocupan,
particularmente neste caso, é que
se tomen as medidas necesarias e
oportunas de xestión, para que
non se sigan producindo este tipo
de facturas, que se… e que,
bueno, que se proceda a, bueno,
pois, a tomar esas medidas
oportunas, para solucionar estes
problemas de xestión canto antes.
Porque entendo que é un perxuízo,
estar pagando facturas sen o
oportuno contrato licitado. Polo

Ben. No que se refire a este
recoñecemento extraxudicial de
crédito, bo, sinalar varias
cuestíóns que se sinalan no
informe do interventor. E é, que
se trata de recoñecementos
extraxudiciais de crédito. Como
ferramenta, teñen que ser unha
excepción ao principio de
anualidade orzamentaria. Polo
tanto, debe acudirse a este tipo de
recoñecementos
de
xeito
excepcional. A nós chámanos, en
particular, a atención varias
facturas que tiveron no seu día o
reparo do interventor, que
supoñen ao redor do 60% deses
823.000 euros que é o total do
recoñecemento extraxudicial, que
se trata de facturas de tracto
sucesivo,
de servizos que se
seguen prestando, unha vez
rematado o contrato e, eu entendo
que, bo, o que nos preocupan,
particularmente neste caso, é que
se tomen as medidas necesarias e
oportunas de xestión, para que
non se sigan producindo este tipo
de facturas, que se… e que, bo,
que se proceda a, bo, pois, a
tomar esas medidas oportunas,
para solucionar estes problemas
de xestión canto antes. Porque
entendo que é un perxuízo, estar a
pagar facturas sen o oportuno
contrato licitado. Polo tanto, o
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tanto, o único, instar ao goberno a
que se proceda canto antes a
tomar estas medidas e anunciar
que imos votar a favor de este
recoñecemento
extraxudicial,
porque obviamente, as facturas
hainas que pagar.

único, instar ao goberno a que se
proceda canto antes a tomar estas
medidas e anunciar que imos
votar a favor deste recoñecemento
extraxudicial, porque obviamente,
as facturas hainas que pagar.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Polo Grupo
García.

Socialista,

señor

Polo Grupo Socialista, señor
García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Saludar a todos aquellos que nos
están siguiendo en directo por
streaming, a los medios de
comunicación, a los compañeros
del Pleno Municipal.

Saudar a todos aqueles que nos
están seguindo en directo por
streaming,
aos
medios
de
comunicación, aos compañeiros
do Pleno Municipal.

Sumarme, un poco, al alegato de
la
compañera
del
Bloque
Nacionalista Galego, en lo
referente a unas determinadas
partidas que se aprueban en este
reconocimiento extrajudicial de
crédito. Nos llama la atención en
la propia Comisión de Hacienda
que había, en concreto, cuatro de
ellas por importe superior a
100.000 euros, que suponía más
del 50% de toda la partida que,
como tal, se reconocía que tienen
que ver con parques y jardines, un
contexto todavía no solucionado y
que nos gustaría que no se

Sumarme, un pouco, ao discurso
da compañeira do Bloque
Nacionalista Galego, no referente
a unhas determinadas partidas
que
se
aproban
neste
recoñecemento extraxudicial de
crédito. Chámanos a atención na
propia Comisión de Facenda que
había, en concreto, catro delas
por importe superior a 100.000
euros, que supoñía máis do 50%
de toda a partida que, como tal,
recoñecíase que teñen que ver con
parques e xardíns, un contexto
aínda non solucionado e que nos
gustaría que non se repetise.
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repitiera.
Apuntarle a la señora Eugenia que
cuando hablaba de hacer historia,
pensamos que se refería al Partido
de España. Ganamos 1-0, pero no
haciendo
creo que sigamos
historia, con cuestiones puntuales
de la Marea. En cualquier caso,
destacar, que nosotros, también,
vamos a votar a favor de este
reconocimiento, pero con esta
puntualización. Rogarle a la
concejala y a usted, como alcalde,
que este tipo de partidas se
eliminen del hábito presupuestario
a través de este procedimiento.

Apuntarlle á señora Eugenia que
cando falaba de facer historia,
pensamos que se refería ao
Partido de España. Gañamos 1-0,
pero non creo que sigamos
facendo historia, con cuestións
puntuais da Marea. En calquera
caso, destacar, que nós, tamén,
imos votar a favor deste
recoñecemento, pero con esta
puntualización.
Rogarlle
á
concelleira e a vostede, como
alcalde, que este tipo de partidas
se
eliminen
do
hábito
orzamentario a través deste
procedemento.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Despois de dúas Eurocopas e un
Mundial, ganar 1-0 non é historia,
é o habitual.

Despois de dúas Eurocopas e un
Mundial, gañar 1-0 non é
historia, é o habitual.

Polo Grupo Popular, señor Coira.

Polo Grupo Popular, señor Coira.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Buenas tardes a los representantes
de los distintos medios de
comunicación, a los vecinos que
nos acompañan, a los miembros
de la Corporación, a los
trabajadores municipales y a todas
las personas que, estén donde
estén, nos siguen hoy un rato por
el streaming.

Boas tardes aos representantes
dos
distintos
medios
de
comunicación, aos veciños que
nos acompañan, aos membros da
Corporación, aos traballadores
municipais e a todas as persoas
que,
estean
onde
estean,
síguennos hoxe un intre polo
streaming.

Hoy
se
trae
al
Pleno,
efectivamente, un expediente de

Hoxe
tráese
ao
Pleno,
efectivamente, un expediente de
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reconocimiento extrajudicial de
crédito, compuesto por 196
facturas por un importe de
823.394,97
euros.
Son
expedientes que van acompañados
de los respectivos informes de los
responsables de los servicios, en
los que se da conformidad a la
realización de la prestación y se
exponen los motivos que, a su
juicio, justifican la excepción a los
procedimientos
regulares
de
contratación y autorización del
gasto, incluido, también, en el
expediente, un informe del
interventor.

recoñecemento extraxudicial de
crédito, composto por 196
facturas por un importe de
823.394,97
euros.
Son
expedientes que van acompañados
dos respectivos informes dos
responsables dos servizos, nos
que se dá conformidade á
realización da prestación e
expóñense os motivos que, ao seu
xuízo, xustifican a excepción aos
procedementos
regulares
de
contratación e autorización do
gasto, incluído, tamén, no
expediente, un informe do
interventor.

De la lectura y el análisis de la
documentación me gustaría hacer
algunas
aclaraciones
o
puntualizaciones.

Da lectura e a análise da
documentación gustaríame facer
algunhas
aclaracións
ou
puntualizacións.

Se trata de gastos realizados sin
autorización previa, sin crédito
presupuestario
adecuado
y
suficiente para su realización; de
contratos previamente aprobados
y adjudicados, pero cuyo crédito
resultó insuficiente. De prestación
de servicios de tracto sucesivo,
como decían mis compañeros
anteriormente, sin contrato en
vigor. Estamos hablando de 196
facturas, de las cuales 816.604,
euros se realizaron durante el
segundo semestre del año 2015, lo
cual representa el 99,18% del
reconocimiento extrajudicial. El
montante más importante, las
facturas
más
elevadas,
mencionadas expresamente en el
informe del interventor por su
importe,
porque
están

Trátase de gastos realizados sen
autorización previa, sen crédito
orzamentario
adecuado
e
suficiente para a súa realización;
de
contratos
previamente
aprobados e adxudicados, pero
cuxo crédito resultou insuficiente.
De prestación de servizos de
tracto sucesivo, como dicían os
meus compañeiros anteriormente,
sen contrato en vigor. Estamos a
falar de 196 facturas, das cales
816.604,
euros
realizáronse
durante o segundo semestre do
ano 2015, o cal representa o
99,18%
do
recoñecemento
extraxudicial. O montante máis
importante, as facturas máis
elevadas,
mencionadas
expresamente no informe do
interventor polo seu importe,
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relacionadas con contratos de
tracto sucesivo que la Marea, en
algún caso, lleva más de un año
sin adjudicar, se refieren al
Vertedero de Bens. Tratamiento
de residuos 272.000 euros.
Mantenimiento de zonas verdes
444.000 euros. Elevador del
Monte de San Pedro, 19.000
euros. Y después, ya partidas
menores relacionadas con estación
depuradora, alimentos para peces,
adquisición de prensa para las
bibliotecas
municipales.
El
informe del interventor respecto a
las facturas de Vertedero de Bens,
mantenimiento de zonas verdes y
elevador del Monte de San Pedro,
aclara que corresponde a gastos de
(…), cuyo contrato ya venció y
siguen prestándose los servicios
sin una nueva licitación, por lo
que las facturas mensuales por
estos contratos tienen un reparo de
legalidad.

porque están relacionadas con
contractos de tracto sucesivo que
a Marea, nalgún caso, leva máis
dun ano sen adxudicar, refírense
ao
Vertedoiro
de
Bens.
Tratamento de residuos 272.000
euros. Mantemento de zonas
verdes 444.000 euros. Elevador
do Monte de San Pedro, 19.000
euros. E despois, xa partidas
menores
relacionadas
con
estación depuradora, alimentos
para peces, adquisición de prensa
para as bibliotecas municipais. O
informe do interventor respecto
das facturas de Vertedoiro de
Bens, mantemento de zonas
verdes e elevador do Monte de
San
Pedro,
aclara
que
corresponde a gastos de (…),
cuxo contrato xa venceu e seguen
prestándose os servizos sen unha
nova licitación, polo que as
facturas mensuais por estes
contratos teñen un reparo de
legalidade.

Esto significa que se omiten los
trámites de la ley y la perceptiva
fiscalización.
Asumen
obligaciones económicas sin
crédito adecuado, prescindiendo
del procedimiento legalmente
establecido en la Ley de
Contratos. Siguen prestando estos
servicios sin obligado contrato,
previamente licitado. Por poner un
ejemplo y ponernos en la que es la
factura de mayor importe,
exactamente 444.428,85 euros. Se
refiere a una factura de diciembre
de mantenimiento de jardines.
Lleva un año sin adjudicar este

Isto significa que se omiten os
trámites da lei e a perceptiva
fiscalización. Asumen obrigacións
económicas sen crédito adecuado,
prescindindo do procedemento
legalmente establecido na Lei de
Contratos. Seguen prestando estes
servizos sen obrigado contrato,
previamente licitado. Por poñer
un exemplo e poñernos na que é a
factura de maior importe,
exactamente 444.428,85 euros,
Refírese a unha factura de
decembro de mantemento de
xardíns. Leva un ano sen
adxudicar
este
contrato.
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contrato. Han provocado unos
reparos de casi 500.000 euros
mensuales. Por lo qué no han
adjudicado este contrato, lo saben
ustedes, porque nadie conoce el
motivo. Ninguna de las empresas
que han presentado sus propuestas
sabe por qué no se adjudica este
contrato. Un retraso que hasta
parece intencionado y que está
causando grave perjuicio a
quienes deberían ser, sin lugar a
duda,
alguna
empresa
adjudicataria del mismo. A
ustedes parece que les da igual
anular los contratos y las
responsabilidades que hay como
consecuencia de ello. Tendrán que
indemnizar el contrato de la Feria
Taurina, tendrán que indemnizar
el contrato que anularon del
Centro Cívico
de Cuatro
Caminos, etcétera.

Provocaron uns reparos de case
500.000 euros mensuais. Polo que
non adxudicaron este contrato,
sábeno vostedes, porque ninguén
coñece o motivo. Ningunha das
empresas que presentaron as súas
propostas sabe por que non se
adxudica este contrato. Un atraso
que ata parece intencionado e
que está a causar grave prexuízo
a quen debería ser, sen lugar a
dúbida,
algunha
empresa
adxudicataria do mesmo. A
vostedes parece que lles dá igual
anular os contratos e as
responsabilidades que hai como
consecuencia diso. Terán que
indemnizar o contrato da Feira
Taurina, terán que indemnizar o
contrato que anularon do Centro
Cívico
de Catro Camiños,
etcétera.

En conclusión y a la vista del
informe del interventor que forma
parte del expediente y de la
relación de facturas detallada que
forman parte también de la
documentación del expediente,
estamos
hablando
de
un
reconocimiento extrajudicial de
823.394 euros. Incluye facturas,
casi todas, correspondientes al
segundo semestre del año 2015.
Esto significa que el Gobierno de
la Marea y Xulio Ferreiro a la
cabeza gastan de media 140.000
euros al mes, de gasto irregular
por omitir los trámites esenciales
y prescindir del procedimiento
establecido en la Ley de
Contratos, como dice el informe

En conclusión e á vista do
informe do interventor que forma
parte do expediente e da relación
de facturas detallada que forman
parte tamén da documentación do
expediente, estamos a falar dun
recoñecemento extraxudicial de
823.394 euros. Inclúe facturas,
case todas, correspondentes ao
segundo semestre do ano 2015.
Isto significa que o Goberno da
Marea e Xulio Ferreiro á cabeza
gastan de media 140.000 euros ao
mes, de gasto irregular por omitir
os trámites esenciais e prescindir
do procedemento establecido na
Lei de Contratos, como di o
informe do interventor.
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del interventor.
Se trata, como decía antes, las
mayores facturas de (…) de tracto
sucesivo, del Vertedero de Bens,
de mantenimiento y conservación
de zonas verdes, de elevador del
Monte de San Pedro. Hay un
reparo para cada factura, cada
mes de estos contratos, que
ustedes, no sabemos por qué, no
son capaces de tramitar y no son
capaces de adjudicar.

Trátase, como dicía antes, as
maiores facturas de (…) de tracto
sucesivo, do Vertedoiro de Bens,
de mantemento e conservación de
zonas verdes, de elevador do
Monte de San Pedro. Hai un
reparo para cada factura, cada
mes destes contratos, que
vostedes, non sabemos por que,
non son capaces de tramitar e
non son capaces de adxudicar.

El informe del interventor también
hace referencia a que esto no
significa enmendar la omisión de
los trámites legales y solicita, de
parte del Ayuntamiento, que se
tomen las medidas oportunas,
tendentes a ajustar la actuación de
la administración al ordenamiento
jurídico vigente.

O informe do interventor tamén
fai referencia a que isto non
significa emendar a omisión dos
trámites legais e solicita, de parte
do Concello, que se tomen as
medidas oportunas, tendentes a
axustar
a
actuación
da
administración ao ordenamento
xurídico vixente.

Señor Ferreiro, gastan ustedes
140.000 al mes de forma irregular,
sin
cumplir
los
trámites
legalmente establecidos. ¿Esta es
la nueva manera de gobernar que
proponía usted en su discurso en
este Salón de Plenos hace un año?
¿Pagar 140.000 euros al mes de
forma irregular? ¿Es esta la
transparencia que iban a tener
ustedes, las paredes de cristal?
Tardan cinco meses en tener un
expediente
de reconocimiento
extrajudicial de crédito. No son
capaces de publicar el período
medio de pago del mes de abril,
ni el de mayo de 2016. No es lo
suyo,
un
gobierno
nada
transparente. Incumplen, insisto,

Señor Ferreiro, gastan vostedes
140.000 ao mes de forma
irregular, sen cumprir os trámites
legalmente establecidos. Esta é a
nova maneira de gobernar que
propoñía vostede no seu discurso
neste Salón de Plenos hai un ano?
Pagar 140.000 euros ao mes de
forma irregular? É esta a
transparencia que ían ter
vostedes, as paredes de cristal?
Tardan cinco meses en ter un
expediente
de recoñecemento
extraxudicial de crédito. Non son
capaces de publicar o período
medio de pago do mes de abril,
nin o de maio de 2016. Non é o
seu,
un
goberno
nada
transparente. Incumpren, insisto,
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la Ley de Contratos, como dicen
reiteradamente los informes de
este expediente y esto, desde
luego, no es ninguna forma de
cobertura…

a Lei de Contratos, como din
reiteradamente os informes deste
expediente e isto, desde logo, non
é ningunha forma de cobertura…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, por favor, señor
Coira.

Vaia rematando, por favor, señor
Coira.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

… y esto, desde luego, no es
ninguna forma de gobernar nueva.
140.000 euros de forma irregular
y reiterados reparos de facturas y
contactos que llevan meses sin
adjudicar.

…e isto, desde logo, non é
ningunha forma de gobernar
nova. 140.000 euros de forma
irregular e reiterados reparos de
facturas e contactos que levan
meses sen adxudicar.

Esta es la nueva forma de
gobernar de Xulio Ferreiro y de la
Marea.

Esta é a nova forma de gobernar
de Xulio Ferreiro e da Marea.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Coira.

Moitas grazas, señor Coira.

Señora Vieito.

Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

En canto a que utilizar
recoñecementos extra xudiciais
debe ser un trámite excepcional,
estamos totalmente de acordo.

En canto a que utilizar
recoñecementos extra xudiciais
debe ser un trámite excepcional,
estamos totalmente de acordo.

E lle agradezo ao señor Coira a
descripción de en qué consiste un
reconocimiento extraxudicial, os
motivos do mismo e o resumen

E lle agradezo ao señor Coira a
descrición de en que consiste un
recoñecemento extraxudicial, os
motivos do mesmo e o resumo

18

igualmente do interventor.

igualmente do interventor.

Llo agradezo, porque, ademáis,
era exactamente o que facían eles
cando estaban no goberno e no
anterior. Hai un montón de
contratos finalizados e con
reparos, que levamos igualmente a
recoñecemento extraxudicial e o
ano pasado. En anos anteriores
facían igualmente o mesmo.

Llo agradezo, porque, ademáis,
era exactamente o que facían eles
cando estaban no goberno e no
anterior. Hai unha chea de
contratos rematados e con
reparos, que levamos igualmente
a recoñecemento extraxudicial e o
ano pasado. En anos anteriores
facían igualmente o mesmo.

Lle vou a explicar, con respecto
algún
dos
contratos
que
mencionou, a situación en qué
están, e por que non se poden
licitar neste momento, ou están en
proceso
de licitación e de
revisión.

Lle vou explicar, con respecto
algúns
dos
contratos
que
mencionou, a situación en que
están, e por que non se pode
licitar neste momento, ou están en
proceso de licitación e de
revisión.

En canto as facturas, por exemplo,
do contrato de mantemento do
vertedoiro de Bens, é importante
destacar, que se trata
dun
contrato, xa finalizado o 28 de
setembro de 2013, cando estaban
vostedes, sen que o goberno
anterior licitara o novo en máis de
dous anos, e pagándose sen
contrato desde esa data. Polo
tanto, non é un contrato novo, ven
de atrás e os reparos se efectuaban
en
dous
anos
anteriores,
continuamente. Eso ocasionou,
polo tanto, que esas facturas
teñan que tramitarse a través
deste recoñecemento extraxudicial
que ahora a traemos tamén aquí, e
actualmente a licitación do novo
contrato está xa, na fase de
remisión de ofertas técnicas, para
ser valoradas polo Servicio de
Infraestructuras.

En canto as facturas, por
exemplo,
do
contrato
de
mantemento do vertedoiro de
Bens, é importante destacar, que
se trata
dun contrato, xa
rematado o 28 de setembro de
2013, cando estaban vostedes, sen
que o goberno anterior licitase o
novo en máis de dous anos, e
pagándose sen contrato desde esa
data. Polo tanto, non é un
contrato novo, ven de atrás e os
reparos efectuábanse en dous
anos anteriores, continuamente.
Iso ocasionou, polo tanto, que
esas
facturas
teñan
que
tramitarse
a
través
deste
recoñecemento extraxudicial que
agora a traemos tamén aquí, e
actualmente a licitación do novo
contrato está xa, na fase de
remisión de ofertas técnicas, para
ser valoradas polo Servizo de
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Infraestruturas.
En canto ao contrato de
mantemento do elevador do
Monte de San Pedro, o anterior
contrato finalizou o 31 de marzo
de 2015, e como sucedeu con
outros moitos contratos que
atopamos ao chegar, veuse a
necesidade de analizar e auditar a
situación, coa finalidade de
reducir precisamente, os costes
excesivos globais do elevador e
así, poder proceder a redactar un
novo prego técnico que correxira
o problema. En canto ao
mencionado
contrato
de
mantemento de Parques e
Xardíns, vostedes formularon
unha pregunta oral que se
contestará posteriormente, pero lle
anticipo
que o contrato
efectivamente finalizou en maio
de 2015, que seguiu todas as fases
de licitanción. Actualmente está
pendente, á vista de que se
confirmen a posible concurrencia
de causa de desestimento,
derivada
dunha
posible
inadecuación dos pregos para
determinar
a
oferta
máis
ventaxosa, tal como se evidencia
no informe realizado pola
Asesoría Xurídica e igualmente,
solicitouse informe á Xunta
Consultiva de Contratación da
Comunidade Autónoma e neste
momento, estamos a espera da
súa emisión, para tomar unha
decisión.

En canto ao contrato de
mantemento do elevador do
Monte de San Pedro, o anterior
contrato finalizou o 31 de marzo
de 2015, e como sucedeu con
outros moitos contratos que
atopamos ao chegar, veuse a
necesidade de analizar e auditar
a situación, coa finalidade de
reducir precisamente, os custos
excesivos globais do elevador e
así, poder proceder a redactar un
novo prego técnico que correxira
o problema. En canto ao
mencionado
contrato
de
mantemento de Parques e
Xardíns, vostedes formularon
unha pregunta oral que se
contestará posteriormente, pero
lle anticipo
que o contrato
efectivamente finalizou en maio
de 2015, que seguiu todas as fases
de licitanción. Actualmente está
pendente, á vista de que se
confirmen a posible concorrencia
de causa de desestimento,
derivada
dunha
posible
inadecuación dos pregos para
determinar
a
oferta
máis
ventaxosa, tal como se evidencia
no informe realizado pola
Asesoría Xurídica e igualmente,
solicitouse informe á Xunta
Consultiva de Contratación da
Comunidade Autónoma e neste
momento, estamos a espera da
súa emisión, para tomar unha
decisión.

Esta é a causa de que non se licite
ese contrato e que non esté xa

Esta é a causa de que non se licite
ese contrato e que non estea xa
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adxudicado. Ademais, por outra
parte, ten que quedar claro, que o
feito de levar a extraxudicial
facturas, por non ter adxudicado
ainda o contrato, non é, nin moito
menos, a primeira vez que sucede,
como xa dixen antes. Por
exemplo, o mantemento das
instalacións semafóricas. Remata
o contrato en novembro de 2011 e
non se adxudica o novo até marzo
de 2014.

adxudicado. Ademais, por outra
parte, ten que quedar claro, que o
feito de levar a extraxudicial
facturas, por non ter adxudicado
ainda o contrato, non é, nin moito
menos, a primeira vez que sucede,
como xa dixen antes. Por
exemplo, o mantemento das
instalacións semafóricas. Remata
o contrato en novembro de 2011 e
non se adxudica o novo ata marzo
de 2014.

As mensualidades de novembro,
de decembro de 2012, as de
octubre, novembro e decembro de
2013 foron a recoñecemento
extraxudicial en 2013, 14,
respecticvamente, e eran máis de
90.000
cada
mes.
No
recoñecemento extraxudicial de
2013, tamén, foi unha factura,
incluso de publicidade das festas
de María Pîta de 2011, as que
tanto queren suprimir agora e que
tanto critican. Non aprobaron, nin
sequera en 2011, nin en 2012,
senón que tiveron que agardar a
2013,
para
recoñecela
extraxudicialmente. Igualmente,
tamén nos recoñecementos de
crédito de 2013, meteronse gastos
realizados en 2011, na antiga
Fábrica de Tabacos, para precintar
o recinto e impedir o acceso. O
curioso é que cando se facían
estes gastos, se sabía que, incluso
ese recinto se iba a ceder á Xunta
de Galicia. Polo tanto, a cambio
de nada e, ademais para sede da
Administración de Xustiza. E
moitos máis
como este e
exemplos. Polo tanto non son

As mensualidades de novembro,
de decembro de 2012, as de
outubro, novembro e decembro de
2013 foron a recoñecemento
extraxudicial en 2013, 14,
respecticvamente, e eran máis de
90.000
cada
mes.
No
recoñecemento extraxudicial de
2013, tamén, foi unha factura,
mesmo de publicidade das festas
de María Pîta de 2011, as que
tanto queren suprimir agora e que
tanto critican. Non aprobaron,
nin sequera en 2011, nin en 2012,
senón que tiveron que agardar a
2013,
para
recoñecela
extraxudicialmente. Igualmente,
tamén nos recoñecementos de
crédito de 2013, meteronse gastos
realizados en 2011, na antiga
Fábrica de Tabacos, para
precintar o recinto e impedir o
acceso. O curioso é que cando se
facían estes gastos, sabíase que,
mesmo ese recinto íase ceder á
Xunta de Galicia. Polo tanto, a
cambio de nada e, ademais para
sede da Administración de
Xustiza. E como este e moitos
máis exemplos. Polo tanto non
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vostedes, precisamente, quen
poden dar exemplo e criticar a
situación de contratos que
remantan e que se pagan con
reparos.

son vostedes, precisamente, quen
poden dar exemplo e criticar a
situación de contratos que
remantan e que se pagan con
reparos.

Nada máis.

Nada máis.

Presidente

Presidente

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Señora Veira, desexa utilizar a
segunda quenda de intervencións?

Señora Veira, desexa utilizar a
segunda
quenda
de
intervencións?

Señor García?

Señor García?

Señor Coira?

Señor Coira?

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Vamos a ver, si efectivamente nos
centramos un poquito.

Imos ver, se efectivamente
centrámonos un pouquiño.

Aquí vienen facturas por importe
de 823.000 euros. Se trata de 196
facturas de este importe, 816.000
euros, son de gasto generado en el
segundo semestre del 2015.
Quiere que le admita que 32.000
euros son de períodos anteriores,
pues se lo admito, pero el resto,
corresponden a una mala gestión
de la Marea. Llevan un año. Yo
estoy en la oposición y lo que
tengo que criticar es la forma que
tienen de trabajar ustedes y la
forma que han tenido de trabajar y
gestionar estos 823.000 euros.
Nos trae como resultado que
etamos con facturas de tracto
sucesivo, que non han adjudicado

Aquí veñen facturas por importe
de 823.000 euros. Trátase de 196
facturas deste importe, 816.000
euros, son de gasto xerado no
segundo semestre do 2015. Quere
que lle admita que 32.000 euros
son de períodos anteriores, pues
admítollo
pero
o
resto,
correspónden a unha mala xestión
da Marea. Levan un ano. Eu estou
na oposición e o que teño que
criticar é a forma que teñen de
traballar vostedes e a forma que
tiveron de traballar e xestionar
estes 823.000 euros. Tráenos
como resultado que estamos con
facturas de tracto sucesivo, que
non adxudicaron os contratos,

22

los contratos, por los motivos que
sea y que suman todo esto, que el
interventor advierte, por activa y
por pasiva, que esto es una forma
irregular, que es excepcional, que
evidentemente la Ley contempla
esto. Ya sería el colmo que los
pobres
proveedores
que
subministran al Ayuntamiento no
pudieran cobrar. Ya sería el
colmo. Y entonces, por eso, la
Ley prevé este mecanismo, para
que las empresas que siguen
prestando los servicios, que los
servicios municipales dicen que
estos servicios están prestados,
puedan cobrar. Ya solo faltaría. Y
esto es lo que pasa cuando uno no
sabe gestionar, cuando uno no es
capaz de adjudicar los contratos.
Y mi obligación, desde la
oposición, es decirle que el señor
Xulio Ferreiro y la Marea gastan
140.000 al mes de forma ilegal,
para que lo entiendan, los
ciudadanos, sin cumplir la Ley de
Contratos de la Administración
Pública. Y eso es lo que dice este
informe, lo que dice en todas y
cada una de sus páginas y de
párrafos, casi el informe del señor
interventor. Y es lo que le toca a
usted,
aguantar
con
su
incapacidad
para
gestionar
adecuadamente, los contratos y las
facturas y la gestión económica de
esta ciudad. El período medio de
pago, me dirá usted algún día, por
qué pueden tardar tanto y como
tardan tanto en publicar ese dato y
además, cada uno que publica,
siempre son peores que los que
teníamos nosotros en el anterior

polos motivos que sexa e que
suman todo isto, que o interventor
advirte, por activa e por pasiva,
que isto é unha forma irregular,
que
é
excepcional,
que
evidentemente a Lei contempla
isto. Xa sería o colmo que os
pobres
provedores
que
subministran ao Concello non
puidesen cobrar. Xa sería o
colmo. E entón, por iso, a Lei
prevé este mecanismo, para que
as
empresas
que
seguen
prestando os servizos, que os
servizos municipais din que estes
servizos están prestados, poidan
cobrar. Xa só faltaría. E isto é o
que pasa cando uno non sabe
xestionar, cando uno non é capaz
de adxudicar os contratos. E a
miña obrigación, desde a
oposición, é dicirlle que o señor
Xulio Ferreiro e a Marea gastan
140.000 ao mes de forma ilegal,
para que o entendan, os cidadáns,
sen cumprir a Lei de Contratos da
Administración Pública. E iso é o
que di este informe, o que di en
todas e cada unha das súas
páxinas e de parágrafos, case o
informe do señor interventor. E é
o que lle toca a vostede, aguantar
coa súa incapacidade para
xestionar adecuadamente, os
contratos e as facturas e a xestión
económica desta cidade. O
período medio de pago, dirame
vostede algún día, por que poden
tardar tanto e como tardan tanto
en publicar ese dato e ademáis,
cada un que publica, sempre son
peores que os que tiñamos nós no
anterior mandato.
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mandato.
Nada más y muchas gracias.

Nada máis e moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Coira.

Moitas grazas, señor Coira.

Señora Vieito.

Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Me sorprende, señor Coira, que
diga vostede iso, porque xa
manifestou varias veces neste
Pleno que a xestión económica
deste goberno era boa e, incluso
iso nos permitía, pois, baixar
impostos e todas esas cousas. É
algo,
a
verdade,
bastante
sorprendente, estas contradicións
que ten o PP no Pleno
habitualmente. Por outra parte,
como xa vimos, estes contratos,
xa era habitual que se repararan e
que non se licitaran en plazo e,
precisamente eran vostedes os
campeóns neste tema. Á parte, o
recoñecemento extraxudicial está
visto, precisamente como vostede
di, para que os proveedores
poidan pagar e non teñan que
pagar, digamos, o retraso ou as
licitacións tardías e que poidan
ter, polo tanto, satisfeitos os seus
dereitos económicos.

Sorpréndeme, señor Coira, que
diga vostede iso, porque xa
manifestou varias veces neste
Pleno que a xestión económica
deste goberno era boa e, mesmo
iso permitíanos, pois, baixar
impostos e todas esas cousas. É
algo, a
verdade,
bastante
sorprendente, estas contradicións
que ten o PP no Pleno
habitualmente. Por outra parte,
como xa vimos, estes contratos,
xa era habitual que se reparasen
e que non se licitasen en prazo e,
precisamente eran vostedes os
campeóns neste tema. Á parte, o
recoñecemento extraxudicial está
visto, precisamente como vostede
di, para que os provedores poidan
pagar e non teñan que pagar,
digamos, o atraso ou as
licitacións tardías e que poidan
ter, polo tanto, satisfeitos os seus
dereitos económicos.

Por outra parte, ben diferente era
o que facían vostedes, en moitos
casos, que era non pagar, cando
non lles gustaba ou non estaban de
acordo con certas facturas. Temos
exemplo diso e, por exemplo,

Por outra parte, ben diferente era
o que facían vostedes, en moitos
casos, que era non pagar, cando
non lles gustaba ou non estaban
de acordo con certas facturas.
Temos exemplo diso e, por
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facturas de Albada, Sermasa, o
IPC da ORA, en todos estes casos,
o que facían eran non pagalas,
porque non estaba dacordo, con
que se paralizaban as facturas, se
acumulaba retraso e o PMP, dicir
que era moito mellor que o noso
nestes últimos meses, me parece
que non é tampouco de todo
correcto. Así que me parece que
terán que repasar o que facían
vostedes e os informes de
intervención e os datos do PMP
anteriores.

exemplo, facturas de Albada,
Sermasa, o IPC da ORA, en todos
estes casos, o que facían eran non
pagalas, porque non estaba
dacordo, con que se paralizaban
as facturas, acumulábase atraso e
o PMP, dicir que era moito
mellor que o noso nestes últimos
meses, paréceme que non é
tampouco de todo correcto. Así
que me parece que terán que
repasar o que facían vostedes e os
informes de intervención e os
datos do PMP anteriores.

Nada máis. Grazas.

Nada máis. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Procedemos á votación do asunto
número
2.
Expediente
de
aprobación de recoñecementos
extraxudiciais de obrigacións para
imputar ao Orzamento 2016.

Procedemos á votación do asunto
número
2.
Expediente
de
aprobación de recoñecementos
extraxudiciais de obrigacións
para imputar ao Orzamento 2016.

Votación Asunto número dos

Votación Asunto número dous

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación el asunto
número dos, referenciado en el
Orden del Día, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación o asunto
número dous, referenciado na
Orde do Día, producíndose o
seguinte resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal

Vota a favor o Grupo Municipal
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del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

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

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

Acuerdo

Acordo

Reconocer
las
obligaciones
procedentes
de
ejercicios
anteriores por importe total de
ochocientos
veintitrés
mil
trescientos noventa y cuatro euros
con noventa y siete céntimos
(823.394,97 €), individualizadas
en
el
listado
denominado
Reconocimiento Extrajudicial de
Obligaciones 1/2016.

Recoñecer
as
obrigacións
procedentes
de
exercicios
anteriores por importe total de
oitocentos vinte e tres mil
trescentos noventa e catro euros
con noventa e sete céntimos
(823.394,97 €), individualizadas
na
listaxe
denominada
Recoñecemento Extraxudicial de
Obrigacións 1/2016.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobado o asunto.

Queda aprobado o asunto.

Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

De conformidade co que se
acordou na Xunta de Portavoces,
os asuntos número tres e catro,
vou proceder a súa lectura e
tratamento conxunto.

De conformidade co que se
acordou na Xunta de Portavoces,
os asuntos número tres e catro,
vou proceder a súa lectura e
tratamento conxunto.

Asunto número tres.

Asunto número tres.

Declaración de especial interese
ou utilidade municipal, por
concorrer circunstancias sociais e
de fomento do emprego e
aplicación da bonificación do 50%
na cota íntegra do Imposto sobre
Bens Inmobles, para o exercicio

Declaración de especial interese
ou utilidade municipal, por
concorrer circunstancias sociais e
de fomento do emprego e
aplicación da bonificación do
50% na cota íntegra do Imposto
sobre Bens Inmobles, para o

26

2016, a ben inmoble de referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE,
solicitada por José Luís Correa
Kessler, S.L. (B15110638).

exercicio 2016, a ben inmoble de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE,
solicitada por José Luís Correa
Kessler, S.L. (B15110638).

A las diecisiete horas y treinta y
ocho minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora
García Gómez.

Ás dezasete horas e trinta e oito
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora García Gómez.

Asunto número catro.

Asunto número catro.

Declaración de especial interese
ou utilidade municipal, por
concorrer circunstancias sociais e
de fomento do emprego e
aplicación da bonificación do 50%
na cota íntegra do Imposto sobre
Bens Inmobles, para o exercicio
2016, a ben inmoble de referencia
catastral
9012701NJ4091S0109RR,
solicitada por Lonja de La
Coruña, S.A. (A15678162).

Declaración de especial interese
ou utilidade municipal, por
concorrer circunstancias sociais e
de fomento do emprego e
aplicación da bonificación do
50% na cota íntegra do Imposto
sobre Bens Inmobles, para o
exercicio 2016, a ben inmoble de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0109RR,
solicitada por Lonja de La
Coruña, S.A. (A15678162).

Deberán ser obxecto de votación
separada.

Deberán ser obxecto de votación
separada.

Servicio de Gestión Tributaria

Servizo de Xestión Tributaria

95 – Bonificación del 50% en la
cuota íntegra del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles para el
ejercicio 2016, a bien inmueble
de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE.

95 – Bonificación do 50% na
cota íntegra do Imposto sobre
Bens Inmobles para o exercicio
2016, a ben inmoble de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE.

Asunto.- Declaración de especial
interés o utilidad municipal, por
concurrir circunstancias sociales y
de fomento del empleo y
aplicación da bonificación del

Asunto.- Declaración de especial
interese ou utilidade municipal,
por concorrer circunstancias
sociais e de fomento do emprego e
aplicación da bonificación do
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50% en la cuota íntegra del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
para el ejercicio 2016, a bien
inmueble de referencia catastral
9012701NJ4091S0111EE,
solicitada por José Luis Correa
Kessler, S.L. (B15110638).

50% na cota íntegra do Imposto
sobre Bens Inmobles, para o
exercicio 2016, a ben inmoble de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE,
solicitada por José Luís Correa
Kessler, S.L. (B15110638).

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión Informativa de
Hacienda y Administración, con
los votos a favor de los Grupos
Municipales de Partido Popular,
Marea Atlántica y PSOE, y la
abstención del Grupo Mixto
(BNG-AA). Se propone
el
siguiente

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
Informativa
de
Facenda e Administración, cos
votos
a favor
dos Grupos
Municipais de Partido Popular,
Marea Atlántica e PSOE, e a
abstención do Grupo Mixto
(BNG-AA. Proponse o seguinte

Acuerdo

Acordo

Vista la instancia presentada por
D. Angel Manuel Correa García,
en representación de José Luis
Correa Kessler, S.L. en la que
solicita la bonificación del 50%
del IBI en el bien inmueble de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE
basándose en lo previsto en el
artículo 5.9 de la OF n° 51
reguladora del IBI, por tratarse de
un inmueble de características
especiales que pertenece al grupo
de bienes puertos comerciales, y
donde su principal actividad de
negocio
está
directamente
relacionada
con
el
sector
pesquero.

Vista a instancia presentada por
D. Angel Manuel Correa García,
en representación de José Luis
Correa Kessler, S.L. na que
solicita a bonificación do 50% do
IBI no ben inmoble de referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE
baseándose no previsto no artigo
5.9 da OF n° 51 reguladora do
IBI, por tratarse dun inmoble de
características especiáis que
pertence ao grupo de bens portos
comerciais, e onde a súa principal
actividade de negocio está
directamente relacionada co
sector pesqueiro.

Considerendo lo establecido en el
artículo 74.2 quater del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el

Considerando o establecido no
artigo 74.2 quater do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, polo que se aproba o
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texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 5.9 de la
Ordenanza Fiscal n° 51 reguladora
del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

texto refundido da Lei reguladora
das Facendas Locáis e artigo 5.9
da Ordenanza Fiscal n° 51
reguladora do Imposto sobre
Bens Inmobles.

Por medio de la presente, se
propone:

Por medio da presente proponse:

Primero.- Declarar de especial
interés o utilidad municipal, por
concurrir circunstancias sociales y
de fomento del empleo, las
actividades relacionadas con el
sector pesquero, consistentes en
comercialización al por mayor de
pescado y marisco fresco y
congelado, realizadas por la
empresa José Luis Correa Kessler,
S.L., en el bien inmueble de
características
especiales
de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE, y que
constituyen la actividad principal
de la empresa.

Primeiro.- Declarar de especial
interese ou utilidade municipal,
por concorrer circunstancias
sociais e de fomento do emprego,
as actividades relacionadas co
sector pesqueiro, consistentes en
comercialización por xunto de
peixe e marisco fresco e
conxelado,
realizadas
pola
empresa José Luis Correa
Kessler, S.L., no ben inmoble de
características
especiáis
de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE, e que
constitúen a actividade principal
da empresa.

Segundo.-Conceder
la
bonificación del 50 % en la cuota
íntegra del impuesto sobre bienes
inmuebles, con efectos para el
ejercicio 2016, al siguiente
obligado tributario y en el bien
inmueble de referencia catastral
que se detalla:

Segundo.Conceder
a
bonificación do 50 % na cota
íntegra do Imposto sobre bens
inmobles, con efectos para o
exercicio 2016, ao seguinte
obrigado tributario e no ben
inmoble de referencia catastral
que se detalla:

Nombre: Jose Luis Correa Kessler
S.L.
NIF: B15110638
Referencia
catastral:
9012701NJ4091S0111 EE
Duración del beneficio fiscal:
Ejercicio 2016

Nome: Jose Luis Correa Kessler
S.L.
NIF: B15110638
Referencia
catastral:
9012701NJ4091S0111EE
Duración do beneficio fiscal:
Exercicio 2016
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Tercero.- Del presente acuerdo se
dará traslado a los interesados, así
como al Servicio de Gestión
Tributaria a los efectos oportunos

Terceiro.- Do presente acordo
darase traslado aos interesados,
así como ao Servizo de Xestión
Tributaria aos efectos oportunos

96 – Bonificación del 50% en la
cuota íntegra del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles para el
ejercicio 2016, a bien inmueble
de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0109RR.

96 – Bonificación do 50% na
cota íntegra do Imposto sobre
Bens Inmobles para o exercicio
2016, ao ben inmoble de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0109RR.

Asunto.-Declaración de especial
interés o utilidad municipal, por
concurrir circunstancias sociales y
de fomento del empleo y
aplicación de la bonificación del
50% en la cuota íntegra del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
para el ejercicio 2016, a bien
inmueble de referencia catastral
9012701NJ4091S0109RR,
solicitada por Lonja de A Coruña,
S.A. (A15678162).

Asunto.-Declaración de especial
interese ou utilidade municipal,
por concorrer circunstancias
sociais e de fomento do emprego e
aplicación da bonificación do
50% na cota íntegra do Imposto
sobre Bens Inmobles, para o
exercicio 2016, ao ben inmoble de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0109RR,
solicitada por Lonja de La
Coruña, S.A. (A15678162).

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión Informativa de
Hacienda y Administración,
aprobándose por unanimidad
de los Grupos Municipales de
Partido
Popular,
Marea
Atlántica, PSOE y el Grupo
Mixto (BNG-AA. Se propone el
siguiente

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
Informativa
de
Facenda
e
Administración,
aprobándose por unanimidade
dos Grupos Municipais de
Partido
Popular,
Marea
Atlántica, PSOE e Grupo Mixto
(BNG-AA). Proponse o seguinte

Acuerdo

Acordo

Vista la instancia presentada por
D. José Luis Otero González, en
representación de Lonja de La
Coruña, S.A. en la que solicita la
bonificación del 50% del IBI en el

Vista a instancia presentada por
D. José Luis Otero González, en
representación de Lonja de La
Coruña, S.A. na que solicita a
bonificación do 50% do IBI no
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bien inmueble de referencia
catastral
9012701NJ4091S0109RR
basándose en lo previsto en el
artículo 5.9 de la OF n° 51
reguladora del IBI, por tratarse de
un inmueble de características
especiales que pertenece al grupo
de bienes puertos comerciales, y
donde su principal actividad de
negocio
está
directamente
relacionada
con
el
sector
pesquero.

ben inmoble de referencia
catastral
9012701NJ4091S0109RR
baseándose no previsto no artigo
5.9 da OF n° 51 reguladora do
IBI, por tratarse dun inmoble de
características especiáis que
pertence ao grupo de bens portos
comerciáis, e onde a súa principal
actividade de negocio está
directamente relacionada co
sector pesqueiro

Considerando lo establecido en el
artículo 74.2 quater del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 5.9 de la
Ordenanza Fiscal n° 51 reguladora
del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles

Considerando o establecido no
artigo 74.2 quater do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora
das Facendas Locáis e artigo 5.9
da Ordenanza Fiscal n° 51
reguladora do Imposto sobre
Bens Inmobles.

Por medio de la presente, se
propone:

Por medio da presente proponse:

Primero.- Declarar de especial
interés o utilidad municipal, por
concurrir circunstancias sociales y
de fomento del empleo, las
actividades relacionadas con el
sector pesquero, consistentes en
extracción,
producción,
comercialización o transformación
de productos de la pesca,
realizadas por la empresa Lonja
de La Coruña, S.A., en el bien
inmueble
de
características
especiales de referencia catastral
9012701NJ4091S0109RR, y que
constituyen
las
actividades

Primeiro.- Declarar de especial
interese ou utilidade municipal,
por concorrer circunstancias
sociais e de fomento do emprego,
as actividades relacionadas co
sector pesqueiro, consistentes en
extracción,
produción,
comercialización
ou
transformación de produtos da
pesca, realizadas pola empresa
Lonja de La Coruña, S.A., no ben
inmoble
de
características
especiáis de referencia catastral
9012701NJ4091S0109RR, e que
constitúen
as
actividades
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principales de la empresa.

principáis da empresa.

Segundo.Conceder
la
bonificación del 50 % en la cuota
íntegra del impuesto sobre bienes
inmuebles, con efectos para el
ejercicio 2016, al siguiente
obligado tributario y en el bien
inmueble de referencia catastral
que se detalla:

Segundo.Conceder
a
bonificación do 50 % na cota
íntegra do imposto sobre bens
inmobles, con efectos para o
exercicio 2016, ao seguinte
obrigado tributario e no ben
inmoble de referencia catastral
que se detalla:

Nombre: Lonja de La Coruña,
S.A.
NIF: A15678162
Referencia
catastral:
9012701NJ4091S0109RR
Duración del beneficio fiscal:
Ejercicio 2016

Nome: Lonja de La Coruña, S.A.
N1F: A15678162
Referencia
catastral:
9012701NJ4091S0109RR
Duración do beneficio fiscal:
Exercicio 2016

Tercero.- Del presente acuerdo se
dará traslado a los interesados, así
como al Servicio de Gestión
Tributaria a los efectos oportunos

Terceiro.- Do presente acordo
darase traslado aos interesados,
así como ao Servizo de Xestión
Tributaria para os efectos
oportunos.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Secretario.

Moitas grazas, señor secretario.

Ten a palabra de novo a señora
Vieito.

Ten a palabra de novo a señora
Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

O pasado 29 de decembro de
2015, o Pleno desta Corporación
aprobou a modificación da
Ordenanza Fiscal número 51
Reguladora de o Imposto de Bens
Inmobles, a través da que se
igualou o tipo impositivo de bens

O pasado 29 de decembro de
2015, o Pleno desta Corporación
aprobou a modificación da
Ordenanza Fiscal número 51
Reguladora de o Imposto de Bens
Inmobles, a través da que se
igualou o tipo impositivo de bens
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de características especiais do
Porto, ao resto de (…) xa
existentes.

de características especiais do
Porto, ao resto de (…) xa
existentes.

Nesta Ordenanza se recolle
ademáis, no seu artigo 5.9) unha
bonificación do 50% da cota
íntegra do imposto para Bens
Inmobles
de
Características
Especias nos que se desenvolvan
actividades
de
extracción,
produción, comercialización ou
transformación de produtos da
pesca, sempre que estas constitúan
a
actividade
principal
do
contribuinte. Así na Lei de
Facendas Locais, establece esa
posibilidade
de
que
as
Corporaciòns Locais, regulen a
concesión destas bonificacións a
favor de inmobles nos que se
desenvolvan
actividades
económicas que sexan declaradas
polo Pleno da Corporación de
especial interese ou utilidade
municipal
por
concorrer
circunstancias sociais ou de
fomento
de
emprego
que
xustifiquen que en tal declaración,
como sucede neste caso.

Nesta Ordenanza se recolle
ademáis, no seu artigo 5.9) unha
bonificación do 50% da cota
íntegra do imposto para Bens
Inmobles
de
Características
Especias nos que se desenvolvan
actividades
de
extracción,
produción, comercialización ou
transformación de produtos da
pesca,
sempre
que
estas
constitúan a actividade principal
do contribuinte. Así na Lei de
Facendas Locais, establece esa
posibilidade
de
que
as
Corporaciòns Locais, regulen a
concesión destas bonificacións a
favor de inmobles nos que se
desenvolvan
actividades
económicas
que
sexan
declaradas polo Pleno dá
Corporación de especial interese
ou utilidade municipal por
concorrer circunstancias sociais
ou de fomento de emprego que
xustifiquen
que
en
tal
declaración, como sucede neste
caso.

Esta é polo tanto, unha das poucas
ferramentas coas que contan os
concellos desde o ámbito fiscal
para establecer incentivos ás
actividades
económicas
consideradas estratéxicas para a
actividade económica local. Sobre
o carácter estratéxico da pesca
para A Coruña, e mesmo a pesca
para Galicia, no seu conxunto,
pensamos que non é necesario

Esta é polo tanto, unha das
poucas ferramentas coas que
contan os concellos desde o
ámbito fiscal para establecer
incentivos
ás
actividades
económicas
consideradas
estratéxicas para a actividade
económica local. Sobre o carácter
estratéxico da pesca para A
Coruña, e mesmo a pesca para
Galicia, no seu conxunto,

33

afondar, entendendo que existe un
amplio consenso ao respecto dese
carácter. Ademais hai que ter en
conta tamén que as actividades
económicas desenvolvidas no
ámbito
das
instalacións
portuarias, a pesca e as
actividades derivadas, teñen unha
relación moi estreita co Porto, xa
que a súa ubicación ten que ter
lugar necesariamente aí. A
diferencia
doutras
moitas
actividades económicas.

pensamos que non é necesario
afondar, entendendo que existe un
amplo consenso ao respecto dese
carácter. Ademais hai que ter en
conta tamén que as actividades
económicas desenvolvidas no
ámbito
das
instalacións
portuarias, a pesca e as
actividades derivadas, teñen unha
relación moi estreita co Porto, xa
que a súa localización ten que ter
lugar necesariamente aí. A
diferenza
doutras
moitas
actividades económicas.

Por outra parte a Lei de Facendas
Locais, determina que estas
bonificacións ademais, teñan
carácter rogado, é dicir que se
poidan recoñecer únicamenta a
instancia dos interesados, polo
tanto estes deben solicitar do
Pleno a declaración de especial
interese ou utilidade municipal.

Por outra parte a Lei de
Facendas Locais, determina que
estas bonificacións ademais,
teñan carácter rogado, é dicir que
se poidan recoñecer únicamenta a
instancia dos interesados, polo
tanto estes deben solicitar do
Pleno a declaración de especial
interese ou utilidade municipal.

O prazo para a presentación de
tales solicitudes está aberto
durante todo este ano, se ben, por
motivos de xestión tributaria e
como determina a Ordenanza de
Xestión
Tributaria
a
esas
solicitudes se producirán aos seus
efectos no exercicio económico
seguinte ao ano que se formulen.
De xeito excepcional previmos
este primeiro ano de aplicación de
tal bonificación que as solicitudes
formuladas ata o 31 de marzo,
produzan os seus efectos xa no
exercicio do 2016. Polo tanto,
sometemos a Pleno a declaración
utilidade ou interese municipal en
consecuencia coa cesión dunha

O prazo para a presentación de
tales solicitudes está aberto
durante todo este ano, se ben, por
motivos de xestión tributaria e
como determina a Ordenanza de
Xestión
Tributaria
a esas
solicitudes produciranse aos seus
efectos no exercicio económico
seguinte ao ano que se formulen.
De xeito excepcional previmos
este primeiro ano de aplicación
de tal bonificación que as
solicitudes formuladas ata o 31 de
marzo, produzan os seus efectos
xa no exercicio do 2016. Polo
tanto, sometemos a Pleno a
declaración utilidade o interese
municipal en consecuencia coa
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bonificación do 50% da cota
íntegra do IVE, das dúas
solicitudes presentadas ata o
momento e pola Lonxa da Coruña,
xa, e por José Luis Correa Kessler
SL. Ambas as dúas solicitudes
reúnen os requisitos establecidos
na Ordenanza reguladora do IBI,
como xa consta no informe
favorable do xefe de servizo de
xestión tributaria e agardamos,
polo tanto, que conten co apoio
de todos os membros desta
Corporación.

cesión dunha bonificación do
50% da cota íntegra do IVE, das
dúas solicitudes presentadas ata o
momento e pola Lonxa da
Coruña, xa, e por José Luis
Correa Kessler SL. Ambas as
dúas solicitudes reúnen os
requisitos
establecidos
na
Ordenanza reguladora do IBI,
como xa consta no informe
favorable do xefe de servizo de
xestión tributaria e agardamos,
polo tanto, que conten co apoio
de todos os membros desta
Corporación.

Presidencia

Presidencia

Ben.

Ben.

Moitas grazas, señora Vieito.

Moitas grazas, señora Vieito.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si.

Si.

Anunciar en primeiro lugar que
imos votar a favor. Entendemos
que ademais é coherente coa nosa
defensa tamén do Porto da Coruña
como un motor económico da
cidade, e polo tanto, tamén como
unha parte importante da nosa
economía
produtiva
que
entendemos que é a economía
pola que hai que apostar nesta
cidade.

Anunciar en primeiro lugar que
imos votar a favor. Entendemos
que ademais é coherente coa nosa
defensa tamén do Porto da
Coruña
como
un
motor
económico da cidade, e polo
tanto, tamén como unha parte
importante da nosa economía
produtiva que entendemos que é
a economía pola que hai que
apostar nesta cidade.

Simplemente sinalar que eu si que
atopo unha diferenza entre unha
empresa e a outra sobre todo no

Simplemente sinalar que eu se
que atopo unha diferenza entre
unha empresa e a outra sobre
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que supón o IBI para unha e o que
supón para outra. Estamos falando
de que José Luís Correa Kessler
SL. ten máis de 19 millóns de
euros de facturación e 1.900 euros
de IBI, mentres que a Lonxa ten
2.700.000 euros de facturación e
38.000.000 euros de IBI. Eu si
que atopo esa diferenza, so quería
sinalala porque a porcentaxe do
que supón na facturación e
asunción do IBI é notablemente
diferente. Ainda así votaremos a
favor dos dous puntos.

todo no que supón o IBI para
unha e o que supón para outra.
Estamos falando de que José Luís
Correa Kessler SL. ten máis de 19
millóns de euros de facturación e
1.900 euros de IBI, mentres que a
Lonxa ten 2.700.000 euros de
facturación e 38.000.000 euros de
IBI. Eu se que atopo esa
diferenza, so quería sinalala
porque a porcentaxe do que
supón na facturación e asunción
do IBI é notablemente diferente.
Ainda así votaremos a favor dos
dous puntos.

A las diecisiete horas y cuarenta
y dos minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora García
Gómez.

Ás dezasete horas e corenta e
dous minutos entra no Salón de
Sesións a señora García Gómez.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Señor García.

Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Nuestro Grupo también votará a
favor en esta ocasión, pero sí
queríamos significar un par de
asuntos que nos parecen de
relevancia.

O noso Grupo tamén votará a
favor nesta ocasión, pero si
queriamos significar un par de
asuntos que nos parecen de
relevancia.

Solamente dos empresas de las
más de 140 que se podían haber
beneficiado del descuento en el
IBI, pudieron optar a él. O

Soamente dúas empresas das máis
de 140 que se podían beneficiar
do desconto no IBI, puideron
optar a el. Ou puideron optar ou
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pudieron optar o presentar una
documentación que se refirió
sobre el particular.

presentar unha documentación
que se referiu sobre o particular.

El espíritu de la modificación de
la Ordenanza que pactamos con
ustedes, no iba en este sentido.
Nosotros nos parecía oportuno
incrementar el IBI al Puerto, pero
al mismo tiempo nos pareció
oportuno mantener toda la
potencia empresarial del Puerto
como actividad generadora de
riqueza en la ciudad. E
incrementar los impuestos no
entraba en nuestra ecuación, creo
que tampoco en la de ustedes. En
cualquier caso nos preocupa que,
a lo mejor, la redacción de la
Ordenanza actual dificulte de
manera extrema la presentación de
solicitud de bonificaciones del IBI
a otro tipo de empresas del Puerto
porque solamente dos lo hayan
presentado nos parece algo
relevante y grave al mismo tiempo
porque de manera indirecta
estamos penalizando una de las
actividades, en este caso la
pesquera que nos gustaría a todos
potenciar. Conocemos que los
Servicios
Tributarios
del
Ayuntamiento, con criterio, sin
duda, solicitan a las empresas que
justifiquen que porcentaje de
actividad del IAE dedican a las
actividades descritas en lo que
leyó la concejala.

O espírito da modificación da
Ordenanza que pactamos con
vostedes, non ía neste sentido.
Nós
parecíanos
oportuno
incrementar o IBI ao Porto, pero
ao mesmo tempo pareceunos
oportuno manter toda a potencia
empresarial do Porto como
actividade xeradora de riqueza na
cidade.
E
incrementar
os
impostos non entraba na nosa
ecuación, creo que tampouco na
de vostedes. En calquera caso
preocúpanos que, se cadra, a
redacción da Ordenanza actual
dificulte de maneira extrema a
presentación de solicitude de
bonificacións do IBI a outro tipo
de empresas do Porto porque
soamente dous o presentasen
parécenos algo relevante e grave
ao mesmo tempo porque de
maneira indirecta estamos a
penalizar unha das actividades,
neste caso a pesqueira que nos
gustaría a todos potenciar.
Coñecemos que os Servizos
Tributarios do Concello, con
criterio, sen dúbida, solicitan ás
empresas que xustifiquen que
porcentaxe de actividade do IAE
dedican ás actividades descritas
no que leu a concelleira.

Sin duda, la exigencia de
documentación contable de las
empresas
por
parte
del
Ayuntamiento
retrae
la

Sen dúbida, a esixencia de
documentación contable das
empresas por parte do Concello
retrae
a
presentación
da
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presentación de la documentación.
Desconocemos si se podrían
modificar la redacción de la
Ordenanza para el año 2017, al
objeto de remendar este defecto
que a nosotros nos parece
significativo, incluyendo en las
mismas otras actividades que en el
Puerto, a lo mejor sería importante
analizar, potenciar (…) vinculadas
a la pesca. El Puerto en sí mismo
es un activador de distintas
actividades que no todas tienen
que ver con la pesca. Pues por
ejemplo, la actividad deportivanáutica que a lo mejor también
sería inteligente fomentar desde el
punto de vista tributario, toda vez
que le subimos el IBI de manera
significativa.

documentación. Descoñecemos se
se poderían modificar a redacción
da Ordenanza para o ano 2017,
ao obxecto de remendar este
defecto que a nós parécenos
significativo,
incluíndo
nas
mesmas outras actividades que no
Porto, se cadra sería importante
analizar,
potenciar
(…)
vinculadas á pesca. O Porto en si
mesmo é un activador de distintas
actividades que non todas teñen
que ver coa pesca. Pois por
exemplo, a actividade deportivanáutica que se cadra tamén sería
intelixente fomentar desde o punto
de vista tributario, tendo en conta
que lle subimos o IBI de maneira
significativa.

Y yo, repito, (…) espíritu de la
subida por parte del Grupo
Municipal Socialista, esperamos
en la próxima negociación de las
Ordenanzas del 17, poder
conciliar con el gobierno un
planteamiento que beneficie al
sector, incluso a una actividad
más extensible del mismo.

E eu, repito, (…) espírito da
subida por parte do Grupo
Municipal Socialista, esperamos
na próxima negociación das
Ordenanzas do 17, poder
conciliar co goberno
unha
formulación que beneficie ao
sector, mesmo a unha actividade
máis extensible do mesmo.

Gracias.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Moitas grazas, señor García.

Señor Coira.

Señor Coira.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Muchas gracias.

Moitas grazas.
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La Marea con el apoyo del Partido
Socialista Español, aprobaron la
subida de impuestos a todos los
coruñeses para el año 2016.
Seguro que el señor García se
acuerda de esas negociaciones que
tuvieron con la Marea y las
Ordenanzas
Fiscales,
consecuencia
de
esas
negociaciones y de esos acuerdos
salió esta Ordenanza. Lo que me
sorprende mucho es que ahora hay
que rectificar probablemente lo
que tenían que haber hecho era no
haber aprobado la subida de
impuestos a todos los coruñeses y
evidentemente menos una subida
de impuestos tan brutal a todas las
empresas que tienen actividad
económica en el Puerto de La
Coruña.

A Marea co apoio do Partido
Socialista Español, aprobaron a
subida de impostos a todos os
coruñeses para o ano 2016.
Seguro que o señor García
acórdase desas negociacións que
tiveron coa Marea e as
Ordenanzas
Fiscais,
consecuencia desas negociacións
e deses acordos saíu esta
Ordenanza. O que me sorprende
moito é que agora hai que
rectificar probablemente o que
tiñan que facer era non aprobar a
subida de impostos a todos os
coruñeses e evidentemente menos
unha subida de impostos tan
brutal a todas as empresas que
teñen actividade económica no
Porto da Coruña.

Como usted muy bien ha dicho,
son 140, de las cuales terminado
el plazo, entiendo que la
Concejala, me puede confirmar el
dato sólo dos entidades han
solicitado esta declaración de
interés y sólo dos en la empresa se
van a poder beneficiar de una
bonificación del 50%.

Como vostede moi ben dixo, son
140, das cales terminado o prazo,
entendo que a Concelleira,
pódeme confirmar o dato só dúas
entidades
solicitaron
esta
declaración de interese e só dous
na
empresa
vanse
poder
beneficiar dunha bonificación do
50%.

Por supuesto que…

Por suposto que…

A las diecisiete horas y cuarenta
y seis minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora
Cameán Calvete.

Ás dezasete horas e corenta e seis
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Cameán
Calvete.

… nosotros vamos a valorar, a
votar a favor de esta declaración
para que estas dos entidades que
crean trabajo en La Coruña, que

…nós imos valorar, a votar a
favor desta declaración para que
estas dúas entidades que crean
traballo na Coruña, que crean
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crean riqueza en La Coruña, pues
sean beneficiadas por una
bonificación del 50%.

riqueza na Coruña, pois sexan
beneficiadas
por
unha
bonificación do 50%.

Lo que realmente nos gustaría es
que si la negociación de
ordenanzas fiscales para el
ejercicio 2017, que plantea el
compañero socialista, pues se
contemplara volver al 0,6 como
proponía el Grupo Popular en un
inicio para el ejercicio del 2016.

O que realmente nos gustaría é
que se a negociación de
ordenanzas fiscais para o
exercicio 2017, que expón o
compañeiro socialista, pois se
contemplase volver ao 0,6 como
propoñía o Grupo Popular nun
inicio para o exercicio do 2016.

No se hace caso al Grupo Popular
y ahora a medida que hay que
pasa
el
ejercicio
y
los
contribuyentes del Puerto se han
dado cuenta de lo que tienen que
pagar nos vamos enterando del
perjuicio innecesario que estamos
causando as empresas y as
entidades que operan en la zona
portuaria.

Non se fai caso ao Grupo Popular
e agora a medida que hai que
pasa
o
exercicio
e
os
contribuíntes do Porto déronse
conta do que teñen que pagar
imonos decatando do prexuízo
innecesario que estamos a causar
as empresas e as entidades que
operan na zona portuaria.

Pero bueno, ya sabemos todos y
no es sorprendente que el Partido
Socialista, se pone de acuerdo con
la Marea para dos cosas. Para
nombrar Alcalde de la Ciudad de
La Coruña a Xulio Ferreiro, para
que gobierne la Marea y la
segunda cosa, con la que se pone
de acuerdo el Partido Socialista
con la Marea es para subirle los
impuestos a todos los coruñeses y
vaciarle los bolsillos, quitarles 8
millones más de los que les
quitaban antes.

Pero bo, xa sabemos todos e non
é sorprendente que o Partido
Socialista, ponse de acordo coa
Marea para dúas cousas. Para
nomear alcalde da cidade da
Coruña a Xulio Ferreiro, para
que goberne a Marea e a segunda
cousa, coa que se pon de acordo o
Partido Socialista coa Marea é
para subirlle os impostos a todos
os coruñeses e baleirarlle os
petos, quitarlles 8 millóns máis
dos que lles quitaban antes.

Insisto
nuestro
voto
será
favorable, pero lamentar, una vez
más, que los coruñeses tengan que
pagar sin necesidad un incremento

Insisto o noso voto será favorable,
pero lamentar, unha vez máis, que
os coruñeses teñan que pagar sen
necesidade un incremento de
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de impuestos, cuando realmente
las arcas municipales no necesitan
este incremento y lamentar que el
PSOE y la Marea, la Marea y el
PSOE, lo que hacen es subir los
impuestos a los coruñeses y ahora
en medio del Partido se dan
cuenta que se han equivocado y a
ver, por favor, como lo
corregimos, pues negociando unas
ordenanzas fiscales para el 2017
en el que, evidentemente, con un
poco de sentidiño se bajen los
impuestos y sin que tengamos los
coruñeses una pinza Marea-PSOE
que nos supone 8 millones más de
impuestos a todos los coruñeses.

impostos, cando realmente as
arcas municipais non necesitan
este incremento e lamentar que o
PSOE e a Marea, a Marea e o
PSOE, o que fan é subir os
impostos aos coruñeses e agora
no medio do Partido danse conta
que se equivocaron e a ver, por
favor, como o corriximos, pois
negociando unhas ordenanzas
fiscais para o 2017 no que,
evidentemente, cun pouco de
sentidiño báixense os impostos e
sen que teñamos os coruñeses
unha pinza Marea-PSOE que nos
supón 8 millóns máis de impostos
a todos os coruñeses.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Coira.

Moitas grazas, señor Coira.

Señora Vieito.

Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

En primeiro lugar decirlle ao
señor Coira que o tipo impositivo
aplicable aos BICES xa era, neste
Concello en xeral de 1,3%. O que
estamos facendo é igualar a de
portos ou aeroportos ao resto dos
BICES existentes na cidade.

En primeiro lugar decirlle ao
señor Coira que o tipo impositivo
aplicable aos BICES xa era, neste
Concello en xeral de 1,3%. O que
estamos facendo é igualar a de
portos ou aeroportos ao resto dos
BICES existentes na cidade.

E ademais, prevemos que son as
actividades pesqueiras, como as
estratéxicas as que se teñen que
promocionar, as outras tamén se
teñen que promocionar pero
especialmente as actividades
pesqueiras relacionadas coa lonxa,

E ademais, prevemos que son as
actividades pesqueiras, como as
estratéxicas as que se teñen que
promocionar, as outras tamén se
teñen que promocionar pero
especialmente as actividades
pesqueiras relacionadas coa
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por ter un carácter estratéxico e
requirir de especial protección
nestes momentos.

lonxa, por ter un carácter
estratéxico e requirir de especial
protección nestes momentos.

Polo tanto o resto de actividades
económicas que pagan os BICES
de 1,3 como están establecidos
tipos
impositivos,
son
instalacións,
devolucións
especiais ou de grandes e costosas
infraestructuras.
En moitos casos, ocupan espazos
privilexiados que non necesitarían
para realizar a súa actividade
económica,
por
iso
esta
equiparación é adecuada e xusta,
por
iso,
bonificamos
as
actividades
pesqueiras,
actividades que son fundamentais
para esta cidade.

Polo tanto o resto de actividades
económicas que pagan os BICES
de 1,3 como están establecidos
tipos
impositivos,
son
instalacións,
devolucións
especiais ou de grandes e
custosas infraestruturas.
En moitos casos, ocupan espazos
privilexiados
que
non
necesitarían para realizar a súa
actividade económica, por iso
esta equiparación é adecuada e
xusta, por iso, bonificamos as
actividades
pesqueiras,
actividades que son fundamentais
para esta cidade.

Ademais
por
otra
parte,
contestandolle ao señor García, el
sabe que se incluiron, tamén,
partidas orzamentarias destinadas
a promocionar as actividades
económicas en torno a porto. As
actividades naúticas e outras
partidas que van a financiar tamén
a Tall Ship Races e de promoción
do Porto. Polo tanto, non
descuidamos nin moito menos a
economía de sector e se mantén o
apoio a dita actividade económica.

Ademais por outra banda,
contestandolle ao señor García, o
sabe que se incluiron, tamén,
partidas
orzamentarias
destinadas a promocionar as
actividades económicas ao redor
de porto. As actividades naúticas
e outras partidas que van
financiar tamén a Tall Ship Races
e de promoción do Porto. Polo
tanto, non descoidamos nin moito
menos a economía de sector e
mantense o apoio a dita
actividade económica.

Pero sobre todo o que temos claro
e nunca coincidiremos co PP neste
sentido, e que seguimos cara a
unha política fiscal redistributiva e
máis xusta, e nese camiño, ten que
pagar o que máis ten.

Pero sobre todo o que temos claro
e nunca coincidiremos co PP
neste sentido, e que seguimos
cara a unha política fiscal
redistributiva e máis xusta, e nese
camiño, ten que pagar o que máis
ten.
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A las diecisiete horas y
cincuenta minutos entra en el
Salón de Sesiones la señora
Cameán Calvete.

Ás dezasete horas e cincuenta
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Cameán
Calvete.

O PP, parece tamén ter claro a
quen defende e desde logo, nós
non imos ir por aí.

O PP, parece tamén ter claro a
quen defende e desde logo, nós
non imos ir por aí.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Vieito.

Moitas grazas, señora Vieito.

Señora Veira, se quere utilizar
unha segunda quenda?

Señora Veira, se quere utilizar
unha segunda quenda?

Señor García, quere utilizar a
segunda quenda?

Señor García, quere utilizar a
segunda quenda?

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Sí.

Si.

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Sobre el particular y por la
interpelación que me hizo el señor
Coira.

Sobre o particular e pola
interpelación que me fixo o señor
Coira.

Mire, señor Coira, nosotros si que
nos ponemos de acuerdo. Porque,
¿sabe
usted?
Nosotros
interpretamos la política de una
manera diferente a como lo hace
usted, o como lo hacen ustedes. A
nosotros nos gusta conciliar y
llegar a acuerdos. A veces son
difíciles y no siempre los
podemos alcanzar, pero apúntense

Mire, señor Coira, nós se que nos
poñemos de acordo. Porque, sabe
vostede? Nós interpretamos a
política dunha maneira diferente
a como o fai vostede, ou como o
fan vostedes. A nós gústanos
conciliar e chegar a acordos. Ás
veces son difíciles e non sempre
os podemos alcanzar, pero
apúntense un tanto porque
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un tanto porque ustedes no llegan
a acuerdo con nadie. Cuando digo
con nadie es con nadie y eso es
para hacérselo mirar. Porque los
ciudadanos
hace
un
año,
históricamente, según recordaba
aquí la señora Concejala, dijeron
una cosa muy clara: “no queremos
que se vuelva a repetir en la
ciudad, por lo menos en los
próximos
cuatro
años,
un
gobierno que pase de rodillo y
decida todo sin negociar con
nadie”. En este caso particular
nosotros nos preocupamos de
optimizar la gestión tributaria de
la ciudad porque tenga usted una
teima permanente con que
subimos los impuestos no va a
tener más razón porque no es
cierto. Yo cuando quiero tener
pesadillas me acuesto con un
dibujo de Montoro, y así sé que
voy a pasar una noche fatal.
Entonces, creo que era importante,
que en la reflexión de la gestión
tributaria de la ciudad hiciéramos
un ejercicio de consenso mayor.
La subida del IBI del Puerto era
de justicia, después del pedazo de
agujero que nos dejaron en la
ciudad. Era de justicia porque no
se estaba haciendo las cosas desde
el Puerto que se tenían que hacer.
El Puerto ocupa un espacio
privilegiado en esta ciudad que ya
va siendo hora que pongamos en
valor desde el punto de vista de la
gestión de todos.

vostedes non chegan a acordo con
ninguén. Cando digo con ninguén
é con ninguén e iso é para
facerllo mirar. Porque os
cidadáns
hai
un
ano,
historicamente,
segundo
lembraba
aquí
a
señora
concelleira, dixeron unha cousa
moi clara: “non queremos que se
volva a repetir na cidade, polo
menos nos próximos catro anos,
un goberno que pase de rodete e
decida todo sen negociar con
ninguén”. Neste caso particular
nós preocupámonos de optimizar
a xestión tributaria da cidade
porque teña vostede unha teima
permanente con que subimos os
impostos non vai ter máis razón
porque non é certo. Eu cando
quero ter pesadelos déitome cun
debuxo de Montoro, e así se que
vou pasar unha noite fatal. Entón,
creo que era importante, que na
reflexión da xestión tributaria da
cidade fixésemos un exercicio de
consenso maior. A subida do IBI
do Porto era de xustiza, despois
do pedazo de buraco que nos
deixaron na cidade. Era de
xustiza porque non se estaba
facendo as cousas desde o Porto
que se tiñan que facer. O Porto
ocupa un espazo privilexiado
nesta cidade que xa vai sendo
hora que poñamos en valor desde
o punto de vista da xestión de
todos.

En el ámbito tributario, esa
bonificación del IBI que tenían
histórica a nosotros nos parecía

No ámbito tributario, esa
bonificación do IBI que tiñan
histórica a nós parecíanos
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irrisoria, cuando hay cientos de
millones que se llevan otros de la
ciudad por la gestión que hizo el
Puerto en los últimos años.

irrisoria, cando hai centos de
millóns que levan outros da
cidade pola xestión que fixo o
Porto nos últimos anos.

En esa modificación de la
ordenanza, tuvimos la sensibilidad
suficiente para modificar el
incremento el IBI, para aquellas
empresas vinculadas a la pesca.
También tuvimos la sensibilidad
suficiente para pedirle a la Marea
que incorporara al Presupuesto las
partidas relativas al IBI en
promoción
del
Puerto
en
determinadas
actividades
turísticas y deportivas, que por
cierto, están en el Presupuesto
pero non tan claras como nos
gustaría.

Nesa modificación da ordenanza,
tivemos a sensibilidade suficiente
para modificar o incremento o
IBI, para aquelas empresas
vinculadas á pesca. Tamén
tivemos a sensibilidade suficiente
para pedirlle á Marea que
incorporase ao Orzamento as
partidas relativas ao IBI en
promoción
do
Porto
en
determinadas
actividades
turísticas e deportivas, que por
certo, están no Presuposto pero
non tan claras como nos gustaría.

Sobre este particular, señor Coira,
de momento, a nosotros de
lecciones las justas porque materia
tributaria el yermo que dejan
ustedes al país y las situaciones de
asfixia económica en la que
intentaron dejar a los eventos de
toda España, no favorecen el que
ahora se hagan ustedes adalides de
no sé qué justicia tributaria o de
que optimización de los impuestos
a no sé quién. Entonces, en
cualquier caso, reiteramos lo que
decimos. Nos gustaría que para el
2017,
esta
Ordenanza
en
particular, pudiese…

Sobre este particular, señor
Coira, de momento, a nós de
leccións as xustas porque materia
tributaria o ermo que deixan
vostedes ao país e as situacións
de asfixia económica na que
tentaron deixar aos eventos de
toda España, non favorecen o que
agora se fagan vostedes adaíles
de non sei que xustiza tributaria
ou de que optimización dos
impostos a non sei quen. Entón,
en calquera caso, reiteramos o
que dicimos. Gustaríanos que
para o 2017, esta Ordenanza en
particular, puidese…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor García, por
favor.

Vaia rematando, señor García,
por favor.
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Señor García Pérez

Señor García Pérez

Sí.

Si.

…pudiese, incorporar facilidades
para que las empresas vinculadas
al Puerto se beneficiasen de la
bonificación establecida y en
cualquier
caso,
nosotros
seguiremos
gestionando
la
negociación conjunta en este
ámbito porque nos parece de
responsabilidad, aunque a otros no
les guste.

…puidese, incorporar facilidades
para que as empresas vinculadas
ao Porto beneficiásense da
bonificación establecida e en
calquera caso, nós seguiremos
xestionando
a
negociación
conxunta neste ámbito porque nos
parece de responsabilidade, aínda
que a outros non lles guste.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Moitas grazas, señor García.

Señor Coira.

Señor Coira.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Vamos a ver si nos centramos un
poco.

Imos ver se nos centramos un
pouco.

Yo creo que todos somos
conscientes que el polígono
industrial más importante de la
ciudad, casi sin discusión, es el
Puerto de La Coruña, que durante
años ha generado riqueza y
empleo para esta ciudad. Y,
evidentemente
la
situación
económica no es la mejor que
todos desearíamos. Con lo cual no
se entiende que la Marea y el
PSOE se pongan de acuerdo para
subirle a 140 empresas que

Eu creo que todos somos
conscientes que o polígono
industrial máis importante da
cidade, case sen discusión, é o
Porto da Coruña, que durante
anos xerou riqueza e emprego
para
esta
cidade.
E,
evidentemente
a
situación
económica non é a mellor que
todos desexariamos. Co cal non
se entende que a Marea e o PSOE
póñanse de acordo para subirlle a
140 empresas que realizan
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realizan actividades en esta zona
de la ciudad en el Puerto de La
Coruña el impuesto de esta forma
tan brutal. No tiene sentido. No
tiene sentido que después, además
quieran lavarse la conciencia y
poner una bonificación del 50%
que resulta que sólo van a poder
beneficiarse dos entidades.

actividades nesta zona da cidade
no Porto da Coruña o imposto
desta forma tan brutal. Non ten
sentido. Non ten sentido que
despois, ademais queiran lavarse
a conciencia e poñer unha
bonificación do 50% que resulta
que só van poder beneficiarse
dúas entidades.

Con lo cual, yo creo que no deben
ustedes obsesionarse con subir los
impuestos. No debe usted
obsesionarse con la situación
económica de este Ayuntamiento
porque sabe que las cuentas del
2015, el resultado presupuestario
de este Ayuntamiento, es muy
positivo. Los fondos líquidos a 31
de diciembre son de millones,
etcétera, etcétera, con lo cual es
un algo absurdo, reclamar dinero a
través de los impuestos a los
ciudadanos, cuando vemos que no
se ejecutan y que además hay
suficiente recursos en las Cajas
Municipales para atender las
necesidades
de
este
Ayuntamiento. Insisto, la Marea y
el PSOE, se ponen de acuerdo,
para elegir a Xulio Ferreiro
Alcalde de esta ciudad y la Marea
y el PSOE, el PSOE y la Marea, le
suben a todos los coruñeses los
impuestos. Esta es la política, el
sistema tributario más justo que
también decía en su discurso
Xulio Ferreiro hace un año.

Co cal, eu creo que non deben
vostedes obsesionarse con subir
os impostos. Non debe vostede
obsesionarse
coa
situación
económica deste Concello porque
sabe que as contas do 2015, o
resultado orzamentario deste
Concello, é moi positivo. Os
fondos líquidos ao 31 de
decembro son de millóns,
etcétera, etcétera, co cal é un algo
absurdo, reclamar diñeiro a
través dos impostos aos cidadáns,
cando vemos que non se executan
e que ademais hai suficiente
recursos nas Caixas Municipais
para atender as necesidades deste
Concello. Insisto, a Marea e o
PSOE, póñense de acordo, para
elixir a Xulio Ferreiro alcalde
desta cidade e a Marea e o PSOE,
o PSOE e a Marea, sóbenlle a
todos os coruñeses os impostos.
Esta é a política, o sistema
tributario máis xusto que tamén
dicía no seu discurso Xulio
Ferreiro hai un ano.

El sistema tributario más justo es
subirle de forma lineal los
impuestos a todos los coruñeses.

O sistema tributario máis xusto é
subirlle de forma lineal os
impostos a todos os coruñeses.
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Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Coira.

Moitas grazas, señor Coira.

Señora Vieito.

Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Bueno.

Bo.

Está claro que os representantes
do PP lles gusta moito falar de
baixada de impostos e xusto antes
das Eleccións, precisamente. E
que ademais, se atreven moitas
veces a falar do impuestazo
doutros gobernos cando patenta a
súa
incoherencia
e
os
incumprimentos reiterados das
súas promesas de baixar impostos.

Está claro que os representantes
do PP lles gusta moito falar de
baixada de impostos e xusto antes
das Eleccións, precisamente. E
que ademais, atrévense moitas
veces a falar do impuestazo
doutros gobernos cando patenta a
súa
incoherencia
e
os
incumprimentos reiterados das
súas
promesas
de
baixar
impostos.

Bueno, xa sen entrar no tema dos
paraísos fiscais, os intereses en
Panamá
dalgúns
dos
seus
ministros.

Bo, xa sen entrar no tema dos
paraísos fiscais, os intereses en
Panamá dalgúns dos seus
ministros.

Volvo a lembrarlles, ademais, que
durante a pasada lexislatura, o
actual goberno saínte, presidido
por Mariano Rajoy que esperemos
que o vindeiro día 26 pase a
historia polo ben de todos e todas,
aprobou no seu primeiro ano de
mandato máis de 27 incrementos
impositivos, en total o aumento de
carga fiscal de máis de 31.500
millóns de euros, superando
récords de subidas de impostos
ainda que ahora, ven prometendo
en campaña electoral incluso a

Volvo a lembrarlles, ademais, que
durante a pasada lexislatura, o
actual goberno saínte, presidido
por
Mariano
Rajoy
que
esperemos que o vindeiro día 26
pase a historia polo ben de todos
e todas, aprobou no seu primeiro
ano de mandato máis de 27
incrementos impositivos, en total
o aumento de carga fiscal de máis
de 31.500 millóns de euros,
superando récords de subidas de
impostos ainda que agora, ven
prometendo en campaña electoral
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das

mesmo a rebaixa dos impostos
das “chuches” dos nenos.

Pero o seu comportamento no
Concello da Coruña, tampouco foi
diferente. Foi precisamente o
Goberno do PP, quen incorporou a
Ordenanza Fiscal número 51, o
tipo impositivo actual vixente do
IBI. É dicir o 0,60 que este
goberno non tocou. Foi unha
decisión do goberno do PP,
adoptada no pasado mandato
concretamente no ano dous mil
trece e o fixeron por orde do señor
Montoro, o que lle da pesadillas
ao señor García.

Pero o seu comportamento no
Concello da Coruña, tampouco
foi diferente. Foi precisamente o
Goberno do PP, quen incorporou
a Ordenanza Fiscal número 51, o
tipo impositivo actual vixente do
IBI. É dicir o 0,60 que este
goberno non tocou. Foi unha
decisión do goberno do PP,
adoptada no pasado mandato
concretamente no ano dous mil
trece e o fixeron por orde do
señor Montoro, o que lle da
pesadelos ao señor García.

Este Goberno non subiu polo
tanto o IBI e a recadación por este
imposto, ademais, non sube. O
que si se incrementaron foron as
bonificacións fiscais de carácter
social. A familias numerosas,
vivenda protexida, persoas en
situación de risco social e iso non
se chama impuestazo, señor Coira,
se
chama
política
fiscal
redistributiva e xusta, iso é o que
é.

Este Goberno non subiu polo
tanto o IBI e a recadación por
este imposto, ademais, non sobe.
O que se se incrementaron foron
as bonificacións fiscais de
carácter social. A familias
numerosas, vivenda protexida,
persoas en situación de risco
social e iso non chámase
impuestazo, señor Coira, chámase
política fiscal redistributiva e
xusta, iso é o que é.

De todas maneiras o que traemos
aquí,
o
verdadeiramente
importante hoxe é someter a Pleno
ese compromiso manifesto do
Concello
coas
actividades
pesqueiras e coa lonxa e polo
tanto agardamos que voten todos a
favor e que neso polo menos
estemos todos dacordo.

De todas maneiras o que traemos
aquí,
o
verdadeiramente
importante hoxe é someter a
Pleno ese compromiso manifesto
do Concello coas actividades
pesqueiras e coa lonxa e polo
tanto agardamos que voten todos
a favor e que neso polo menos
esteamos todos dacordo.

Presidencia

Presidencia

rebaixa
dos
impostos
“chuches” dos nenos.
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Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Vieito.

Moitas grazas, señora Vieito.

Efectivamente tal como sinalou
anteriormente
o
secretario
municipal e de acordo co
establecido hoxe na Comisión de
Voceiros, ainda que o debate era
conxunto dos asunto 3 e 4, por
cuestións formais a votación será
separada.

Efectivamente tal como sinalou
anteriormente
o
secretario
municipal e de acordo co
establecido hoxe na Comisión de
Voceiros, ainda que o debate era
conxunto dos asunto 3 e 4, por
cuestións formais a votación será
separada.

Polo tanto votación relativa ao
asunto número tres que é a
solicitude da empresa José Luis
Correa Kessler, S.L.

Polo tanto votación relativa ao
asunto número tres que é a
solicitude da empresa José Luis
Correa Kessler, S.L.

Votos a favor da declaración de
especial interese…

Votos a favor da declaración de
especial interese…

Votación del asunto número tres

Votación do asunto número tres

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación el asunto
número tres, reflejado en el orden
del día, produciéndose el siguiente
resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación o asunto
número tres, reflectido na orde
do día, producíndose o seguinte
resultado:

Vota favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1

Vota a favor o Grupo Municipal
do Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1

50

voto).

voto).
Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Queda aprobado o asunto número
tres por unanimidade.

Queda aprobado o asunto número
tres por unanimidade.

Acuerdo

Acordo

Primero.- Declarar de especial
interés o utilidad municipal, por
concurrir circunstancias sociales y
de fomento del empleo, las
actividades relacionadas con el
sector pesquero, consistentes en
comercialización al por mayor de
pescado y marisco fresco y
congelado, realizadas por la
empresa José Luis Correa Kessler,
S.L., en el bien inmueble de
características
especiales
de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE, y que
constituyen la actividad principal
de la empresa.

Primeiro.- Declarar de especial
interese ou utilidade municipal,
por concorrer circunstancias
sociais e de fomento do emprego,
as actividades relacionadas co
sector pesqueiro, consistentes en
comercialización ao pormaior de
peixe e marisco fresco e
conxelado,
realizadas
pola
empresa José Luis Correa
Kessler, S.L., no ben inmoble de
características
especiais
de
referencia
catastral
9012701NJ4091S0111EE, e que
constitúen a actividade principal
da empresa.

Segundo.-Conceder
la
bonificación del 50 % en la cuota
íntegra del impuesto sobre bienes
inmuebles, con efectos para el
ejercicio 2016, al siguiente
obligado tributario y en el bien
inmueble de referencia catastral
que se detalla:

Segundo.Conceder
a
bonificación do 50 % na cota
íntegra do Imposto sobre bens
inmobles, con efectos para o
exercicio 2016, ao seguinte
obrigado tributario e no ben
inmoble de referencia catastral
que se detalla:

Nombre: Jose Luis Correa Kessler
S.L.
NIF: B15110638
Referencia
catastral:

Nome: Jose Luis Correa Kessler
S.L.
NIF: B15110638
Referencia
catastral:
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9012701NJ4091S0111 EE
Duración del beneficio fiscal:
Ejercicio 2016

9012701NJ4091S0111EE
Duración do beneficio fiscal:
Exercicio 2016

Tercero.- Del presente acuerdo se
dará traslado a los interesados, así
como al Servicio de Gestión
Tributaria a los efectos oportunos
Intervenciones

Terceiro.- Do presente acordo
darase traslado aos interesados,
así como ao Servizo de Xestión
Tributaria aos efectos oportunos.

Presidencia

Presidencia

Asunto número catro, declaración
de especial interese, solicitada
neste caso por Lonja de La
Coruña S.A.

Asunto número catro, declaración
de especial interese, solicitada
neste caso por Lonja de La
Coruña S.A.

Votación del Asunto número 4

Votación do Asunto número 4

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación el asunto
número cuatro, reflejado en el
orden del día, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación o asunto
número catro, reflectido na orde
do día, producíndose o seguinte
resultado:

Vota favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

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

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

Intervenciones

Intervencións
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Presidencia

Presidencia
Pois
tamén
unanimidade.

aprobado

por

Pois tamén
unanimidade.

aprobado

por

Acuerdo

Acordo

Primero.- Declarar de especial
interés o utilidad municipal, por
concurrir circunstancias sociales y
de fomento del empleo, las
actividades relacionadas con el
sector pesquero, consistentes en
extracción,
producción,
comercialización o transformación
de productos de la pesca,
realizadas por la empresa Lonja
de La Coruña, S.A., en el bien
inmueble
de
características
especiales de referencia catastral
9012701NJ4091S0109RR, y que
constituyen
las
actividades
principales de la empresa.

Primeiro.- Declarar de especial
interese ou utilidade municipal,
por concorrer circunstancias
sociais e de fomento do emprego,
as actividades relacionadas co
sector pesqueiro, consistentes en
extracción,
produción,
comercialización
ou
transformación de produtos da
pesca, realizadas pola empresa
Lonja de La Coruña, S.A., no ben
inmoble
de
características
especiais de referencia catastral
9012701NJ4091S0109RR, e que
constitúen
as
actividades
principais da empresa.

Segundo.Conceder
la
bonificación del 50 % en la cuota
íntegra del impuesto sobre bienes
inmuebles,, con efectos para el
ejercicio 2016, al siguiente
obligado tributario y en el bien
inmueble de referencia catastral
que se detalla:

Segundo.Conceder
a
bonificación do 50 % na cota
íntegra do imposto sobre bens
inmobles, con efectos para o
exercicio 2016, ao seguinte
obrigado tributario e no ben
inmoble de referencia catastral
que se detalla:

Nombre: Lonja de La Coruña,
S.A.
NIF: A15678162
Referencia
catastral:
9012701NJ4091S0109RR
Duración del beneficio fiscal:
Ejercicio 2016

Nome: Lonja de La coruña, S.A.
N1F: A15678162
Referencia
catastral:
9012701NJ4091S0109RR
Duración do beneficio fiscal:
Exercicio 2016

Tercero.- Del presente acuerdo se
dará traslado a los interesados, así

Terceiro.- Do presente acordo
darase traslado aos interesados,
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como al servicio de gestión
tributaria a los efectos oportunos

así como ao Servizo de Xestión
Tributaria aos efectos oportunos.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Señor secretario.

Señor secretario.

Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

Si.

Si.

Tamén nos puntos seguintes á
Comisión (…) resolveu o seu
tratamento unitario a efectos de
deliberación e hai sobre este
apartado unha emenda do Grupo
Municipal.

Tamén nos puntos seguintes á
Comisión (…) resolveu o seu
tratamento unitario a efectos de
deliberación e hai sobre este
apartado unha emenda do Grupo
Municipal.

Asunto número cinco

Asunto número cinco

Aprobación inicial do suplemento
de crédito do Orzamento do
IMCE 2016, acordado polo
Consello Reitor do IMCE o 1 de
xuño de 2016.

Aprobación inicial do suplemento
de crédito do Orzamento do
IMCE 2016, acordado polo
Consello Reitor do IMCE o 1 de
xuño de 2016.

Asunto número seis

Asunto número seis

Aprobación
inicial
da
transferencia de crédito do
Orzamento do IMCE 2016,
acordado polo Consello Reitor do
IMCE o 1 de xuño de 2016.

Aprobación
inicial
da
transferencia de crédito do
Orzamento do IMCE 2016,
acordado polo Consello Reitor do
IMCE o 1 de xuño de 2016.

ÁREA
DE
CULTURA
DEPORTE
E
COÑECEMENTO

ÁREA
DE
CULTURA
DEPORTE E COÑECEMENTO

IMCE

IMCE

97

–

Aprobación

inicial

97

–

Aprobación

inicial
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suplemento
de
crédito
Presupuesto del IMCE.

suplemento de crédito Orzamento
do IMCE.

Asunto.- Aprobación inicial del
suplemento de crédito del
Presupuesto del IMCE 2016,
acordado por el Consejo Rector
del IMCE el 1 de junio de 2016.

Asunto.-Aprobación inicial do
suplemento
de
crédito
do
Orzamento do IMCE 2016,
acordado polo Consello Reitor do
IMCE o 1 de xuño de 2016.

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión Informativa de
Hacienda y Administración, con
el voto a favor de Marea
Atlántica, y las abstenciones de
los Grupos Municipales de
Partido Popular, PSOE y Mixto
(BNG-AA), produciéndose el
siguiente

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
Informativa
de
Facenda e Administración, co
voto a favor de Marea Atlántica,
e as abstencións dos Grupos
Municipais do Partido Popular,
PSOE e Mixto (BNG-AA),
producindose o seguinte

Acuerdo

Acordo

Aprobar
inicialmente
la
modificación del presupuesto del
IMCE de 2016 consistente en
suplementar
las
siguientes
aplicaciones por los siguientes
importes:

Aprobar
inicialmente
a
modificación do orzamento do
IMCE de 2016 consistente en
suplementar
as
seguintes
aplicacións
polos
seguintes
importes:

-338/203.00
Alquiler
maquinaria,
instalaciones
utillaje. 37.501,30 €.

de
y

-338/203.00
Aluguer
maquinaria,
instalacións
utillaxe. 37.501,30 €.

de
e

-338/226.02
Publicidad
propaganda: 96.653,70 €.

y

-338/226.02
Publicidade
propaganda: 96.653,70 €.

e

-338/227.99
Otros
trabajos
realizados por empresas y
profesionales. 444.697,72 €.

-338/227.99 Outros traballos
realizados por empresas e
profesionais, 444.697,72 €.

Dicho suplemento se financiará
con Remanente líquido de
Tesorería para gastos generales,
apareciendo, de esta forma, el

O
devandito
suplemento
financiarase con
Remanente
líquido de Tesourería para gastos
xerais, aparecendo, desta forma,
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expediente nivelado.

o expediente nivelado.

98 – Aprobación inicial de
transferencia de crédito del
Presupuesto del IMCE.

98 – Aprobación inicial de
transferencia de crédito do
Orzamento do IMCE.

Asunto.-Aprobación inicial de la
transferencia de crédito del
Presupuesto del IMCE 2016,
acordado por el Consejo Rector
del IMCE el 1 de junio de 2016.

Asunto.-Aprobación inicial do
crédito do Orzamento do IMCE
2016, acordado polo Consello
Reitor do IMCE o 1 de xuño de
2016.

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión Informativa de
Hacienda y Administración, con
el voto a favor de Marea
Atlántica, y las abstenciones de
los Grupos Municipales de
Partido Popular, PSOE y Mixto
(BNG-AA), produciéndose el
siguiente

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
Informativa
de
Facenda e Administración, co
voto a favor da Marea Atlántica,
e as abstencións dos Grupos
Municipais do Partido Popular,
PSOE e Mixto (BNG-AA),
producindose o seguinte

Acuerdo

Acordo

Aprobar
inicialmente
la
modificación del presupuesto del
IMCE de 2016 consistente en
transferir de la
aplicación
338/482.00 250.000,00€ a las
siguientes aplicaciones:

Aprobar
inicialmente
a
modificación do orzamento do
IMCE de 2016 consistente en
transferir
da
aplicación
338/482.00
250.000,00€
ás
seguintes aplicacións:

Fun.

Eco.

334

20300

334

22602

334

22795

334

22796

334

22797

334

22799

Descripción

Cantldade
transferir
ARRENDAMIENTO 20.000,00
MAQUINARIAINST
ALACIONES
Y
UTILLAJE
PUBLICIDAD
Y
PROPAGANDA
SERVICIOS
EMPRESAS
Y
PROFESIONALES
AGORA
SERVICIOS
EMPRESAS
Y
PROFESIONALES
TEATRO ROSALÍA
SERVIZOS
EMPRESAS
Y
PROFESIONALES
FÓRUM
OTROS TRABAJOS

a

Fun.

Eco.

Descrición

334

20300

ALUGUER
MAQUINARIAINSTAL
ACIÓNS E UTILLAXE

10.000,00

334

22602

30.000,00

334

22795

30.000,00

334

22796

50.000,00

334

22797

110.000,00

334

22799

PUBLICIDADE
E
PROPAGANDA
SERVIZOS
EMPRESAS
E
PROFESIONAIS
AGORA
SERVIZOS
EMPRESAS
E
PROFESIONAIS
TEATRO ROSALÍA
SERVIZOS
EMPRESAS
E
PROFESIONAIS
FÓRUM
OUTROS TRABALLOS

Cantidade
transferir
20.000,00

10.000,00
30.000,00

30.000,00

50.000,00

110.000,00

a

56

REALIZADOS POR
EMPRESAS
Y
PROFESIONALES
TOTAL

REALIZADOS
POR
EMPRESAS
E
PROFESIONAIS
250.000,00

TOTAL

Intervenciones

250.000,00

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, efectivamente a
este asunto foi presentada, esta
mañá unha emenda do Grupo
Socialista que posteriormente foi
substituida por unha emenda
diferente onde se retocan certas
cantidades.

Moitas grazas, efectivamente a
este asunto foi presentada, esta
mañá unha emenda do Grupo
Socialista que posteriormente foi
substituida por unha emenda
diferente onde se retocan certas
cantidades.

O señor interventor informou
sobre as primeiras emendas, non
tivo tempo, evidentemente sobre
esta segunda e ainda non sei se
quere sinalar algo ao respecto,
porque en esencia é exactamente.
Ou sexa, cambian as cantidades.

O señor interventor informou
sobre as primeiras emendas, non
tivo tempo, evidentemente sobre
esta segunda e ainda non sei se
quere sinalar algo ao respecto,
porque en esencia é exactamente.
Ou sexa, cambian as cantidades.

Bueno en todo caso ten a palabra
o concelleiro de Culturas, para
proceder a exposición do asunto.

Bueno en todo caso ten a palabra
o concelleiro de Culturas, para
proceder a exposición do asunto.

Señor Sande Garcia

Señor Sande Garcia

Ola a todos. Moi boas tardes.

Hola a todos. Moi boas tardes.

Como xa dicía antes hoxe é un día
importante, neso da celebración
ou aniversario desa investidura,
senón a chegada do Pleno dunha
medida de significación social, se
toca asuntos máis mundanos aquí
e me temo que repetitivos, sempre
que falamos de IMCE, volvemos
eu creo que a unha especie de

Como xa dicía antes hoxe é un día
importante, neso dá celebración
ou aniversario desa investidura,
senón a chegada do Pleno dunha
medida de significación social,
tócase asuntos máis mundanos
aquí e témome que repetitivos,
sempre que falamos de IMCE,
volvemos eu creo que a unha
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camiños sin saída porque non creo
que se entendan ou se queran
entender determinadas cousas. O
caso é que hoxe propoñemos, está
próximo ademais o principal
período
festivo
do
ano,
propoñemos para o IMCE a
aprobación tal e como citaba o
secretario dun suplemento de
crédito e dunha transferencia de
crédito que foron acordados polo
Consello Reitor xa con data un…

especie de camiños sen saída
porque non creo que se entendan
ou
se
queran
entender
determinadas cousas. Ou caso é
que hoxe propoñemos, está
próximo ademais ou principal
período
festivo
do
ano,
propoñemos para ou IMCE a
aprobación tal e como citaba ou
secretario dun suplemento de
crédito e dunha transferencia de
crédito que foron acordados polo
Consello Reitor xa con data un…

A las dieciocho horas y un
minuto se ausenta del Salón de
Sesiones el señor Lema Suárez.

Ás dezaoito horas e un minuto
auséntase do Salón de Sesións a
señor Lema Suárez.

… de xuño e posteriormente en
Xunta de Goberno con data seis
de xuño.

…de xuño e posteriormente en
Xunta de Goberno con data seis
de xuño.

Efectivamente, tanto no Consello
Reitor, como incluso na Comisión
de Facenda do Día 9, e é o motivo
da emenda, xurde unha cifra
conflictiva que, bueno, resaltarei
logo e así adianto que nós
aceptamos esa emenda por
responsabilidade e por garantizar
a celebración das actividades
previstas e aqueles que procuren
unha asfixia non van a atopar e
tampouco que non confunda
asfixia con austeridade porque
non é efectivamente o mesmo e
sabemos que estamos falando
dunha cuestión de enorme
sensibilidade popular.

Efectivamente, tanto no Consello
Reitor, como mesmo na Comisión
de Facenda do Día 9, e é o motivo
da emenda, xurde unha cifra
conflitiva que, bo, resaltarei logo
e así adianto que nós aceptamos
esa emenda por responsabilidade
e por garantir a celebración das
actividades previstas e aqueles
que procuren unha asfixia non
van a atopar e tampouco que non
confunda asfixia con austeridade
porque non é efectivamente o
mesmo e sabemos que estamos a
falar dunha cuestión de enorme
sensibilidade popular.

Como dicía
con estas datas,
temos por un lado esa proposta de
modificación orzamentaria, se

Como dicía con estas datas,
temos por unha banda esa
proposta
de
modificación
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consideraba insuficiente para
atender os gastos previstos no
2016,
o
crédito
asignado
eincluíamos tres aplicacións cos
importes eran
aluguer de
maquinaria, ou sexa 338/20/300
aluguer
de
maquinaria,
instalacións e utillaxe, se propoñía
un suplemento de 37.501.030
euros…

orzamentaria,
considerábase
insuficiente para atender vos
gastos previstos non 2016, ou
crédito asignado e incluïamos tres
aplicacións cos importes eran
aluguer de maquinaria, ou sexa
338/20/300
aluguer
de
maquinaria,
instalacións
e
utillaxe,
se
propoñía
un
suplemento
de
37.501.030
euros…

A las dieciocho horas y tres
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones la señora Neira
Fernández.

Ás dezaoito horas e tres minutos
auséntase do Salón de Sesións a
señora Neira Fernández.

… e o conflictivo, publicidade e
propaganda, non sei se por unha
palabra ou pola outra, era
338/22/602 cun suplemento de
96.653.070 euros e a 338/227/99
habitualmente
vinculada
a
contratación e outros traballos
realizados por empresas e
profesionais
e
suplementaba
44.697.072 euros, facendo un total
de 578.852.072. A fonte de
financiamento ou orixe para a
modificación no estado de gastos
que se propón é o remanente
líquido de Tesourería que presenta
IMCE, cun gastos xerais, creo, de
790.094,53 e este remanente xa
tivo unha escenificación a partir
do recoñecemento extraxudicial
que se abstivo no Pleno con data 9
de maio e tamén operación
derivadas de gastos de anos
anteriores por (…) mil euros, e
tamén os propios remanentes de
2015 de 99.000 euros.

…e o conflitivo, publicidade e
propaganda, non sei se por unha
palabra ou pola outra, era
338/22/602 cun suplemento de
96.653.070 euros e a 338/227/99
habitualmente
vinculada
a
contratación e outros traballos
realizados por empresas e
profesionais e suplementaba
44.697.072 euros, facendo un
total de 578.852.072. A fonte de
financiamento ou orixe para a
modificación non estado de gastos
que se propón é ou remanente
líquido de Tesourería que
presenta IMCE, cun gastos xerais,
creo, de 790.094,53 e este
remanente
xa
tivo
unha
escenificación a partir do
recoñecemento extraxudicial que
se abstivo non Pleno con data 9
de maio e tamén operación
derivadas de gastos de anos
anteriores por (…) mil euros, e
tamén vos propios remanentes de
2015 de 99.000 euros.
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Este é o dispoñible e, bueno, nese
sentido se pedía esa aprobación na
modificación orzamentaria con
esas cantidades. A outra parte viña
tamén ou estaba realacionada cun
Pleno anterior neste caso de
marzo na aplicación 338/482.00,
eran as subvencións para festas e
actividades
de
carácter
comunitario en barrios do
Orzamento do IMCE que fora
aprobar definitivamente o 23 de
maio e que se contemplaban
250.000 euros que deste xeito,
unha vez que foi rexeitado no
Pleno, asunto que, como dicía
antes, lembrarán, en marzo non se
poderían materializar no 2016 e
se consideraban necesarios para
atender á programación do IMCE.
En este caso incluíndo esa parte
que é moitas veces, nos debates,
moitos parecen descoñecer que
tamén ten IMCE, a dos recintos,
Ágora, Teatro Rosalía, Fórum,
Coliseum. E que sobre todo estaba
vinculada a esa partida de barrios
co
aprobación
do
novo
Orzamento, procuraba outras
necesidades atendidas tamén
incluíndo partidas que logo
podríamos explicar, como unha
partida que hai 110.000 euros de
actuación de entidades de arraigo
históricas na vida da cidade e que
van vinculadas, tamén, ao propio
gasto nas festas de barrio.

Este é o dispoñible e, bo, nese
sentido pedíase esa aprobación
na modificación orzamentaria con
esas cantidades. A outra parte
viña
tamén
ou
estaba
realacionada cun Pleno anterior
neste caso de marzo na aplicación
338/482.00, eran as subvencións
para festas e actividades de
carácter comunitario en barrios
do Orzamento do IMCE que fora
aprobar definitivamente o 23 de
maio e que se contemplaban
250.000 euros que deste xeito,
unha vez que foi rexeitado non
Pleno, asunto que, como dicía
antes, lembrarán, en marzo non
se poderían materializar non
2016 e considerábanse necesarios
para atender á programación do
IMCE. Neste caso incluíndo esa
parte que é moitas veces,
debátesnos,
moitos
parecen
descoñecer que tamén ten IMCE,
a dous recintos, Ágora, Teatro
Rosalía, Fórum, Coliseum. E que
sobre todo estaba vinculada a esa
partida de barrios co aprobación
do novo Orzamento, procuraba
outras necesidades atendidas
tamén incluíndo partidas que logo
poderiamos explicar, como unha
partida que hai 110.000 euros de
actuación de entidades de
arraigamento históricas na vida
dá cidade e que van vinculadas,
tamén, ao propio gasto nas festas
de barrio.

Entón se veía o que se propón
nese segundo punto que agora
refundimos esa modificación de

Entón víase o que se propón nese
segundo punto que agora
refundimos esa modificación de
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Orzamento de IMCE de 2016, que
consistiría
en
transferir
a
aplicación
338/482.00,
eses
250.000 euros, para darlles vida,
por decilo dalgún modo.

Orzamento de IMCE de 2016, que
consistiría en transferir a
aplicación
338/482.00,
eses
250.000 euros, para darlles vida,
por decilo dalgún modo.

Todo isto tal e como dicía ten o
seu punto conflictivo y si quería
explicalo
porque,
bueno,
posiblemente a información ou,
digamos, o debate non foi tan
valioso como pensábamos na
Comisión de Facenda é as partidas
asociadas a publicidade nas festas,
teñen que ver tamén con cuestións
eu creo que casi diriamos
estratéxicas, pero de promoción
de cidade. Se apostamos por un
festival como Noroeste, a
comunicación e a difusión é
evidente que son fundamentais.

Todo isto tal e como dicía ten o
seu punto conflitivo e se quería
explicalo
porque,
bo,
posiblemente a información ou,
digamos, o debate non foi tan
valioso como pensabamos na
Comisión de Facenda é as
partidas asociadas a publicidade
nas festas, teñen que ver tamén
con cuestións eu creo que case
diriamos estratéxicas, pero de
promoción de cidade. Apostar por
un festival como Noroeste, a
comunicación e a difusión é
evidente que son fundamentais.

Curiosamente rebuscando nas
cifras, por exemplo, 2 anos de
referencia, nos que gobernaba o
Partido Popular, a publicidade das
festas de 2013 ascendía a 242.000
euros, 242.937 e só as festas de
María Pita de agosto, pasaban dos
120.000 euros. Aquí falamos dun
suplemento de 96.000 euros para
todo o ano, para o que resta do
ano, non exclusivamente María
Pita.

Curiosamente rebuscando nas
cifras, por exemplo, 2 anos de
referencia, nos que gobernaba o
Partido Popular, a publicidade
dás festas de 2013 ascendía a
242.000 euros, 242.937 e só as
festas de María Pita de agosto,
pasaban dous 120.000 euros.
Aquí falamos dun suplemento de
96.000 euros para todo o ano,
para o que resta do ano, non
exclusivamente María Pita.

No 2014, as festas de María Pita
tiña máis de 85.000 euros, tamén
gobernando o Partido Popular, co
cal, bueno, estamos un pouco
máis resituando máis o debate. Se
isto se engade, por iso digo que
nos repetimos, nos repetimos
todos, eu tamén me repito,

No 2014, as festas de María Pita
tiña máis de 85.000 euros, tamén
gobernando o Partido Popular,
co cal, bo, estamos un pouco máis
resituando máis o debate. Se isto
se engade, por iso digo que nos
repetimos, repetímonos todos, eu
tamén repítome, evidentemente.
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evidentemente.
Esa escabechina en cifras que
sobrepasaron os 7.000.000 de
euros do Orzamento, e como este
ano estamos en 3.820.000, pois
seguimos coa asfixia. No 2013 os
créditos
finais
das
festas
sobrepasaron os 3 millóns e
medio. No 2015, 1.800.000, como
contraste. O Orzamento das festas
para este ano é de 1.207.000, a
estimación.

Esa escabechina en cifras que
excederon vos 7.000.000 de euros
do Orzamento, e como este ano
estamos en 3.820.000, pois
seguimos coa asfixia. No 2013 os
créditos
finais
das
festas
excederon os 3 millóns e medio.
No 2015, 1.800.000, como
contraste. O Orzamento das festas
para este ano é de 1.207.000, a
estimación.

E para rematar, porque é un dato
que se pediu, ou sexa que é o
gasto real e cuantificado da
publicidade das festas, das festas
de María Pita, o mes de agosto. E
estaría na mitade do que, por
exemplo, aplicou o Partido
Popular, en 2013 e vou dar as
cifras concretas que tiñamos
estimadas, evidentemente este
punto non está aprobado. 25.373
euros, produción audiovisual no
mes de agosto.
Coordinación
gráfica, atraccións para redes
socias e prensa, máis deseño de
folleto, 4.840 euros. Deseño de
cartel xeral 3.025. Sete mil
cincocentos (7.500) produción
folleto xeral. 2.000 produción
cartel xeral. 3.330 distribución de
carteis e folletos. 2.885 produción
e instalación de 200 banderolas.
Varios
comunicación
engadiriamos outros 10.000 e,
perdoen se as estimacións son así
como moi xerais, pero 30.000
euros de contía para o resto de
comunicación do ano, que entre
outras cousas, pois, tamén hai

E para rematar, porque é un dato
que se pediu, ou sexa que é o
gasto real e cuantificado da
publicidade das festas, das festas
de María Pita, o mes de agosto. E
estaría na mitade do que, por
exemplo, aplicou o Partido
Popular, en 2013 e vou dar as
cifras concretas que tiñamos
estimadas, evidentemente este
punto non está aprobado. 25.373
euros, produción audiovisual non
mes de agosto. Coordinación
gráfica, atraccións para redes
socias e prensa, máis deseño de
folleto, 4.840 euros. Deseño de
cartel xeral 3.025. Sete mil
cincocentos (7.500) produción
folleto xeral. 2.000 produción
cartel xeral. 3.330 distribución de
carteis e folletos. 2.885 produción
e instalación de 200 bandeirolas.
Varios
comunicación
engadariamos outros 10.000 e,
perdoen llas estimacións son así
como moi xerais, pero 30.000
euros de contía para ou resto de
comunicación do ano, que entre
outras cousas, pois, tamén hai
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outros períodos festivos e outras
necesidades que atender.

outros períodos festivos e outras
necesidades que atender.

E isto, pois, de momento, sería, eu
creo que a información do que
podemos iniciar, se así o
consideran o debate.

E isto, pois, de momento, sería, eu
creo que a información do que
podemos iniciar, se así ou
consideran ou debate.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.
Eu
creo
perfectamente
contexto.

Moi ben.
Eu
creo
perfectamente
contexto.

que
estamos
situados
en

que
estamos
situados
en

Señora Veira, cando queira.

Señora Veira, cando queira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

Moitas grazas.
Pois, no punto número cinco que é
ao que se refire o suplemento de
crédito do IMCE, en primeiro
lugar, sinalar que eu non tiven
acceso en concreto a ese informe
do interventor ao que fai
referencia o alcalde, non sei se o
enviaron aos Grupos ou non. Pero
bueno, en todo caso, estamos un
pouco no de sempre, non de ter ou
non toda a información para tomar
as decisións.

Moitas grazas.
Pois, no punto número cinco que
é ao que se refire o suplemento
de crédito do IMCE, en primeiro
lugar, sinalar que eu non tiven
acceso en concreto a ese informe
do interventor ao que fai
referencia o alcalde, non sei se o
enviaron aos Grupos ou non.
Pero bo, en todo caso, estamos un
pouco no de sempre, no de ter ou
non toda a información para
tomar as decisións.

Neste caso, si que me gustaría ter
lido ese informe do interventor así
como, bueno, os informes do
servizo, en concreto do IMCE, da
repercusión que podería ter esta
diminución a 16.000 euros dun
crédito inicialmente previsto de
96.000 mil.

Neste caso, se que me gustaría ter
lido ese informe do interventor así
como, bo, os informes do servizo,
en concreto do IMCE, da
repercusión que podería ter esta
diminución a 16.000 euros dun
crédito inicialmente previsto de
96.000 mil.
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En todo caso, entrando no
controvertido, nós entendemos
que a publicidade e a propaganda
e así falada en termos xerais pode
ser obxecto de demagoxía en
moitas ocasións, pero desde o
noso punto de vista, no eido
cultural, porque o IMCE vai moito
máis aló do que son estrictamente
as festas, no eido cultural teñen un
sentido especial ou un sentido
específico porque nós cremos que
grazas
a
publicidade
e
propaganda,
que
non
é
publicidade e propaganda, senón
que é divulgación ao final, da
programación, pois, é un punto
moi determinante de cara a
democratización e a divulgación
do que é a cultura e a
programación cultural.

En todo caso, entrando no
controvertido, nós entendemos
que a publicidade e a propaganda
e así falada en termos xerais pode
ser obxecto de demagoxía en
moitas ocasións, pero desde o
noso punto de vista, no eido
cultural, porque o IMCE vai
moito máis aló do que son
estritamente as festas, no eido
cultural teñen un sentido especial
ou un sentido específico porque
nós cremos que grazas a
publicidade e propaganda, que
non é publicidade e propaganda,
senón que é divulgación ao final,
da programación, pois, é un
punto moi determinante para
democratización e a divulgación
do que é a cultura e a
programación cultural.

Nós entendemos que é vital para
que a xente acuda, efectivamente,
aos espazos culturais que tamén se
lles está diminuindo e a súa
achega con esta emenda non van
poder, efectivamente, divulgar a
súa programación dun xeito
adecuado e nós entendemos que
se
está
poñendo
risco,
efectivamente, esa publicidade,
esa programación dos espazos
culturais e polo tanto tamén da
democratización e da divulgación
cultural daquelas cuestións que se
leven a cabo desde o IMCE. Nós
non estamos a favor desta
redución, ainda que noutros
momentos, noutros eidos, noutras
concellerías si que pode ter o seu
sentido reducir os gastos en

Nós entendemos que é vital para
que a xente acuda, efectivamente,
aos espazos culturais que tamén
se lles está diminuindo e a súa
achega con esta emenda non van
poder, efectivamente, divulgar a
súa programación dun xeito
adecuado e nós entendemos que
se
está
poñendo
risco,
efectivamente, esa publicidade,
esa programación dos espazos
culturais e polo tanto tamén da
democratización e da divulgación
cultural daquelas cuestións que se
leven a cabo desde o IMCE. Nós
non estamos a favor desta
redución, ainda que noutros
momentos, noutros eidos, noutras
concellerías se que pode ter o seu
sentido reducir os gastos en
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publicidade e propaganda, eu
entendo que en cultura a
publicidade ou a divulgación si
que ten un sentido concreto.

publicidade e propaganda, eu
entendo que en cultura a
publicidade ou a divulgación se
que ten un sentido concreto.

Como non teño todos os datos, o
informe do interventor o teño
aquí. Previamente nunha lectura
rápida, podería facerme unha idea,
pero non creo que sexa o xeito de
tomar as decisións, e como
tampouco sabemos o que opina o
servizo
en
concreto
desta
redución, eu voume abster neste
punto concreto do suplemento de
crédito.

Como non teño todos os datos, o
informe do interventor o teño
aquí. Previamente nunha lectura
rápida, podería facerme unha
idea, pero non creo que sexa o
xeito de tomar as decisións, e
como tampouco sabemos o que
opina o servizo en concreto desta
redución, eu voume abster neste
punto concreto do suplemento de
crédito.

No que ten que ver coa
transferencia de crédito do IMCE,
moi brevemente, simplemente se
trata de transferir 250.000 euros
do IMCE, que inicialmente
estaban
previstos
para
subvencionar as festas en barrios,
baixo o réxime de concorrencia
competitiva,
como
aquela
proposta
de
concorrencia
competitiva non xustificou, eu xa
dixen neste Pleno que ao meu
xuízo non estaban ben calculadas
as consecuencias e as dificultades
que
implicaría
para
o
asociacionismo
veciñal
esta
decisión, pois, agora mesmo, faise
necesaria unha transferencia deses
250.000 euros, a outras partidas
para que efectivamente se
produzan as festas nos barrios. E
nós, nese sentido, neste punto
concreto da transferencia si que
imos votar a favor.

No que ten que ver coa
transferencia de crédito do IMCE,
moi brevemente, simplemente
trátase de transferir 250.000
euros do IMCE, que inicialmente
estaban
previstos
para
subvencionar as festas en barrios,
baixo o réxime de concorrencia
competitiva,
como
aquela
proposta
de
concorrencia
competitiva non xustificou, eu xa
dixen neste Pleno que ao meu
xuízo non estaban ben calculadas
as consecuencias e as dificultades
que
implicaría
para
o
asociacionismo
veciñal
esta
decisión, pois, agora mesmo, faise
necesaria unha transferencia
deses 250.000 euros, a outras
partidas para que efectivamente
se produzan as festas nos barrios.
E nós, nese sentido, neste punto
concreto da transferencia se que
imos votar a favor.

Nada máis.

Nada máis.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Quero
pedirlle
desculpas
publicamente porque é certo o
informe deillo eu en persoa ao
resto dos voceiros antes de
comezar a Xunta Xeral de
Accionistas de EMALCSA e
despois,
como
vostede
se
incorporou un pelín máis tarde,
pois, se me pasou. Pero en todo
caso, é media carilla, creo que ten
capacidade de sobra para asumir o
contido nestes momentos.

Quero
pedirlle
desculpas
publicamente porque é certo o
informe deillo eu en persoa ao
resto dos voceiros antes de
comezar a Xunta Xeral de
Accionistas de EMALCSA e
despois,
como
vostede
se
incorporou un pelín máis tarde,
pois, se me pasou. Pero en todo
caso, é media carilla, creo que ten
capacidade dabondo para asumir
o contido nestes momentos.

Non, non, xa o sei. Posiblemente
os demais tiveron unha hora máis.
E en canto o Grupo Socialista,
señor García, de novo.

Non, non, xa o sei. Posiblemente
os demais tiveron unha hora máis.
E en canto o Grupo Socialista,
señor García, de novo.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor Alcalde.

Bueno. Traemos a este Pleno…

Bo. Traemos a este Pleno…

A las dieciocho horas y doce
minutos entran en el Salón de
Sesiones
la señora Neira
Fernández y el señor Lema
Suárez.

Ás
dezaoito horas e doce
minutos entran no Salón de
Sesións
a señora Neira
Fernández e o señor Lema
Suárez.

… la aprobación de una enmienda
sobre suplemento de crédito
propuesto en la última Comisión
de Hacienda por el Concejal del
Área el señor Sande. Nos ha
ilustrado
con
su
retórica

…a aprobación dunha emenda
sobre suplemento de crédito
proposto na última Comisión de
Facenda polo Concelleiro da área
o señor Sande. Ilustrounos coa
súa retórica tradicional sobre as
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tradicional sobre las partidas que
tenía previsto necesitar con los
planteamientos iniciales que nos
hizo, desde el punto de vista
presupuestario pero significar
varias cuestiones que pretendemos
que fundamente el por qué de la
alegación.

partidas que tiña previsto
necesitar
coas
formulacións
iniciais que nos fixo, desde o
punto de vista orzamentario pero
significar varias cuestións que
pretendemos que fundamente o
por que da alegación.

Nosotros no hace ni cuatro
semanas que aprobamos un
Presupuesto, un Presupuesto no
ausento de retraso y de ciertas
tensiones. Su alegato aquí en la
aprobación
del
Presupuesto
demostraba que en cualquier
caso,…

Nós non fai nin catro semanas
que aprobamos un Orzamento, un
Orzamento non ausento de atraso
e de certas tensións. A súa
alegación aquí na aprobación do
Orzamento demostraba que en
calquera caso,…

A las dieciocho horas y doce
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones el señor Díaz Grandío.

Ás dezaoito horas e doce minutos
auséntase do Salón de Sesións o
señor Díaz Grandío.

… en la negociación del mismo
pues se hizo con mucho detalle,
no ausento de tensión.

…na negociación do mesmo pois
se fixo con moito detalle, non
ausento de tensión.

En ese Presupuesto, el Partido
Socialista, para votar a favor
como votó estableció una serie de
premisas fundamentadas, entre
otras consideraciones, en que las
partidas para publicidad y
propaganda
se
tenían
que
optimizar.
También
aquellas
vinculadas
con
servicios
exteriores
o
contrataciones
externas.

Nese Orzamento, o Partido
Socialista, para votar a favor
como votou estableceu unha serie
de premisas fundamentadas, entre
outras consideracións, en que as
partidas para publicidade e
propaganda
tíñanse
que
optimizar.
Tamén
aquelas
vinculadas con servizos exteriores
ou contratacións externas.

Pese a todo ello se aprobó. En ese
Presupuesto también se aprobó el
Presupuesto del IMCE, o sea se
aprobó el Presupuesto del IMCE,
hace cuatro semanas y por arte de

A pesar de todo iso aprobouse.
Nese Orzamento tamén se
aprobou o Orzamento do IMCE,
ou sexa aprobouse o Orzamento
do IMCE, fai catro semanas e por
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birlibirloque
aparece
un
remanente de Tesorería de nada
más y nada menos que de 600.000
euros…

arte de birlibirloque aparece un
remanente de Tesourería de nada
máis e nada menos que de
600.000 euros…

A las dieciocho horas y trece
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones el señor Varela Gómez.

Ás dezaoito horas e trece minutos
auséntase do Salón de Sesións o
señor Varela Gómez.

… que se eleva desde el IMCE
para justificar una gestión
estratégica de la ciudad. Yo, señor
Sande, si toda la capacidad
estratégica que tiene usted de la
ciudad se fundamenta en que haya
remanente
de
Tesorería,
perdóneme usted, pero eso lo tiene
que hacer mirar porque la gestión
estratégica de la ciudad, desde el
ámbito de cultura y más
particularmente desde el IMCE, la
tenían que haber hecho en los
cinco meses
en los que se
dedicaron
a
retrasar
la
presentación de los Presupuestos.

…que se eleva desde o IMCE
para xustificar unha xestión
estratéxica da cidade. Eu, señor
Sande, se toda a capacidade
estratéxica que ten vostede da
cidade fundaméntase en que haxa
remanente
de
Tesourería,
perdóeme vostede, pero iso teno
que facer mirar porque a xestión
estratéxica da cidade, desde o
ámbito de cultura e máis
particularmente desde o IMCE,
tíñana que facer nos cinco meses
nos que se dedicaron a atrasar a
presentación dos Orzamentos.

Dicho lo cual, cierto es que en
estos días que mantuvimos
conversaciones sobre el particular
usted se mostró dispuesto a
explicarnos cuestiones singulares
o matices sobre esta partida.
También es cierto que en la
Comisión de Hacienda, los
técnicos
allí
presentes
dictaminaron de manera clara y
precisa, que esos 100.000 euros
que se proponían para publicidad
y propaganda, no podían decir a
qué se iban a destinar porque
desconocían el fin propuesto
porque no había ni un solo
expediente que lo justificara.

Dito o cal, certo é que nestes días
que mantivemos conversacións
sobre o particular vostede
mostrouse disposto a explicarnos
cuestións singulares ou matices
sobre esta partida. Tamén é certo
que na Comisión de Facenda, os
técnicos alí presentes ditaminaron
de maneira clara e precisa, que
eses 100.000 euros que se
propoñían para publicidade e
propaganda, non podían dicir a
que se ían a destinar porque
descoñecían o fin proposto
porque non había nin un só
expediente que o xustificase.
Foron as palabras, practicamente
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Fueron las palabras, prácticamente
testimonio de los técnicos
presentes en la Comisión de
Hacienda.

testemuño dos técnicos presentes
na Comisión de Facenda.

Dicho
lo
cual,
nosotros
tampocoqueremos dificultar y
perjudicar la gestión del área en lo
que se refiere a las fiestas…

Dito o cal, nós tampouco
queremos dificultar e prexudicar
a xestión da área no que se refire
ás festas…

A las dieciocho horas y quince
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Díaz Grandío.

Ás dezaoito horas e quince
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Díaz Grandío.

… de la ciudad, de tal manera que
la partida que ustedes proponen
incrementar en quinientos setenta
y pico mil euros, pues nosotros la
vamos a aprobar. Vamos a alterar
ciertas partidas, reduciendo unas e
incrementando otras. En concreto
reducimos la partida de publicidad
y propaganda a un importe de
16.000
euros,
rebajamos
básicamente un 75% y el Concejal
puede dar fe de esto con el
compromiso de que en el
momento en el que se explique
cuál es el fin concreto de esa
partida, bueno, pues, nos podemos
sentar a ver si hace falta que se
incrementen los fondos sobre el
particular
o
realizar
un
modificativo
tal
y
como
acordamos en la última Comisión
de Hacienda de aprobación previa
a los Presupuestos con la
Concejala de Hacienda que si
hacía falta incrementar fondos
para el IMCE, porque estaban
infradotados, podrían contar con
el apoyo del Grupo Municipal
Socialista, pero eso de momento,

…da cidade, de tal maneira que a
partida que vostedes propoñen
incrementar
en
cincocentos
setenta e pico mil euros, pois nós
ímola a aprobar. Imos alterar
certas partidas, reducindo unhas
e incrementando outras. En
concreto reducimos a partida de
publicidade e propaganda a un
importe
de
16.000
euros,
rebaixamos basicamente un 75%
e o Concelleiro pode dar fe disto
co compromiso de que no
momento no que se explique cal é
o fin concreto desa partida, bo,
pois, podémonos sentar a ver se
fai falta que se incrementen os
fondos sobre o particular ou
realizar un modificativo tal e
como acordamos na última
Comisión
de
Facenda
de
aprobación
previa
aos
Orzamentos coa Concelleira de
Facenda que se facía falta
incrementar fondos para o IMCE,
porque estaban infradotados,
poderían contar co apoio do
Grupo Municipal Socialista, pero
iso de momento, máis no presente,
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más en el presente, no se ha
necesitado. De tal manera que
nosotros le pedimos a los Grupos
que
apoyen
la
enmienda
presentada y estas son las razones
del por qué la presentamos.

non se necesitou. De tal maneira
que nós lle pedimos aos Grupos
que apoien a emenda presentada
e estas son as razóns do por que a
presentamos.

Gracias.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señor García.

Moitas grazas, señor García.

Polo Grupo
Gallego.

Polo Grupo
Gallego.

Popular,

señora

Popular,

señora

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Bueno, traen hoy al Pleno un
modificativo del IMCE, que
consta de un suplemento de
crédito por importe de 578.852,
72 euros, que financian con
remanente, como ya se ha dicho, y
otro expediente de transferencia
de crédito por importe de 250.000
que se financia dando de baja a
una partida para subvencionar las
fiestas de los barrios.

Bo, traen hoxe ao Pleno un
modificativo do IMCE, que consta
dun suplemento de crédito por
importe de 578.852, 72 euros, que
financian con remanente, como xa
se dixo, e outro expediente de
transferencia de crédito por
importe de 250.000 que se
financia dando de baixa a unha
partida para subvencionar as
festas dos barrios.

Proponen en el suplemento
destinar 444.697 euros del
remanente
del
IMCE
a
incrementar la externalización de
trabajo. Si 96.653 para aumentar
el gasto en publicidad, que se
están aficionando mucho. Y lo
justifican diciendo, como ha dicho
el señor Sande que el PP gastaba

Propoñen no suplemento destinar
444.697 euros do remanente do
IMCE
a
incrementar
a
externalización de traballo. Se
96.653 para aumentar o gasto en
publicidade,
que
se
están
afeccionando moito. E xustifícano
dicindo, como dixo o señor Sande
que o PP gastaba máis. Pero é
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más. Pero es que ustedes iban a
cambiarlo todo. Ustedes, eso lo
criticaban y lo único que ha
cambiado es volver a los coches
oficiales, volver a los pinchos y lo
único que han acabado es con las
becas USA, por ejemplo. Si,
ustedes puede hablar de Panamá y
de todo lo que quieran y se les
dicen la realidad que… Vuelta al
coche oficial, vuelta a los pinchos
y ponen caras. Pues eso es así es
la realidad. Y vuelta a la
publicidad.

que vostedes ían cambialo todo.
Vostedes, iso criticábano e o
único que cambiou é volver aos
coches oficiais, volver aos
petiscos e o único que acabaron é
coas bolsas USA, por exemplo.
Se, vostedes pode falar de
Panamá e de todo o que queiran e
dínselles a realidade que… Volta
ao coche oficial, volta aos
petiscos e poñen caras. Pois iso é
así é a realidade. E volta á
publicidade.

En la transferencia proponen
250.000 euros para aumentar en
otros 10.000 euros el gasto en
publicidad y en otros 110.000
euros la externalización, o sea, en
total incrementa 554.697 euros el
gasto en externalizaciones
y
106.653 euros el de publicidad, un
total de 661.350 euros.

Na
transferencia
propoñen
250.000 euros para aumentar
noutros 10.000 euros o gasto en
publicidade e noutros 110.000
euros a externalización, ou sexa,
en total incrementa 554.697 euros
o gasto en externalizaciones e
106.653 euros o de publicidade,
un total de 661.350 euros.

Hay que recordar que la Marea ya
propuso en el Pleno del mes de
marzo, un modificativo del IMCE
porque aún no estaba aprobado el
Presupuesto de 2016 para destinar
250.000 euros a las fiestas en los
barrios mediante subvenciones en
lugar de las ayudas de años
anteriores. El Pleno lo rechazó,
ahora a pesar de que tienen esa
partida ya incluida en el
Presupuesto, porque lo volvieron
a incluir ustedes, del IMCE,
quieren anular esa partida porque
dicen que no les da tiempo a
ejecutarla. O sea algo que ustedes
mismos ya sabían, porque los
tiempos de tramitación del

Hai que lembrar que a Marea xa
propuxo no Pleno do mes de
marzo, un modificativo do IMCE
porque
aínda
non
estaba
aprobado o Orzamento de 2016
para destinar 250.000 euros ás
festas nos barrios mediante
subvencións en lugar das axudas
de anos anteriores. O Pleno
rexeitouno, agora a pesar de que
teñen esa partida xa incluída no
Orzamento, porque o volveron a
incluír vostedes, do IMCE, queren
anular esa partida porque din que
non lles dá tempo a executala. Ou
sexa algo que vostedes mesmos xa
sabían, porque os tempos de
tramitación
do
Orzamento
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Presupuesto
los
manejaron
ustedes no la Oposición.

manexáronos
Oposición.

vostedes

non

a

Respecto a la transferencia
quieren dar de baja los 250.000
euros para subvencionar las fiestas
en los barrios y según explicaron
en la Comisión de Hacienda,
destinarlos a las 25 fiestas que hay
en los barrios de la ciudad a través
de otras partidas. Pero en realidad
lo que refleja el expediente son
solo
110.000
euros
para
contrataciones, más 20.000 de
alquileres porque los otros 10.000
son para publicidad y otros
110.000 son para recintos
gestionados por el IMCE. Es decir
a los barrios les dan de baja
250.000 euros y sólo les
devuelven 130.000. Por tanto la
transferencia no la vamos a votar
en contra porque queremos que
los barrios tengan sus fiestas,
como siempre hemos defendido,
pero tampoco vamos a votar a
favor porque les reducen a la
mitad
el
dinero
previsto
inicialmente. Lo que sí le vamos a
exigir es realicen todas las fiestas
en barrios que se han celebrado
los años anteriores.

Respecto da transferencia queren
dar de baixa os 250.000 euros
para subvencionar as festas nos
barrios e segundo explicaron na
Comisión de Facenda, destinalos
ás 25 festas que hai nos barrios
da cidade a través doutras
partidas. Pero en realidade o que
reflicte o expediente son só
110.000
euros
para
contratacións, máis 20.000 de
alugueres porque os outros
10.000 son para publicidade e
outros 110.000 son para recintos
xestionados polo IMCE. É dicir
aos barrios danlles de baixa
250.000 euros e só lles devolven
130.000.
Por
tanto
a
transferencia non a imos a votar
en contra porque queremos que
os barrios teñan as súas festas,
como sempre defendemos, pero
tampouco imos votar a favor
porque lles reducen á metade o
diñeiro previsto inicialmente. O
que si lle imos a esixir é realicen
todas as festas en barrios que se
celebraron os anos anteriores.

Respecto al suplemento, proponen
destinar 445.000 euros para
aumentar las externalizaciones,
con lo que no estamos para nada
de acuerdo y menos estamos de
acuerdo con los 96.000 euros que
quieren pasar a publicidad y
propaganda. A mayores de los
20.000 que tienen aprobados en el
Presupuesto.

Respecto
ao
suplemento,
propoñen destinar 445.000 euros
para
aumentar
as
externalizaciones, co que non
estamos para nada de acordo e
menos estamos de acordo cos
96.000 euros que queren pasar a
publicidade e propaganda. A
maiores dos 20.000 que teñen
aprobados no Orzamento.
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La Comisión de Hacienda
explicaron que este incremento
para publicidad lo consideran
necesario para publicitar las
fiestas. Se les preguntó qué
fiestas. Inicialmente dijo San Juan
y las de agosto, pero las de San
Juan, luego dijeron, que no entran
en el suplemento.

Comisión de Facenda explicaron
que este
incremento para
publicidade
considérano
necesario para publicitar as
festas. Preguntóuselles que festas.
Inicialmente dixo San Juan e as
de agosto, pero as de San Juan,
logo dixeron, que non entran no
suplemento.

El año pasado gastaron un total de
77.000 euros en publicidad de
todas las fiestas de todo el año por
lo que 216.000 euros que quieren
para
publicidad
entre
lo
presupuestado y lo propuesto hoy,
lo consideramos excesivo e
inapropiado y mucho menos nos
creemos su justificación de que
ese incremento es para publicitar
las fiestas del Rosario, como
llegaron a decir en la Comisión.

O ano pasado gastaron un total
de 77.000 euros en publicidade de
todas as festas de todo o ano polo
que 216.000 euros que queren
para publicidade entre o orzado e
o proposto hoxe, considerámolo
excesivo e inapropiado e moito
menos
crémonos
a
súa
xustificación
de
que
ese
incremento é para publicitar as
festas do Rosario, como chegaron
a dicir na Comisión.

No ha sido capaz de explicar,
señor Sande, a qué quiere dedicar
ese despilfarro en publicidad,
escudándose en que no tenía lo
datos. Y seguimos esperando.
Ahora ha dado una explicación así
por encima que, sinceramente,
tampoco ha concretado nada.

Non foi capaz de explicar, señor
Sande, a que quere dedicar ese
malgasto
en
publicidade,
escudándose en que non tiña o
datos. E seguimos esperando.
Agora deu unha explicación así
por encima que, sinceramente,
tampouco concretou nada.

Por lo tanto, no estamos para nada
de acuerdo con esta propuesta de
suplemento
y
tiene
que
replantearse la forma de gestionar
el IMCE, señor Sande, ya no sólo
por su propuesta de incrementar
las partidas de publicidad y
externalización, también por el
nuevo caso de despilfarro que
supone la decisión de gastar

Por tanto, non estamos para nada
de acordo con esta proposta de
suplemento
e
ten
que
reformularse a forma de xestionar
o IMCE, señor Sande, xa non só
pola súa proposta de incrementar
as partidas de publicidade e
externalización, tamén polo novo
caso de malgasto que supón a
decisión de gastar 120.000 para
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120.000 para externalizar la
gestión de los contenidos de la
página
web
de
cultura,
relacionados con el Instituto
Municipal. Y, los mismos que se
quejaban de que no tiene dinero
para programar fiestas, los que
decían que iban a contar con los
funcionarios, son los que apuestan
por privatizar un trabajo que hasta
ahora realizaban los trabajadores
del propio Instituto Municipal. Y
para
que ahora contratan un
asesor para el asesor de cultura.

externalizar a xestión dos
contidos da páxina web de
cultura, relacionados co Instituto
Municipal. E, os mesmos que se
queixaban de que non ten diñeiro
para programar festas, os que
dicían que ían contar cos
funcionarios, son os que apostan
por privatizar un traballo que ata
agora realizaban os traballadores
do propio Instituto Municipal. E
para que agora contratan un
asesor para o asesor de cultura.

Lo dicho, nos abstendremos en la
transferencia y votaremos en
contra en el suplemento.

O
dito,
absterémonos
na
transferencia e votaremos en
contra no suplemento.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Gallego.

Moitas grazas, señora Gallego.

Señor Sande.

Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Si.

Si.

Bastantes cousas. Dicía ao
principio que moitos asuntos
comezan de verdade a resultar
repetitivos e efectivamente, o
triste é que son cuestións
importantes, casi de amargo,
ligadas ao propio fucionamento
económico organizativo do IMCE
e que por esa falta de procura do
ben común, afortunadamente nós
non estamos ao servizo, a
priorismos nin de sectarismos,

Bastantes cousas. Dicía ao
principio que moitos asuntos
comezan de verdade a resultar
repetitivos e efectivamente, o
triste é que son cuestións
importantes, case de amargo,
ligadas ao propio fucionamento
económico organizativo do IMCE
e que por esa falta de procura do
ben común, afortunadamente nós
non estamos ao servizo, a
priorismos nin de sectarismos,
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pois digamos que non vai a
ningunha parte. Tratarei de
contestar un pouco ao que se
comentou. Falababa antes da
asfixia porque eses 3.820.000
euros, en que queda o Orzamento
final do IMCE, son unhas cifras
insuficientes.

pois digamos que non vai a
ningunha parte. Tratarei de
contestar un pouco ao que se
comentou. Falababa antes dá
asfixia porque eses 3.820.000
euros, en que queda ou
Orzamento final do IMCE, son
unhas cifras insuficientes.

Isto ven aquí agora porque existe
unha urxencia de contratación,
obvia,
ademais,
é
unha
incorporación de remanente que é
unha práctica habitual e que está
derivada dos beneficios xerados,
ademais nos propios recintos de
IMCE, ou sexa non estamos
falando de algo estrafalario nin
dun modificativo extraordinario
que cambia catro semanas despois
ese
orzamento
de
xeito
substancial.

Isto ven aquí agora porque existe
unha urxencia de contratación,
obvia,
ademais,
é
unha
incorporación de remanente que é
unha práctica habitual e que está
derivada dos beneficios xerados,
ademais nos propios recintos de
IMCE, ou sexa non estamos
falando de algo estrafalario nin
dun modificativo extraordinario
que cambia catro semanas
despois ese orzamento de xeito
substancial.

Se fala tamén de que… claro se
piden cifras concretas para algo
sen aprobar. Era unha estimación
ainda así acabo de dar cifras
bastante concretas. E logo, se
busca como sempre o xogo da
confusión, a externalización,
quizais non sexa palabra, pero
creo
que
a
esencia
da
contratación, a non ser que se
desexe escoitarnos cantar a nós en
María Pita ou algo coñecido que
pasa
por
contratación
de
empresas, de artistas, toda unha
serie de cousas, que todos
sabemos o prezo das cousas, non
digamos que non, non esteamos
aquí un pouco de farsa.

Se fala tamén de que… claro
pídense cifras concretas para
algo sen aprobar. Era unha
estimación ainda así acabo de dar
cifras bastante concretas. E logo,
búscase como sempre o xogo da
confusión, a externalización,
quizais non sexa palabra, pero
creo
que
a
esencia
da
contratación, a non ser que se
desexe escoitarnos cantar a nós
en María Pita ou algo coñecido
que pasa por contratación de
empresas, de artistas, toda unha
serie de cousas, que todos
sabemos o prezo das cousas, non
digamos que non, non esteamos
aquí un pouco de farsa.

Noutros tempos houbo almorzos

Noutros tempos houbo almorzos
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en María Pita e xantares en
restaurantes e hai facturas que así
o demostran, entón non creo que
proceda. Aquí non hai coches,
nin sequera coches panameños.
Entón, polo tanto eu creo que isto
non, vamos, nin procede…
Estamos falando constantemente
de mesura, austeridade…

en María Pita e xantares en
restaurantes e hai facturas que
así o demostran, entón non creo
que proceda. Aquí
non hai
coches, nin sequera coches
panameños. Entón, polo tanto eu
creo que isto non, imos, nin
procede…
Estamos
falando
constantemente
de
mesura,
austeridade…

A las dieciocho horas y
veintitrés minutos entra en el
Salón de Sesiones el señor
Varela Gómez.

Ás dezaoito horas e vinte e tres
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Varela Gómez.

… e creo, creo e as cifras son
bastante elocuentes, non se trata
de quen gastou máis senón do
prezo das cousas, tamén. Unhas
partidas concretas que teñen que ir
vinculadas ao prezo real. Creo que
tanta obsesión pola cifra, logo o
que
está
reflectindo
é
desmemoria.
E iso si que me parece importante.
E nada máis.

…e creo, creo e as cifras son
bastante elocuentes, non trátase
de quen gastou máis senón do
prezo das cousas, tamén. Unhas
partidas concretas que teñen que
ir vinculadas ao prezo real. Creo
que tanta obsesión pola cifra,
logo ou que está reflectindo é
desmemoria.
E iso se que me parece
importante. E nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Sande.

Moitas grazas, señor Sande.

Señora Veira, quere
segunda quenda?

Señora Veira, quere
segunda quenda?

utilizar

utilizar

Señora Veira González

Señora Veira González

Si.

Si.

Solo
para
sinalar
que
precisamente o informe do
interventor que acabo de ler agora,
neste momento, si que sinala,

Só para sinalar que precisamente
ou informe do interventor que
acabo de ler agora, neste
momento,
se
que
sinala,
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efectivamente, que non se pode
tomar esta decisión sen saber
precisamente as repercusión que
ten nos servizos.

efectivamente, que non pódese
tomar esta decisión sen saber
precisamente as repercusión que
ten nos servizos.

Di, con independencia de que no
expediente non se concrete de
modo suficiente os concretos
gastos necesarios que non poidan
demorarse ata o exercicio
seguinte, facer unha modificación
vía emenda sin saber como afecta
a planificación orzamentaria do
servizo, neste caso, o IMCE que
se presupón que debe coñecer as
súas necesidades pode poñer en
risco a razón de ser do propio
suplemento de crédito, pero isto
debe de ser valorado polo Pleno
da Corporación.

Di, con independencia de que non
expediente non concrétese de
modo suficiente
os concretos
gastos necesarios que non poidan
demorarse ata o
exercicio
seguinte,
facer
unha
modificación vía emenda sen
saber como afecta a planificación
orzamentaria do servizo, neste
caso, o IMCE que se presupón
que debe coñecer as súas
necesidades podepoñer en risco a
razón de ser do propio
suplemento de crédito, pero isto
debe de ser valorado polo Pleno
da Corporación.

Efectivamente eu referíame as
repercusións que poderían sinalar
os servizos respecto do que supón
esta emenda.

Efectivamente eu referíame as
repercusións que poderían sinalar
os servizos respecto do que supón
esta emenda.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Señor García.

Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Varias
consideraciones
con
respecto a lo que dice la señora
Veira. Los servicios, en la

Varias
consideracións
con
respecto ao que di a señora Veira.
Os servizos, na Comisión de
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Comisión de Hacienda, dijeron
que non tenían justificación de ese
gasto de tal manera que es
imposible que lo justifiquen si
desconocían a qué se iba a
destinar.

Facenda, dixeron que non tiñan
xustificación dese gasto de tal
maneira que é imposible que o
xustifiquen se descoñecían a que
se ía a destinar.

Si lo que quiere es no votar a
favor dígalo. Pero no diga que los
servicios tienen que informar. Los
servicios informaron en la
Comisión de Hacienda y dijeron
claramente que desconocían a qué
se destinaba esa partida propuesta,
que no tenían ningún expediente
encima de la mesa. De tal manera
que esa razón, que está alegando
no existe y estaba usted presente
en esa Comisión.

Se o que quere é non votar a favor
dígao. Pero non diga que os
servizos teñen que informar. Os
servizos informaron na Comisión
de Facenda e dixeron claramente
que descoñecían a que se
destinaba esa partida proposta,
que non tiñan ningún expediente
encima da mesa. De tal maneira
que esa razón, que está a alegar
non existe e estaba vostede
presente nesa Comisión.

En cualquier caso, con lo que le
decía el señor Sande, sobre que la
cantidad es insuficiente. Nosotros
discrepamos de eso, las cantidades
que se destinan al IMCE, son las
que tienen que ser. Lo que no
vale… hay que venir llorado de
casa. Es decir el Presupuesto es el
que es y el que se aprobó para lo
bueno y para lo malo, pero en
todas las partidas, pero lo que no
se puede decir es que ahora el
presupuesto que tenemos para un
área en concreto es insuficiente
porque
el
Presupuesto
lo
aprobamos dos Grupos Políticos
presentes en este Pleno, con
responsabilidad para que la
gestión de la ciudad sea eficiente.

En calquera caso, co que lle dicía
o señor Sande, sobre que a
cantidade é insuficiente. Nós
discrepamos diso, as cantidades
que se destinan ao IMCE, son as
que teñen que ser. O que non
vale… hai que vir chorado de
casa. É dicir o Orzamento é o que
é e o que se aprobou para o bo e
para o malo, pero en todas as
partidas, pero o que non se pode
dicir é que agora o orzamento que
temos para unha área en concreto
é insuficiente porque o Orzamento
aprobámolo
dous
Grupos
Políticos presentes neste Pleno,
con responsabilidade para que a
xestión da cidade sexa eficiente.

En cualquier caso, ustedes toman
decisiones de manera autónoma
que a lo mejor no quiere decir que

En calquera caso, vostedes toman
decisións de maneira autónoma
que se cadra non quere dicir que
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estemos en contra o a favor pero
que son singulares porque está
bien criticar lo que hacen otros,
pero aquí vuelven a cantar Vïctor
Manuel y Ana Belén que parece
que están asociados con la ciudad
de La Coruña. Y es una decisión
que toman ustedes, pero con cifras
muy elevadas que me parece bien
que ustedes decidan que sea así,
pero a lo mejor, se podía gestionar
de otra manera porque desde
luego, original, lo que se dice
original, transgresor, diferente y
alternativo, como mínimo esos
atributos no los tiene.

esteamos en contra ou a favor
pero que son singulares porque
está ben criticar o que fan outros,
pero aquí volven cantar Vïctor
Manuel e Ana Belén que parece
que están asociados coa cidade
da Coruña. E é unha decisión que
toman vostedes, pero con cifras
moi elevadas que me parece ben
que vostedes decidan que sexa
así, pero se cadra, podíase
xestionar doutra maneira porque
desde logo, orixinal, o que se di
orixinal, transgresor, diferente e
alternativo, como mínimo eses
atributos non os ten.

Dicho lo cual, el Presupuesto del
IMCE, que gestionan ustedes, en
este caso, se veía aderezado por
un remanente de Tesorería que
aflora, que presupuestariamente,
no estaban porque de haber estado
podíamos haber discutido sobre la
asignación de las partidas y que
aparece 3 semanas después del
cierre del Presupuesto.

Dito o cal, o Orzamento do
IMCE, que xestionan vostedes,
neste caso, víase aderezado por
un remanente de Tesourería que
aflora, que presupuestariamente,
non estaban porque de estar
podiamos discutir sobre a
asignación das partidas e que
aparece 3 semanas despois do
peche do Orzamento.

Dicho lo cual, nosotros vamos a
votar a favor, por supuesto de la
enmienda
que
presentamos.
También de la asignación de los
250.000 euros que tenían que ver
con el no de este Pleno a la libre
concurrencia de las fiestas de los
barrios.

Dito o cal, nós imos votar a
favor, por suposto da emenda que
presentamos.
Tamén
da
asignación dos 250.000 euros que
tiñan que ver co non deste Pleno á
libre concorrencia das festas dos
barrios.

Pero creo que lo que tampoco es
de justicia que se diga es que el
Presupuesto del IMCE, es
insuficiente, porque si no al final
van a ser insuficientes todos los
Presupuestos de toda las Áreas del

Pero creo que o que tampouco é
de xustiza que se diga é que o
Orzamento
do
IMCE,
é
insuficiente, porque se non ao
final van ser insuficientes todos
os Orzamentos de toda as Áreas
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Ayuntamiento y eso yo creo que
no toca.

do Concello e iso eu creo que non
toca.

Nada más. Gracias.

Nada máis. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Moitas grazas, señor García.

Señora Gallego.

Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno, a ver las cosas cuestan lo
que cuestan pero no todas las
cosas cuestan igual, no todos los
conciertos valen lo mismo y no
todas las fiestas cuestan lo mismo.
Y ustedes se han dedicado a
criticar el gasto en fiestas del
Partido Popular, y de gobiernos
anteriores, con lo cual pues ahora,
justifiquen qué es lo qué van a
gastar.

Bo, a ver as cousas custan o que
custan pero non todas as cousas
custan igual, non todos os
concertos valen o mesmo e non
todas as festas custan o mesmo. E
vostedes dedicáronse a criticar o
gasto en festas do Partido
Popular,
e
de
gobernos
anteriores, co cal pois agora,
xustifiquen que é o que van
gastar.

De todas maneras ese es un tema
de programación suya. El tema de
la publicidad es otra cosa.
Nosotros vamos a votar en contra
del suplemento, pero vamos a
votar a favor de la enmienda del
Partido Socialista, por una razón
muy simple, porque quita gasto de
publicidad. No estamos de
acuerdo con las barbaridades que
están gastando en publicidad. Es
lo único que están haciendo
marketing puro y duro, hada más
y de las fiestas solamente sabemos
que vienen eso, Víctor Manuel y
Ana Belén y que vienen los
Diplomáticos y tal. Nada más.

De todas as maneiras ese é un
tema de programación súa. O
tema da publicidade é outra
cousa. Nós imos votar en contra
do suplemento, pero imos votar a
favor da emenda do Partido
Socialista, por unha razón moi
simple, porque quita gasto de
publicidade. Non estamos de
acordo coas barbaridades que
están a gastar en publicidade. É o
único que están a facer márketing
puro e duro, fada máis e das
festas soamente sabemos que
veñen iso, Víctor Manuel e Ana
Belén
e
que
veñen
os
Diplomáticos e tal. Nada máis.
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Tienen un convenio firmado con
Estrella
Galicía
que
desconocemos el resto de los
Grupos, no sabemos qué va a
contar la empresa, con lo cual le
han cambiado hasta el nombre, no
es de Pop Rock.

Teñen un convenio asinado con
Estrela Galicía que descoñecemos
o resto dos Grupos, non sabemos
que vai contar a empresa, co cal
lle cambiaron ata o nome, non é
de Pop Rock.

No publicitan… Es que es más,
transparencia para todo el mundo
pero el gato de los conciertos no
aparece en la página web, ni en el
perfil del contratante. Nunca
ponen lo que cuestan los
conciertos. Eso que ustedes iban a
cambiar el mundo, todo era
transparencias, pues no hay
transparencia.

Non publicitan… É que é máis,
transparencia para todo o mundo
pero o gato dos concertos non
aparece na páxina web, nin no
perfil do contratante. Nunca
poñen o que custan os concertos.
Iso que vostedes ían cambiar o
mundo, todo era transparencias,
pois non hai transparencia.

Yo quiero recordar que en mayo
trajimos un centenar de facturas
con reparos extrajudiciales del
IMCE, que hubo un sobre coste de
un 53% y lo repito, ya sé que le
molestan
sobre
el
gasto
anunciado.

Eu quero lembrar que en maio
trouxemos un centenar de
facturas
con
reparos
extraxudiciais do IMCE, que
houbo un sobre custo dun 53% e
repítoo, xa sei que lle molestan
sobre o gasto anunciado.

Un 33% ciento de sobre coste de
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. No se entiende
el sobre coste. ¿Tanto subieron los
caramelos este año?

Un 33% cento de sobre custo dos
caramelos da Cabalgata de Reyes
a pesar de ser a mesma cantidade
de caramelos (8.000 quilos), a
mesma empresa e os mesmos
caramelos. Non se entende o
sobre custo. Tanto subiron os
caramelos este ano?

Nos han negado copias del
montón de los expedientes del
IMCE. Casi todas las Concejalías
nos dan copia.

Negáronnos copias da chea dos
expedientes do IMCE. Case todas
as Concellerías dannos copia.

Nosotros vamos al IMCE a ver los
expedientes. Si, señor Sande eso

Nós imos ao IMCE a ver os
expedientes. Se, señor Sande iso
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esa así. Iban a cambiar el mundo y
no lo han hecho.

esa así. Ían cambiar o mundo e
non o fixeron.

Mire:

Mire:

-Copia del expediente de la batalla
naval de 2015, denegada.

-Copia do expediente da batalla
naval de 2015, denegada.

-Copia del
expediente del
concierto de Sting, denegada.

-Copia do expediente do concerto
de Sting, denegada.

-Copia del expediente
Concierto de Hombres
denegada.

del
G,

-Copia do expediente do Concerto
de Homes G, denegada.

-Copia del expediente del
Concierto de Pablo Alborán,
denegada.

-Copia do expediente do Concerto
de Pablo Alborán, denegada.

-Copia
del
expediente
de
resolución de la Feria Taurina,
denegadas.

-Copia
do
expediente
de
resolución da Feira Taurina,
denegadas.

-Copia de los expedientes de
fiestas
de
María
Pita
y
Dinamización Cultural de dos mil
quincena del 2015, denegada.

-Copia dos expedientes de festas
de María Pita e Dinamización
Cultural de dous mil quincena do
2015, denegada.

-Copia del expediente
actuación del circo del
denegada.

-Copia do expediente
actuación do circo do
denegada.

de
Sol,

de
Sol,

-Copia
del
expediente
de
programación extendida TRCdanza. Denegada.

-Copia
do
expediente
de
programación estendida TRCdanza. Denegada.

Hemos pedido el de las fiestas de
San Juan del 2016, vamos a ver si
nos lo deniegan o no, ya se lo digo
aquí, el expediente del Festival
Noroeste
Estrella
Galicia,
anunciado el otro día, y el
convenio, precisamente, de, con la

Pedimos o das festas de San Juan
do 2016, imos ver se nolo
denegan ou non, xa llo digo aquí,
o expediente
do
Festival
Noroeste
Estrela
Galicia,
anunciado o outro día, e o
convenio, precisamente, de, coa
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Corporación hijos de Rivera, para
el
fomento
de
diversas
actividades, vamos a ver si nos lo
deniegan o no. Espero que, por
fin,
haya
un
poco
de
transparencia.

Corporación fillos de Rivera,
para o fomento de diversas
actividades, imos ver se nolo
denegan ou non. Espero que, por
fin,
haxa
un
pouco
de
transparencia.

Gracias.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gallego.

Moitas grazas, señora Gallego.

Señor Sande.

Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Ni el gusto es nuestro, que é o
nome con que aparecen Víctor
Manuel y Ana Belén, Miguel Ríos
e Joan Manuel Serrat, ni los
Diplomáticos de Monte Alto tocan
ou actúan en festas.

Nin o gusto é noso, que é o nome
con que aparecen Víctor Manuel e
Ana Belén, Miguel Ríos e Joan
Manuel
Serrat,
nin
os
Diplomáticos de Monte Alto tocan
ou actúan en festas.

O ano pasado publicamos por
primeira vez na historia as cifras
de todos os concertos nas festas de
María Pita. E efectivamente, se
volve a falar dos Orzamentos, por
iso estamos reducindo e estamos
amosando
as
cifras
constantemente. É posible, as
cousas teñen o seu custe.

O ano pasado publicamos por
primeira vez na historia as cifras
de todos vos concertos nas festas
de María Pita. E efectivamente, se
volve a falar dous Orzamentos,
por iso estamos reducindo e
estamos amosando as cifras
constantemente. É posible, as
cousas teñen o seu custe.

Por certo, eu nunca falei do
Rosario na Comisión de Facenda,
nunca mencionei o Rosario.

Por certo, eu nunca falei do
Rosario na Comisión de Facenda,
nunca
mencionei
o
Rosario.

E, bueno, con respecto a
programamos para todos, pois,
está bastante claro. Por un lado
aparece que éramos indies,

E,
bo,
con
respecto
a
programamos para todos, pois,
está bastante claro. Por unha
banda aparece que eramos indies,
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punkis, vangardistas, raros, pero
tamén se nos reprocha lo
contrario. Curioso ¿non?
Importante, publicidade co fin de
promocionar á cidade. Queren que
a xente veña a cidade? E algo que
un se pregunta. E de golpe bueno,
eliminamos partidas “que no sea
que a la Marea le puede ir bien”.

punkis, vangardistas, raros, pero
tamén repróchasenos o contrario.
Curioso non?
Importante, publicidade co fin de
promocionar á cidade. Queren
que a xente veña a cidade? E algo
que un se pregunta. E de golpe
bo, eliminamos partidas ?que non
sexa que á Marea pódelle ir
ben”.

En eso, evidentemente, se unen á
Xunta de Galicia no seu ninguneo
a cidade.

En eso, evidentemente, únense á
Xunta de Galicia no seu ninguneo
a cidade.

(…),
Regata,
San
Xoan,
simplemente na nosa Concellería
acumulamos, digamos afrenta da
Xunta de Galicia que parece non
ter ningunha relación, de repente,
coa cidade da Coruña. E vostedes,
subscriben,
ademais,
esa
estratexia.

(…),
Regata,
San
Xoan,
simplemente na nosa Concellería
acumulamos, digamos afronta dá
Xunta de Galicia que parece non
ter ningunha relación, de súpeto,
coa cidade da Coruña. E
vostedes, subscriben, ademais,
esa estratexia.

Votaremos, obviamente a favor
dos dous puntos, incluída a
emenda, pois, por unha cuestión
de responsabilidade e para
garantizar
a
celebración.
Francamente das actividades
previstas, dixen a outra vez, cando
se falou das subvencións, de
barrios en marzo, que trataremos
de poñer orde donde non o había.
Seguiremos nesa difícil acción e
vostedes sigan procurando a
asfixia que eu creo que os
cidadáns xa o están percibindo e o
precibirán en maior grado.

Votaremos, obviamente a favor
dos dous puntos, incluída a
emenda, pois, por unha cuestión
de responsabilidade e para
garantir
a
celebración.
Francamente das actividades
previstas, dixen a outra vez,
cando se falou das subvencións,
de barrios en marzo, que
trataremos de poñer orde onde
non o había. Seguiremos nesa
difícil acción e vostedes sigan
procurando a asfixia que eu creo
que vos cidadáns xa ou están
percibindo e ou precibirán en
maior grao.

Mil grazas.

Mil grazas.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Sande.

Moitas grazas, señor Sande.

Se non entendín mal aceptan a
emenda do Grupo Socialista? Se
acepta a emenda? Entón non fai
falta votala?

Se non entendín mal aceptan a
emenda do Grupo Socialista?
Acéptase a emenda? Entón non
fai falta votala?

Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

Sería un texto integrado de la
propuesta con la enmienda.
Votación única.

Sería un texto integrado da
proposta coa emenda. Votación
única.

Presidencia

Presidencia

Polo tanto, dado que por parte do
Goberno se acepta a emenda, non
faría falta votala, votariamos o
suplemento incluindo xa a emenda
do Partido Socialista.

Polo tanto, dado que por parte do
Goberno acéptase a emenda, non
faría falta votala, votariamos ou
suplemento incluindo xa a
emenda do Partido Socialista.

Digo, porque…Home, se queren a
votamos pero está aceptada
expresamente, entonces se o señor
secretario entende que así non hai
que votala, pois, xa votamos o
suplemento e polo tanto que sería
o asunto número 5, pero incluindo
xa a emenda do Partido Socialista,
que se acepta por parte do
Concello Cultura e polo tanto, por
parte do Goberno Municipal.

Digo, porque…Home, se queren a
votamos pero está aceptada
expresamente, entón se o señor
secretario entende que así non hai
que votala, pois, xa votamos o
suplemento e polo tanto que sería
o
asunto número 5, pero
incluíndo xa a emenda do Partido
Socialista, que se acepta por
parte do Concello Cultura e polo
tanto, por parte do Goberno
Municipal.

Moi ben, polo tanto a votación
será efectivamente separada. En
primeiro lugar o asunto número
cinco:

Moi ben, polo tanto a votación
será efectivamente separada. En
primeiro lugar o asunto número
cinco:

“Aprobación
inicial
suplemento
de
crédito

“Aprobación
inicial
suplemento
de
crédito

do
do

do
do
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Orzamento do IMCE 2016,
acordado polo Consello Reitor do
IMCE do 1 de xuño de 2016,
integrado pola emenda presentada
polo Grupo Socialista, pola
segundas
das
emendas
presentadas
polo
Grupo
Socialista.”

Orzamento do IMCE 2016,
acordado polo Consello Reitor do
IMCE do 1 de xuño de 2016,
integrado
pola
emenda
presentada
polo
Grupo
Socialista, pola segundas das
emendas presentadas polo Grupo
Socialista.”

Votación asunto número 5 con
la enmienda del Partido
Socialista (PSdeG-PSOE)

Votación asunto número 5 coa
emenda do Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación el asunto
número cinco referenciado en el
Orden del Día, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación o asunto
número cinco referenciado na
Orde do Día, producíndose o
seguinte resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota en contra el Grupo
Municipal del Partido Popular
(PP) (9 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal do Partido Popular
(PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Se abstiene el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
abstención).

Abstense o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
abstención).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda polo tanto, aprobado.

Queda polo tanto, aprobado.

Acuerdo

Acordo
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Aprobar
inicialmente
la
modificación del presupuesto del
IMCE de 2016 consistente en
suplementar
las
siguientes
aplicaciones por los siguientes
importes:

Aprobar
inicialmente
a
modificación do orzamento do
IMCE de 2016 consistente en
suplementar
as
seguintes
aplicacións
polos
seguintes
importes:

-338/203.00
Alquiler
maquinaria,
instalaciones
utillaje. 57.501,30 €.

de
y

-338/203.00
Aluguer
maquinaria,
instalacións
utillaxe. 57.501,30 €.

de
e

-338/226.02
Publicidad
propaganda: 16.653,70 €.

y

-338/226.02
Publicidade
propaganda: 16.653,70 €.

e

-338/227.99
Otros
trabajos
realizados por empresas y
profesionales. 504.697,72 €.

-338/227.99 Outros traballos
realizados por empresas e
profesionais, 504.697,72 €.

Dicho suplemento se financiará
con Remanente líquido de
tesorería para gastos generales,
apareciendo, de esta forma, el
expediente nivelado.

O
devandito
suplemento
financiarase con
Remanente
líquido de tesourería para gastos
xerais, aparecendo, desta forma,
o expediente nivelado.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Asunto número seis, aprobación
inicial da transferencia de crédito
do Orzamento do IMCE 2016,
acordado polo Consello Reitor do
IMCE o 1 de xuño de 2016.

Asunto número seis, aprobación
inicial da
transferencia de
crédito do Orzamento do IMCE
2016, acordado polo Consello
Reitor do IMCE o 1 de xuño de
2016.

Votación asunto número 6

Votación asunto número 6

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación el asunto
número 6 referenciado en el
Orden del Día, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación o asunto
número 6 referenciado na Orde
do Día, producíndose o seguinte
resultado:
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Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9
abstenciones ).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido
Popular
(PP)
(9
abstencións ).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobado o asunto número
seis.

Queda aprobado o asunto número
seis.

Acuerdo

Acordo

Aprobar
inicialmente
la
modificación del presupuesto del
IMCE de 2016 consistente en
transferir de la
aplicación
338/482.00 250.000,00€ a las
siguientes aplicaciones:

Aprobar
inicialmente
a
modificación do orzamento do
IMCE de 2016 consistente en
transferir
da
aplicación
338/482.00
250.000,00€
ás
seguintes aplicacións:

Fun.

Eco.

Descripción

Cantidad
transferir

334

20300

ARRENDAMIENTO 20.000,00
MAQUINARIA,
INSTALACIONES
Y UTILLAJE

334

22602

PUBLICIDAD
PROPAGANDA

Y 10.000,00

a

Fun.

Eco.

Descrición

Cantidade
transferir

334

20300

ARRENDAMENTO 20.000,00
MAQUINARIA,
INSTALACIÓNS E
UTILLAXE

334

22602

PUBLICIDADE
PROPAGANDA

E 10.000,00

a
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334

22795

SERVICIOS
30.000,00
EMPRESAS
Y
PROFESIONALES
AGORA

334

22795

SERVIZOS
EMPRESAS
PROFESIONAIS
AGORA

30.000,00
E

334

22796

SERVICIOS
30.000,00
EMPRESAS
Y
PROFESIONALES
TEATRO ROSALÍA

334

22796

SERVIZOS
30.000,00
EMPRESAS
E
PROFESIONAIS
TEATRO ROSALÍA

334

22797

SERVICIOS
50.000,00
EMPRESAS
Y
PROFESIONALES
FÓRUM

334

22797

SERVIZOS
EMPRESAS
PROFESIONAIS
FÓRUM

OTROS TRABAJOS 110.000,00
REALIZADOS POR
EMPRESAS
Y
PROFESIONALES

334

334

22799

TOTAL

22799

OUTROS
110.000,00
TRABALLOS
REALIZADOS POR
EMPRESAS
E
PROFESIONAIS

250.000,00

TOTAL

Intervenciones

50.000,00
E

250.000,00

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Señor Secretario.

Señor Secretario.

Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

Asunto número sete.

Asunto número sete.

Área de
Coidados.

Xustiza

Social

e

Área de
Coidados.

Xustiza

Social

e

Aprobación inicial da Ordenanza
da renda social.

Aprobación inicial da Ordenanza
da renda social.

99
–
Aprobación
Ordenanza.

99
–
Aprobación
Ordenanza.

inicial

inicial

Asunto.- Aprobación inicial de la
Ordenanza de la Renta Social.

Asunto.- Aprobación inicial de la
Ordenanza de la Renta Social.

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión Informativa de
Xustiza Social e Coidados con el
voto a favor del Grupo
Municipal de Marea Atlántica,
y las abstenciones de los Grupos

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión Informativa de Xustiza
Social e Coidados co voto a favor
do Grupo Municipal de Marea
Atlántica, e as abstencións dos
Grupos Municipais do Partido
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Municipales
del
Partido
Popular,
Partido
de
los
Socialistas de Galicia – PSOE, y
Grupo
Mixto
(BNG-AA),
proponiéndose
al
Pleno
Municipal la adopción del
siguiente

Popular, Partido dos Socialistas
de Galicia - PSOE, e Grupo
Mixto (BNG-AA), propoñéndose
ao Pleno Municipal a adopción
do seguinte

Acuerdo

Acordo

Primero.- Aprobar inicialmente la
ordenanza municipal reguladora
de la renta social municipal del
Ayuntamiento de A Coruña.

Primeiro.- Aprobar inicialmente a
ordenanza municipal reguladora
da renda social municipal do
Concello de A Coruña.

Segundo.- Publicar el texto
íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia
y
someterlo
a
información pública y audiencia a
los interesados por plazo de
treinta días, a contar desde el
siguiente al de su publicación para
la presentación de reclamaciones
y sugerencias.

Segundo.- Publicar o texto
íntegro no Boletín Oficial da
Provincia
e
sometelo
a
información pública e audiencia
aos interesados por prazo de
trinta días, a contar desde o
seguinte ao da súa publicación
para
a
presentación
de
reclamacións e suxestións.

Tercero.Considerar
definitivamente aprobada esta
Ordenanza si transcurrido el plazo
de información pública no se
hubieran
presentado
reclamaciones.

Terceiro.Considerar
definitivamente aprobada esta
Ordenanza se transcorrido o
prazo de información pública non
se
tiveran
presentado
reclamacións.

El
texto
de
Ordenanza
dictaminado por la Comisión, se
incluye como Anexo I del Acta,
tal como se ha reseñado.

O texto de Ordenanza ditaminado
pola Comisión, inclúese como
Anexo I da Acta, tal como
apuntouse.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.
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Hai políticas que retratan un
goberno municipal, políticas que
por tocar de manera especial a
sensibilidade da xente acaban
sendo nas máns dunha maioría
social metáforas de quen exerce
durante un tempo a inmensa honra
e a inmensa responsabilidade de
gobernar unha cidade como a
nosa.

Hai políticas que retratan un
goberno municipal, políticas que
por tocar de manera especial a
sensibilidade da xente acaban
sendo nas máns dunha maioría
social metáforas de quen exerce
durante un tempo a inmensa
honra
e
a
inmensa
responsabilidade de gobernar
unha cidade como a nosa.

Esto é certo de que para moitas
das nosas veciñas e moitos dos
nosos veciños, así acontece, por
exemplo, coa recuperación da
memoria
histórica
que
inauguramos na praza das Atochas
con respecto ao escrupuloso
carácter laico das institucións
democráticas, ou co xa popular
“Dillo
ti”,
ese
camiñar
preguntando que cada mes nos
leva a un barrio da Coruña, para
atender na proximidade as
demandas da xente.

Esto é certo de que para moitas
das nosas veciñas e moitos dos
nosos veciños, así acontece, por
exemplo, coa recuperación da
memoria
histórica
que
inauguramos na praza das
Atochas
con
respecto
ao
escrupuloso carácter laico das
institucións democráticas, ou co
xa popular “Dillo ti”, ese
camiñar preguntando que cada
mes nos leva a un barrio da
Coruña,
para
atender
na
proximidade as demandas da
xente.

Hai outras políticas tal vez menos
recoñecidas a primeira vista que
poden marcar ou definir un
mandato. Políticas que encarnan o
pulso interno dun proxecto de
transformación de gran escala e
que inciden no máis profundo do
sistema que padecemos. Políticas
sobre as que pivotan outras
políticas.
O
proceso
dos
Orzamentos participativos ou a
remunicipalización da rede de
bibliotecas que iniciamos o
pasado venres e que supón o
rescate para o común dun servizo
público esencial poden ser bos

Hai outras políticas tal vez menos
recoñecidas a primeira vista que
poden marcar ou definir un
mandato. Políticas que encarnan
o pulso interno dun proxecto de
transformación de gran escala e
que inciden no máis profundo do
sistema que padecemos. Políticas
sobre as que pivotan outras
políticas.
O
proceso
dos
Orzamentos participativos ou a
remunicipalización da rede de
bibliotecas que iniciamos o
pasado venres e que supón o
rescate para o común dun servizo
público esencial poden ser bos
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exemplos.

exemplos.

Por último, hai políticas que
representan un tempo histórico,
políticas que maila responder a
iniciativa dun goberno municipal
en concreto e da xente que o
imaxinou e o sustenta, abreguen
un espectro moito máis amplo e
plural.

Por último, hai políticas que
representan un tempo histórico,
políticas que maila responder a
iniciativa dun goberno municipal
en concreto e da xente que o
imaxinou e o sustenta, abreguen
un espectro moito máis amplo e
plural.

Políticas que malia a estar escritas
nun contrato coa cidadanía para
catro anos, rebordan o perímetro
dese mandato. É o caso da renda
social municipal, unha medida
que combate frontalmente unha
das máis grandes pandemias desta
época, a desigualdade crecente da
nosa sociedade. Pandemia a que
non é allea a Coruña, onde o 25%
dos fogares viven hoxe baixo o
limiar da pobreza. Pandemia que
medrou máis dun 50% entre 2011
e 2013 anos negrísimos para a
xustiza social na nosa cidade.

Políticas que malia a estar
escritas nun contrato coa
cidadanía para catro anos,
rebordan o perímetro dese
mandato. É o caso da renda
social municipal, unha medida
que combate frontalmente unha
das máis grandes pandemias
desta época, a desigualdade
crecente da nosa sociedade.
Pandemia a que non é allea a
Coruña, onde o 25% dos fogares
viven hoxe baixo o limiar da
pobreza. Pandemia que medrou
máis dun 50% entre 2011 e 2013
anos negrísimos para a xustiza
social na nosa cidade.

A renda social municipal é
posiblemente o proxecto máis
querido deste goberno municipal.
Pero hoxe outro 13 de xuño alegre
e histórico en que reverberan de
novo eses adxectivos do ex
alcalde, Domingo Merino, a renda
social municipal xa non é só un
proxecto deste goberno. E non
porque a vaia a aprobar agardo
que co consenso de todos os
Grupos nada nos gustaría máis,
toda unha Corporación Municipal.

A renda social municipal é
posiblemente o proxecto máis
querido deste goberno municipal.
Pero hoxe outro 13 de xuño
alegre e histórico en que
reverberan
de
novo
eses
adxectivos
do
ex
alcalde,
Domingo Merino, a renda social
municipal xa non é só un proxecto
deste goberno. E non porque a
vaia a aprobar agardo que co
consenso de todos os Grupos
nada nos gustaría máis, toda
unha Corporación Municipal.
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Hai tempo que deixou de ser
unicamente do goberno municipal
da
Marea
Atlántica
para
converterse, tal vez, na medida
máis participada e con maior de
consenso do que vai de mandato.
Quixo a casualidade que sexa
xusto no primeiro aniversario da
nosa chegada a esta Institución
cando, por fin, poidamos someter
a aprobación aquí a renda social
municipal.
Aquela
idea
aventurada que a Marea Atlántica
defendía case en solitario fronte
aos que consideraban ou ben que
non era necesaria ou ben que era
cando menos inviable. E non era
certo, nada diso era certo.

Hai tempo que deixou de ser
unicamente do goberno municipal
da
Marea
Atlántica
para
converterse, tal vez, na medida
máis participada e con maior de
consenso do que vai de mandato.
Quixo a casualidade que sexa
xusto no primeiro aniversario da
nosa chegada a esta Institución
cando, por fin, poidamos someter
a aprobación aquí a renda social
municipal.
Aquela
idea
aventurada que a Marea Atlántica
defendía case en solitario fronte
aos que consideraban ou ben que
non era necesaria ou ben que era
cando menos inviable. E non era
certo, nada diso era certo.

Neste ano de traballo a renda
social municipal, borrador tras
borrador, xuntanza, tras xuntanza,
foi
salvando
obstáculos
e
mellorando. A Ordenanza que
hoxe votamos é o resultado de
múltiples achegas, de todos os
Grupos
Municipais
desta
Corporación, dos traballadores e
traballadoras sociais, os nosos
ollos e as nosas máns na batalla
pola dignidade no rescate da xente
e das entidades sociais que a
miudo teñen que soportar un peso
demasiado grande pola inacción
ou indiferencia dos poderes
públicos.

Neste ano de traballo a renda
social municipal, borrador tras
borrador,
xuntanza,
tras
xuntanza, foi salvando obstáculos
e mellorando. A Ordenanza que
hoxe votamos é o resultado de
múltiples achegas, de todos os
Grupos
Municipais
desta
Corporación, dúas traballadores
e traballadoras sociais, os nosos
ollos e as nosas máns na batalla
pola dignidade no rescate da
xente e das entidades sociais que
a miudo teñen que soportar un
peso demasiado grande pola
inacción ou indiferenza dos
poderes públicos.

Para todas e todos vós, para todas
e
todos
eles
o
noso
agradecemento. Quero extender
este
agradecemento
moi
especialmente a concelleira de

Para todas e todos vós, para
todas e todos eles o noso
agradecemento. Quero estender
este
agradecemento
moi
especialmente a concelleira de
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Xustiza Social e Coidados, Silvia
Cameán e a todo o seu equipo. E
destacar, tamén, achegas da
directora da Asesoría Xurídica.
Marta García e dos habilitados
nacionais, o secretario xeral do
Pleno e o interventor xeral aquí
presentes.

Xustiza Social e Coidados, Silvia
Cameán e a todo o seu equipo. E
destacar, tamén, achegas da
directora da Asesoría Xurídica.
Marta García e dous habilitados
nacionais, o secretario xeral do
Pleno e o interventor xeral aquí
presentes.

E non quero esquecerme porque
de ben nacidos e ser agradecido,
na hora destes agradecementos,
tamén do conselleiro de política
social, José Manuel Rey Varela,
que foi sensible á nosa demanda e
a nosa insistencia, as veces, se
cadra sen a comprensión do seu
entorno e que facilitou que a
Ordenanza tal e como a traemos
hoxe aquí teña carácter de
prestación.

E non quero esquecerme porque
de ben nacidos e ser agradecido,
na hora destes agradecementos,
tamén do conselleiro de política
social, José Manuel Rey Varela,
que foi sensible á nosa demanda e
a nosa insistencia, as veces, se
cadra sen a comprensión da súa
contorna e que facilitou que a
Ordenanza tal e como a traemos
hoxe aquí teña carácter de
prestación.

A renda social municipal que
hoxe aprobaremos que conta con
2,1 millóns de euros no
Orzamento do 2016, significará
para moita xente ao redor de mil
familias neste primeiro ano de
funcionamento
unha
oportunidade, unha oportunidade
para facer fronte ás situacións de
emerxencia, unha oportunidade
para enfrontarse con dignidade a
este tempo de austericidio, unha
oportunidade
para
gañar
autonomía e construir unha vida
de seu, que é o que todos e todas
merecemos. E o que todos e todas,
digan o que digan, queremos para
nós e a nosa xente.

A renda social municipal que
hoxe aprobaremos que conta con
2,1 millóns de euros non
Orzamento do 2016, significará
para moita xente ao redor de mil
familias neste primeiro ano de
funcionamento
unha
oportunidade, unha oportunidade
para facer fronte ás situacións de
emerxencia, unha oportunidade
para enfrontarse con dignidade a
este tempo de austericidio, unha
oportunidade
para
gañar
autonomía e construír unha vida
de seu, que é o que todos e todas
merecemos. E o que todos e todas,
digan o que digan, queremos para
nós e a nosa xente.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Ten a palabra dona Avia Veira.
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Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

Pois seguro que este punto
efectivamente
é
o
máis
transcendental do que traemos
hoxe a Pleno.

Pois seguro que este punto
efectivamente
é
o
máis
transcendental do que traemos
hoxe a Pleno.

Efectivamente esta renda social
municipal ou calquera renda que
calqueira administración queira
dar, pois, ten o seu sentido
precisamente pola situación na
que vivimos pola precariedade na
que viven as nosas veciñas e os
nosos veciños moitas veces, ainda
traballando, ainda tendo un
salario.

Efectivamente esta renda social
municipal ou calquera renda que
calqueira administración queira
dar, pois, ten o seu sentido
precisamente pola situación na
que vivimos pola precariedade na
que viven as nosas veciñas e os
nosos veciños moitas veces, ainda
traballando, ainda tendo un
salario.

Efectivamente hai unha situación
social moi complicada, unha
desigualdade social provocada
pola xestión da crise, non pola
crise en abstracto senón por como
se xestionou a crise económica. E
temos que enteder polo tanto esta
renda social nese contexto.

Efectivamente hai unha situación
social moi complicada, unha
desigualdade social provocada
pola xestión da crise, non pola
crise en abstracto senón por como
se xestionou a crise económica. E
temos que enteder polo tanto esta
renda social nese contexto.

Desde logo nós entendemos que
esta renda social municipal
ademais nace porque hai outras
competencias que non están
facendo os seus deberes. Outras
administracións que debían de
estar facendo os seus deberes e
que non están facendo e esta crise
está deixando a moita xente na
cuneta e moitas administracións
tamén están deixando a moita
xente na cuneta por non facer
precisamente o que teñen que
facer. Nós entendemos ademais

Desde logo nós entendemos que
esta renda social municipal
ademais nace porque hai outras
competencias que non están
facendo os seus deberes. Outras
administracións que debían de
estar facendo os seus deberes e
que non están facendo e esta crise
está deixando a moita xente na
cuneta e moitas administracións
tamén están deixando a moita
xente na cuneta por non facer
precisamente o que teñen que
facer. Nós entendemos ademais
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que efectivamente falaba o alcalde
de que esta renda é posíbel que
sexa unha prestación grazas a un
decreto da Xunta de Galiza. Ben,
nós entendemos que este decreto,
xa o dixen en reiteradas ocasións
facilitalle en parte á Xunta o feito
de limparse as máns diante dunha
modificación máis que necesaria
do réxime da RISGA, porque
efectivamente a RISGA tamén se
está deixando tal e como está
agora mesmo formulada, moita
xente, pois, atrás, moita xente
desatendida.

que efectivamente falaba ou
alcalde de que esta renda é
posíbel que sexa unha prestación
grazas a un decreto da Xunta de
Galiza. Ben, nós entendemos que
este decreto, xa ou dixen en
reiteradas ocasións facilitalle en
parte á Xunta o feito de
limparse as máns diante dunha
modificación máis que necesaria
do réxime da RISGA, porque
efectivamente a RISGA tamén
estase deixando tal e como está
agora mesmo formulada, moita
xente, pois, atrás, moita xente
desatendida.

Desde o Parlamento de Galiza o
Grupo Municipal, o Grupo
Parlamentario do BNG, demandou
en reiteradisimas ocasións que se
modificase esa RISGA para que
se atendese efectivamente a moita
máis xente e moita máis xente que
era demandante desta renda e que
non se estaba atendendo. Pero é
que este Decreto da Xunta, nós
entendemos tamén, que o permitir
os concellos, pois, precisamente
establecer
prestacións
está
creando
desigualdades
poboacionais.
Explícome
o
Concello da Coruña co seu
orzamento
vai
poñer
efectivamente
unha
renda
municipal para atender aos seus
veciños e as súas veciñas, pero é
posible que outros concellos que
tamén teñan veciños e veciñas en
risco de exclusión social ou en
exclusión social, pois, non poidan
atendelo por esta cuestión.

Desde o Parlamento de Galiza o
Grupo Municipal, o
Grupo
Parlamentario
do
BNG,
demandou en
reiteradisimas
ocasións que se modificase esa
RISGA para que se atendese
efectivamente a moita máis xente
e moita máis xente que era
demandante desta renda e que
non estábase atendendo. Pero é
que este Decreto da Xunta, nós
entendemos tamén, que ou
permitir os concellos, pois,
precisamente
establecer
prestacións
está
a
crear
desigualdades
poboacionais.
Explícome o Concello da Coruña
co seu orzamento vai poñer
efectivamente
unha
renda
municipal para atender aos seus
veciños e as súas veciñas, pero é
posible que outros concellos que
tamén teñan veciños e veciñas en
risco de exclusión social ou en
exclusión social, pois, non poidan
atendelo por esta cuestión.
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Nós
entendemos
que
a
reformulación da RISGA sería o
máis xusto a nivel poboacional, e
ademais, pois, suporía que a
Xunta asumise as súas propias
responsabilidades. No que é a
propia renda social municipal e a
Ordenanza e non só o texto
normativo que hoxe traemos aquí,
senón o que vai a implicar esta
renda social, pois, nós queríamos
sinalar tres cuestións. Primeiro,
nós entendemos que esta renda
social é unha ferramenta que pode
axudar efectivamente a moitas das
nosas veciñas e a moitos dos
nosos veciños e incluso, pois, á
xente moi cercana a nós ou a nós
nunha determinada situación
porque ninguén se salva da
exclusión social. Entón nós
entendemos
que
é
unha
ferramenta, unha ferramenta que
debería de nacer baixo o paraugas
dun plan máis amplo, dun plan de
exclusión social porque desta
renda social vai a haber xente que
non entre, podo pensar nas
persoas que viven na nosa
sociedade que non teñen papeis,
que non teñen permiso de
residencia, por exemplo, pero
doutro tipo de xente. Entón eu
entendo que debería de nacer
baixo ese paraguas do Plan de
Inclusión Social, que atendese que
ese Plan de Exclusión Social, que
atendese, que ese Plan de
Exclusión Social falase un pouco
máis en sentido amplo. Esa é a
primeira cuestión que quería
sinalar.

Nós
entendemos
que
a
reformulación da RISGA sería o
máis xusto a nivel poboacional, e
ademais, pois, suporía que a
Xunta asumise as súas propias
responsabilidades. No que é a
propia renda social municipal e a
Ordenanza e non só o texto
normativo que hoxe traemos aquí,
senón o que vai a implicar esta
renda social, pois, nós queriamos
sinalar tres cuestións. Primeiro,
nós entendemos que esta renda
social é unha ferramenta que
pode axudar efectivamente a
moitas das nosas veciñas e a
moitos dúas nosos veciños e
mesmo, pois, á xente moi próxima
a nós ou a nós nunha determinada
situación porque ninguén se salva
dá exclusión social. Entón nós
entendemos
que
é
unha
ferramenta, unha ferramenta que
debería de nacer baixo o
paraugas dun plan máis amplo,
dun plan de exclusión social
porque desta renda social vai
haber xente que non entre, podo
pensar nas persoas que viven na
nosa sociedade que non teñen
papeis, que non teñen permiso de
residencia, por exemplo, pero
doutro tipo de xente. Entón eu
entendo que debería de nacer
baixo ese paraugas do Plan de
Inclusión Social, que atendese que
ese Plan de Exclusión Social, que
atendese, que ese Plan de
Exclusión Social falase un pouco
máis en sentido amplo. Esa é a
primeira cuestión que quería
sinalar.
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En segundo lugar a execución,
Efectivemente esta renda social se
da a cambio, enténdase ben, de
cumprir cos itinerarios de
inclusión activa. Nós entendemos
que estes itinerarios deben
cumprirse para que realmente a
renda social municipal non sexa
un fin en si mesmo, non sexa
simplemente axudar durante 18
meses a unha persoa que o está
pasando mal, a vivir dun xeito
menos precario do que estaba
vivindo senón que ten que ser un
medio para integración social,
para superar a exclusión social e
incluso para non entrar nesa
exclusión social, laboral ou
residencial. Polo tanto, para isto,
para que non sexa un fin en si
mesmo para que sexa un medio.
Nós entendemos ademais que
temos que dotar ao Concello do
persoal suficiente para executar
estes itinerarios de inclusión
activa. Nós entendemos que son
preciso, este persoal e este
itinerario para cumprir con esa
inserción. É necesario ademais
que se volvan a descentralizar os
servizos sociais. É necesario dotar
o Concello do persoal necesario
non só para tramitación, non só
para, efectivamente, que haxa
maís persoas traballadoras socias
no Concello. Non só para actuar
desde o asistencial senón para
facer verdadeiro traballo social,
máis tamén diverso persoal con
diversos perfis, entre eles aqueles
que poidan atender a búsqueda de
emprego, ou o acceso, e a

En segundo lugar a execución,
Efectivemente esta renda social
dáse a cambio, enténdase ben, de
cumprir cos itinerarios de
inclusión activa. Nós entendemos
que
estes itinerarios deben
cumprirse para que realmente a
renda social municipal non sexa
un fin en se mesmo, non sexa
simplemente axudar durante 18
meses a unha persoa que o está a
pasar mal, a vivir dun xeito
menos precario do que estaba
vivindo senón que ten que ser un
medio para integración social,
para superar a exclusión social e
mesmo para non entrar nesa
exclusión social, laboral ou
residencial. Polo tanto, para isto,
para que non sexa un fin en se
mesmo para que sexa un medio.
Nós entendemos ademais que
temos que dotar ao Concello do
persoal suficiente para executar
estes itinerarios de inclusión
activa. Nós entendemos que son
preciso, este persoal e este
itinerario para cumprir con esa
inserción. É necesario ademais
que se volvan a descentralizar os
servizos sociais. É necesario
dotar o Concello do persoal
necesario
non
só
para
tramitación, non só para,
efectivamente, que haxa maís
persoas traballadoras socias no
Concello. Non só para actuar
desde o asistencial senón para
facer verdadeiro traballo social,
máis tamén diverso persoal con
diversos perfis, entre eles aqueles
que poidan atender a procura de
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intermedación
vivenda.

do

acceso

a

Nós cremos que este proxecto é
moi amplo e moi complexo, ten a
nosa posición favorable, por
suposto, porque, como digo, vai a
axudar a moitas veciñas e moitos
veciños da nosa cidade máis
tamén cremos que hai cuestións
concretas que xa comentamos na
Comisión que se poden correxir
no texto da Ordenanza, facémolo
desde o punto de vista de que
queremos mellorar a Ordenanza
ainda máis e polo tanto nós
queremos absternos, pido, por
favor, tamén que se entenda esta
abstención, como intención de
mellorar ainda máis a Ordenanza
a través de alegacións. E porque
eu non quero facer algo que
critiquei que é votar a favor e
alegar, voume a abaster neste
punto, pero como digo con a
intención de mellorar ainda máis o
texto.

emprego, ou o acceso, e a
intermedación do acceso a
vivenda.
Nós cremos que este proxecto é
moi amplo e moi complexo, ten a
nosa posición favorable, por
suposto, porque, como digo, vai a
axudar a moitas veciñas e moitos
veciños da nosa cidade máis
tamén cremos que hai cuestións
concretas que xa comentamos na
Comisión que se poden correxir
non texto dá Ordenanza, facémolo
desde ou punto de vista de que
queremos mellorar a Ordenanza
ainda máis e polo tanto nós
queremos absternos, pido, por
favor, tamén que se entenda esta
abstención, como intención de
mellorar ainda máis a Ordenanza
a través de alegacións. E porque
eu non quero facer algo que
critiquei que é votar a favor e
alegar, voume a abaster neste
punto, pero como digo coa
intención de mellorar ainda máis
o texto.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Señora Longueira.

Señora Longueira.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor Alcalde.

Comenzaba el Alcalde hablando y
dando las gracias al equipo de
Servicios
Sociales,
a
las

Comezaba o Alcalde falando e
dando as grazas ao equipo de
Servizos Sociais, ás Asociacións,
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Asociaciones, yo quiero reiterar
sobre todo porque el equipo de
Servicios Sociales es un equipo
que lleva muchos años trabajando
en esta ciudad. Muchos de ellos
más de 20 años, que han tenido
muchos momentos históricos en
esta ciudad, si es que hacer
historia, tenemos que tener
cuidado porque puede ser un tema
perverso, pero en cualquier caso
han tenido muchos marrones. Han
tenido que resolver muchas
situaciones
difíciles
y
es
realmente uno de los mejores
equipos de Servicios Sociales de
este país al margen de que bueno,
durante algún tiempo han sufrido
alguna deficiencia en su ritmo y
en su rumbo y, también, dando las
gracias a las Asociaciones. Se me
ocurren muchas, ACCEM, Cocina
Económica, Padres Rubinos. Sor
Eusebia, Santa Lucía, Cáritas,
Cruz Roja son quienes realmente,
han hecho que esta ciudad durante
todos estos años tenga un sustento
educativo, una madurez asociativa
y que han sido quienes han ido de
la mano de este Ayuntamiento en
muchas ocasiones haciendo algo
que en esta ciudad todos habrán
visto como era Coruña Solidaria y
que puso también esa guinda en el
pastel de lo que suponía el estar y
el hacer de los derechos, algo
necesario para los ciudadanos y
son quienes durante estos cuatro
años han sustentado la inserción
social.

eu quero reiterar sobre todo
porque o equipo de Servizos
Sociais é un equipo que leva
moitos anos traballando nesta
cidade. Moitos deles máis de 20
anos,
que
tiveron
moitos
momentos históricos nesta cidade,
se é que facer historia, temos que
ter coidado porque pode ser un
tema perverso, pero en calquera
caso tiveron moitos marróns.
Tiveron que resolver moitas
situacións difíciles e é realmente
un dos mellores equipos de
Servizos Sociais deste país á
marxe de que bo, durante algún
tempo
sufriron
algunha
deficiencia no seu ritmo e no seu
rumbo e, tamén, dando as grazas
ás Asociacións. Ocórrenseme
moitas,
ACCEM,
Cociña
Económica, Pais Rubinos. Sor
Eusebia, Santa Lucía, Cáritas,
Cruz
Vermella
son
quen
realmente, fixeron que esta cidade
durante todos estes anos teña un
sustento educativo, unha madurez
asociativa e que foron quen foi da
man deste Concello en moitas
ocasións facendo algo que nesta
cidade todos verían
como era
Coruña Solidaria e que puxo
tamén esa guinda no pastel do
que supoñía o estar e o facer dos
dereitos, algo necesario para os
cidadáns e son quen durante estes
catro
anos
sustentaron
a
inserción social.

Es cierto que se les ha aumentado
en ciertas ocasiones la cuantía

É certo que se lles aumentou en
certas
ocasións
a
contía
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económica, pero a cambio de
convertir estas asociaciones en
trabajadores encubiertos de una
labor que en el Ayuntamiento se
estaba dejando al margen que era
la inclusión social, por eso esta
renta que también cuenta, contaba
ya, con el apoyo del Partido
Socialista, dentro de su programa
electoral y que fue tratada en esta
mesa.

económica, pero a cambio de
converter estas asociacións en
traballadores encubertos dun
labor que no Concello estaba a
deixarse á marxe que era a
inclusión social, por iso esta
renda que tamén conta, contaba
xa, co apoio do Partido
Socialista,
dentro
do
seu
programa electoral e que foi
tratada nesta mesa.

Entendemos
que
es
esa
herramienta que decía Avia Veira
que va a llevar a la inclusión
social y quiero hacer hincapié en
esta herramienta porque si los
ayuntamientos de esta Comunidad
Autónoma fueron algo importante
para el trabajo de la Xunta de
Galicia, es a partir del año 2005,
cuando los socialistas decidimos a
través del Plan Concertado legar
los fondos a los ayuntamientos de
una forma equitativa, para que
todos los ayuntamientos de esta
región tuviesen como fondos
aquellas cuantías económicas que
eran equitativas a la población y
por lo tanto no había un reparto de
favores ni un reparto de
intenciones por parte de la Xunta
de Galicia. Ese Plan Concertado,
esa equidad que se consiguió en
cualquier momento, se destruye
en el año 2010 a través de los
gobiernos del PP en la Xunta de
Galicia en donde se diluyen los
equipos de inclusión social de los
Ayuntamientos. Es decir, estamos
haciendo ahora el camino que se
destruyó desde el año 2010.
Estamos inventando porque no

Entendemos que é esa ferramenta
que dicía Avia Veira que vai levar
á inclusión social e quero facer
fincapé nesta ferramenta porque
se os concellos desta Comunidade
Autónoma foron algo importante
para o traballo da Xunta de
Galicia, é a partir do ano 2005,
cando os socialistas decidimos a
través do Plan Concertado legar
os fondos aos concellos dunha
forma equitativa, para que todos
os concellos desta rexión tivesen
como fondos aquelas contías
económicas que eran equitativas
á poboación e por tanto non
había unha repartición de favores
nin unha repartición de intencións
por parte da Xunta de Galicia.
Ese Plan Concertado, esa
equidade que se conseguiu en
calquera momento, destrúese no
ano 2010 a través dos gobernos
do PP na Xunta de Galicia onde
se dilúen os equipos de inclusión
social dos Concellos. É dicir,
estamos a facer agora o camiño
que se destruíu desde o ano 2010.
Estamos a inventar porque non
queda outra unha ferramenta que
o único que tiña que facerse no
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queda otra una herramienta que lo
único que tenía que haberse hecho
en su momento, era dotar a la
renta de integración social de una
cierta autonomía y de una cierta
labor real de inserción social y no
haberla convertido en la renta del
silencio que es en lo que se ha
convertido desgraciadamente la
renta de integración social.

seu momento, era dotar á renda
de integración social dunha certa
autonomía e dun certo labor real
de inserción social e non
convertela na renda do silencio
que é no que se converteu
desgraciadamente a renda de
integración social.

Siento mucho decir que esto,
desde mi punto de vista, no es
hacer historia, es desandar un
camino que tenía muy derecho en
aquel momento y que por una
mala gestión, cuando las cosas, se
pusieron negras con la economía,
tuvimos
que
buscar
otros
meandros para estar hoy aquí,
defendiendo un derecho que se
supone que podríamos haber
alcanzado de una forma mucho
más directa y de una forma mucho
más eficaz.

Sinto moito dicir que isto, desde o
meu punto de vista, non é facer
historia, é desandar un camiño
que tiña moi dereito naquel
momento e que por unha mala
xestión, cando
as
cousas,
puxéronse negras coa economía,
tivemos que buscar outros
meandros para estar hoxe aquí,
defendendo un dereito que se
supón que poderiamos alcanzar
dunha forma moito máis directa e
dunha forma moito máis eficaz.

Insisto, como momento histórico
en esta ciudad ha habido muchos.
Esto es un deber para quienes,
como bien se dijo hace un año,
estaban en la plaza al otro lado del
Pazo, esperando a entrar. Bien,
pues esto es exactamente lo que
esperan las personas que estaban
al otro lado del Pazo, darles o ser
preceptores de un derecho que nos
haga sentir una vida digna al
margen de que muchos tienen hoy
en día una situación que
esperemos tenga una conclusión
final con los equipos y con los
itinerarios de inserción.

Insisto, como momento histórico
nesta cidade houbo moitos. Isto é
un deber para quen, como ben se
dixo hai un ano, estaban na praza
alén do Pazo, esperando a entrar.
Ben, pois isto é exactamente o que
esperan as persoas que estaban
alén do Pazo, darlles o ser
preceptores dun dereito que nos
faga sentir unha vida digna a
marxe de que moitos teñen hoxe
en día unha situación que
esperemos teña unha conclusión
final cos equipos e cos itinerarios
de inserción.
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Son muchas las personas que
están esperando esta herramienta,
pero también se puede decir cosas
entre esos ciudadanos que están
ahí fuera, hay gente con trabajo
pero que teniendo trabajo siguen
siendo pobres porque estamos
hablando, efectivamente, con
términos que nos llevan a tener
una mejoría lingüística pero
estamos hablando de gente pobre,
gente que no alcanza la dignidad
para poder sustentar. Gente que ha
encontrado en el camino algo que
les ha llevado a depender, muchas
veces de la caridad ajena, y sobre
todo sentir que no están dentro de
ese derecho.

Son moitas as persoas que están a
esperar esta ferramenta, pero
tamén se pode dicir cousas entre
eses cidadáns que están aí fóra,
hai xente con traballo pero que
tendo traballo seguen sendo
pobres porque estamos a falar,
efectivamente, con termos que nos
levan a ter unha melloría
lingüística pero estamos a falar
de xente pobre, xente que non
alcanza a dignidade para poder
sustentar. Xente que atopou no
camiño algo que lles levou a
depender, moitas veces da
caridade allea, e sobre todo
sentir que non están dentro dese
dereito.

Dicho esto, dentro de la
Ordenanza Social, si es verdad
que
hay
cuestiones
que
deberíamos de modificar o de
matizar en este tiempo que nos
queda
para
la
aprobación
definitiva.

Dito isto, dentro da Ordenanza
Social, se é verdade que hai
cuestións que deberiamos de
modificar ou de matizar neste
tempo que nos queda para a
aprobación definitiva.

Insistí en la Comisión de Xustiza
Social que me parecía que el
período
de
6
meses
de
empadronamiento, no debería ser
ese sino debería ser un período
más largo de empadronamiento.
Los técnicos aconsejan que sea
eso. Yo quisiera discutirlo y
quisiera volver a consultarlo.
Quisiéramos desde el Partido
Socialista, también volver a
reunirnos porque no lo hemos
hecho desde que se ha lanzado el
último borrador definitivo de la
Ordenanza
con
todas
las
Asociaciones que han estado, que

Insistín na Comisión de Xustiza
Social que me parecía que o
período
de
6
meses
de
empadroamento, non debería ser
ese senón debería ser un período
máis longo de empadroamento.
Os técnicos aconsellan que sexa
iso. Eu quixese discutilo e quixese
volver consultalo. Quixésemos
desde o Partido Socialista, tamén
volver reunirnos porque non o
fixemos desde que se lanzou o
último borrador definitivo da
Ordenanza
con
todas
as
Asociacións que estiveron, que se
reuniron cos responsables da
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se
han
reunido
con
los
responsables de la Concejalía.
Vamos a hacerlo y vamos a tomar
también nota de lo que allí se
apunte y de lo que allí se diga para
mejorar la Ordenanza. Pero
básicamente…

Concellería. Imos facelo e imos
tomar tamén nota do que alí se
apunte e do que alí se diga para
mellorar a Ordenanza. Pero
básicamente…

Presidencia

Presidencia

Vaia
rematando,
Longueira.

señora

Vaia
rematando,
Longueira.

señora

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Ahora remato.

Agora remato.

Pero básicamente queremos no
hacer política con algo que
entendemos que es gestionar, pues
la mala situación de muchas
personas de esta ciudad.

Pero basicamente queremos non
facer política con algo que
entendemos que é xestionar, pois
a mala situación de moitas
persoas desta cidade.

Queremos dar un voto de
confianza a un proyecto que como
este es necesario y que además
insisto tenía un camino recto y
que en algún momento se torció.
Les anuncio que nuestro voto va a
ser favorable y seguiremos
comentándolo a continuación.

Queremos dar un voto de
confianza a un proxecto que como
este é necesario e que ademais
insisto tiña un camiño recto e que
nalgún
momento torceuse.
Anúnciolles que o noso voto vai
ser favorable e seguiremos
comentándoo a continuación.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Longueira.

Moitas grazas, señora Longueira.

Polo Grupo Popular,
Lorenzo, imaxino.

Polo Grupo Popular,
Lorenzo, imaxino.

Señor Lorenzo Torres

señor

Señor Lorenzo Torres

señor
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Sí.

Si.

Con la venia, señor Alcalde.

Coa venia, señor alcalde.

Buenas tardes a todos los que
están presentes y los que nos están
viendo por streaming. Empezó
este Pleno diciendo que hoy era
un día histórico y yo antes de
entrar en materia quiero decir
primero,
que
para
mí,
personalmente y para mi Grupo
Municipal, pues es un día triste y
no por supuesto por las rentas
sociales, pero queremos expresar
nuestro sentimiento de dolor de
indignación y repulsa ante la
tragedia deleznable de Orlando,
un acto de terrorismo, un acto de
odio, un acto de homofobia, y
queremos mostrar, por supuesto
nuestra solidaridad con las
víctimas, con las familias y con el
pueblo americano.

Boas tardes a todos os que están
presentes e os que nos están
vendo por streaming. Empezou
este Pleno dicindo que hoxe era
un día histórico e eu antes de
entrar en materia quero dicir
primeiro,
que
para
min,
persoalmente e para o meu Grupo
Municipal, pois é un día triste e
non por suposto polas rendas
sociais, pero queremos expresar o
noso sentimento de dor de
indignación e repulsa ante a
traxedia deleznable de Orlando,
un acto de terrorismo, un acto de
odio, un acto de homofobia, e
queremos mostrar, por suposto a
nosa solidariedade coas vítimas,
coas familias e co pobo
americano.

Dicho esto, dicho esto, también se
insistió mucho en lo del día
histórico y yo historia en este
Ayuntamiento se hizo muchas
veces y en este país. Yo creo que
hay momentos históricos más
importantes a lo mejor quizás en
el año 78 cuando se aprobó la
Constitución, aquella Constitución
que recogía los primeros derechos
sociales y fue la Constitución más
avanzada en su momento, en
derechos sociales es un día
histórico. A lo mejor también es
un día histórico en el que el señor
Paco Vázquez decidió crear la
Concejalía de Servicios Sociales,
o el día que se creó la Concejalía

Dito isto, dito isto, tamén se
insistiu moito no do día histórico
e eu historia neste Concello fíxose
moitas veces e neste país. Eu creo
que hai momentos históricos máis
importantes se cadra quizais no
ano 78 cando se aprobou a
Constitución, aquela Constitución
que recollía os primeiros dereitos
sociais e foi a Constitución máis
avanzada no seu momento, en
dereitos sociais é un día histórico.
Se cadra tamén é un día histórico
no que o señor Paco Vázquez
decidiu crear a Concellería de
Servizos Sociais, ou o día que se
creou a Concellería de Igualdade.
Dicir que é un día histórico o día
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de Igualdad. Decir que es un día
histórico el día que se trae a la
aprobación inicial la aprobación
de un proyecto, pues, ¿qué
quieren qué les diga? Yo creo que
la historia hay que cubrirla de otra
manera, sobre todo cuando
estamos hablando de una medida
que se nos ha dicho que iba a ser
aprobada el primer mes y ha
pasado un año y no ha sido
aprobado. También es verdad que
nos dijeron otras medidas del
Partido Socialista, retirar el primer
mes, como era el copago a
domicilio, ha pasado un año y el
Partido Socialista no ha hecho
nada para retirar ese copago que
ellos mismos, por supuesto,
habían impuesto.

que se trae á aprobación inicial a
aprobación dun proxecto, pois,
que queren que lles diga? Eu creo
que a historia hai que cubrila
doutra maneira, sobre todo cando
estamos a falar dunha medida que
se nos dixo que ía ser aprobada o
primeiro mes e pasou un ano e
non foi aprobado. Tamén é
verdade que nos dixeron outras
medidas do Partido Socialista,
retirar o primeiro mes, como era
o copago a domicilio, pasou un
ano e o Partido Socialista non
fixo nada para retirar ese copago
que eles mesmos, por suposto,
impuxeran.

Pero dicho esto, también quiero
reconocer sus palabras, sus
palabras de agradecimiento a la
Xunta, pero no fueron ustedes los
impulsores, los impulsores fueron
el Partido
Popular
y el
Ayuntamiento de Santiago que fue
el primero que creó este tipo de
norma y nosotros cuando estamos
gobernando quisimos implantarla,
pero era imposible, era imposible
implantarla porque no había, no
había el marco legal. Hoy si hay el
marco legal porque la Xunta de
Galicia, la Xunta del señor Feijoo
ha cambiado la normativa y
permite este tipo de prestación.
Entonces, le agradezco, también,
aquí,
por
supuesto,
su
reconocimiento
público
al
Conselleiro y a la Xunta de
Galicia por la labor efectuada

Pero dito isto, tamén quero
recoñecer as súas palabras, as
súas palabras de agradecemento
á Xunta, pero non foron vostedes
os impulsores, os impulsores
foron o Partido Popular e o
Concello de Santiago que foi o
primeiro que creou este tipo de
norma e nós cando estamos a
gobernar quixemos implantala,
pero era imposible, era imposible
implantala porque non había, non
había o marco legal. Hoxe se hai
o marco legal porque a Xunta de
Galicia, a Xunta do señor Feijoo
cambiou a normativa e permite
este tipo de prestación. Entón,
agradézolle, tamén, aquí, por
suposto, o seu recoñecemento
público ao Conselleiro e á Xunta
de Galicia polo labor efectuado
ata o día de hoxe.
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hasta el día de hoy.
Pero mire, nosotros vamos a dar la
bienvenida, por supuesto, a todo
programa, a todo proyecto, a toda
cosa que vaya dirigida a aquellas
personas más necesitadas. Ustedes
estaban hablando antes del
RISGA, que el RISGA no cubría.
En La Coruña, en estos
momentos, el RISGA, tiene 1.416
beneficiarios y hay casi 5,8
millones de euros en ciudadanos
del a ciudad de La Coruña, que
está cobrando el RISGA. Esto es
una especie de RISGA, o sea, esto
no es nada nuevo que se hayan
inventado. Estamos copiando lo
que es el RISGA, con ciertos
cambios en lo que es la normativa,
pero no deja de ser una prestación
y entonces, sinceramente, no hay
para darse tanta (…), a lo mejor la
(…) la podemos dar el día que
aquella persona que cobre esta
renta social a cargo de los
presupuestos
de
este
Ayuntamiento, pues, se integre,
ahí sí que tenemos que darnos
todos el parabién, que, yo ya le
digo que no estoy de acuerdo con
la sociedades subsidiadas, non
creo que ese sea el fin. Sí estoy de
acuerdo en que se ayude a las
familias, sí que estoy de acuerdo
que se ayude a las personas. Pero
si esta renta no va acompañada de
una integración social, de una
integración
laboral
de
la
adquisición
de
habilidades
sociales, pues, la verdad es que no
la veo con futuro. Porque entonces
se va a convertir en lo peor. En

Pero mire, nós imos dar a
benvida, por suposto, a todo
programa, a todo proxecto, a toda
cousa que vaia dirixida a aquelas
persoas
máis
necesitadas.
Vostedes estaban a falar antes do
RISGA, que o RISGA non cubría.
Na Coruña, nestes momentos, o
RISGA, ten 1.416 beneficiarios e
hai case 5,8 millóns de euros en
cidadáns do a cidade da Coruña,
que está a cobrar o RISGA. Isto é
unha especie de RISGA, ou sexa,
isto non é nada novo que se
inventaron. Estamos a copiar o
que é o RISGA, con certos
cambios no que é a normativa,
pero non deixa de ser unha
prestación e entón, sinceramente,
non hai para darse tanta (…), se
cadra a (…) podémola dar o día
que aquela persoa que cobre esta
renda social a cargo dos
orzamentos deste Concello, pois,
intégrese, aí si que temos que
darnos todos o parabén, que, eu
xa lle digo que non estou de
acordo
coa
sociedades
subsidiadas, non creo que ese
sexa o fin. Si estou de acordo en
que se axude ás familias, si que
estou de acordo que se axude ás
persoas. Pero se esta renda non
vai
acompañada
dunha
integración
social,
dunha
integración
laboral
da
adquisición
de
habilidades
sociais, pois, a verdade é que non
a vexo con futuro. Porque entón
vaise a converter no peor. En
subsidio,
nunha
sociedade
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subsidio, en una sociedad
subsidiada y no integradora,
porque nosotros lo que somos, lo
que somos, somos una sociedad
solidaria y como tal solidaria sí
que tenemos que aportar y ayudar
a la realización de estos
programas, pero siempre que
vayan
encaminados
a
la
integración y a mí eso es también
lo que me preocupa no solo la
situación económica, sino como
se va a efectuar esta integración
porque por supuesto se generan
derechos para los ciudadanos. La
verdad es que siempre que lo hace
el Partido Popular, hablamos de
caridad. Siempre que lo hacen
ustedes hablamos de derechos. Yo
siempre hablé de derechos, la
caridad siempre dije que era otra
cosa, pero bueno, esto es lo que
hay. Esta es la realidad que
subsiste. Dicho esto, el momento
será histórico, pero yo creo que la
norma adolece de muchos
defectos, adolece de muchos
defectos y yo quiero aportar desde
aquí, ya en su momento lo hice, lo
hice en las Comisiones, ideas que
pueden ayudar a mejorar esta
norma porque realmente es una
norma que nace coja.

subsidiada e non integradora,
porque nós o que somos, o que
somos, somos unha sociedade
solidaria e como tal solidaria si
que temos que achegar e axudar á
realización destes programas,
pero
sempre
que
vaian
encamiñados á integración e a
min iso é tamén o que me
preocupa non só a situación
económica, senón como se vai a
efectuar esta integración porque
por suposto xéranse dereitos para
os cidadáns. A verdade é que
sempre que o fai o Partido
Popular, falamos de caridade.
Sempre que o fan vostedes
falamos de dereitos. Eu sempre
falei de dereitos, a caridade
sempre dixen que era outra cousa,
pero bo, isto é o que hai. Esta é a
realidade que subsiste. Devandito
isto, o momento será histórico,
pero eu creo que a norma adoece
de moitos defectos, adoece de
moitos defectos e eu quero
achegar desde aquí, xa no seu
momento fíxeno, fíxeno nas
Comisións, ideas
que poden
axudar a mellorar esta norma
porque realmente é unha norma
que nace coxa.

Y decía antes un compañero del
Partido Socialista, que bueno, que
nosotros era un imposible hablar
con nosotros. Bueno, pues mire,
yo, la verdad, que le voy a decir,
perdone que le diga y que utilice
este término. El no es no, fueron
ustedes, lo difícil es hablar con
ustedes, a veces, no es hablar con

E dicía antes un compañeiro do
Partido Socialista, que bo, que
nós era un imposible falar
connosco. Bo, pois mire, eu, a
verdade, que lle vou a dicir,
perdoe que lle diga e que utilice
este termo. O non é non, foron
vostedes, o difícil é falar con
vostedes, ás veces, non é falar
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nosotros.
Nosotros
estamos
siempre abiertos a cualquier tipo
de (…) y en esto, de la renta
social, ya ve lo que hemos hecho
porque hasta la Xunta de Galicia,
ha creado el marco legal para que
se haga efectiva esta renta social.

connosco. Nós estamos sempre
abertos a calquera tipo de (…) e
nisto, da renda social, xa ve o que
fixemos porque ata a Xunta de
Galicia, creou o marco legal para
que se faga efectiva esta renda
social.

O sea, que cuando ustedes quieren
hablar con nosotros, lo puede
hacer sin problema, quien se lo
tienen que hacer mirar son
ustedes. Ya sé que ustedes, a
veces, tienen pesadillas o quiere
tener pesadillas viendo a Montoro,
teniendo usted, si mirara para el
otro lado, seguro que tenía unos
felices sueños, pero quiere mirar a
Montoro. Pues si quiere tener
pesadillas, de verdad, ¿saben lo
que tienes usted que mirar? A
donde han llevado ustedes al
Partido Socialista. Un partido con
una trayectoria histórica en este
país, para mí de vital importancia
para la democracia de este país, a
dónde nos han llevado con sus
políticas
y
sus
decisiones
erráticas.

Ou sexa, que cando vostedes
queren falar connosco, pódeo
facer sen problema, quen llo ten
que facer mirar son vostedes. Xa
sei que vostedes, ás veces, teñen
pesadelos ou quere ter pesadelos
vendo a Montoro, tendo vostede,
se mirase para o outro lado,
seguro que tiña uns felices soños,
pero quere mirar a Montoro. Pois
se quere ter pesadelos,
de
verdade, saben o que tes vostede
que mirar? Onde levaron vostedes
ao Partido Socialista. Un partido
cunha traxectoria histórica neste
país, para min de vital
importancia para a democracia
deste país, onde leváronnos coas
súas políticas e as súas decisións
erráticas.

Dicho esto, dicho esto, nosotros
nos vamos a abstener, pero vamos
a abstener para mejorar y, en esto,
voy a coincidir con mi compañera
del Bloque. Vamos a hacer las
aportaciones necesarias, porque
esto es una aprobación inicial.
Esto es necesario que se elabore
este texto, es necesario que se
elabore este mejore este texto. Es
necesario que se mejore este texto,
es necesario que se corrija este
texto.

Dito isto, dito isto, nós ímonos a
abster, pero imos absternos para
mellorar e, nisto, vou coincidir
coa miña compañeira do Bloque.
Imos facer as achegas necesarias,
porque isto é unha aprobación
inicial. Isto é necesario que se
elabore este texto, é necesario que
se elabore este mellore este texto.
É necesario que se mellore este
texto, é necesario que se corrixa
este texto.
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Yo no sé si usted se lo ha leído,
Me imagino que sí porque además
usted es jurista. Pero por ejemplo,
yo le voy a decir una cosa, las
mujeres maltratadas no están
protegidas en este texto. Si usted
compara el RISGA, una mujer
maltratada, hay un procedimiento
muy breve para darles ayuda, aquí
no existe ese procedimiento, pues
mejoremos esa situación porque
tenemos, también que atender a
las personas vulnerables. Hay otro
tipo de instalaciones que tenemos
que pensarnos…

Eu non se se vostede leullo,
Imaxínome que si porque ademais
vostede é xurista. Pero por
exemplo, eu voulle a dicir unha
cousa, as mulleres maltratadas
non están protexidas neste texto.
Se vostede compara o RISGA,
unha muller maltratada, hai un
procedemento moi breve para
darlles axuda, aquí non existe ese
procedemento, pois melloremos
esa situación porque temos,
tamén que atender ás persoas
vulnerables. Hai outro tipo de
instalacións que temos que
pensarnos?

Presidencia

Presidencia

Vaya rematando
Lorenzo.

xa,

señor

Vaia rematando
Lorenzo.

xa,

señor

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Pues puede ser, la verdad, que eso
teníamos que pensárnoslo. Ya
digo, nosotros vamos hacer las
aportaciones que ya hicimos para
mejorar la norma y vamos a seguir
trabajando para esta norma. Y
aquí, va a encontrar colaboración
siempre, siempre que vayan a
programas destinados a personas,
pero siempre que estos programas
vayan acompañados de la
integración social y de integración
laboral.

Pois pode ser, a verdade, que iso
tiñamos que pensárnolo. Xa digo,
nós imos facer as achegas que xa
fixemos para mellorar a norma e
imos seguir traballando para esta
norma. E aquí, vai atopar
colaboración sempre, sempre que
vaian a programas destinados a
persoas, pero sempre que estes
programas vaian acompañados
da integración social e de
integración laboral.

Gracias, por su atención.

Grazas, pola súa atención.

Presidencia

Presidencia

110

Moitas grazas, señor Lorenzo.

Moitas grazas, señor Lorenzo.

Señora Cameán.

Señora Cameán.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Si.

Se.

Boas tardes a todas e todos.

Boas tardes a todas e todos.

Cando se fai xustiza social faise
historia pero por unha simple
razón, porque a sociedade avanza.
É unha honra para mín, poder
explicar hoxe en qué consiste a
Ordenanza da renda social
municipal, poñer voz, a un ano
intenso de traballo de moitísima
xente.

Cando se fai xustiza social faise
historia pero por unha simple
razón, porque a sociedade
avanza. É unha honra para mín,
poder explicar hoxe en que
consiste a Ordenanza da renda
social municipal, poñer voz, a un
ano intenso de traballo de
moitísima xente.

A renda social municipal, é unha
prestación de carácter económico
que se outorga a todas as persoas
que teña dificultades para cubrir
as súas necesidades máis básicas
para a vida.

A renda social municipal, é unha
prestación de carácter económico
que se outorga a todas as persoas
que teña dificultades para cubrir
as súas necesidades máis básicas
para a vida.

Como sabedes a renda social
municipal estaba incluida no
programa de este goberno e, o que
podía parecer, no seu momento,
unha quimera, convirtese, hoxe,
nunha
realidade.
Nunha
ferramenta que vai a axudar as
persoas máis vulnerables a poder
vivir e esta ferramenta non ten
únicamente
unha
finalidade
económica, senón que pretende
acadar a autonomía das personas.-

Como sabedes a renda social
municipal estaba incluída no
programa deste goberno e, o que
podía parecer, no seu momento,
unha quimera, convirtese, hoxe,
nunha
realidade.
Nunha
ferramenta que vai a axudar as
persoas máis vulnerables a poder
vivir e esta ferramenta non ten
unicamente
unha
finalidade
económica, senón que pretende
acadar a autonomía das persoas.-

O orzamento aprobado este ano,
para a renda social municipal,
ascende a 2.100.000 euros.

O orzamento aprobado este ano,
para a renda social municipal,
ascende a 2.100.000 euros.
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Efectivamente, gustarianos tela
aprobada con anterioridade, pero
neste caso prefirimos ir despacio.
Preferimos ir despacio para obter
unha completa garantia de que
esta norma, será irreversible
goberne quen goberne. E por
profundizar nas cuestións máis
relevantes
desta
prestación,
indicar a contía desta renda, varía
entre os 500 euros de mínimo e os
1.000 euros de máximo en función
do número de persoas que
compoñen
a
unidade
de
convivencia.

Efectivamente, gustarianos tela
aprobada con anterioridade, pero
neste caso prefirimos ir amodo.
Preferimos ir amodo para obter
unha completa garantia de que
esta norma, será irreversible
goberne quen goberne. E por
profundar nas cuestións máis
relevantes
desta
prestación,
indicar a contía desta renda,
varía entre vos 500 euros de
mínimo e os 1.000 euros de
máximo en función do número de
persoas que compoñen a unidade
de convivencia.

Pero a política social non debe
consistir en pagar facturas e nada
máis e deixar as persoas soas.
Require de acompañamento, por
iso se inclúe tamén nesta
Ordenanza itinerarios de inclusión
encamiñados a conseguir unha
autonomía vital á que todas temos
dereito. E sabemos que á data
actual ten un traballo non é
garantía absolutamente nada.
Sabemos hai xente que neste
momento está traballando por
míseros euros, por 200 euros ao
mes e por iso a renda social
municipal é compatible con eses
ingresos. Porque entendemos que
as necesidades básicas tampouco
están cubertas neste caso.

Pero a política social non debe
consistir en pagar facturas e nada
máis e deixar as persoas soas.
Require de acompañamento, por
iso se inclúe tamén nesta
Ordenanza
itinerarios
de
inclusión
encamiñados
a
conseguir unha autonomía vital á
que todas temos dereito. E
sabemos que á data actual ten un
traballo
non
é
garantía
absolutamente nada. Sabemos hai
xente que neste momento está
traballando por míseros euros,
por 200 euros ao mes e por iso a
renda
social
municipal
é
compatible con eses ingresos.
Porque entendemos que as
necesidades básicas tampouco
están cubertas neste caso.

E por nombrar algún dos
requisitos para beneficiarse desta
renda, serían:

E por nomear algúns dos
requisitos para beneficiarse desta
renda, serían:

-Non ter dereito a percibir a
RISGA.

-Non ter dereito a percibir a
RISGA.
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-Ser maior dos dezaoito anos.
(Salvo excepcións,
como por
exemplo ter menores a seu cargo).

-Ser maior dos dezaoito anos.
(Salvo excepcións,
como por
exemplo ter menores a seu cargo).

-Estar empadroado na Coruña
con unha mínima antigüedade de
6 meses, salvo excepcións, como
casos de violencia de xénero, e
entre outros non ter recursos
económicos suficientes para poder
vivir.

-Estar empadroado na Coruña
cunha mínima antigüedade de 6
meses, salvo excepcións, como
casos de violencia de xénero, e
entre outros non ter recursos
económicos
suficientes
para
poder vivir.

Esta renda social municipal vaise
poder percibir durante seis meses
que se van poder prorrogar ata un
máximo de 18 meses e unha vez
que
finalice,
se
estas
circunstancias non mudaron, se as
persoas beneficiarias da renda
social municipal seguen sen ter as
necesidades básicas cubertas,
serán cubertas a través de axudas
económicas dunha esencia social
municipal.
E
posteriormente
transcurrido dous meses volverán
poder solicitar esta renda social
municipal.

Esta renda social municipal vaise
poder percibir durante seis meses
que se van poder prorrogar ata
un máximo de 18 meses e unha
vez que finalice, se estas
circunstancias non mudaron, se
as persoas beneficiarias da renda
social municipal seguen sen ter as
necesidades básicas cubertas,
serán cubertas a través de axudas
económicas dunha esencia social
municipal. E posteriormente
transcorrido dous meses volverán
poder solicitar esta renda social
municipal.

Ademais, tamén, sabemos que
non é fácil implementar un
proxecto destas características.
Sabemos que ten moitísimas
dificultades e dende logo, os
servicios socias municipais temos
unha carga moi bestial nun
contexto como o actual. Nun
contexto donde existe unha
situación de emerxencia social
que nunca é o do ceo, que
evidentemente, é a consecuencia
dunhas
políticas que
foron
impulsadas como o Partido

Ademais, tamén, sabemos que
non é fácil implementar un
proxecto destas características.
Sabemos que ten moitísimas
dificultades e dende logo, vos
servizos socias municipais temos
unha carga moi bestial nun
contexto como o actual. Nun
contexto onde existe unha
situación de emerxencia social
que nunca é o do ceo, que
evidentemente, é a consecuencia
dunhas
políticas que
foron
impulsadas como o
Partido
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Popular e o Partido Socialista,
dende logo, pretendemos que é
preciso, reforzar de persoal os
servizos sociais municipais, e así
imos facer. Así imos facelo a
pesar das enormes restriccións que
existen como a coñecida Lei”
Montoro”,
que
impide
ás
administracións contratar persoal
directamente. Temos previsto
incorporar ás unidades de atención
social, máis traballadoras sociais,
máis auxiliares administrativos,
técnicos de administración xeral e
outros perfís de cara a unha
orientación social.

Popular e o Partido Socialista,
dende logo, pretendemos que é
preciso, reforzar de persoal vos
servizos sociais municipais, e así
imos facer. Así imos facelo a
pesar dás enormes restriccións
que existen como a coñecida Lei”
Montoro”,
que
impide
ás
administracións contratar persoal
directamente. Temos previsto
incorporar ás unidades de
atención
social,
máis
traballadoras
sociais,
máis
auxiliares
administrativos,
técnicos de administración xeral e
outros
perfís
para
unha
orientación social.

E non me quero extender con máis
tecnicismos porque, dende logo,
todas e todos, temos copia de esta
Ordenanza, únicamente si quero
reiterar o orgullo que debemos
sentir, todas e todos, hoxe, neste
Pleno, por ser capaces de construir
unha norma, se traducirán nunha
cidade, dende logo, moito máis
amable e moito máis habitable.

E non me quero estender con máis
tecnicismos porque, dende logo,
todas e todos, temos copia desta
Ordenanza, unicamente se quero
reiterar o orgullo que debemos
sentir, todas e todos, hoxe, neste
Pleno, por ser capaces de
construír
unha
norma,
traduciranse nunha cidade, dende
logo, moito máis amable e moito
máis habitable.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si.

Se.

Ben. Cando anunciaba o meu
voto, a miña abstención via mover
a cabeza a concelleira de xustiza

Ben. Cando anunciaba ou meu
voto, a miña abstención via mover
a cabeza a concelleira de xustiza
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social.

social.

Ben, evidentemente o desexable,
sería que todos votasemos a favor
desta renda, pero eu creo que
tamén os grupos municipais,
temos dereito a facer máis
achegas ainda, a mellorar ainda
máis esta Ordenanza, eu fixen
referencia na Comisión a dúas
cuestións moi concretas que van
referidas en parte ao que decía a
señora Cameán. Esta renda social,
vaina aplicar non só a Marea
Atlántica, senón que tamén a
poden achegar a aplicar…

Ben, evidentemente ou desexable,
sería que todos votasemos a favor
desta renda, pero eu creo que
tamén vos grupos municipais,
temos dereito a facer máis
achegas ainda, a mellorar ainda
máis esta Ordenanza, eu fixen
referencia na Comisión a dúas
cuestións moi concretas que van
referidas en parte ao que dicía a
señora Cameán. Esta renda
social, vaina aplicar non só a
Marea Atlántica, senón que tamén
a podar achegar a aplicar…

A las diecinueve horas y cinco
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones el señor Fernández
Prado.

Ás
dezanove horas e cinco
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor Fernández
Prado.

… futuros gobernos que non
sexan da corda da Marea Atlántica
e, polo tanto, temos que facer que
esta Ordenanza, pois, sexa o máis
clara posible e non poida
acontecer cousas que aconteceron
neste Concello da Coruña, que lle
acontenceron a veciñas e veciños
da nosa cidade, como que se lle
quitar unha axuda social a unha
familia polo feito de aumentar nun
membro e non comunicarllo a
administración
pública.
Iso
aconteceu nesta cidade.

…futuros gobernos que non sexan
da corda da Marea Atlántica e,
polo tanto, temos que facer que
esta Ordenanza, pois, sexa ou
máis clara posible e non poida
acontecer cousas que aconteceron
neste Concello da Coruña, que lle
acontenceron a veciñas e veciños
da nosa cidade, como que se lle
quitar unha axuda social a unha
familia polo feito de aumentar
nun membro e non comunicarllo a
administración
pública.
Iso
aconteceu nesta cidade.

Nós queremos evitar que ese tipo
de cuestións acontezan e polo
tanto, queremos e cremos que este
tipo de cuestións teñen que estar
tamén recollidas na norma. A
norma tamén di que todos os

Nós queremos evitar que ese tipo
de cuestións acontezan e polo
tanto, queremos e cremos que este
tipo de cuestións teñen que estar
tamén recollidas na norma. A
norma tamén dei que todos os
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menores de idade teñen que estar
escolarizados cando os nenos de
cero a seis anos, e os de máis de
dezaseis non teñen por que estalo.
Entón, ten que estar correctamente
recollida esta obriga.

menores de idade teñen que estar
escolarizados cando os nenos de
cero a seis anos, e os de máis de
dezaseis non teñen por que estalo.
Entón,
ten
que
estar
correctamente recollida esta
obriga.

Por exemplo, por poñer dous
exemplos que hai que correxir e
outras cuestións que se poderían
correxir a maiores. De verdade
que a intención do BNG, e facer
achegas para mellorar a norma, e
por suposto que estamos a favor
da
norma.
Máis
vemos
incoherente votar a favor e facer a
alegación. Entón, bueno, todo o
apoio a esta norma e toda a
intención de mellorala máis.

Por exemplo, por poñer dous
exemplos que hai que correxir e
outras cuestións que se poderían
correxir a maiores. De verdade
que a intención do BNG, e facer
achegas para mellorar a norma, e
por suposto que estamos a favor
dá
norma.
Máis
vemos
incoherente votar a favor e facer
a alegación. Entón, bo, todo o
apoio a esta norma e toda a
intención de mellorala máis.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Señora Longueira.

Señora Longueira.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Como decía antes, el Partido
Socialista convocará a las
Asociaciones que ya han sido
convocadas en su día por el
Gobierno Municipal, queremos
comentar con ellas todo lo que
ahora se entiende como el texto
definitivo que traemos aquí para
revisar, para conocer, para poder
hablar, ya con el texto en la mano
y con todos los artículos bien
instrumentalizados,
dónde

Como dicía antes, o Partido
Socialista
convocará
ás
Asociacións que
xa foron
convocadas no seu día polo
Goberno Municipal, queremos
comentar con elas todo o que
agora se entende como o texto
definitivo que traemos aquí para
revisar, para coñecer, para poder
falar, xa co texto na man e con
todos
os
artigos
ben
instrumentalizados,
onde
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podemos mejorar en alguna
cuestión. Yo espero y confío que
en la Comisión estas mejoras se
tengan en cuenta igual que puedan
hacer sus aportaciones los otros
partidos políticos y sobre todo hay
algo, dentro de este apartado, de la
Ordenanza que confiere una
especial atención que son los
equipos que van a trabajar tanto
en la gestión como en el
seguimiento, como en los trabajos
que se van a realizar con las
personas que sean beneficiarias de
la renta social y es algo que nos
preocupa especialmente, cómo se
van a protocolizar, cómo se van a
constituir aunque hemos pedido y
hemos hecho ya también, en la
Comisión, por parte del Partido
Socialista una referencia, de lo
que nosotros considerábamos
óptimo dentro los diferentes
profesionales que podrían integrar
este equipo sí que queremos tener
la certeza de cómo van a enfocar
este trabajo, por dos cuestiones
que, como decíamos antes, aquí
no se llega sólo, aquí se llega
después de un camino y se llega
después de un camino de ver
como se ha trabajado muchos
años en este Ayuntamiento, como
los últimos años este trabajo pues
ha desmorecido en algunas
cuestiones profesionales y vemos
como con muy buenas intenciones
puede llegar un gobierno nuevo,
pero al final las becas USA, es el
primer año que no se dieron, por
poner un ejemplo que yo ya sé
que es molesto..

podemos
mellorar
nalgunha
cuestión. Eu espero e confío que
na Comisión estas melloras
téñanse en conta igual que poidan
facer as súas achegas os outros
partidos políticos e sobre todo hai
algo, dentro deste apartado, da
Ordenanza que confire unha
especial atención que son os
equipos que van traballar tanto
na xestión como no seguimento,
como nos traballos que se van a
realizar coas persoas que sexan
beneficiarias da renda social e é
algo
que
nos
preocupa
especialmente, como se van a
protocolizar, como se van a
constituír aínda que pedimos e
fixemos xa tamén, na Comisión,
por parte do Partido Socialista
unha referencia, do que nós
considerabamos óptimo dentro os
diferentes
profesionais
que
poderían integrar este equipo si
que queremos ter a certeza de
como van enfocar este traballo,
por dúas cuestións que, como
diciamos antes, aquí non se chega
só, aquí chégase despois dun
camiño e chégase despois dun
camiño de ver como se traballou
moitos anos neste Concello, como
os últimos anos este traballo pois
ha
desmorecido
nalgunhas
cuestións profesionais e vemos
como con moi boas intencións
pode chegar un goberno novo,
pero ao final as bolsas USA, é o
primeiro ano que non se deron,
por poñer un exemplo que eu xa
sei que é molesto..

117

Y vemos como, parece ser, llevan
ahora ustedes y ya lo comentará
más tarde mi compañera Mar
Barcón, llevan ustedes trabajando
dentro de las becas USA y ya hay
ciertos problemas a la hora de
instrumentalizarlo o por lo menos
eso es lo que nos hacen llegar los
diferentes asesores, los diferentes
profesionales que trabajan en el
sector. Es decir, aquí está la
norma, aquí está esta Ordenanza
dibujada, pero al final esto tiene
que llegar a las personas y esto
tiene que llegar de una forma
eficaz y no podemos plantear unas
expectativas que luego no se van a
cumplir. Y hemos visto como
durante este año, hubo muchas
expectativas que no se cumplieron
y no se cumplieron por una mala
gestión una y exclusivamente, y
yo siento mucho decirlo aquí y
decirlo, además, en este tema,
pero es verdad. Hay antecedentes
que nos dicen que puede haber
fallos en la gestión.

E vemos como, parece ser, levan
agora vostedes e xa o comentará
máis tarde a miña compañeira
Mar Barcón, levan vostedes
traballando dentro das bolsas
USA e xa hai certos problemas á
hora de instrumentalizalo ou polo
menos iso é o que nos fan chegar
os diferentes asesores, os
diferentes
profesionais
que
traballan no sector. É dicir, aquí
está a norma, aquí está esta
Ordenanza debuxada, pero ao
final isto ten que chegar ás
persoas e isto ten que chegar
dunha forma eficaz e non
podemos
expor
unhas
expectativas que logo non se van
a cumprir. E vimos como durante
este
ano,
houbo
moitas
expectativas
que
non
se
cumpriron e non se cumpriron
por unha mala xestión unha e
exclusivamente, e eu sinto moito
dicilo aquí e dicilo, ademais,
neste tema, pero é verdade. Hai
antecedentes que nos din que
pode haber fallos na xestión.

Dicho esto y además sin ningún
ánimo de nada, porque ya les
hemos dicho que vamos a votar a
favor. Dicho esto, vamos a hacer
esta reunión, vamos con mucha
seguridad hacer unas aportaciones
después de las reuniones que
tengamos con los profesionales de
la ciudad, que son insisto, durante
cuatro años han sustentado la
inclusión en esta ciudad y
esperemos que, además, sean
tenidas en cuenta.

Dito isto e ademais sen ningún
ánimo de nada, porque xa lles
dixemos que imos votar a favor.
Devandito isto, imos facer esta
reunión,
imos
con
moita
seguridade facer unhas achegas
despois das reunións que teñamos
cos profesionais da cidade, que
son insisto, durante catro anos
sustentaron a inclusión nesta
cidade e esperemos que, ademais,
sexan tidas en conta.
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Esto es un ánimo para seguir
adelante, esto es algo que entraría
y que entra dentro de las premisas
que este Grupo Municipal
considera propias, lo hemos
demostrado en muchas ocasiones,
están ustedes gestionando talones
restaurantes, por ejemplo.

Isto é un ánimo para seguir
adiante, isto é algo que entraría e
que entra dentro das premisas
que este Grupo Municipal
considera propias, demostrámolo
en moitas ocasións, están
vostedes
xestionando
talóns
restaurantes, por exemplo.

Presidencia

Presidencia

Vaia
rematando,
Longueira, por favor.

señora

Vaia
rematando,
Longueira, por favor.

señora

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Por ejemplo están ustedes
gestionando
equipos
de
chabolismo. El Partido Socialista
ha puesto siempre por delante que
cree de forma fehaciente en el
trabajo profesionalizado dentro de
los Servicios Sociales y aquí va
nuestro apoyo, pero digo que
también irán nuestras aportaciones
con la de otros Grupos para
mejorar esta norma que espero
que el día que tenga la aprobación
definitiva, al día siguiente los
usuarios puedan ser eso, usuarios,
puedan ser eso, usuarios y no
quedar a la espera.

Por exemplo están vostedes
xestionando
equipos
de
chabolismo. O Partido Socialista
puxo sempre por diante que cre
de forma fehaciente no traballo
profesionalizado
dentro
dos
Servizos Sociais e aquí vai o noso
apoio, pero digo que tamén irán
as nosas achegas coa doutros
Grupos para mellorar esta norma
que espero que o día que teña a
aprobación definitiva, ao día
seguinte os usuarios poidan ser
iso, usuarios, poidan ser iso,
usuarios e non quedar á espera.

Nada más.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lorenzo.

Moitas grazas, señor Lorenzo.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Sí.

Si.
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Con la venia, señor Alcalde.

Coa venia, señor Alcalde.

Bueno, yo escuchando sus
palabras, señora Cameán entendí
ya muchas cosas, usted habla de
que en Servicios Sociales prefirió
ir despacio. Ustedes cuando
anunciaron el programa electoral,
la renta social no se podía hacer,
la renta social no había el marco
jurídico, pero el marco jurídico se
ha cambiado. Pero este preferir de
ir despacio de los Servicios
Sociales, es muy duro, es muy
duro porque las consecuencias las
sufren los ciudadanos. Le voy a
dar ejemplos de haber preferido ir
despacio.

Bo, eu escoitando as súas
palabras,
señora
Cameán
entendín xa moitas cousas,
vostede fala de que en Servizos
Sociais preferiu ir amodo.
Vostedes cando anunciaron o
programa electoral, a renda
social non se podía facer, a renda
social non había o marco
xurídico, pero o marco xurídico
cambiouse. Pero este preferir de
ir amodo dos Servizos Sociais, é
moi duro, é moi duro porque as
consecuencias
sófrenas
os
cidadáns. Voulle a dar exemplos
de preferir ir amodo.

La
emergencia
social,
la
emergencia social que atiende las
necesidades de las personas, que
atiende las necesidades como
medicinas, libros, como pagos de
desahucios, como pagos de rentas
etcétera, dejó usted sin ejecutar el
18,5%. De los 890.000 euros
presupuestados el año pasado,
quedaron 164.650 euros sin
ejecutar. Esto para usted, es ir
despacio.

A
emerxencia
social,
a
emerxencia social que atende as
necesidades das persoas, que
atende as necesidades como
medicamentos,
libros,
como
pagos de desafiuzamentos, como
pagos de rendas etcétera, deixou
vostede sen executar o 18,5%.
Dos 890.000 euros orzados o ano
pasado, quedaron 164.650 euros
sen executar. Isto para vostede, é
ir amodo.

Prefiere usted ir también despacio
en el bono taxi. Estamos en el mes
de junio, creo recordar. Aún a día
de hoy, después de 8 meses, no
hay bono taxi para las personas
discapacitadas. Y esto nosotros lo
gestionábamos
antes,
antes
incluso
de
gestionar
el
Presupuesto, para que una vez
aprobado se pudiera poner y usted
ha puesto el bono taxi, ha abierto

Prefire vostede ir tamén amodo
no bono taxi. Estamos no mes de
xuño, creo lembrar. Aínda a día
de hoxe, despois de 8 meses, non
hai bono taxi para as persoas
discapacitadas. E isto nós
xestionabámolo
antes,
antes
mesmo de xestionar o Orzamento,
para que unha vez aprobado
puidésese poñer e vostede puxo o
bono taxi, abriu o proceso o 1 de
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el proceso el 1 de junio para
solicitar las ayudas. Seguramente
este año, todas aquellas personas
discapacitadas que no tienen
movilidad, no pueden tener bono
taxi porque se lo van ustedes a
conceder a finales de año y esto es
preferir ir despacio.

xuño para solicitar as axudas.
Seguramente este ano, todas
aquelas persoas discapacitadas
que non teñen mobilidade, non
poden ter bono taxi porque llo
van vostedes a conceder a finais
de ano e isto é preferir ir amodo.

También prefirió ir tan despacio
en las becas USA, que por
primera vez, en la historia de esta
ciudad, no se puede llevar a cabo
en los campamentos de verano,
este año no hay campamentos de
verano. Este año no hay
campamentos del 1 al 11 de junio.
Las dos primeras semanas de
julio, no hay campamentos, pero
los padres tienen que conciliar,
pero usted eso no le importa, lo
sustituye con otra partida, con otro
programa a cargo de las
actividades de los centros cívicos
y luego en septiembre, octubre y
noviembre los centros cívicos no
van a poder tener actividades
porque está gastándose usted el
Presupuesto de esas actividades
para sustituir su ineficacia, para
sustituir su preferir ir despacio. Ya
le digo, el ir despacio se perjudica
mucho a los ciudadanos, y yo creo
que este preferir ir despacio, lo
que es, es una falta de capacidad
de gestión y lo denuncio aquí
públicamente, señor Alcalde, este
gobierno de la Marea de lo que
peca es de falta de gestión. Este ir
despacio, ya digo, hace mucho
daño a los ciudadanos. El ir
despacio en la concesión de una
licencia para un ascensor hace

Tamén preferiu ir tan amodo nas
bolsas USA, que por primeira vez,
na historia desta cidade, non se
pode
levar
a
cabo
nos
campamentos de verán, este ano
non hai campamentos de verán.
Este ano non hai campamentos do
1 ao 11 de xuño. As dúas
primeiras semanas de xullo, non
hai campamentos, pero os pais
teñen que conciliar, pero vostede
iso non lle importa, substitúeo con
outra
partida,
con
outro
programa a cargo das actividades
dos centros cívicos e logo en
setembro, outubro e novembro os
centros cívicos non van poder ter
actividades porque está a se
gastar vostede o Orzamento desas
actividades para substituír a súa
ineficacia, para substituír a súa
preferir ir amodo. Xa lle digo, o ir
amodo prexudícase moito aos
cidadáns, e eu creo que este
preferir ir amodo, o que é, é unha
falta de capacidade de xestión e
denúncioo aquí publicamente,
señor Alcalde, este goberno da
Marea do que peca é de falta de
xestión. Este ir amodo, xa digo,
fai moito dano aos cidadáns. O ir
amodo na concesión dunha
licenza para un ascensor fai
moito dano aos cidadáns e ás
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mucho daño a los ciudadanos y a
las empresas de esta ciudad, el ir
despacio en las inversiones en esta
ciudad o en conceder licencias de
apertura de negocios, hace mucho
daño a esta ciudad, porque se deja
de crear riqueza, tienen que
aprender a gestionar y no vale, no
vale justificárselo. Es que lo
queremos hacer muy bien. Se
puede hacer bien haciendo las
cosas a su tiempo, sobre todo
cuando estamos hablando de
necesidades,
de
necesidades
primarias de los ciudadanos.

empresas desta cidade, o ir
amodo nos investimentos nesta
cidade ou en conceder licenzas de
apertura de negocios, fai moito
dano a esta cidade, porque se
deixa de crear riqueza, teñen que
aprender a xestionar e non vale,
non vale xustificarllo. É que o
queremos facer moi ben. Pódese
facer ben facendo as cousas ao
seu tempo, sobre todo cando
estamos a falar de necesidades,
de necesidades primarias dos
cidadáns.

También en el tema de la vivienda
prefirió ir despacio. Yo me
acuerdo, me acuerdo que nosotros
pusimos 74 viviendas en alquiler,
y ustedes encontraron l7 vacías.
Yo le he preguntado esta semana,
una pregunta escrita que tengo
aquí, ¿qué ha pasado con esas 7
viviendas vacías? Y a día de hoy,
un año después del gobierno de la
Marea esas 7 viviendas siguen
vacías. Es verdad que están
ustedes que tienen que mejorar…
Siguen vacías.

Tamén no tema da vivenda
preferiu ir amodo. Eu acórdome,
acórdome que nós puxemos 74
vivendas en aluguer, e vostedes
atoparon
l7
baleiras.
Eu
pregunteillo esta semana, unha
pregunta escrita que teño aquí,
qué pasou con esas 7 vivendas
baleiras? E a día de hoxe, un ano
despois do goberno da Marea
esas 7 vivendas seguen baleiras.
É verdade que están vostedes que
teñen que mellorar… Seguen
baleiras.

Me lo contestó usted por escrito,
están aquí las 7 viviendas vacías.
Esa es la política social, eso es ir
despacio, mientras usted está
haciendo eso mucha gente está en
la calle.

Contestoumo vostede por escrito,
están aquí as 7 vivendas baleiras.
Esa é a política social, iso é ir
amodo, mentres vostede está a
facer iso moita xente está na rúa.

Presidencia

Presidencia

Pero bueno, ya le vamos
conociendo. Hemos visto en un
programa de televisión en el que

Pero bo, xa lle imos coñecendo.
Vimos nun programa de televisión
no que estivemos vostede e eu,
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estuvimos usted y yo, como usted
rebatía al señor Garmendia,
diciendo que habían entregado el
folleto para los desahucios y luego
tuvo que pedir disculpas porque
no era cierto, esta es la realidad.
Dicen cosas y luego no hacen.

como vostede rebatía ao señor
Garmendia,
dicindo
que
entregaran o folleto para os
desafiuzamentos e logo tivo que
pedir desculpas porque non era
certo, esta é a realidade. Din
cousas e logo non fan.

Desde luego, como dice mi
compañero Sánchez, háganselo
mirar. Pero no se olviden que ese
preferir ir despacio, mucho daño,
mucho daño, hace a esta ciudad.

Desde logo, como di o meu
compañeiro Sánchez, fáganllo
mirar. Pero non se esquezan que
ese preferir ir amodo, moito dano,
moito dano, fai a esta cidade.

Gracias por su atención.

Grazas pola súa atención.

Presidencia

Presidencia

Ten vostede compañeiro, señor
Sánchez. Que cousas aprendemos
aquí.

Ten vostede compañeiro, señor
Sánchez. Que cousas aprendemos
aquí.

Señora Cameán.

Señora Cameán.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Sí.

Si.

Bueno moi brevemente. Hoxe é
unha abstención, dende logo só se
pode entender por parte do seu
Partido, por parte do Partido
Popular. Dende logo vostedes
viven na indiferencia ás persoas,
absolutamente
e
permanentemente.

Bo moi brevemente. Hoxe é unha
abstención, dende logo só pódese
entender por parte do seu
Partido, por parte do Partido
Popular. Dende logo vostedes
viven na indiferenza ás persoas,
absolutamente
e
permanentemente.

Ben, si que é certo que doutros
partidos iso non se pode explicar,
non se pode xustificar e dende
logo
tampouco
se
pode
comprender,
por
iso
esta
concelleira move a cabeza. Claro

Ben, se que é certo que doutros
partidos iso non se pode explicar,
non se pode xustificar e dende
logo
tampouco
se
pode
comprender,
por
iso
esta
concelleira move a cabeza. Claro
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que si, como símbolo de mágoa de
que
vostedes
unha
forza
progresista se sitúen aí coa excusa
que hoxe trouxeron aquí.

que se, como símbolo de mágoa
de que vostedes unha forza
progresista sitúense aí coa escusa
que hoxe trouxeron aquí.

E vostede dicía, falaba de bono
taxi, falou creo un pouco de todo,
e dende logo de moitas mentiras e
moitos enganos torticeiros,…

E vostede dicía, falaba de bono
taxi, falou creo un pouco de todo,
e dende logo de moitas mentiras e
moitos enganos torticeiros,…

A las diecinueve horas y
dieciséis minutos entra en el
Salón de Sesiones el señor
Fernández Prado.

Ás dezanove horas e dezaseis
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Fernández
Prado.

… pero dende logo non se
preocupe porque hoxe non vai
conseguir
enturbiar
unha
aprobación dunha ordenanza tan
importante como a que temos
hoxe aquí, que a é a da renda
social municipal que por suposto,
si se pode facer e por suposto
hoxe se vai a aprobar.

…pero dende logo non se
preocupe porque hoxe non vai
conseguir
enturbar
unha
aprobación dunha ordenanza tan
importante como a que temos
hoxe aquí, que a é a da renda
social municipal que por suposto,
se se pode facer e por suposto
hoxe se vai a aprobar.

Ben e volvendo ao importante a
renda social municipal nace coa
finalidade de poñer en valor o
realmente importante, a vida, os
dereitos humáns e o benestar. Un
benestar que lle foi secuestrado a
moita xente e onde ninguén está
libre
e
atoparse
porque
unicamente escapan desta cárcere
ese 1% que o ten todo. Non é
tolerable
o
enriquecemento
ilimitado duns poucos, fronte a un
empobrecemento ilimitado da
gran maioría. Hoxe traemos a
apraobación inicial, por parte
deste Pleno, unha Ordenanza que
busca a xustiza social e a
redistribución da riqueza, nun

Ben e volvendo ao importante a
renda social municipal nace coa
finalidade de poñer en valor o
realmente importante, a vida, os
dereitos humáns e o benestar. Un
benestar que lle foi secuestrado a
moita xente e onde ninguén está
libre
e
atoparse
porque
unicamente escapan desta cárcere
ese 1% que o ten todo. Non é
tolerable
o
enriquecemento
ilimitado duns poucos, fronte a un
empobrecemento ilimitado da
gran maioría. Hoxe traemos a
apraobación inicial, por parte
deste Pleno, unha Ordenanza que
busca a xustiza social e a
redistribución da riqueza, nun

124

momento como o actual donde
son moitas das persoas que se
atopan nunha situación de
vulnerabilidade social, articular
ferramentas transformadoras no
ámbito tamén da política social
municipal non só é unha cuestión
de responsabilidade, non só e iso é
unha obriga de todos os
representantes que estamos aquí e
o camiño que emprendemos con
esta renda, coa renda social
municipal, foi sinxelo, dende logo
que non houbo que sortear moitos
impedimentos, houbo que ir por
iso despacio, pero tamén sobre
seguro.

momento como o actual onde son
moitas das persoas que se atopan
nunha
situación
de
vulnerabilidade social, articular
ferramentas transformadoras no
ámbito tamén da política social
municipal non só é unha cuestión
de responsabilidade, non só e iso
é unha obriga de todos
os
representantes que estamos aquí e
o camiño que emprendemos con
esta renda, coa renda social
municipal, foi sinxelo, dende logo
que non houbo que sortear moitos
impedimentos, houbo que ir por
iso amodo, pero tamén sen risco.

Eses impedimentos, as veces,
foron xurídicos, outras veces
foron xudiciais, pero o certo é que
detrás de esas 15 páxinas, detrás
dese cesto de papel hai algo moito
máis grande e hai innumerables
horas de traballo de moita xente.

Eses impedimentos, as veces,
foron xurídicos, outras veces
foron xudiciais, pero o certo é
que detrás desas 15 páxinas,
detrás dese cesto de papel hai
algo moito máis grande e hai
innumerables horas de traballo de
moita xente.

Houbo cuantiosas xuntanzas de
traballo, xa o dixo o alcalde,
xuntanzas na propia Comisión
Informativa
donde
vostedes
fixeron
múltiples
múltiples
alegacións que hoxe tamén
aparacen recollidas algunhas delas
nese texto da Ordenanza e,
obviamente, tampouco quero
desperdiciar este momento para
agradecer a todas esas persoas que
estiveron detrás da Concellería de
Xustiza Social e Coidados, pero
tamén do Concello de fóra do
Concello, o seu esforzo.

Houbo cuantiosas xuntanzas de
traballo, xa o dixo o alcalde,
xuntanzas na propia Comisión
Informativa onde vostedes fixeron
múltiples múltiples alegacións
que hoxe tamén aparacen
recollidas algunhas delas nese
texto
da
Ordenanza
e,
obviamente, tampouco quero
desperdiciar este momento para
agradecer a todas esas persoas
que
estiveron
detrás
da
Concellería de Xustiza Social e
Coidados,
pero
tamén
do
Concello de fóra do Concello, o
seu esforzo.
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Porque
esta
Ordenanza,
a
Ordenanza da renda social
municipal é de todas e de todos. É
froito dun traballo colectivo. Esta
Ordenanza nace cun claro
obxectivo, nace para rescatar á
xente. Os Servicios Socias
Municipais, dende logo, deben de
ser unha pata que nos permita
camiñar cando caemos, pero sobre
todo, deben ser algo máis, deben
de ser esa pata que nos empurre e
que nos levante definitivamente.

Porque esta Ordenanza, a
Ordenanza da renda social
municipal e de todas e de todos. É
froito dun traballo colectivo. Esta
Ordenanza nace cun claro
obxectivo, nace para rescatar á
xente. Os Servizos Socias
Municipais, dende logo, deben de
ser unha pata que nos permita
camiñar cando caemos, pero
sobre todo, deben ser algo máis,
deben de ser esa pata que nos
empurre e que nos levante
definitivamente.

Coa renda social municipal, van
ser moitas as persoas, e xa remato,
que poida camiñar con dignidade.
Chegou o día no que este
Concello se sitúa no bando da
xente en dar luz ás sombras, en
coidar persoas, en construir unha
cidade xusta, democrática e digna.
Na Coruña hoxe, podemos
sentirnos
orgullosas
porque
avanzamos cara á igualdade.

Coa renda social municipal, van
ser moitas as persoas, e xa
remato, que poida camiñar con
dignidade. Chegou o día no que
este Concello sitúase no bando
da xente en dar luz ás sombras,
en coidar persoas, en construír
unha cidade xusta, democrática e
digna. Na Coruña hoxe, podemos
sentirnos
orgullosas
porque
avanzamos cara á igualdade.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Procedemos, unha vez rematado o
debate, polo tanto, á votación do
punto número sete da orde do día.

Procedemos, unha vez rematado o
debate, polo tanto, á votación do
punto número sete da orde do día.

“Aprobación inicial da Ordenanza
de renda social”.

“Aprobación
inicial
Ordenanza de renda social”.

da
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Votos a favor da aprobación
inicial…

Votos a favor da aprobación
inicial…

Votación asunto número siete

Votación asunto número sete

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación el asunto
número siete, referenciado en el
Orden del Día, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación o asunto
número sete, referenciado na
Orde do Día, producíndose o
seguinte resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9
abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido
Popular
(PP)
(9
abstencións).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Se abstiene el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
abstención).

Abstense o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
abstención).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada inicialmente a
Ordenanza de renda social
municipal.

Queda aprobada inicialmente a
Ordenanza de renda social
municipal.

INCIDENCIAS:

INCIDENCIAS:

Aplausos por parte del público.

Aplausos por parte do público.

Intervenciones
Presidencia

Intervencións
Presidencia
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Silencio, por favor. Grazas.

Silencio, por favor. Grazas.

Silencio. Grazas.

Silencio. Grazas.

Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

Control e seguemento da xestión:

Control e seguemento da xestión:

Ter coñecemento das resolucións
e decretos …

Ter coñecemento das resolucións
e decretos …

II-CONTROL
SEGUIMIENTO
GESTIÓN:

Y
LA

II-CONTROL E SEGUIMENTO
DA XESTIÓN:

100- Toma de conocimiento de
las Resoluciones y Decretos.

100- Toma de coñecemento das
Resolucións e Decretos.

-De las resoluciones de la Junta de
Gobierno Local, desde la número
cinco mil cuatrocientos uno
(5.401), de veintisiete de abril de
dos mil dieciséis, a la número
siete mil doscientos (7.200), de
tres de junio de dos mil dieciséis.

-Das resolucións da Xunta de
Goberno Local, desde a número
cinco mil catrocentos uno (5.401),
de vinte e sete de abril de dous
mil dezaseis, á número sete mil
douscentos (7.200), de tres de
xuño de dous mil dezaseis.

-Y de los decretos de la Alcaldía,
desde el número dos mil ciento
uno (2.101), de veintiocho de abril
de dos mil dieciséis, al número
dos mil setecientos (2.700), de
veintisiete de mayo de dos mil
dieciséis.

-E dos decretos da Alcaldía,
desde o número dous mil cento
uno (2.101), de vinte e oito de
abril de dous mil dezaseis, ao
número dous mil setecentos
(2.700), de vinte e sete de maio de
dous mil dezaseis.

Intervenciones

Intervencións

DE

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señor secretario.

Moitas grazas, señor secretario.
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2º.- Mociones

2º.- Mocións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Segundo. Mocións.

Segundo. Mocións.

A primeira é unha moción
conxunta que foi consensuada,
digamolo así, está mañán na
Xunta de Voceiros.

A primeira é unha moción
conxunta que foi consensuada,
digamolo así, está mañá na Xunta
de Voceiros.

Moción en defensa da viabilidade
das fábricas galegas de produción
de aluminio primario.

Moción en defensa da viabilidade
das fábricas galegas de produción
de aluminio primario.

Ten a palabra o concelleiro de
Emprego para a lectura da
primeira parte dispositiva.

Ten a palabra o concelleiro de
Emprego para a lectura da
primeira parte dispositiva.

Moción Conjunta presentada
por los Grupos Municipales de
Marea Atlántica (MA), del
Partido Popular (PP), del
Partido
Socialista
(PSdeGPSOE)
y
del
Bloque
Nacionalista Gallego-Asambleas
Abiertas (BNG-AA)

Moción conxunta presentada
polos Grupos Municipais de
Marea Atlántica (MA), do
Partido Popular (PP), do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) e do
Bloque
Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA)

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ola. Boa tarde.

Ola. Boa tarde.

Esta é unha moción que nos
achega a presidencia do Comité
de Empresa de Alcoa. Están,
como sabemos todos, sufrindo…

Esta é unha moción que nos
achega a presidencia do Comité
de Empresa de Alcoa. Están,
como sabemos todos, sufrindo…

A las diecinueve horas y
veintiún minutos se ausenta del
Salón de Sesiones el Excmo. Sr.
Alcalde y lo sustituye la señora

Ás dezanove horas e vinte e un
minutos auséntase do Salón de
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde e
substitúeo a señora García
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García Gómez.

Gómez.

… unha situación de incertidume.
Unha
situación
provocada
segundo se fai constar na
exposición de motivos, entre
outras cousas, por un sistema de
subministro de enerxía eléctrica
que non garante de ningún xeito a
mínima seguridade en canto ao
cálculo dos costes a medio prazo
e, entón, vivindo a situación que
estamos vivindo nesta cidade
dunha progresiva baixa do peso da
actividade industrial, tanto na
actividade económica como nos
índices de emprego, entendemos
que podemos estar ante unha nova
fábrica de armas, entón, ante esa
situación o Comité de Empresa na
parte resolutiva…

…unha situación de incertidume.
Unha situación provocada segundo se fai constar na exposición de
motivos, entre outras cousas, por
un sistema de subministro de
enerxía eléctrica que non garante
de ningún xeito a mínima seguridade en canto ao cálculo dos
costes a medio prazo e, entón,
vivindo a situación que estamos
vivindo nesta cidade dunha
progresiva baixa do peso da
actividade industrial, tanto na
actividade económica como nos
índices de emprego, entendemos
que podemos estar ante unha
nova fábrica de armas, entón,
ante esa situación o Comité de
Empresa na parte resolutiva…

A las diecinueve horas y
veintidós minutos se ausenta del
Salón de Sesiones el señor
García Pérez.

Ás dezanove horas e vinte e dous
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor García Pérez.

… desta moción proponnos o
seguinte:

…desta moción proponnos o seguinte:

1.Instar ao Goberno galego e ao
Goberno de España a revisar o
sistema
de
reparto
da
interrompibilidade para garantir o
mantemento
da
actividade
industrial na produción de
aluminio primario.

1.Instar ao Goberno galego e ao
Goberno de España a revisar o
sistema de repartición da
interrompibilidade para garantir
o mantemento da actividade
industrial na produción de
aluminio primario.

2.Instar ao Goberno de España a
modificar o sistema regulador do
prezo da enerxía para grandes
consumidores, especialmente para
aqueles nos que a enerxía eléctrica

2.Instar ao Goberno de España a
modificar o sistema regulador do
prezo da enerxía para grandes
consumidores,
especialmente
para aqueles nos que a enerxía

130

é o principal custe de produción.

eléctrica é o principal custe de
produción.

3.Instar ao Goberno galego e ao
Goberno de España a que
interveñan no proceso de venda
das plantas de produción de
aluminio primario aberto por
Alcoa, para que esixa á propia
Alcoa ou calquera outra empresa
interesada, un proxecto industrial
e as inversións necesarias que
garantan a competitividade e
viabilidade das factorías da
Coruña e San Cibrao e se
manteñan os postos de traballo
que delas dependen.

3.Instar ao Goberno galego e ao
Goberno de España a que interveñan no proceso de venda das
plantas de produción de aluminio
primario aberto por Alcoa, para
que esixa á propia Alcoa ou
calquera
outra
empresa
interesada, un proxecto industrial
e as inversións necesarias que
garantan a competitividade e
viabilidade das factorías da
Coruña e San Cibrao e se
manteñan os postos de traballo
que delas dependen.

Presidencia

Presidencia

Grazas.

Grazas.

Procedemos a votar a urxencia da
moción:

Procedemos a votar a urxencia da
moción:

Votación de la urgencia de la
Moción Conjunta presentada
por los Grupos Municipales de
la Marea Atlántica (MA), del
Partido Popular (PP), del
Partido
Socialista
(PSdeGPSOE)
y
del
Bloque
Nacionalista Gallego-Asambleas
Abiertas (BNG-AA)

Votación da
urxencia da
Moción Conxunta presentada
polos Grupos Municipais da
Marea Atlánica (MA), do Partido
Popular (PP), do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) e do
Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA)

Sometida por la Presidencia la
presente moción a la preceptiva
declaración de la urgencia se
produce el siguiente resultado:

Sometida pola presidencia a
presente moción á preceptiva
declaración da urxencia se prolduce o seguinte resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA). (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA). (9 votose).
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Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (5 votos).

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

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

Se contabilizan las abstenciones
del Excmo. Sr. Alcalde, D. Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde, de D.
José Manuel Garcia Pérez, de
acuerdo con el artículo 100.1 del
ROF, por ausentarse del Salón
de Sesiones una vez iniciada la
deliberación
y
no
estar
presentes en el momento de la
votación.

Contabilízanse as abstencións do
Excmo. Sr. Alcalde, D. Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde, de D.
José Manuel Garcia Pérez, de
acordo co artigo 100.1 do ROF,
por ausentarse do Salón de
Sesións unha vez iniciada a
deliberación e non estar presentes no momento da votación.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a urxencia e
invito a exponer os motivos da
moción.

Queda aprobada a urxencia e
convido a expoñer os motivos da
moción.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Como dixemos, xa brevemente na
introdución, a Planta da Alcoa na
Coruña,
da
que
depende,
aproximadamente 400 traballos,
directamente e outro tanto de
xeito indirecto sufre hoxe unha
situación de incertidue. Unha
situación que tal e como expón o

Como dixemos, xa brevemente na
introdución, a Planta da Alcoa na
Coruña, da que depende, aproximadamente
400
traballos,
directamente e outro tanto de
xeito indirecto sofre hoxe unha
situación de incertidue. Unha
situación que tal e como expón o
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presidente, a presidencia do
Comité de Empresa que coñece,
creo que mellor que nós os
motivos e as razóns desta
situación, na que está hoxe en día
a
empresa,
ven
motivada
maioritariamente por un sistema
de subasta na silla eléctrica que,
entre outras cousas, ademáis de
aclarar unha incertidume de que
faga imposible planificar os seus
custes de produción a medio
prazo, tamén eleva ao non
contemplar tasas especiais de altos
consumidores eleva moitísimo os
custes e produción no contexto
dun mercado competitivo que é o
mercado global, con referencia a
competidores próximos que tamén
teñen instaladas plazas de
producción de aluminio primario
na comuinidade europea. Nos
entendemos que todos os Grupos
deste emiciclo, desste Pleno que
hoxe
vaiamos
votar,
probablemente no mesmo sentido
de apoiar estas mocións e a mín
xa me resultas sospeitosas aquelas
mocións nas que todo o mundo
está dacordo porque tendo a
pensar que alguén está eludindo a
a súa responsabilidade nos feitos
Alcoa parte da súa situación tal e
como ven exposta nesta moción
ven derivada dun sistema de
subministro,
digamos
de
subminitstro eléctrico, claramente
defectuoso, un sistema que non
garante a súa viabilidade a medio
prazo, é un sistema que ademáis
non
contempla
posibles
boficacións
por
ser
altos
consumidores
nin
tampouco

presidente, a presidencia do
Comité de Empresa que coñece,
creo que mellor que nós os
motivos e as razóns desta
situación, na que está hoxe en día
a
empresa,
ven
motivada
maioritariamente por un sistema
de poxa na cadeira eléctrica que,
entre outras cousas, ademáis de
aclarar unha incertidume de que
faga imposible planificar vos seus
custes de produción a medio prazo, tamén eleva ao non contemplar taxas especiais de altos consumidores eleva moitísimo os
custes e produción no contexto
dun mercado competitivo que é o
mercado global, con referencia a
competidores próximos que tamén
teñen instaladas prazas de
producción de aluminio primario
na
comuinidade
europea.
Entendémonos que todos vos
Grupos deste emiciclo, desste
Pleno que hoxe vaiamos votar,
probablemente no mesmo sentido
de apoiar estas mocións e a mín
xa resúltasme sospeitosas aquelas
mocións nas que todo o mundo
está dacordo porque tendo a
pensar que alguén está eludindo á
súa responsabilidade nos feitos
Alcoa parte da súa situación tal e
como ven exposta nesta moción
ven derivada dun sistema de
subministro,
digamos
de
subminitstro eléctrico, claramente
defectuoso, un sistema que non
garante a súa viabilidade a medio
prazo, é un sistema que ademáis
non
contempla
posibles
boficacións
por
ser
altos
consumidores
nin
tampouco
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permite establecer cálculos de
cursos cando dixemos antes a
medio prazo.

permite establecer cálculos de
cursos cando dixemos antes a
medio prazo.

Entón, eu creo que as reformnas
no mercado enexéticio iniciadas
tamén hai que dicilo polo PSOE,
xa alá polos oitenta
e
continudadas xa na sua fase de
liberamismo
a ultranza polo
ministro Soria, ao cal, por certo,
hai que nombrar porque é o
Presidente
de
Castela-León,
alguna vez lle dedicou, algún
epitéto pouco cariñoso, pois, están
provocando esta situación.

Entón, eu creo que as reformnas
no mercado enexéticio iniciadas
tamén hai que dicilo polo PSOE,
xa alá polos oitenta e continudadas xa na sua fase de liberamismo
sen concesións polo ministro
Soria, ao cal, por certo, hai que
nomear porque é o Presidente de
Castela-León, algunha vez lle
dedicou, algún epitéto pouco
cariñoso, pois, están a provocar
esta situación.

Porque tamén compre que a pesar
de todos votemos no mesmo
sentido, esta situación é unha
situación que ten a súa xene, as
súas causas. E evidente
que
nas
súas
causas
están
implícitamente cun gran peso esta
política enerxética dos últimos
anos do ministro Soria, creo que a
pesar xa do seu final, todavía máis
triste, solamente polos seus feitos,
pola
súa
xestión
todos
recordaremos, pois, como un
ministro que desde logo non vai
ser cunha memoria agradable, dun
negativo solamente polo caso que
nos ocupa hoxe da viabilidade
comprometida na Planta de
Alcaoa na Coruña, senón eu creo
que tamén desde logo, non se
posicionou de parte do interese
xeral, senón unicamente de parte
do
interese
das
grandes
enerxéticas e ainda así, eu creo
que
o
exercicio
de
responsabilidade para todas as

Porque tamén compre que a pesar
de todos votemos no mesmo sentido, esta situación é unha situación que ten a súa xene, as súas
causas. E evidente
que nas
súas causas están implicitamente
cun gran peso esta política
enerxética dos últimos anos do
ministro Soria, creo que a pesar
xa do seu final, aínda máis triste,
soamente polos seus feitos, pola
súa xestión todos lembraremos,
pois, como un ministro que desde
logo non vai ser cunha memoria
agradable, dun negativo soamente
polo caso que nos ocupa hoxe dá
viabilidade comprometida na
Planta de Alcaoa na Coruña,
senón eu creo que tamén desde
logo, non se posicionou de parte
do
interese
xeral,
senón
unicamente de parte do interese
dás grandes enerxéticas e ainda
así, eu creo que o exercicio de
responsabilidade para todas as
forzas presentes non Concello da
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forzas presentes no Concello da
Coruña, votemos a prol desta
moción que nos presenta o Comité
de Empresa da Planta.

Coruña, votemos a prol desta
moción que nos presenta o
Comité de Empresa da Planta.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Pasólle a palabra a dona Avia
Veira do Bloque.

Pasólle a palabra a dona Avia
Veira do Bloque.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Ben en definitiva no que estamos
é o que está en xogo e nesta
situación, son os postos de
traballo de 400 persoas as que
están agora mesmo, nunca mellor
dito, traballando na fábrica de
Alcoa, 400 persoas nunha fábrica
que está ao 70% da producción é
o propio Comité de Empresa o
que nos di, ademáis que esas 400
persoas para ese 70% de
producción da
fábrica. Mais
tamén, estamos falando de 1.200
familias,
1.200
persoas
traballadoras na Mariña lucense,
estamos falando pois de moita
xente do noso país, dunha
repercusión importantísima que
pode ter o peche destas fábricas.

Ben en definitiva no que estamos
é o que está en xogo e nesta
situación, son os postos de
traballo de 400 persoas as que
están agora mesmo, nunca mellor
dito, traballando na fábrica de
Alcoa, 400 persoas nunha fábrica
que está ao 70% da produción é o
propio Comité de Empresa ou que
nos di, ademáis que esas 400
persoas para ese 70% de
produción da
fábrica. Mais
tamén, estamos falando de 1.200
familias,
1.200
persoas
traballadoras na Mariña lucense,
estamos falando pois de moita
xente do noso país, dunha
repercusión importantísima que
pode ter o peche destas fábricas.

Dicía 400 familias na fábrica de
Alcoa, pero tamén hai moitos
máis postos de traballo indirectos
que crea a propia fábrica. Pois a
mín gustaríame neste caso, tamén

Dicía 400 familias na fábrica de
Alcoa, pero tamén hai moitos
máis postos de traballo indirectos
que crea a propia fábrica. Pois a
mín gustaríame neste caso, tamén
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afondar un pouco, pois, no que
nos trae ata aquí. Pois Alcoa,
agora mismo, pois, é a situación
de Alcoa, mellor dito, é o
resultado tamén dos procesos de
privatización que foi sufrindo a
industria no noso país. INESPAL,
nes momento, foi vendida.
Determinadas
plantas
foron
compradas pola empresa Alcoa,
que agora mesmo se quere
desfacer delas.

afondar un pouco, pois, non que
nos trae ata aquí. Pois Alcoa,
agora mesmo, pois, é a situación
de Alcoa, mellor dito, é ou
resultado tamén dous procesos de
privatización que foi sufrindo a
industria no noso país. INESPAL,
nes momento, foi vendida.
Determinadas
plantas
foron
compradas pola empresa Alcoa,
que agora mesmo se quere
desfacer delas.

Neste caso, vemos como ese
argumento que se nos vende a
favor das privatizaciónso non é
certo, como se as privatizacións
fosen garante de algo, de
pervivencia de algo. Xa vemos
como efectivamente non é así para
nada e esta fábrica está en risco.
Ou polo menos está nunha
situación de incertidume…

Neste caso, vemos como ese argumento que se nos vende a favor
dás privatizaciónso non é certo,
como se as privatizacións fosen
garante de algo, de pervivencia
de algo. Xa vemos como efectivamente non é así para nada e esta
fábrica está en risco. Ou polo
menos estar nunha situación de
incertidume…

A las diecinueve horas y
veinticuatro minutos se ausenta
del Salón de Sesiones la señora
Vázquez Freire.

Ás dezanove horas e vinte e catro
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Vázquez Freire.

…moi
importante.
Porque
efectivamente non se sabe en
mans de quen vai caer nin que
viabilidade vai ter o proxecto de
quen o compre.

…moi importante. Porque efectivamente non se sabe en mans de
quen vai caer nin que viabilidade
vai ter o proxecto de quen o
compre.

Como digo, é frotio desa, desa
privatización, desa venda do
patrimonio público, pero tamén é
froito dun modelo especulativo
enerxético
que
se
ten
implementado desde o Estado
español, ademais nunha terra
como era a nosa terra que é

Como digo, é frotio desa, desa
privatización, desa venda do patrimonio público, pero tamén é
froito dun modelo especulativo
enerxético
que
se
ten
implementado desde o Estado
español, ademais nunha terra
como era a nosa terra que é
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productora de enerxía, a verdade é
alucinante como unha terra que é
productora de enerxía, ten que
ainda por riba ver como pechan as
súas fábricas…

produtora de enerxía, a verdade é
alucinante como unha terra que é
produtora de enerxía, ten que
ainda por riba ver como pechan
as súas fábricas…

A las diecinueve horas y
veintinueve minutos se ausenta
del Salón de Sesiones la señora
Gallego Neira.

Ás dezanove horas e vinte e nove
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Gallego Neira.

… por motivos efectivamente de
que o custe de electricidade e
motivo da dificultade da fábrica.

…por motivos efectivamente de
que o custe de electricidade e
motivo da dificultade da fábrica.

E por outra parte, tamén quería
sinalar que desde a Xunta de
Galiza, existise, efectivamente, un
Instituto de crédito potente
habería a posibilidade de propor
que este instituto de crédito
puidese facerse con parte da
Compañía, con parte da fábrica e
así poder garantir, efectivamente
que os postos de traballo se
manteñen na nosa cidade e se
mantén a producción industrial
porque efectivamente, esta cidade
ten
un
problema
de
desindustrialización dun problema
de que os únicos postos de
traballo que se crean son no sector
terciario que non hai industria
onde, bueno, onde poidan traballar
a
nosa
veciñanza.
Entón,
entendemos que as administración
públicas teñen evitar o peche de
máis industrias, porque ademais
que o traballo industrial é un
traballo que ademais ofrece unhas
situacións moi, moi diferentes aos
postos de traballo do sector
terciario que se caracteriza pola

E por outra parte, tamén quería
sinalar que desde a Xunta de
Galicia, existise, efectivamente,
un Instituto de crédito potente
habería a posibilidade de propor
que este instituto de crédito
puidese facerse con parte dá
Compañía, con parte da fábrica e
así poder garantir, efectivamente
que os postos de traballo se
manteñen na nosa cidade e
mantense a produción industrial
porque efectivamente, esta cidade
ten
un
problema
de
desindustrialización
dun
problema de que os únicos postos
de traballo que se crean son no
sector terciario que non hai
industria onde, bo, onde poidan
traballar a nosa veciñanza.
Entón, entendemos que as
administracións públicas teñen
evitar o peche de máis industrias,
porque ademais que o traballo
industrial é un traballo que
ademais ofrece unhas situacións
moi, moi diferentes aos postos de
traballo do sector terciario que se
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temporalidade, que se caracteriza
pola precariedade. Polo tanto,
pois, defender a Alcoa, defender a
fábrica na Coruña es defender os
postos de traballo estabeis, e nada
máis.

caracteriza pola temporalidade,
que
se
caracteriza
pola
precariedade. Polo tanto, pois,
defender a Alcoa, defender a
fábrica na Coruña é defender os
postos de traballo estabeis, e
nada máis.

As dezanove horas e vinte e seis
minutos auséntase do salón de
sesión a señora Fraga Saenz.

A las diecinueve horas y
veintiséis minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora
Fraga Sáenz.

Simplemente anunciar o noso voto
a favor.

Simplemente anunciar o noso voto
a favor.

Presidencia

Presidencia

Gracias.

Grazas.

Pásolle, entón, a palabra ao
Partido Socialista, señor Dapena.

Pásolle, entón, a palabra ao
Parti-do
Socialista,
señor
Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Boas tardes. Saúdos a todos os
presentes e aos que nos seguen a
través do streaming. Dende a
introducción da poxa no sistema
enerxético, para as empresas
electrointensivas, a ameaza de
peche…

Boas tardes. Saúdos a todos
preséntesvos
e aos que nos
seguen a través do streaming.
Dende a introducción da poxa no
sistema enerxético, para as
empresas electrointensivas, a
ameaza de peche…

A las diecinueve horas y treinta
y un minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora
Delso Carreira.

Ás dezanove horas e trinta e un
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Delso Carreira

… non deixou de estar por riba

…non deixou de estar por riba
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das cabezas dos traballadores da
factoría de Alcoa, tanto na Coruña
como en San Cibrao e na veciña
Asturias en Aviles.

dás cabezas dúas traballadores
dá factoría de Alcoa, tanto na
Coruña como en San Cibrao e na
veciña Asturias en Aviles.

Nestes últimos anos forun
numerabeis as manifestacións,
mobilizacións
que
teñen
desenvolvido os Comités de
Empresa, das distintas factorías de
Alcoa. Fai ben pouco tempo, neste
mesmo
Salón
de
Plenos,
aprobábase unha moción…

Nestes últimos anos forun numerabeis as manifestacións, mobilizacións que teñen desenvolvido os
Comités de Empresa, das distintas
factorías de Alcoa. Fai ben pouco
tempo, neste mesmo Salón de
Plenos,
aprobábase
unha
moción....

A las diecinueve horas y treinta
y un minutos entra en el Salón
de Sesiones el Excmo. Sr.
Alcalde.

Ás dezanove horas e trinta e un
minutos entra no Salón de
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde.

… que reclamaba do Goberno de
España, unha modificación do
sistema da poxa para permitir a
Alcoa o acceso a enerxía a un
prezo competitivo. E de novo
estamos aquí, ante unha situación
a posibilidade de venda destas
factorías, que proxecta dúbidas,
sombras sobre esta fábrica e que
somete a inquedanza ao seu
persoal.

…que reclamaba do Goberno de
España, unha modificación do
sistema da poxa para permitir a
Alcoa o acceso a enerxía a un
prezo competitivo. E de novo
estamos aquí, ante unha situación
a posibilidade de venda destas
factorías, que proxecta dúbidas,
sombras sobre esta fábrica e que
somete a inquedanza ao seu
persoal.

Agora fálase da venda das
fábricas pero a quen e para que.
Porque a empresa agocha aos
traballadores as súas intencións e
nós esquezemos o problema
enerxético persisite.

Agora fálase da venda das
fábricas pero a quen e para que.
Porque a empresa agocha aos
traballadores as súas intencións e
nós esquezemos o problema
enerxético persisite.

A las diecinueve horas y treinta
y dos minutos se ausenta del
Salón de Sesiones el señor
Varela Gómez.

Ás dezanove horas e trinta e dous
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor Varela Gómez.
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A inestabilidade xerada polo
sistema
de
poxa
e
a
imposibilidade de coñecer o prezo
da enerxía eléctrica para os
próximos anos, é un factor
destacable, para unha empresa
cuxos costes de produción,
dependen nun 45% deste prezo
enerxético.

A inestabilidade xerada polo
sistema
de
poxa
e
a
imposibilidade de coñecer o
prezo da enerxía eléctrica para os
próximos anos, é un factor
destacable, para unha empresa
cuxos custos de produción,
dependen nun 45% deste prezo
enerxético.

Para que Alcoa poda competir,
adecuadamente España debe ter
regulado o marco enerxético, para
permitir a competitividade da
totalidade da súa industria e o
mantemento
do
emprego
industrial. España pode e debe
facelo. O actual marco enerxético
impide calquera renovación das
factorías e a realización de
investimentos que procuren a súa
modernización e, obviamente, a
contratación de máis persoal. Pola
contra a ameaza de peixe
convertese
nunha
realidade
continúa, dado que as puxas a
curto plazo non resolven…

Para que Alcoa poda competir,
adecuadamente España debe ter
regulado o marco enerxético,
para permitir a competitividade
da totalidade da súa industria e o
mantemento
do
emprego
industrial. España pode e debe
facelo. O actual marco enerxético
impide calquera renovación das
factorías e a realización de
investimentos que procuren a súa
modernización e, obviamente, a
contratación de máis persoal.
Pola contra a ameaza de peixe
convertese
nunha
realidade
continúa, dado que as poxas a
curto prazo non resolven…

A las diecinueve horas y treinta
y tres minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora
Cameán Calvete.

Ás dezanove horas e trinta e tres
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Cameán
Calvete.

… as necesidades de Alcoa, ven
ao contrario.

…as necesidades de Alcoa, ven ao
contrario.

Trátase de garantir o acceso da
industria do Aluminio a un prezo
competitivo de enerxía eléctrica,
entendendo que só un marco
regulador,
pode
resolver
definitivamente este problema.
Lembremos que a nosa área viviu

Trátase de garantir o acceso da
industria do Aluminio a un prezo
competitivo de enerxía eléctrica,
entendendo que só un marco
regulador,
pode resolver
definitivamente este problema.
Lembremos que a nosa área viviu
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nos últimos anos unha perda
incesante de postos de traballo no
sector industrial. EMESA ou
Santa Bárbara, son dous dos
exemplos de marcas senlleiras que
pecharon as súas portas coas
conseguinte perda de postos
laborais.

nos últimos anos unha perda
incesante de postos de traballo no
sector industrial. EMESA ou
Santa Bárbara, son dous dos
exemplos de marcas senlleiras
que pecharon as súas portas coas
conseguinte perda de postos
laborais.

A perda de emprego industrial
non afecta sólo a ese sector senón
que se traduce nunha pérda de
actividade económica para a toda
a cidade e a súa área. Unha
redución
da
capacidade
e
atracción para investimentos de
todo tipo. Non podemos tolerar
que iso se siga a producir. (…)
cambio axeitado do sistema
permitiría o mantemento co futuro
das factorías produtoras de
aluminio da Coruña en San
Cibrao.

A perda de emprego industrial
non afecta só a ese sector senón
que se traduce nunha pérda de
actividade económica para a toda
a cidade e a súa área. Unha
redución da capacidade e
atracción para investimentos de
todo tipo. Non podemos tolerar
que iso se siga a producir. (…)
cambio axeitado do sistema
permitiría o mantemento co futuro
das factorías produtoras de
aluminio da Coruña en San
Cibrao.

En consecuencia,
co noso
permanente
alento
aos
traballadores
de
Alcoa,
votaremos, por suposto, a favor da
moción suscrita por todos os
Grupos, conxuntamente.

En consecuencia,
co noso
permanente
alento
aos
traballadores
de
Alcoa,
votaremos, por suposto, a favor
da moción subscrita por todos os
Grupos, conxuntamente.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moistas grazas, señor Dapena.

Moistas grazas, señor Dapena.

Polo Grupo Popular, señora Cid.

Polo Grupo Popular, señora Cid.

Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.
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Bien. Yo creo que esto es una
moción en la que todos estamos
de acuerdo y no de ahora sino
desde hace mucho tiempo ha
existido un consenso un apoyo
clarísimo a esta entidad que
efectivamente da tanto trabajo, no
solamente aquí sino en San
Cidrián, incluso también en
Avilés.

Ben. Eu creo que isto é unha
moción na que todos estamos de
acordo e non de agora senón
desde hai moito tempo existiu un
consenso un apoio clarísimo a
esta entidade que efectivamente
dá tanto traballo, non soamente
aquí senón en San Cidrián,
mesmo tamén en Avilés.

Realmente no tiene demasiado
que ver la situación ni con las
privatizaciones ni con el Ministro
Soria, esto es una cuestión de
competitividad,
de
marco,
efectivamente eléctrico, de como
se ha dicho que viene de mucho
tiempo atrás. En España tenemos
un sistema un tanto bizarro como
pasa en otras cosas y que además
ha venido lastrado, precisamente,
probablemente por un exceso de
intervención.

Realmente non ten demasiado que
ver a situación nin coas
privatizacións nin co Ministro
Soria, isto é unha cuestión de
competitividade,
de
marco,
efectivamente eléctrico, de como
se dixo que vén de moito tempo
atrás. En España temos un
sistema un tanto bizarro como
pasa noutras cousas e que
ademais
veu
lastrado,
precisamente, probablemente por
un exceso de intervención.

Piénsese que en Europa, que
precisamente en la propia moción
que argumentan los trabajadores
que no es algo que diga yo, si esto
lo dicen ellos, lo tienen ustedes
para leerlo. Una de las cuestiones
es que el precio de la energía, está
liberalizado y vinculado al precio
de los metales, de la bolsa de
metales de Londres y eso es
precisamente lo que permite que
los costes eléctricos estén
prácticamente en la mitad de
cómo están aquí. Es verdad,
también, que se ha dicho que se ha
avanzado mucho en que este
sistema hay que irlo superando. Y
de hecho, ahora mismo, se están

Pénsese que en Europa, que
precisamente na propia moción
que argumentan os traballadores
que non é algo que diga eu, se
isto dino eles, teñeno vostedes
para lelo. Unha das cuestións é
que o prezo da enerxía, está
liberalizado e vinculado ao prezo
dos metais, da bolsa de metais de
Londres e iso é precisamente o
que permite que os custos
eléctricos estean practicamente
na metade de como están aquí. É
verdade, tamén, que se dixo que
se avanzou moito en que este
sistema hai que ilo superando. E
de feito, agora mesmo, están a
efectuarse, tamén, unha serie de
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efectuando, también, una serie de
obras de infraestructuras que van
a permitir, incluso, una conexión
eléctrica con Francia que hasta
ahora, prácticamente inexistente o
prácticamente residual y que va a
cambiar mucho las cosas. Pero sea
como fuere las peticiones de los
trabajadores son harto razonables.
Ellos piden varias cosas que son
muy sensatas, pero como digo, ya
las hemos apoyado en otras
ocasiones. Por una parte ellos
solicitan que en la próxima
subasta que haya, haya bloques
suficientes y que las condiciones
de esa subasta, le den oportunidad
a estos grandes consumidores y
esto es así porque los bloques de
90 y de 5 a veces se han quedado
escasos y ese problema ya lo
hemos vivido en alguna de las
subastas.

obras de infraestruturas que van
permitir, mesmo, unha conexión
eléctrica con Francia que ata
agora, practicamente inexistente
ou practicamente residual e que
vai cambiar moito as cousas.
Pero sexa como for as peticións
dos
traballadores son farto
razoables. Eles piden varias
cousas que son moi sensatas, pero
como digo, xa as apoiamos
noutras ocasións. Por unha banda
eles solicitan que na próxima
poxa que haxa, haxa bloques
suficientes e que as condicións
desa poxa, déanlle oportunidade
a estes grandes consumidores e
isto é así porque os bloques de 90
e de 5 ás veces quedáronse
escasos e ese problema xa o
vivimos nalgunha das poxas.

Lo que solicitan, luego, y es la
otra cuestión de fondo, sobre la
cual se asienta todo esto es un
nuevo marco regulador de la
energía, y eso es absolutamente
imprescindible y para eso tenemos
que ser competitivos y mirarnos
en quienes avanzan más, en
mercados en donde la energía,…

O que solicitan, logo, e é a outra
cuestión de fondo, sobre a cal se
asenta todo isto é un novo marco
regulador da enerxía, e iso é
absolutamente imprescindible e
para iso temos que ser
competitivos e mirarnos en quen
avanza máis, en mercados onde a
enerxía,…

A las diecinueve horas y treinta
y seis minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Gallego
Neira.

Ás dezanove horas e trinta e seis
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Galego Neira.

… efectivamente no está tan
intervenida, está más liberalizada,
y funciona en una situación donde
la competencia es posible. Porque

…efectivamente non está tan
intervida, está máis liberalizada,
e funciona nunha situación onde a
competencia é posible. Porque ao
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al final Alcoa, que es un gigante
es una empresa enorme, ahora
mismo
está
haciendo
una
restructuración
a
nivel
internacional
muy
fuerte,
dividiendo, sus activos, por así
decirlo, sus activos, mejores, sus
activos peores. A nosotros nos
mira pensando si ellos van a poder
competir y lo cierto es que aquí no
lo saben y no lo saben por esas
dos cuestiones, por estas subastas
anuales que estamos siempre en
un (…) de no saber qué va a
suceder y no lo saben porque
tampoco el marco regulador no es
el apropiado.

final Alcoa, que é un xigante é
unha empresa enorme, agora
mesmo está a facer unha
restructuración
a
nivel
internacional moi forte, dividindo,
os seus activos, por así dicilo, os
seus activos, mellores, os seus
activos peores. A nós míranos
pensando se eles van poder
competir e o certo é que aquí non
o saben e non o saben por esas
dúas cuestións, por estas poxas
anuais que estamos sempre nun
(…) de non saber que vai suceder
e non o saben porque tampouco o
marco regulador non é o
apropiado.

Y por último esta cuestión de la
venta. La empresa no acaba de
pronunciarse, es necesario que sea
mucho más transparente y que nos
diga, exactamente cuáles van a
ser…

E por último esta cuestión da
venda. A empresa non acaba de
pronunciarse, é necesario que
sexa moito máis transparente e
que nos diga, exactamente cales
van ser…

A las diecinueve horas y treinta
y siete minutos entra en el Salón
de Sesiones el señor García
Pérez.

Ás dezanove horas e trinta e sete
minutos entra no Salón de
Sesións o señor García Pérez.

…sus intenciones respecto de la
empresa porque los trabajadores
no pueden estar así sin saber cuál
va a ser su futuro.

…as súas intencións respecto da
empresa porque os traballadores
non poden estar así sen saber cal
vai ser o seu futuro.

Por lo tanto, yo creo que
volviendo, otra vez, a lo que nos
une aquí, que yo creo que es
prácticamente todo, transparencia
a la empresa, que se garanticen los
puestos de trabajo si va a haber
algún tipo de movimiento que a
día de hoy no se sabe. Está claro

Por tanto, eu creo que volvendo,
outra vez, ao que nos une aquí,
que eu creo que é practicamente
todo, transparencia á empresa,
que se garantan os postos de
traballo se vai haber algún tipo
de movemento que a día de hoxe
non se sabe. Está claro que todos
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que todos vamos a apoyar que la
empresa siga funcionando, vamos
a apoyar los puestos de trabajo. La
Xunta de Galicia, así lo ha
manifestado.
Nosotros
nos
llevamos años reuniendo con
ellos, aún el pasado día 27 hemos
estado con el Comité de Empresa,
yo aún he hablado con ellos
también. El Conselleiro Francisco
Conde también ha hablado con
ellos y les ha garantizado, además,
que cualquier tipo de movimiento
de la Empresa, la Xunta de
Galicia va a estar ahí tutelando la
garantía de los puestos de trabajo
y que haya un plan empresarial
que sea coherente con el futuro
que necesitamos y nosotros
tenemos que tener claro cuáles
son los dos objetivos, que seamos
competitivos, que la empresa
efectivamente pueda funcionar y
que La Coruña, además, no pierda
uno de los sustentos primordiales
de su sector industrial que es
fundamental que efectivamente se
sostenga lo que hay sino que vaya
creciendo. Así pues, que sepan,
desde luego, los trabajadores de
Alcoa, que como siempre van a
contar con el total e indiscutible,
incondicional apoyo del Grupo
Popular.

imos apoiar que a empresa siga
funcionando, imos apoiar os
postos de traballo. A Xunta de
Galicia, así o manifestou. Nós
levámonos anos reunindo con
eles, aínda o pasado día 27
estivemos co Comité de Empresa,
eu aínda falei con eles tamén. O
Conselleiro Francisco Conde
tamén falou con eles e
garantiulles, ademais,
que
calquera tipo de movemento da
Empresa, a Xunta de Galicia vai
estar aí tutelando a garantía dos
postos de traballo e que haxa un
plan
empresarial que sexa
coherente
co
futuro
que
necesitamos e nós temos que ter
claro cales son os dous
obxectivos,
que
sexamos
competitivos, que a empresa
efectivamente poida funcionar e
que A Coruña, ademais, non
perda
un
dos
sustentos
primordiais do seu sector
industrial que é fundamental que
efectivamente se sosteña o que hai
senón que vaia crecendo. Así
pois, que saiban, desde logo, os
traballadores de Alcoa, que como
sempre van contar co total e
indiscutible, incondicional apoio
do Grupo Popular.
Grazas.

Gracias.
Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Cid.

Moitas grazas, señora Cid.

Señor Lema. Xa interviú de
primeiro. Non sei e que como eu

Señor Lema. Xa interviú de
primeiro. Non sei e que como eu
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non estaba.

non estaba.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Fixemos a exposición inicial e a
defendemos a moción.

Fixemos a exposición inicial e a
defendemos a moción.

Presidencia

Presidencia

Vale. Como non foi iso o que
falamos na Comisión de Voceiros.
Pero evidentemente a señora
García non estaba na Comisión de
Voceiros.

Vale. Como non foi iso ou que
falamos na Comisión de Voceiros.
Pero evidentemente a señora
García non estaba na Comisión
de Voceiros.

Erro meu, en todo caso, por non
ilustrala.

Erro meu, en todo caso, por non
ilustrala.

Pasamos, polo tanto á votación.

Pasamos, polo tanto á votación.

Primeiro deberiamos votar a
urxencia de todas e cada unha das
mocións, outras cuestións que no
meu ánimo por ir pronto ao baño
esquecin.

Primeiro deberiamos votar a
urxencia de todas e cada unha
dás mocións, outras cuestións que
no meu ánimo por ir pronto ao
baño esquecin.

Votamos a urxencia das mocións
que hoxe se presentaron.

Votamos a urxencia das mocións
que hoxe presentáronse.

Votación de la urgencia de todas
las mociones presentadas

Votación da urxencia de todas as
mocións presentadas

Sometida por la Presidencia todas
las mociones a la preceptiva
declaración de la urgencia, se
produce el siguiente resultado:

Sometida pola presidencia todas
as
mocións
á
preceptiva
declaración
da
urxencia,
prodúcese o seguinte resultado:

Vota favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (8 votos).

Vota favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (8 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
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votos).
Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

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

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Agora vamos a proceder
a votar a moción… Señor Varela,
pode pasar, a moción conxunta.

Moi ben. Agora imos proceder a
votar a moción? Señor Varela,
pode pasar, a moción conxunta.

A las diecinueve horas y treinta
y ocho minutos entra en el Salón
de Sesiones el señor Varela
Gómez.

Ás dezanove horas e trinta e oito
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Varela Gómez.

Votación de la Moción Conjunta
de los 4 Grupos Municipales

Votación da Moción Conxunta
dos 4 Grupos Municipais

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (8
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (8
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

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

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

Intervenciones
Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Queda aprobada a moción por
unanimidade.

Queda aprobada a moción por
unanimidade.

Acuerdo

Acordo

101 – Moción en defensa de la
viabilidad de las fábricas
gallegas de producción de
aluminio primario.

101- Moción en defensa da
viabilidade das fábricas galegas
de produción de aluminio
primario.

1.Instar al Gobierno gallego y al
Gobierno de España a revisar el
sistema de reparto de la
interrumpibilidad para garantizar
el mantenimiento de la actividad
industrial en la producción de
aluminio primario.

1.Instar ao Goberno galego e ao
Goberno de España a revisar o
sistema
de
reparto
da
interrompibilidade para garantir
o mantemento da actividade
industrial na produción de
aluminio primario.

2.Instar al Gobierno de España a
modificar el sistema regulador del
precio de la energía para grandes
consumidores, especialmente para
aquellos en los que la energía
eléctrica es el principal coste de
producción.

2.Instar ao Goberno de España a
modificar o sistema regulador do
prezo da enerxía para grandes
consumidores,
especialmente
para aqueles nos que a enerxía
eléctrica é o principal custe de
produción.

3.Instar al Gobierno gallego y al
Gobierno de España a que
intervengan en el proceso de venta
de las plantas de producción de
aluminio primario abierto por
Alcoa, para que exija a la propia
Alcoa o a cualquier otra empresa
interesada, un proyecto industrial
y las inversiones necesarias que
garanticen la competitividad y
viabilidad de las factorías de A

3.Instar ao Goberno galego e ao
Goberno de España a que
interveñan no proceso de venda
das plantas de produción de
aluminio primario aberto por
Alcoa, para que esixa á propia
Alcoa ou calquera outra empresa
interesada, un proxecto industrial
e as inversións necesarias que
garantan a competitividade e
viabilidade das factorías da
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Coruña y San Cibrao y se
mantengan los puestos de trabajo
que de ellas dependen.

Coruña e San Cibrao e se
manteñan os postos de traballo
que delas dependen.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Ahora
moción
do
Bloque
Nacionalista Galego, sobre a
proposta
da
Coordinadora
Nacional Galega de Emigrantes
Retornados sobre a situación das
persoas emigrantes retornadas e a
modificación da Lei 35/2006.

Agora
moción
do
Bloque
Nacionalista Galego, sobre a
proposta
da
Coordinadora
Nacional Galega de Emigrantes
Retornados sobre a situación das
persoas emigrantes retornadas e
a modificación da Lei 35/2006.

Ten a palabra dona Avia Veira
para lectura da parte dispositiva.

Ten a palabra dona Avia Veira
para lectura da parte dispositiva.

Mociones presentadas por el
Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas

Mocións presentadas polo Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas

Primera.- Moción sobre la
propuesta de la Coordinadora
Nacional Gallega de Emigrantes
Retornados sobre la situación de
las
personas
emigrantes
retornadas y la modificación de
la Ley 35/2006.

Primeira.- Moción sobre a
proposta
da
Coordinadora
Nacional Galega de Emigrantes
Retornados sobre a situación das
persoas emigrantes retornadas e
a modificación da Lei 35/2006.

Intervenciones

Intervencións

Señora Veira González
O Grupo Municipal do BNG,
reccollendo a proposta da
Coordinadora Nacional Galega de
Emigrantes retornados solicita do
Pleno da Corporación Municipal
a adopción dos siguientes acordos:

Señora Veira González
O Grupo Municipal do BNG,
reccollendo a proposta da
Coordinadora Nacional Galega
de Emigrantes retornados solicita
do Pleno da Corporación
Municipal a adopción dos
siguientes acordos:
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A las diecinueve horas y treinta
y nueve minutos entra en el
Salón de Sesiones la señora
Fraga Sáenz.

Ás dezanove horas e trinta e nove
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Fraga Sáenz.

1.Instar ao Goberno do Estado a
modificar á maior brevidade
posíbel
a
Lei
35/2006,
garantíndolles unha tributación
xusta e igualitaria ás pensións
percibidas no estranxeiro e
idéntica á do resto dos e das
pensionistas,
evitando
a
discriminación que supón o feito
de ter dous pagadores e evitando
os prexuízos da dupla imposición.
Establecendo un sistema…

1.Instar ao Goberno do Estado a
modificar á maior brevidade
posible
a
Lei
35/2006,
garantíndolles unha tributación
xusta e igualitaria ás pensións
percibidas no estranxeiro e
idéntica á do resto dos e das
pensionistas,
evitando
a
discriminación que supón o feito
de ter dous pagadores e evitando
os prexuízos da dupla imposición.
Establecendo un sistema…

A las diecinueve horas y
cuarenta minutos se ausentan
del Salón de Sesiones la señora
Barcón Sánchez y los señores
Lema Suárez y Sande García.

Ás dezanove horas e corenta
minutos auséntanse do Salón de
Sesións a señora Barcón
Sánchez e a señores Lema
Suárez e Sande García.

… claro e sinxelo e garantindo
non se aplique con carácter
retroactivo.

… claro e sinxelo e garantindo
non se aplique con carácter
retroactivo.

2.Instar ao Goberno do Estado a
axilizar a devolución de oficio de
todos os cobros indebidos
realizados até este momento a
todos e todas as emigrantes
retornados e singularmente a todas
aquelas persoas que percibíron
pensións procedentes de Alemaña,
que con anterioridade ao ano 2013
estaban exentas de tributación no
Estado español segundo o artigo
19 do convenio hispano-alemán
tal como acreditan numerosas
sentenzas xudiciais sen que teñan

2.Instar ao Goberno do Estado a
axilizar a devolución de oficio de
todos os cobros indebidos
realizados até este momento a
todos e todas as emigrantes
retornados e singularmente a
todas aquelas persoas que
percibíron pensións procedentes
de
Alemaña,
que
con
anterioridade ao ano 2013
estaban exentas de tributación no
Estado español segundo o artigo
19 do convenio hispano-alemán
tal como acreditan numerosas
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que preitear individualmente para
que se lles repare o seu dereito.

sentenzas xudiciais sen que teñan
que preitear individualmente para
que se lles repare o seu dereito.

3.-O mesmo en relación coas
persoas que acrediten ter unha
declaración
de
incapacidade
equiparábel á absoluta ou gran
invalidez, exentas segundo o
disposto no artigo 7 da Lei
35/2006, establecendo para tal
acreditación un método áxil e
eficaz. Que se resolvan, de
inmediato, as centos de peticións
presentadas nas oficinas da
Axencia Tributaria en Galiza pola
emigración retornada nas que
solicitan que se proceda a
reclamar do Instituto Nacional da
Seguridade Social a realización do
correspondente informe pericial
sobre a correspondencia en grado
da
incapacidade
laboral
recoñecida ao interesado no país
no que estivo emigrado.

3.-O mesmo en relación coas
persoas que acrediten ter unha
declaración de incapacidade
equiparable á absoluta ou gran
invalidez, exentas segundo o
disposto no artigo 7 da Lei
35/2006, establecendo para tal
acreditación un método áxil e
eficaz. Que se resolvan, de
inmediato, as centos de peticións
presentadas nas oficinas da
Axencia Tributaria en Galiza pola
emigración retornada nas que
solicitan que se proceda a
reclamar do Instituto Nacional da
Seguridade Social a realización
do
correspondente
informe
pericial sobre a correspondencia
en grado da incapacidade laboral
recoñecida ao interesado no país
no que estivo emigrado.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Ten a palabra para a defensa da
moción dona Avia Veira.

Ten a palabra para a defensa da
moción dona Avia Veira.

Señora Avia Veira

Señora Avia Veira

Si.

Si.

Ainda que a parte propositiva, ao
nellor é un pouco liosa. Creo que
moita xente coñecerá a situación
destas persoas, non é a primeira

Ainda que a parte propositiva, ao
nellor é un pouco liosa. Creo que
moita xente coñecerá a situación
destas persoas, non é a primeira
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vez que o BNG, trae a este Pleno,
Unha moción, pois, precisamente
para defender os dereitos das
persoas emigrantes retornadas, o
certo é que veñen reclamando,
insistentemente a necesidade de
realizar as modificacións legais
necesarias na Lei 35/2006 pola
que se regula o imposto sobre a
renda das persoas físicas coa
finalidade de que se establezan
normas claras precisas e sobre
todo xustas e igualitarias para a
tributación das pensións recibidas
no extranxeiro.

vez que o BNG, trae a este Pleno,
Unha moción, pois, precisamente
para defender os dereitos das
persoas emigrantes retornadas,
ou certo é que veñen reclamando,
insistentemente a necesidade de
realizar as modificacións legais
necesarias na Lei 35/2006 pola
que se regula o imposto sobre a
renda das persoas físicas coa
finalidade de que se establezan
normas claras precisas e sobre
todo xustas e igualitarias para a
tributación das pensións recibidas
no extranxeiro.

Estamos tratando a aquelas
persoas que marcharon do noso
país por motivos económicos,
tiveron que emigrar a outros
países a traballar. Estamos
tratandoas inxustamente cando
volven, precisamente o noso, país,
e estamos esixíndolle cousas que,
bueno, realmente non deberían de
esixirlles porque se está tratando
diferente á xente que traballou no
noso país, malia levar casi 3 anos
mobilizándose, a día de hoxe, o
trato que están a recibir, por parte
da Admnistración Tributaria,
segue a ser inxusta e mesmo
denigrante. Ainda que o número
de sentenzas lle dan a razón
efectivamenta, as e os emigrantes
retornados coas precisións de
Alemania anteriores ao 2013, co
sentido de que a súa exención de
tributación, ou nos casos de
invalidez absoluta,…

Estamos a tratar a aquelas
persoas que marcharon do noso
país por motivos económicos,
tiveron que emigrar a outros
países a traballar. Estamos
tratandoas inxustamente cando
volven, precisamente ou noso,
país, e estamos esixíndolle cousas
que, bo, realmente non deberían
de esixirlles porque se está
tratando diferente á xente que
traballou non noso país, malia
levar case 3 anos mobilizándose,
a día de hoxe, o trato que están a
recibir,
por
parte
da
Admnistración Tributaria, segue a
ser inxusta e mesmo denigrante.
Ainda que
o
número de
sentenzas lle dan a razón
efectivamenta, as e os emigrantes
retornados coas precisións de
Alemaña anteriores ao 2013, co
sentido de que a súa exención de
tributación, ou nos casos de
invalidez absoluta,…

A

Ás dezanove horas e corenta e

las diecinueve horas y
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cuarenta y tres minutos entran
en el Salón de Sesiones la señora
Cameán Calvete y el señor
Sande García.

tres minutos entran no Salón de
Sesións a señora Cameán
Calvete e o señor Sande García.

… podemos falar de casos moi
críticos, pero de xente que por ter
un tumor cerebral, tiña unha
invalidez absoluta
e no
extranxeiro aquí non se lle está
recoñecendo.
Pensemos
na
gravidade da situación destas
persoas. E estas persoas siguen
véndose abrigados a preitear
individualmente a facer valer os
seus
dereitos
porque
a
Administración non se dá por
aludida. Máis de 3 anos, despois,
como digo, segue sen recoñecerse
que se
ten devolver todo o
ingresado indebidamente das e
dos
emigrantes
retornados
procedentes de Alemania.

…podemos falar de casos moi
críticos, pero de xente que por ter
un tumor cerebral, tiña unha
invalidez absoluta
e no
extranxeiro aquí non se lle está
recoñecendo.
Pensemos
na
gravidade da situación destas
persoas. E estas persoas seguen
véndose abrigados a preitear
individualmente a facer valer os
seus
dereitos
porque
a
Administración non se dá por
aludida. Máis de 3 anos, despois,
como digo, segue sen recoñecerse
que se
ten devolver todo o
ingresado indebidamente das e
dos
emigrantes
retornados
procedentes de Alemaña.

Tampouco
segue,
malia
existencia,
de
múltiples
compromisos sin atenderse aos
emigrantes con pensión por
invalidez absoluta. Como dícía
para o recoñecemento do grao
para as declaracións de invalidez,
recoñedidas no extranxeiro, pois
non hai nada
leagalmente
establecido.

Tampouco
segue,
malia
existencia,
de
múltiples
compromisos sen atenderse aos
emigrantes con pensión por
invalidez absoluta. Como dícía
para ou recoñecemento do grao
para as declaracións de invalidez,
recoñedidas non extranxeiro, pois
non hai nada leagalmente
establecido.

Segue sen existir un método áxil
para realizar ese trámite e trátase
as persoas como unha pelota de
ping-pong, entre a Axencia
Tributaria e o INSS. Ademais
segue se haber unha…

Segue sen existir un método áxil
para realizar ese trámite e trátase
as persoas como unha pelota de
ping-pong, entre a Axencia
Tributaria e ou INSS. Ademais
segue haberse unha…

A

Ás dezanove horas e corenta e

las

diecinueve

horas

y
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cuarenta y cuatro minutos entra
el señor Mourelo Barreiro.

catro minutos entra o señor
Mourelo Barreiro.

… regulación clara e xusta da
tributación
para
emigración
retornada. Estamos falando dunha
cuestón que nos afecta, agora
mesmo coa xente que veu
emigrada dos anos sesenta,
setenta, etcétera. Para vainos
pasar no futuro con toda a
mocidade que emigrou.É un
problema, ademais, que bueno,
que ten unha especial repercusión
aquí en Galiza, porque hai un
número moi importante de persoas
que emigraron no seu momento.
Hai miles de persoas na nosa
cidade en concreto e eu creo que
hai que atender esta demanda con
urxencia e cunha lexislación,
como digo, clara que evite as
inxustizas e iso non se fixo.

…regulación clara e xusta da
tributación para
emigración
retornada.
Estamos
falando
dunha cuestón que nos afecta,
agora mesmo coa xente que veu
emigrada dos anos sesenta,
setenta, etcétera. Para vainos
pasar non futuro con toda a
mocidade que emigrou.É un
problema, ademais, que bo, que
ten unha especial repercusión
aquí en Galiza, porque hai un
número moi importante de
persoas que emigraron no seu
momento. Hai miles de persoas na
nosa cidade en concreto e eu creo
que hai que atender esta demanda
con urxencia e cunha lexislación,
como digo, clara que evite as
inxustizas e iso non se fixo.

E nada máis e agardo que todo o
mundo vote a favor.

E nada máis e agardo que todo o
mundo vote a favor.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Señora Longueira.

Señora Longueira.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Se hablaba antes de días
históricos. Yo decía que ese es un
tema perverso. Hay que tener
cuidado cuando uno dice que hace
historia o que va a hacer historia
porque en cualquier caso, la

Falábase antes de días históricos.
Eu dicía que ese é un tema
perverso. Hai que ter coidado
cando un di que fai historia ou
que vai facer historia porque en
calquera caso, a historia fana os
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historia la hacen los ciudadanos y
aquí estamos ante un caso de
generaciones, y generaciones que
han hecho historia dramática, pero
la hicieron y es toda esta masa de
ciudadanos, que desde el siglo
XIX hasta el principios del XX,
hasta el primer tercio del XX
hasta la mitad del siglo XX,
emigraron y sobre todo tratamos
hoy aquí ese Grupo histórico de
personas que ayudaron que este
país fuese menos desagradable,
con todas las aportaciones que
venían de la emigración, mientras
se cuidaban aquí a sus hijos, ellos
trabajaban fuera, desde luego no
pertenecían a ninguna clase
media, se convirtieron en una
clase media, evidentemente, pero
eran una clase obrera, cuando no
perseguida que eligieron el
camino de la emigración porque
no había otro. Curiosamente la
historia los devuelve al otro punto
de mira.

cidadáns e aquí estamos ante un
caso de xeracións, e xeracións
que fixeron historia dramática,
pero fixérona e é toda esta masa
de cidadáns, que desde o século
XIX ata o principios do XX, ata o
primeiro terzo do XX ata a
metade do século XX, emigraron e
sobre todo tratamos hoxe aquí ese
Grupo histórico de persoas que
axudaron que este país
fose
menos desagradable, con todas as
achegas que viñan da emigración,
mentres se coidaban aquí aos
seus fillos, eles traballaban fóra,
desde logo non pertencían a
ningunha
clase
media,
convertéronse nunha clase media,
evidentemente, pero eran unha
clase
obreira,
cando
non
perseguida que elixiron o camiño
da emigración porque non había
outro. Curiosamente a historia
devólveos ao outro punto de mira.

Y aquello que decía un Ministro
francés del siglo XVII donde el
Rey le pedía más impuestos y
decía: “No se preocupe. De dónde
los sacamos? ¿De los ricos? No
porque esos no lo quieren perder.
¿De los pobres? No porque no
tienen nada. ¿De quién? Pues de
la clase media que han dejado de
ser pobres y aspiran a ser ricos”.

E aquilo que dicía un Ministro
francés do século XVII onde o Rei
pedíalle máis impostos e dicía:
“Non se preocupe. De onde os
sacamos? Dos ricos? Non porque
eses non o queren perder. Dos
pobres? Non porque non teñen
nada. De quen? Pois da clase
media que deixaron de ser pobres
e aspiran a ser ricos”.

Bueno, pues eso es prácticamente
lo que se está haciendo con toda
esa clase media que se conformó
en la emigración y que se ven
sometidos hoy a una tamaña

Bo, pois iso é practicamente o
que se está facendo con toda esa
clase media que se conformou na
emigración e que ven sometidos
hoxe a unha tamaña xustiza.
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justicia.
Evidentemente la legislación
fiscal española grava los dos
pagadores y grava esta serie de
cuestiones, pero tan bien es
verdad que entre las múltiples
mociones que traemos siempre a
este Pleno, alguna que hablan de
su padre y de su madre, hoy
traemos
una
que
hablan
precisamente del padre y la madre
que tenemos cada uno de nosotros
o por lo menos en nuestra familia.
Habla de estas personas que
hicieron este país mejor en la
medida de sus posibilidades de su
conocimientos y de sus manos.
Habla de esa masa de personas
que han contribuido a formar
barrios enteros de esta ciudad y
que hoy tienen la desventaja de
jugar en terreno ajeno y de que se
ven, además, acuciados y como
decía, Avia Veira, se ven además
con esa posibilidad única y
exclusiva de pleitear ante una
justicia que no les hace ningún
caso.

Evidentemente a lexislación fiscal
española
grava
os
dous
pagadores e grava esta serie de
cuestións, pero tan ben é verdade
que entre as múltiples mocións
que traemos sempre a este Pleno,
algunha que falan do seu pai e da
súa nai, hoxe traemos unha que
falan precisamente do pai e a nai
que temos cada un de nós ou polo
menos na nosa familia. Fala
destas persoas que fixeron este
país mellor na medida das súas
posibilidades
do
seu
coñecementos e das súas mans.
Fala desa masa de persoas que
contribuíron a formar barrios
enteiros desta cidade e que hoxe
teñen a desvantaxe de xogar en
terreo alleo e de que ven,
ademais, aguilloados e como
dicía, Avia Veira, ven ademais
con esa posibilidade única e
exclusiva de pleitear ante unha
xustiza que non lles fai ningún
caso.

Si alguna vez, alguna moción ha
servido aquí para construir, yo
pido que esta también sirva
porque realmente está afectando a
la pequeña clase media que
conformó este país trabajando en
otro, dejando a sus familias,
dejando muchas veces de ver
crecer a sus hijos y que hoy se les
devuelve de este modo.

Se algunha vez, algunha moción
serviu aquí para construír, eu
pido que esta tamén sirva porque
realmente está a afectar á
pequena
clase
media
que
conformou este país traballando
noutro, deixando ás súas familias,
deixando moitas veces de ver
crecer aos seus fillos e que hoxe
se lles devolve deste xeito.

Evidentemente porque a la clase
media es a la que hay que sacarle,

Evidentemente porque á clase
media é á que hai que sacarlle,
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decía aquel Ministro francés, a la
que hay que sacarle el tributo para
poder seguir subsistiendo que
podría haber otras muchas. Por
favor, ya que traemos muchas
mociones, ya que algunas que me
parece
estupendo y además
absolutamente de acuerdo las
cumplimos, como es la de los
minutos de silencio, aboguemos
para que mociones de este tipo
tengan su efecto y tengan además,
su camino para elevarse a un
terreno superior y por lo menos
dejemos de matar otra vez
aquellos que tuvieron que irse
cuando menos lo querían.

dicía aquel Ministro francés, á
que hai que sacarlle o tributo
para poder seguir subsistindo que
podería haber outras moitas. Por
favor, xa que traemos moitas
mocións, xa que algunhas que me
parece
estupendo e ademais
absolutamente
de
acordo
cumprímolas, como é a dos
minutos de silencio, avoguemos
para que mocións deste tipo
teñan o seu efecto e teñan
ademais, o seu camiño para
elevarse a un terreo superior e
polo menos deixemos de matar
outra vez aqueles que tiveron que
irse cando menos queríano.

Nada más.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Longueira.

Moitas grazas, señora Longueira.

Polo Grupo
Lorenzo.

Polo Grupo
Lorenzo.

Popular,

señor

Popular,

señor

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Con la venia, señor Alcalde.

Coa venia, señor alcalde.

Me gusta esta moción porque
también yo, como todos los
presentes, seguramente todos
tenemos
antecedentes
desde
emigrantes y yo soy nieto de
emigrantes,
sobrino
de
emigrantes, incluso tío de
emigrantes. Dicho esto,…

Gústame esta moción porque
tamén eu, como todos os
presentes, seguramente todos
temos
antecedentes
desde
emigrantes e eu son neto de
emigrantes,
sobriño
de
emigrantes, mesmo tío de
emigrantes. Dito isto,…

A las diecinueve horas y
cuarenta y ocho minutos entra
en el Salón de Sesiones el señor

Ás dezanove horas e corenta e
oito minutos entra no Salón de
Sesións a señor Lema Suárez.
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Lema Suárez.
… yo estoy totalmente de acuerdo
y además yo creo que el Partido
Popular y el Bloque ya estuvieron
de acuerdo en el Parlamento
Gallego de aprobar mociones para
modificar
las
leyes,
para
modificar esta Ley que supuso, en
su momento, un grave perjuicio
para los emigrantes retornados, de
hecho, casi más de 20.000
emigrantes retornados, gracias a
ese impulso que se dio por parte
del Gobierno de la Xunta, el señor
Feijoo, consiguieron regularizar
su situación sin que fueran
condenados por multas, por
supuesto, y también sin que fueran
condenados a pagar los intereses
de demora, lo que supuso, desde
luego, una buena resolución
porque
indudablemente
los
impuestos cuando se cubren los
mínimos legales, pues, hay que
pagarlos, pero esta gente quera
gente inocente, que además,
desconocía un poco la legislación,
incluso que no estaba bien
informada, no había pagado sus
impuestos y hoy en la actualidad,
se regularizó la situación, ya digo,
ni sin ningún tipo de sanción y sin
intereses de demora.

…eu estou totalmente de acordo e
ademais eu creo que o Partido
Popular e o Bloque xa estiveron
de acordo no Parlamento Galego
de aprobar mocións para
modificar as leis, para modificar
esta Lei que supuxo, no seu
momento, un grave prexuízo para
os emigrantes retornados, de
feito, case máis de 20.000
emigrantes retornados, grazas a
ese impulso que se deu por parte
do Goberno da Xunta, o señor
Feijoo, conseguiron regularizar a
súa situación sen que fosen
condenados por multas, por
suposto, e tamén sen que fosen
condenados a pagar os intereses
de demora, o que supuxo, desde
logo, unha boa resolución porque
indubidablemente os impostos
cando se cobren os mínimos
legais, pois, hai que pagalos, pero
esta xente quera xente inocente,
que ademais, descoñecía un
pouco a lexislación, mesmo que
non estaba ben informada, non
pagara os seus impostos e hoxe
na actualidade, regularizouse a
situación, xa digo, nin sen ningún
tipo de sanción e sen intereses de
demora.

Ahora me llama un poco la
intervención
del
Partido
Socialista, estamos hablando de
una ley del 2006, cuando
gobernaban ellos. Entonces están
ahora hablando de estas leyes que
perjudican y sin embargo son
leyes que fueron elaboradas por el

Agora chámame un pouco a
intervención
do
Partido
Socialista, estamos a falar dunha
lei do 2006, cando gobernaban
eles. Entón están agora falando
destas leis que prexudican e con
todo son leis que foron
elaboradas
polo
Partido
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Partido Socialista.

Socialista.

Por supuesto que la Ley se puede
modificar. Y yo creo que los
puntos 2 y 3 estamos todos de
acuerdo, que la Administración
tiene que tomar soluciones, sobre
todo cuando las resoluciones
judiciales están dando la razón a
los ciudadanos, con lo cual si ya
tienes las resoluciones judiciales
no hagas a la gente ir al
contencioso, no hagas a la gente ir
a demandar, devuélveles el dinero
y que sea suyo.

Por suposto que a Lei se pode
modificar. E eu creo que os
puntos 2 e 3 estamos todos de
acordo, que a Administración ten
que tomar solucións, sobre todo
cando as resolucións xudiciais
están a dar a razón aos cidadáns,
co cal se xa tes as resolucións
xudiciais non fagas á xente ir ao
contencioso, non fagas á xente ir
demandar, devólvelles o diñeiro e
que sexa seu.

Luego respecto al punto primero,
aquí,
para mí, ya hay más
problemática, yo no creo, no sé si
es necesario o no derogar ya la
Ley 35/2006 que ya digo fue
elaborada
por
el
Partido
Socialista. Entonces, ustedes,
también, a ver si (…) cuando
entonan la mea culpa. Hablan de
esa clase media que se ha
destruido y de pronto la clase
media se acuerda a uno que
cuando acabó el señor Zapatero su
legislatura,
había
6.000.000
millones de parados, ¿qué quiere
qué les diga? Además esa clase
media hay que ver quién la
destruyó en esos años en los que
no había crisis. Es que hay
también que hablar de historia y
reconocer el pasado. Hoy que
estamos
en un Pleno tan
histórico,
que
estamos
reivindicando la historia, cada uno
que reivindique la suya y el
Partido Socialista, tiene que
reivindicar que dejó 6.000.000 de

Logo respecto ao momento
primeiro, aquí, para min, xa hai
máis problemática, eu non creo,
non sei se é necesario ou non
derrogar xa a Lei 35/2006 que xa
digo foi elaborada polo Partido
Socialista.
Entón,
vostedes,
tamén, a ver se (….) cando entoan
a mea culpa. Falan desa clase
media que se destruíu e de súpeto
a clase media acórdase a un que
cando acabou o señor Zapatero a
súa lexislatura, había 6.000.000
millóns de parados, que quere que
lles diga? Ademais esa clase
media hai que ver quen a destruíu
neses anos nos que non había
crises. É que hai tamén que falar
de historia e recoñecer o pasado.
Hoxe que estamos nun Pleno tan
histórico,
que
estamos
a
reivindicar a historia, cada un
que reivindique a súa e o Partido
Socialista, ten que reivindicar que
deixou 6.000.000 de parados
neste país. Ou non é certo o que
estou a dicir? E que negou unha
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parados en este país. ¿O no es
cierto lo que estoy diciendo? Y
que negó una crisis que existía y
los demás tuvimos que arreglar la
crisis y comernos, como dijo
antiguamente (…), comernos el
marrón, como dijo antes uno de
los intervinientes y solucionar los
problemas de este país.

crise que existía e os demais
tivemos que arranxar a crise e
comernos, como dixo antigamente
(…), comernos o marrón, como
dixo antes un dos intervintes e
solucionar os problemas deste
país.

Dicho esto, nosotros vamos a
votar a favor, vamos a votar a
favor, y ya digo aunque yo tengo
mis dudas desde el punto de vista
jurídico que se trate más de
modificar una Ley o un criterio de
interpretación de una Ley. Que, a
veces,
los
criterios
de
interpretación son tan importantes
como las leyes, todo depende del
lado por el que se mire. Lo que si
es cierto, yo no creo que la doble
imposición, por haber dos
pagadores sea un perjuicio, o tener
que hacer la renta por tener dos
pagadores sea un perjuicio. Si la
doble imposición, por supuesto, es
un perjuicio para aquellas
personas que la sufren.

Dito isto, nós imos votar a favor,
imos votar a favor, e xa digo
aínda que eu teño as miñas
dúbidas desde o punto de vista
xurídico que se trate máis de
modificar unha Lei ou un criterio
de interpretación dunha Lei. Que,
ás veces, os criterios de
interpretación
son
tan
importantes como as leis, todo
depende ao lado polo que se mire.
O que se é certo, eu non creo que
a dobre imposición, por haber
dous pagadores sexa un prexuízo,
ou ter que facer a renda por ter
dous pagadores sexa un prexuízo.
Se a dobre imposición, por
suposto, é un prexuízo para
aquelas persoas que a sofren.

A las diecinueve horas y
cincuenta y dos minutos entra el
señor Mourelo Barreiro.

Ás dezanove horas e cincuenta e
dous minutos entra o señor
Mourelo Barreiro.

Por lo tanto ya digo, instemos al
Gobierno Central a que lleve a
cabo o esta interpretación o esta
modificación de la Ley para no
perjudicar a nuestros emigrantes y
a ver, a ver si es verdad que estas
mociones que estamos aquí
aprobando, empiezan a cumplirse
porque uno de los grandes

Por tanto xa digo, instemos o
Goberno Central a que leve a
cabo ou esta interpretación ou
esta modificación da Lei para non
prexudicar aos nosos emigrantes
e a ver, a ver se é verdade que
estas mocións que estamos aquí
aprobando, empezan a cumprirse
porque un dos grandes problemas
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problemas que tiene este Concello
o este Gobierno Municipal es que
estamos horas y horas hablando,
aprobando mociones y luego nos
encontramos que la realidad es
otra que no se cumple.

que ten este Concello ou este
Goberno Municipal é que estamos
horas e horas falando, aprobando
mocións e logo atopámonos que a
realidade é outra que non se
cumpre.

Gracias, por su atención.

Grazas, pola súa atención.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lorenzo.

Moitas grazas, señor Lorenzo.

Señora Vieito.

Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Bueno.

Bo.

En primeiro lugar quero dicir que
desde o Grupo da Marea Atlántica
imos a aprobar esta moción
presentada polo BNG, cremos que
é de xustiza que se corrixa esta
situación o antes posible con
respecto ao trato que asumiría
antes galegos retornados, están a
recibir da Axencia Tributaria
Estatal.

En primeiro lugar quero dicir que
desde o
Grupo da Marea
Atlántica imos a aprobar esta
moción presentada polo BNG,
cremos que é de xustiza que se
corrixa esta situación o antes
posible con respecto ao trato que
asumiría
antes
galegos
retornados, están a recibir da
Axencia Tributaria Estatal.

A las diecinueve horas y
cincuenta y dos minutos entra
en el Salón de Sesiones la señora
Barcón Sánchez y se ausente la
señora Padín Fernández.

Ás dezanove horas e cincuenta e
dous minutos entra no Salón de
Sesións a señora Barcón
Sánchez e auséntese a señora
Padín Fernández.

E,
efectivamente,
o
tan
mencionado hoxe, o señor
Montoro, deseñaba un Plan de
amnistía fiscal, para o reglamento
de grandes capitales ocultos que
permitiu regularizar máis de
40.000 millóns de euros, cunha

E,
efectivamente,
o
tan
mencionado hoxe, o señor
Montoro, deseñaba un Plan de
amnistía
fiscal,
para
o
regulamento de grandes capitais
ocultos que permitiu regularizar
máis de 40.000 millóns de euros,

161

tributación media do 3%, mentres
o señor Bárcenas amasaba máis de
47.000 millons de euros nas súas
contas suizas, para máis inri con
fondos de máis que dubidosa
procendencia e mentres tamén que
as grandes fortunas españolas se
dedicaban a abrir contas en
Panamá e outros paraísos fiscais
que xa comentamos, sin embargo
a Axencia Tributaria Estatal,
concentraba os seus esforzos en
conseguir o último céntimo das
pensións de emigrantes galegos
retornados que a penas chegan aos
1.000 euros ao mes.

cunha tributación media do 3%,
mentres o señor Bárcenas
amasaba máis de 47.000 millons
de euros nas súas contas suízas,
para máis inri con fondos de máis
que dubidosa procendencia e
mentres tamén que as grandes
fortunas españolas dedicábanse a
abrir contas en Panamá e outros
paraísos
fiscais
que
xa
comentamos, con todo a Axencia
Tributaria Estatal, concentraba
os seus esforzos en conseguir o
último céntimo das pensións de
emigrantes galegos retornados
que a penas chegan aos 1.000
euros ao mes.

Milleiros
de
emigrantes
retornados galegos, e tamén
doutras partes do Estado, foron
sancionados
por
non
ter
presentado
en
prazo
esas
declaración da renda ainda cando
os importes das súas pensións non
chegaban nin siquera ao importe
mínimo que obliga presentar esa
declaración.

Milleiros
de
emigrantes
retornados galegos, e tamén
doutras partes do Estado, foron
sancionados
por
non
ter
presentado
en
prazo esas
declaración da renda ainda cando
os importes das súas pensións
non chegaban nin siquera ao
importe mínimo que obriga
presentar esa declaración.

É precisamente a existencia de
múltiples pagadores derivada da
propia estructura dos sistemas de
pensións, non o importe das
mesmas o que obriga aos
emigrantes
a
presentar
a
declaración da renda ainda que
non cheguen a ese importe
mínimo esixido.

É precisamente a existencia de
múltiples pagadores derivada da
propia estrutura dos sistemas de
pensións, non o importe das
mesmas ou que obriga aos
emigrantes
a
presentar
a
declaración dá renda ainda que
non cheguen a ese importe
mínimo esixido.

En moitos casos, como xa
recoñeceu o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, para o caso de
Alemania ate o ano 2013, os

En moitos casos, como xa
recoñeceu ou Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, para o caso
de Alemaña ata o ano 2013, os
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convenios de doble imposición,
declaran as pensións públicas
exentas de tributación. Sen
embargo a Axencia Tributaria
segue sen promover a devolución
de oficio desas cantidades
reclamadas.

convenios de dobre imposición,
declaran as pensións públicas
exentas de tributación. Sen
embargo a Axencia Tributaria
segue sen promover a devolución
de oficio desas cantidades
reclamadas.

Noutros casos, os emigrantes
galegos seguen a soportar
retencións fiscais nos países de
procedencia das súas pensións sen
que a Facenda española os
contabilice
como
doble
imposición internacional.

Noutros casos, os emigrantes
galegos seguen a soportar
retencións fiscais nos países de
procedencia das súas pensións
sen que a Facenda española
contabilíce
como
dobre
imposición internacional.

É igualmente tan necesario como
se expón na moción axilizar o
recoñecemento do grado de
incapacidade
para
o
recoñecemento dos beneficios
fiscais asociados, tanto das
situación orixinadas, recoñecidas
no extranxeiro como unha vez
retomados.

É igualmente tan necesario como
se expón na moción axilizar o
recoñecemento do grao de
incapacidade
para
o
recoñecemento dos beneficios
fiscais asociados, tanto das
situación orixinadas, recoñecidas
no extranxeiro como unha vez
retomados.

Foi grazas a presión dos
emigrantes e das súas familias que
denunciaron esa inxustiza que o
goberno do Partido Popular,
recuou e accedeu a aprobar un
procedemento
especial
de
regularización vixente entre o 1 de
xaneiro e o 30 de xuño de 2015.
Sen embargo ese procedemento de
regularización non deu en
absoluto os problemas dos
múltiples
pagadores,
nin
tampouco estableceu a devolución
de oficio das sancións e dos
recargos executados ate ese
momento.
Nin
solucionou,
tampouco, a ambigüedade dos

Foi grazas a presión dos
emigrantes e das súas familias
que denunciaron esa inxustiza que
o goberno do Partido Popular,
recuou e accedeu a aprobar un
procedemento
especial
de
regularización vixente entre o 1
de xaneiro e o 30 de xuño de
2015.
Sen
embargo
ese
procedemento de regularización
non deu en absoluto os problemas
dos múltiples pagadores, nin
tampouco estableceu a devolución
de oficio das sancións e das
recargas executados ata ese
momento.
Nin
solucionou,
tampouco, a ambigüedade dous
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convenios de doble imposición,
nin
tampouco
estableceu
establecementos áxiles e eficaces
como se reclama en esta moción
para
o
recoñecemento
de
situacións de incapacidade. Por
todo esto imos votar a favor desta
moción.

convenios de dobre imposición,
nin
tampouco
estableceu
establecementos áxiles e eficaces
como se reclama nesta moción
para
o
recoñecemento
de
situacións de incapacidade. Por
todo isto imos votar a favor desta
moción.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Vieito.

Moitas grazas, señora Vieito.

Procedemos a votar a moción.

Procedemos a votar a moción.

Votación de la primera moción
del Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego

Votación da primeira moción do
Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la primera
moción presentada por el Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista
Galego,
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a primeira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego, producíndose o seguinte
resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (8 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (8
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista Galego-

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

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

Se contabiliza la abstención de
Dª. Mariel Padín Fernández
(PP), 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.

Contabilízase a abstención de Dª.
Mariel Padín Fernández (PP), de
acordo co artigo 100.1 do ROF,
por ausentarse do Salón de
Sesións unha vez iniciada a
deliberación e non estar presente
no momento da votación.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Pois queda aprobada a moción por
unanimidade.

Pois queda aprobada a moción
por unanimidade.

Acuerdo

Acordo

102 –Moción en defensa de la
viabilidad de las fábricas
gallegas de producción de
aluminio primario.

102 -Moción en defensa da
viabilidade das fábricas galegas
de produción de aluminio
primario.

1.Instar al Gobierno del Estado a
modificar a la mayor brevedad
posible
la
Ley
35/2006,
garantizándoles una tributación
justa e igualitaria a las pensiones
percibidas en el extranjero e
idéntica a la del resto de los y de
las pensionistas, evitando la
discriminación que supone el
hecho de tener dos pagadores y
evitando los perjuicios de la dupla
imposición. Estableciendo un
sistema claro y sencillo y
garantizando no se aplique con
carácter retroactivo.

1.Instar ao Goberno do Estado a
modificar á maior brevidade
posíbel
a
Lei
35/2006,
garantíndolles unha tributación
xusta e igualitaria ás pensións
percibidas no estranxeiro e
idéntica á do resto dos e das
pensionistas,
evitando
a
discriminación que supón o feito
de ter dous pagadores e evitando
os prexuízos da dupla imposición.
Establecendo un sistema claro e
sinxelo e garantindo non se
aplique con carácter retroactivo.
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2.Instar al Gobierno del Estado a
agilizar la devolución de oficio de
todos
los
cobros
indebidosrealizados hasta este
momento a todos y todas las
emigrantes
retornados
y
singularmente a todas aquellas
personas
que
percibieron
pensiones
procedentes
de
Alemania, que con anterioridad al
año 2013 estaban exentas de
tributación en el Estado español
según el artículo 19 del convenio
hispanoalemán tal como acreditan
numerosas sentencias judiciales
sin que tengan que pleitear
individualmente para que se les
repare su derecho.

2.Instar ao Goberno do Estado a
axilizar a devolución de oficio de
todos os cobros indebidos
realizados até este momento a
todos e todas as emigrantes
retornados e singularmente a
todas aquelas persoas que
percibíron pensións procedentes
de
Alemaña,
que
con
anterioridade ao ano 2013
estaban exentas de tributación no
Estado español segundo o artigo
19 do convenio hispanoalemán tal
como
acreditan
numerosas
sentenzas xudiciais sen que teñan
que preitear individualmente para
que se lles repare o seu dereito.

3.Lo mismo en relación con las
personas que acrediten tener una
declaración
de
incapacidad
equiparable a la absoluta o gran
invalidez, exentas según lo
dispuesto en el artículo 7 de la
Ley 35/2006, estableciendo para
tal acreditación un método ágil y
eficaz. Que se resuelvan, de
inmediato,
las
cientos
de
peticiones presentadas en las
oficinas de la Agencia Tributaria
en Galicia por la emigración
retornada en las que solicitan que
se proceda a reclamar del Instituto
Nacional de la Seguridad Social la
realización del correspondiente
informe
pericial
sobre
la
correspondencia en grado de la
incapacidad laboral reconocida al
interesado en el país en el que
estuvo emigrado.

3.O mesmo en relación coas
persoas que acrediten ter unha
declaración de incapacidade
equiparábel á absoluta ou gran
invalidez, exentas segundo o
disposto no artigo 7 da Lei
35/2006, establecendo para tal
acreditación un método áxil e
eficaz. Que se resolvan, de
inmediato, as centos de peticións
presentadas nas oficinas da
Axencia Tributaria en Galiza pola
emigración retornada nas que
solicitan que se proceda a
reclamar do Instituto Nacional da
Seguridade Social a realización
do
correspondente
informe
pericial sobre a correspondencia
en grado da incapacidade laboral
recoñecida ao interesado no país
no que estivo emigrado.

166

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción do Bloque Nacionalista
Galego sobre medidas que é
preciso adoptar para mellorar a
mobilidade na nosa cidade.

Moción do Bloque Nacionalista
Galego sobre medidas que é
preciso adoptar para mellorar a
mobilidade na nosa cidade.

Dona Avia Veira pode ler a parte
resolutiva da moción.

Dona Avia Veira pode ler a parte
resolutiva da moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

O Grupo Municipal do BNG,
solicita do Pleno da Corporación
Municipal a adopción do seguinte
acordo.

O Grupo Municipal do BNG,
solicita do Pleno da Corporación
Municipal a adopción do seguinte
acordo.

Instar ao Goberno Municipal a:

Instar ao Goberno Municipal a:

1.Deseñar a cidade da Coruña
cunha
mobilidade
urbana
sustentábel a través dun…

1.Deseñar a cidade da Coruña
cunha
mobilidade
urbana
sustentábel a través dun…

A las diecinueve horas y
cincuenta y cinco minutos se
ausentan del Salón de Sesiones
las señoras Canabal Pérez y Cid
Castro.

Ás dezanove horas e cincuenta e
cinco minutos auséntase do
Salón de Sesións as señoras
Canabal Pérez e Cid Castro.

… verdadeiro plan de mobilidade
urbana sustentábel.

… verdadeiro plan de mobilidade
urbana sustentábel.

2.Contar coa mobilidade peonil
como
unha
das
primeiras
prioridades da mobilidade urbana
creando espazos públicos de
calidade, accesibeis e seguros
seguindo as directrices da Carta
dos Dereitos dos Peóns e a Carta
Internacional do Caminar.

2.Contar coa mobilidade peonil
como unha das primeiras
prioridades da mobilidade urbana
creando espazos públicos de
calidade, accesibeis e seguros
seguindo as directrices da Carta
dos Dereitos dos Peóns e a Carta
Internacional do Caminar.
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3.Revisar a concesión outorgada á
Compañía de Tranvías e o
Regulamento do Servizo de
Transporte Urbano da Coruña.

3.Revisar a concesión outorgada
á Compañía de Tranvías e o
Regulamento do Servizo de
Transporte Urbano da Coruña.

4.Adoptar as medidas necesarias
para mellorar o transporte público
colectivo
en
canto
rutas,
frecuencias,
gratuidade
dos
transbordos e que garanta unha
verdadeira conexión cando menos
entre os barrios da cidade, os
polígonos industriais, os centros
médicos, os distintos medios de
locomoción e diversos puntos
estratéxicos da cidade.

4.Adoptar as medidas necesarias
para mellorar o transporte
público colectivo en canto rutas,
frecuencias,
gratuidade
dos
transbordos e que garanta unha
verdadeira conexión cando menos
entre os barrios da cidade, os
polígonos industriais, os centros
médicos, os distintos medios de
locomoción e diversos puntos
estratéxicos da cidade.

5.Reformular
a
tarxeta
Millennium para resolver os
problemas de funcionamento que
actualmente se producen.

5.Reformular
a
tarxeta
Millennium para resolver os
problemas de funcionamento que
actualmente se producen.

6.Crear unha rede de carril bici
ampla e útil que permita percorrer
toda a cidade coas súas
correspondentes
zonas
de
estacionamento públicas.

6.Crear unha rede de carril bici
ampla e útil que permita
percorrer toda a cidade coas súas
correspondentes
zonas
de
estacionamento públicas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Veira. Ten
a palabra para a defensa da
moción.

Moitas grazas, señora Veira. Ten
a palabra para a defensa da
moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si.

Si.

Quixera facer só unha referencia a
anterior moción. Xa sei que se
aprobou por unanimidade, e

Quixera facer só unha referencia
a anterior moción. Xa sei que se
aprobou por unanimidade, e
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aqueles Grupos que teñan
posibilidade de gobernar no
Estado, que fagan isto realidade.
Estas
modificacións
legais.
Porque é moi fácil votar aquí e
logo hai que facelo en Madrid e
facelo efectivo.

aqueles Grupos que teñan
posibilidade de gobernar non
Estado, que fagan isto realidade.
Estas
modificacións
legais.
Porque é moi fácil votar aquí e
logo hai que facelo en Madrid e
facelo efectivo.

Deixando iso xa, en canto ao tema
da mobilidade, diante da escasa
acción do actual Goberno
Municipal
en
materia
de
mobilidade, pois, traemos hoxe a
Pleno esta moción para que o
conxunto dos Grupos Municipais,
poidamos debatir primeiro sobre
mobilidade e poidamos, tomar
acordos para ir avanzando.

Deixando iso xa, en canto ao
tema dá mobilidade, diante dá
escasa acción do actual Goberno
Municipal
en
materia
de
mobilidade, pois, traemos hoxe a
Pleno esta moción para que ou
conxunto dos Grupos Municipais,
poidamos debater primeiro sobre
mobilidade e poidamos, tomar
acordos para ir avanzando.

No acordo plenario do 1 de
decembro de 1986, resolveuse
outorgar á Compañía de Tranvías
a concesión do servizo de
transporte urbano. Unificando as
concesións ate daquela existentes,
fixando un prazo de caducidade
en 2024 e aprobando ademais o
convenio regulador…

No acordo plenario do 1 de
decembro de 1986, resolveuse
outorgar á Compañía de Tranvías
a concesión do servizo de
transporte urbano. Unificando as
concesións
ate
daquela
existentes, fixando un prazo de
caducidade en 2024 e aprobando
ademais o convenio regulador…

A las diecinueve horas y
cincuenta y ocho minutos entra
en el Salón de Sesiones la señora
Padín Fernández.

Ás dezanove horas e cincuenta e
oito minutos entra no Salón de
Sesións
a
señora
Padín
Fernández.

… da concesión, elevado a
escritura pública e o seu
regulamento en funcionamento.

…da concesión, elevado a
escritura pública e o seu
regulamento en funcionamento.

No artigo 13.3 do Regulamento,
establécese, entre outros dereitos
da Corporación o de fiscalizar a
xestión do concesionario podendo
inspeccionar o servizo obras,

Non artigo 13.3 do Regulamento,
establecer, entre outros dereitos
da Corporación o de fiscalizar a
xestión do concesionario podendo
inspeccionar o servizo obras,

169

instalacións e locais, así como os
datos económicos da empresa. No
mesmo senso, o artigo 7.1 de dito
regulamento, di: “O Concello da
Coruña xa terá en todo momento a
función fiscalizadora do servizo
podendo declarar o secuestro e
rescate ou resolución da concesión
nos casos que recolla o
regulamento de servizos das
Corporacións Locais, nos que
poidan reflectirse no prego de
condicións que regula a concesión
e o presente Regulamento.

instalacións e locais, así como os
datos económicos da empresa.
Non mesmo senso, o artigo 7.1 de
dito
regulamento,
di:
“O
Concello da Coruña xa terá en
todo
momento
a
función
fiscalizadora do servizo podendo
declarar o secuestro e rescate ou
resolución da
concesión nos
casos que recolla o regulamento
de servizos das Corporacións
Locais, nos que poidan reflectirse
non prego de condicións que
regula a concesión e o presente
Regulamento.

Nos artigos 18 e 20 do
regulamento establécese que as
tarifas fixaranse dacordo cunha
fórmula polinómica na que os
factores a considerar son os
seguintes: salarios, prezo do
gasoil e lubricantes, amortización
de activos, IPC, beneficio
industrial. No artigo 12.3 do
Convenio, determinase respecto
da revisión de tarifas que aplícase
como fórmula polinómica a que se
indica
no
artigo
20
do
Regulamento de Funcionamento.
Se ben esta fórmula poderá
modificarse
se
algún
dos
parámetros variase.

Nos artigos 18 e 20 do
regulamento establecer que as
tarifas fixaranse dacordo cunha
fórmula polinómica na que os
factores a considerar son os
seguintes: salarios, prezo do
gasoil e lubricantes, amortización
de activos, IPC, beneficio
industrial. No artigo 12.3 do
Convenio, determinase respecto
da revisión de tarifas que aplícase
como fórmula polinómica a que
se indica no
artigo 20 do
Regulamento de Funcionamento.
Se ben esta fórmula poderá
modificarse se algúns dous
parámetros variase.

O prezo dos billetes calcúlase en
función do incremento dunha serie
de 5 variábeis. Non se teñen en
conta as subvencións outorgadas
polo
Concello da CoruñaCompañía de Tranvías, nin a
estructura
de
gastos
por
explotación da sociedade. Deste
xeito a suba de tarifas é sempre

O prezo dos billetes calcúlase en
función do incremento dunha
serie de 5 variábeis. Non se teñen
en
conta
as
subvencións
outorgadas polo Concello dá
Coruña-Compañía de Tranvías,
nin a estrutura de gastos por
explotación da sociedade. Deste
xeito a suba de tarifas é sempre
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automática e por conta da
cidadanía, a non ser que o
Goberno en particular, o Goberno
local en particular, teña a ven
acordar a súa conxelación. Por
isto é
necesario modificar o
cálculo das tarifas para que se
compute
o
beneficio
de
explotación da empresa e as
subvencións
achegadas
polo
Concello da Coruña.

automática e por conta da
cidadanía, a non ser que o
Goberno
en
particular,
o
Goberno local en particular, teña
a ven acordar a súa conxelación.
Por isto é necesario modificar o
cálculo das tarifas para que se
compute o
beneficio de
explotación da empresa e as
subvencións achegadas polo
Concello da Coruña.

Como dixen antes, no apartado
13.3 do Regulamento do Servizo
de
Transporte
Urbano,
estableceuse expresamente que o
Concello da Coruña, ten o dereito
a fiscalizar a xestión do
concesionario.
Podendo
inspeccionar o Servizo así como
os datos económicos da empresa.
E ahora xa de exercermos como
Corporación, ese dereito co
obxectivo de mellorar o servizo
que recibe a veciñanza da nosa
cidade, é
de mellorar a
mobilidade urbana na nosa cidade,
E moito que depende, e moito que
a xestión deste servizo. Ademais
máis da necesaria revisión da
Concesión da Compañía de
Tranvías cos obxectivos que xa
sinalei,
faise
preciso
e
implementar outros medios de
transporte
alternativos
ao
vehículo, como pode ser a propia
mobilidade peonil ou en bicicleta.
A modalidade peonil enténdese
que debe de ser a primeira
prioridade na modalidade urbana,
creando eses espazos, eses
espazos accesibles, seguros e con
usos plurais, bueno que tamén

Como dixen antes, no apartado
13.3 do Regulamento do Servizo
de
Transporte
Urbano,
estableceuse expresamente que o
Concello da Coruña, ten o
dereito a fiscalizar a xestión do
concesionario.
Podendo
inspeccionar o Servizo así como
os datos económicos da empresa.
E agora xa de exercermos como
Corporación, ese dereito co
obxectivo de mellorar o servizo
que recibe a veciñanza da nosa
cidade, é
de mellorar a
mobilidade urbana na nosa
cidade, E moito que depende, e
moito que a xestión deste servizo.
Ademais máis da necesaria
revisión da Concesión da
Compañía de Tranvías cos
obxectivos que xa sinalei, faise
preciso e implementar outros
medios de transporte alternativos
ao vehículo, como pode ser a
propia mobilidade peonil ou en
bicicleta. A modalidade peonil
enténdese que debe de ser a
primeira
prioridade
na
modalidade urbana, creando eses
espazos, eses espazos accesibles,
seguros e con usos plurais, bo que
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poidan servir cono centros de
socialización e de convivencia,
pulando, tamén pola concesión
dunha rede de carril bici, ampla e
útil que permita pois utilizar a
bici…

tamén poidan servir cono centros
de socialización e de convivencia,
pulando, tamén pola concesión
dunha rede de carril bici, ampla e
útil que permita pois utilizar a
bici…

A las veinte horas y un minuto
entra en el Salón de Sesiones la
señora Canabal Pérez.

Ás vinte horas e un minuto entra
no Salón de Sesións a señora
Canabal Pérez.

… como un medio de transporte
verdadeiro
non
única
e
exclusivamente para o lecer.

…como un medio de transporte
verdadeiro
non
única
e
exclusivamente para o lecer.

Presidencia

Presidencia

Vaya rematando…

Vaia rematando.

Señora Veira González

Señora Veira González

Simplemente eu penso que son
medidas que se poden asumir
perfectamente
polos
Grupos
Municiapais que estamos aquí, Eu
creo que cómpre darlle unha volta
a mobilidade na nosa cidade e
cómpre tomar decisión para iso.

Simplemente eu pensou que son
medidas que se poden asumir
perfectamente
polos
Grupos
Municiapais que estamos aquí, Eu
creo que cómpre darlle unha
volta a mobilidade
na nosa
cidade de cómpre tomar decisión
para iso.

Nada mais.

Nada mais.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Polo Grupo Socialista, señora
Neira.

Polo Grupo Socialista, señora
Neira.

Señora Neira Castro

Señora Neira Castro

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.
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Pues desde el Grupo Municipal
Socialista, vamos a votar a favor
de
esta
moción.
Estamos
básicamente de acuerdo con la
exposición de motivos y también
con cada uno de los puntos,
entendiendo que si existen una
serie de cuestiones que son
complejas como el propio
convenio
que
vincula
al
Ayuntamiento de Coruña, con la
Compañía de Tranvías y que,
efectivamente, se aprueba en el
año 1986, por un acuerdo del
Pleno, en aquel momento, que
además fue un acuerdo unánime
de los Grupos Políticos que tenían
representación.

Pois desde o Grupo Municipal
Socialista, imos votar a favor
desta
moción.
Estamos
basicamente de acordo coa
exposición de motivos e tamén
con cada un dos puntos,
entendendo que se existen unha
serie de cuestións que son
complexas como o propio
convenio que vincula ao Concello
de Coruña, coa Compañía de
Tranvías e que, efectivamente,
apróbase no ano 1986, por un
acordo
do
Pleno,
naquel
momento, que ademais foi un
acordo unánime dos Grupos
Políticos
que
tiñan
representación.

Yo no le voy a poner pegas a un
convenio que se hizo en el año 86,
solamente que la lógica nos dice
que si valía para el año 86 en el
momento que además se estaba
empezando con el bono-bus,…

Eu non lle vou a poñer pegas a un
convenio que se fixo no ano 86,
soamente que a lóxica nos di que
se valía para o ano 86 no
momento que ademais se estaba
empezando co bono-bus,…

A las veinte horas y dos minutos
entra en el Salón de Sesiones la
señora Cid Castro.

Ás vinte horas e dous minutos
entra no Salón de Sesións a
señora Cid Castro.

… o con aquella tarjeta que en
aquel momento funcionaba, la
lógica nos dice que no nos sirve
en este momento y que lleva,
además, años en que no nos está
sirviendo.

… ou con aquel cartón que naquel
momento funcionaba, a lóxica
dinos que non nos serve neste
momento e que leva, ademais,
anos en que non nos está
servindo.

En primer lugar por la fórmula
polinómica. Yo digo lo mismo
que ya le dije en su momento a la
anterior portavoz del Gobierno
anterior que era el señor Flores.
Existe un informe de la Asesoría

En primeiro lugar pola fórmula
polinómica. Eu digo o mesmo que
xa lle dixen no seu momento á
anterior portavoz do Goberno
anterior que era as señor Flores.
Existe un informe da Asesoría
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Jurídica que se pidió en el año
2009/2010 sobre la posibilidad de
hacer una moción dentro de esa
fórmula polinómica y donde se
decía, por parte de la Asesoría
Jurídica, que si era posible,
fundamentalmente al salario de
los trabajadores que implica un
coste importante en la subida de la
tarifa y además, una carga
importantísima sobre ellos, y
sobre las restricciones que
constantemente se le piden para
no subir la tarifa porque
finalmente, en muchas ocasiones,
son ellos con las congelaciones
salariales y no la Compañía de
Tranvías, las que hacen el
esfuerzo
de
mantener
determinadas tarifas. La verdad es
que a cada uno le toca gestionar el
tiempo que le toca y el tiempo no
es fácil y gobernar es decidir y
decidir es dejar de ser virgen y
dejar de ser virgen, significa que
seguramente muchos de los que
antes nos aplaudían a partir del
momento en que tomemos la
primera decisión, la mitad no nos
van a aplaudir tanto y eso es lo
que está sucediendo, en esta caso,
en materia de movilidad.

Xurídica que se pediu no ano
2009/2010 sobre a posibilidade
de facer unha moción dentro desa
fórmula polinómica e onde se
dicía, por parte da Asesoría
Xurídica, que se era posible,
fundamentalmente ao salario dos
traballadores que implica un
custo importante na subida da
tarifa e ademais, unha carga
importantísima sobre eles, e sobre
as restricións que constantemente
se lle piden para non subir a
tarifa porque finalmente, en
moitas ocasións, son eles coas
conxelacións salariais e non a
Compañía de Tranvías, as que fan
o esforzo de manter determinadas
tarifas. A verdade é que a cada un
tócalle xestionar o tempo que lle
toca e o tempo non é fácil e
gobernar é decidir e decidir é
deixar de ser virxe e deixar de ser
virxe, significa que seguramente
moitos dos que antes nos
aplaudían a partir do momento en
que tomemos a primeira decisión,
a metade non nos van a aplaudir
tanto e iso é o que está a suceder,
nesta caso, en materia de
mobilidade.

Yo entiendo que en materia de
movilidad las cuestiones se tienen
que adoptar de manera tranquila,
de manera sosegada y con
estudios, pero no puede ser que a
un año de la toma de posesión de
este gobierno, non tengamos
mayores impulsos en materia de
movilidad.

Eu entendo que en materia de
mobilidade as cuestións téñense
que
adoptar
de
maneira
tranquila, de maneira sosegada e
con estudos, pero non pode ser
que a un ano da toma de posesión
deste goberno, non teñamos
maiores impulsos en materia de
mobilidade.
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Tenemos
en
este
Pleno,
testimonios tanto del Concejal de
Urbanismo, como del Concejal de
Movilidad que alude, pues, a la
apuesta por el Plan de la agencia
de ecología urbana de Barcelona
que es un Plan radicalmente
distinto a pesar de que puedan
existir puntos en común, con el
PMUS del Partido Popular, pero
no tenemos ninguna puesta en
marcha de esta cuestión. Tampoco
tenemos encima de la mesa que se
esté revisando el contrato del
Convenio que tiene la Compañía
de Tranvías. Y, no nos cabe duda,
de que si bien puede ser difícil no
es imposible desde el punto de
vista jurídico que por lo menos se
puedan poner encima de la mesa
determinadas cuestiones, teniendo
en
cuenta,
que
en
este
ayuntamiento cuando más se sube
al bus y, por lo tanto cuanto más
triunfa el transporte público más
muere de éxito, quien está
sufragando
alguna
parte
importantísima del mismo que son
los servicios municipales. Y tantas
y tantas cuestiones que hay en
materia de movilidad y que tienen
que ir poniendo encima de la
mesa, sobre mayores controles
que se tienen que hacer por parte
del gobierno local, o por parte, en
este caso del Responsable de la
Concejalía de movilidad, sobre las
Compañía de Tranvías.

Temos neste Pleno, testemuños
tanto
do
Concelleiro
de
Urbanismo, como do Concelleiro
de Mobilidade que alude, pois, á
aposta polo Plan da axencia de
ecoloxía urbana de Barcelona que
é un Plan radicalmente distinto a
pesar de que
poidan existir
puntos en común, co PMUS do
Partido Popular, pero non temos
ningunha posta en marcha desta
cuestión. Tampouco temos encima
da mesa que se estea revisando o
contrato do Convenio que ten a
Compañía de Tranvías. E, non
nos cabe dúbida, de que aínda
que pode ser difícil non é
imposible desde o punto de vista
xurídico que polo menos se
poidan poñer encima da mesa
determinadas cuestións, tendo en
conta, que neste concello cando
máis se sobe ao bus e, por tanto
canto máis triunfa o transporte
público máis morre de éxito, quen
está sufragando algunha parte
importantísima do mesmo que son
os servizos municipais. E tantas e
tantas cuestións
que hai en
materia de mobilidade e que teñen
que ir poñendo encima da mesa,
sobre maiores controis que se
teñen que facer por parte do
goberno local, ou por parte, neste
caso
do
Responsable
da
Concellería de mobilidade, sobre
as Compañía de Tranvías.

Yo no voy a poner en tela de
juicio que la Compañía de
Tranvías no haga, no cumpla con
sus funciones de la mejor manera

Eu non vou poñer en cuestión que
a Compañía de Tranvías non
faga, non cumpra coas súas
funcións da mellor maneira
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posible, ni muchísimo menos, si
yo tuviera la más mínima duda, la
más mínima, la más mínima
prueba de que no lo hacen de
manera correcta, no solamente lo
diría en Pleno sino que
seguramente lo diría en otro lugar.

posible, nin moitísimo menos, se
eu tivese a máis mínima dúbida, a
máis mínima, a máis mínima
proba de que non o fan de
maneira correcta, non soamente
diríao en Pleno senón que
seguramente o diría noutro lugar.

No se trata de eso, se trata de
establecer controles, controles
sobre la publicidad de la
Compañía de Tranvías, sobre las
ganancias de la publicidad de la
Compañía de Tranvías. Nosotros
formulamos preguntas escritas
sobre si se está cobrando a las
restantes Concejalías para poner
esa propaganda de carteles en las
traseras, cuando en la época del
Partido Socialista, no se hacía
porque no se le pagaba y creo que
en este momento se está haciendo.
¿Qué tipo de publicidad se está
permitiendo? O un tema que es
mucho más importante, ¿en qué
cuenta…

Non se trata diso, trátase
de
establecer controis, controis
sobre a publicidade da Compañía
de Tranvías, sobre as ganancias
da publicidade da Compañía de
Tranvías.
Nós
formulamos
preguntas escritas sobre se se
está cobrando ás restantes
Concellerías
para poñer esa
propaganda de carteis nas
traseiras, cando na época do
Partido Socialista, non se facía
porque non se lle pagaba e creo
que neste momento está a facerse.
Que tipo de publicidade está a
permitirse? Ou un tema que é
moito máis importante, en que
conta?

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Neira, por
favor.

Vaia rematando, señora Neira,
por favor.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Ya término, señor Alcalde.

Xa remato, señor alcalde.

¿En qué cuenta se ingresa la
cantidad de la tarjeta Millennium?
Si es una cuenta municipal que
gestiona el Ayuntamiento o si es
una cuenta cuyos réditos e
intereses, desde luego en esta
ciudad, se está beneficiando en un

En que conta ingrésase a
cantidade do cartón Millennium?
Se é unha conta municipal que
xestiona o Concello ou se é unha
conta cuxos réditos e intereses,
desde logo nesta cidade, está a
beneficiarse nun momento de
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momento de crisis económica
importante, una empresa como es
la Compañía de Tranvías.

crise económica importante, unha
empresa como é a Compañía de
Tranvías.

Sabemos
que
es
difícil.
Jurídicamente no es imposible,
pero desde luego para ir
consiguiendo avanzar lo que hay
que hacer es empezar a dar pasos
aunque se tropiece. Y si ustedes
los dan, en el sentido que ustedes
siempre han defendido, los
tendrán, desde luego, a apoyarles
y si no es así, pues, tendremos por
responsabilidad que decir que un
año no puede ser un año perdido
en una materia tan importante
como esta.

Sabemos
que
é
difícil.
Xuridicamente non é imposible,
pero desde logo para ir
conseguindo avanzar o que hai
que facer é empezar a dar pasos
aínda que se tropece. E
se
vostedes danos, no sentido que
vostedes sempre defenderon,
teranos, desde logo, a apoiarlles e
se non é así, pois, teremos por
responsabilidade que dicir que un
ano non pode ser un ano perdido
nunha materia tan importante
como esta.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Neira.

Moitas grazas, señora Neira.

Polo Grupo Popular.

Polo Grupo Popular.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Sí.

Si.

Buenas tardes y muchas gracias,
señor Alcalde.

Boas tardes e moitas grazas,
señor alcalde.

Bueno lo peor para una ciudad es
no tener clara lo hoja de ruta. Ha
pasado en esta ciudad con el
Gobierno Socialista, ha pasado en
esta ciudad con el Gobierno
Bipartito y también ahora con el
Gobierno de la Marea. Después
vamos con su balance, señor Díaz
Grandío.

Bo o peor para unha cidade é non
ter clara o folla de ruta. Pasou
nesta
cidade
co
Goberno
Socialista, pasou nesta cidade co
Goberno Bipartito e tamén agora
co Goberno da Marea. Despois
imos co seu balance, señor Díaz
Grandío.
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Un día dicen una cosa y al día
siguiente o dentro de un mes pues
dicen a veces, totalmente la
contraria. La verdad es que es
muy sencillo. Hay veces, por parte
de algunos Grupos, pues darles
vueltas siempre a la misma
histórica, cuando la verdad es que
es muy sencillo de decidir, no
perder el tiempo.

Un día din unha cousa e ao día
seguinte ou dentro dun mes pois
din ás veces, totalmente a
contraria. A verdade é que é moi
sinxelo. Hai veces, por parte
dalgúns Grupos, pois darlles
voltas sempre á mesma histórica,
cando a verdade é que é moi
sinxelo de decidir, non perder o
tempo.

En definitiva, La Coruña cuenta
con una hoja de ruta de movilidad,
con una norma, una ley en
movilidad que es el PMUS
aprobado en diciembre del 2013
con el gobierno del Partido
Popular y que en este Pleno,
además, pues se comprometió a
ejecutar, pues, de una manera
transversal por todas las áreas
municipales. Y creo, ya lo dije
aquí, en este Pleno y en diferentes
ocasiones en relación con
iniciativas similares, porque si
bien podemos estar de acuerdo
con algunos de los puntos de la
moción planteada por el Bloque
Nacionalista Galego, pues, como
en
algún
otro
punto
y
específicamente el primero no,
porque la afirmación que hay que
hacer es que se ejecute el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible da
Coruña. Entonces, al final, es
darle vueltas, como decía la
misma
historia,
y
la
responsabilidad de decidir al final
si está quieto, si avanza o si
vuelve
para
atrás,
es
evidentemente
del
gobierno
municipal. Pues si está de acuerdo

En definitiva, A Coruña conta
cunha folla de ruta de mobilidade,
cunha norma, unha lei en
mobilidade que é o PMUS
aprobado en decembro do 2013
co goberno do Partido Popular e
que neste Pleno, ademais, pois se
comprometeu a executar, pois,
dunha maneira transversal por
todas as áreas municipais. E creo,
xa o dixen aquí, neste Pleno e en
diferentes ocasións en relación
con iniciativas similares, porque
aínda que podemos estar de
acordo con algúns dos puntos da
moción exposta polo Bloque
Nacionalista Galego, pois, como
nalgún
outro
punto
e
especificamente o primeiro non,
porque a afirmación que hai que
facer é que se execute o Plan de
Mobilidade Urbana Sustentable
dá Coruña. Entón, ao final, é
darlle voltas, como dicía a mesma
historia, e a responsabilidade de
decidir ao final se está quieto, se
avanza ou se volve para atrás, é
evidentemente
do
goberno
municipal. Pois se está de acordo
con esa norma, que ademais é
unha norma que contempla a
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con esa norma, que además es una
norma que contempla el entorno
metropolitano y que es adaptable
y que le permite ejecutar ya y
dejar de estar sesteando 12 meses,
y sino pues la otra opción pues
también está muy clara licitar,
participar, non un “Díllo ti”,
participar como es debido. Esa
norma, y después aprobarla y por
tanto esas son las dos únicas
opciones que quedan en este
sentido.

contorna metropolitana e que é
adaptable e que lle permite
executar xa e deixar de estar
sesteando 12 meses, e senón pois
a outra opción pois tamén está
moi clara licitar, participar, non
un “Díllo ti”, participar como
cómpre. Esa norma, e despois
aprobala e por tanto esas son as
dúas únicas opcións que quedan
neste sentido.

Bueno, en relación con lo que se
plantean, en relación con el
contrato, el transporte público,
sorprende. El Partido Socialista,
después de aprobar ese contrato y
ese reglamento, en el año 86.
Después
de
haber
estado
gobernando, pues, hasta años
recientes
no
haya
tocado
precisamente esa norma, no la
haya tocado ni un milímetro, sino
que al contrario, todas las subidas
de la Compañía de Tranvías,
fueron a parar a los ciudadanos.
Y, digo esto, por lo siguiente y a
usted específicamente, señor
Grandío, con independencia de
que sabemos que es un contrato,
efectivamente del año 86, hay
mecanismos para que se adapten
las mejoras necesarias en esta
ciudad en este contrato. Pero
obviamente no lo que le plantean
algunas personas de forma
unilateral. Como tiene que ser un
contrato y para aquí, para los que
somos licenciados en Derecho,
sabemos lo que es un contrato y
que hay que cumplirlo y sino

Bo, en relación co que se
expoñen, en relación co contrato,
o transporte público, sorprende.
O Partido Socialista, despois de
aprobar ese contrato e ese
regulamento, no ano 86. Despois
de estar gobernando, pois, ata
anos
recentes
non
tocase
precisamente esa norma, non a
tocara nin un milímetro, senón
que ao contrario, todas as subidas
da Compañía de Tranvías, foron
parar aos cidadáns. E, digo isto,
polo seguinte
e a vostede
especificamente, señor Grandío,
con independencia de que
sabemos que é un contrato,
efectivamente do ano 86, hai
mecanismos para que se adapten
as melloras necesarias nesta
cidade neste contrato. Pero
obviamente non
o que lle
expoñen algunhas persoas de
forma unilateral. Como ten que
ser un contrato e para aquí, para
os que somos licenciados en
Dereito, sabemos o que é un
contrato e que hai que cumprilo e
senón loxicamente hai que pagar
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lógicamente hay que pagar una
indemnización y la indemnización
a la concesión de la Compañía de
Tranvías, obviamente, no es
baladí, con independencia a de
eso, si hay mecanismos que le
permiten modular ese contrato y
ahí si estoy de acuerdo con la
señora Avia Veira, hacer cumplir
los derechos y las obligaciones.
Eso es lo que hay que hacer, aquí
hasta determinado momento, hasta
la llegada del Partido Popular las
concesiones, estaban a su libre
albedrio, bueno, qué fuimos
haciendo en nuestra gestión,
bueno pues, como por ejemplo el
contrato dela ORA, cambiarlo de
arriba abajo, modificarlo y
eliminar ese déficit, del año 2005,
heredado por el Partido Socialista.

unha
indemnización
e
a
indemnización á concesión da
Compañía
de
Tranvías,
obviamente, non é baladí, con
independencia a de iso, se hai
mecanismos que lle permiten
modular ese contrato e aí se estou
de acordo coa señora Avia Veira,
facer cumprir os dereitos e as
obrigacións. Iso é o que hai que
facer, aquí ata determinado
momento, ata a chegada do
Partido Popular as concesións,
estaban ao seu libre albedrio, bo,
que fomos facendo na nosa
xestión, bo pois, por exemplo o
contrato dela ORA, cambialo de
arriba abaixo, modificalo e
eliminar ese déficit, do ano 2005,
herdado polo Partido Socialista.

En otras concesiones vigilar y una
de las cuestiones que hemos
hecho con la Compañía de
Tranvías y además, supongo, se lo
habrán comentado y ahí es lo que
tiene que seguir avanzando y
hacer seguimiento de esa, de esa
política. Hemos sido el primer
gobierno
municipal
en
el
Ayuntamiento de A Coruña y uno
de los primeros gobiernos, el
primer gobierno, digo, que hemos
exigido a la Compañía de
Tranvías que pusiese en marcha
un sistema general de calidad …

Noutras concesións vixiar e unha
das cuestións que fixemos coa
Compañía de Tranvías e ademais,
supoño, comentaríanllo e aí é o
que ten que seguir avanzando e
facer seguimento desa, desa
política. Fomos o primeiro
goberno municipal no Concello
da Coruña e un dos primeiros
gobernos, o primeiro goberno,
digo, que esiximos á Compañía de
Tranvías que puxese en marcha
un sistema xeral de calidade …

Presidencia

Presidencia

Vaya rematando,
por favor.

señora Freire,

Vaia rematando, señora Freire,
por favor.
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Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

... conforme a la normativa UNE
y que por tanto, eso permite
adaptar las necesidades de los
usuarios a lo que es el actual
contrato.

... conforme á normativa UNE e
que por tanto, iso permite adaptar
as necesidades dos usuarios ao
que é o actual contrato.

Digo negociando, no imponiendo,
el gobierno del Partido Popular
,en su momento, consiguió un
ahorro de 16.000 millones de
euros hasta el final de la
concesión en la negociación de la
Compañía
de
Tranvías
y
consiguió también, congelar a
partir del año 2012 las tarifas del
bus urbano, igual que la
implantación de la tarifa PMUS,
asumiendo la Compañía de
Tranvías, como digo, sin estar en
el contrato, pues, 3 meses ese
coste y lo que tenía que haber
hecho este año 2016, señor Díaz
Grandío, es negociar también en
esas tarifas, en ese conjunto de la
congelación de tarifas el coste de
la tarifa PMUS para el
Ayuntamiento y la Compañía de
Tranvías, pues asumiese, una vez
evaluado el impacto…

Digo
negociando,
non
impoñendo, o goberno do Partido
Popular ,no seu momento,
conseguiu un aforro de 16.000
millóns de euros ata o final da
concesión na negociación da
Compañía
de
Tranvías
e
conseguiu tamén, conxelar a
partir do ano 2012 as tarifas do
bus urbano, igual que a
implantación da tarifa PMUS,
asumindo a Compañía de
Tranvías, como digo, sen estar no
contrato, pois, 3 meses ese custo e
o que tiña que facer este ano
2016, señor Díaz Grandío, é
negociar tamén nesas tarifas,
nese conxunto da conxelación de
tarifas o custo da tarifa PMUS
para o Concello e a Compañía de
Tranvías, pois asumise, unha vez
avaliado o impacto…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Freire, por
favor.

Remate xa, señora Freire, por
favor.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Sí.

Si.

Remato en seguida, señor Alcalde.

Remato deseguido, señor Alcalde.
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Una vez (…) el impacto de esa
medida, pues renegociar el coste
con la Compañía de Tranvías.

Unha vez (…) o impacto desa
medida, pois renegociar o custo
coa Compañía de Tranvías.

En cuanto al balance, bueno, ya lo
dije el otro día, cero. Es que no ha
hecho absolutamente nada. Desde
luego si tuviese que cobrar por
productividad, cobraría cero, ni
Alfonso Molina, ni la Marina, ni
el aparcamiento disuasorio, ni la
ciudad Vieja, ni nada en
movilidad y (…) movilidad
peatonal cero, señor Grandío. Lo
hacía todo al transporte público y
también le digo y se lo digo de
verdad, de corazón, no sólo el
modo de transporte hay que fiarlo
al transporte público en movilidad
sostenible hay que actuar en todos
los frentes, en todos los frentes,
pues, para que al final conseguir
los objetivos que necesita esta
ciudad.

En canto ao balance, bo, xa o
dixen o outro día, cero. É que non
fixo absolutamente nada. Desde
logo se tivese que cobrar por
produtividade, cobraría cero, nin
Alfonso Molina, nin a Mariña, nin
o aparcadoiro disuasorio, nin a
cidade Vella, nin nada en
mobilidade e (…) mobilidade
peonil cero, señor Grandío.
Facíao todo ao transporte público
e tamén lle digo e dígollo de
verdade, de corazón, non só o
modo de transporte hai que fialo
ao
transporte
público
en
mobilidade sustentable hai que
actuar en todas as frontes, en
todas as frontes, pois, para que ao
final conseguir os obxectivos que
necesita esta cidade.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Freire.

Moitas grazas, señora Freire.

Señor Díaz.

Señor Díaz.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno.

Bo.

Boa tarde, case boa noite a todos.

Boa tarde, case boa noite a todos.

Anunciamos que antes de digamos
de debatir a moción o noso voto
favorable.

Anunciamos que antes de digamos
de debater a moción ou noso voto
favorable.

182

Sobra dicir, tamén, que bueno as
actuacións que se están levando a
cabo no tocante a movilidade
peonil por seguir un pouco a
revisión de puntos que propón na
parte de acordos, bueno todas
teñen unha componente de seña
integradora, independentemente
da súa ubicación e das actuacións
que por outro lado están
enfocadas desde unha prespectiva
de deslocalización, inversora da
zona centro, que faga xustiza, a
desproporción
inversora
en
tempos recentes.

Sobra dicir, tamén, que bo as
actuacións que se están levando a
cabo no tocante a mobilidade
peonil por seguir un pouco a
revisión de puntos que propón na
parte de acordos, bo todas teñen
unha compoñente de seña
integradora, independentemente
da súa localización e das
actuacións que por outro lado
están enfocadas desde unha
prespectiva de deslocalización,
investidora dá zona centro, que
faga xustiza, a desproporción
investidora en tempos recentes.

Así mesmo, por adiantar, esta
semana
presentaremos
as
inversións destinadas para este
ano 2017, na tan necesitada rede
ciclabe da cidade. Cumprindo
coas cuestión por riba, digamos
importantes. Unha é
a
continuidade
e
unión
das
infraestructuras existentes e outra
aproveitar a topografía favorable,
para gañar varios kilómetros para
un medio de transporte que está
preciso de lugar.

Así mesmo, por adiantar, esta
semana
presentaremos
as
inversións destinadas para este
ano 2017, na tan necesitada rede
ciclabe da cidade. Cumprindo
coas cuestión por riba, digamos
importantes. Unha é
a
continuidade
e
unión
dás
infraestruturas existentes e outra
aproveitar a topografía favorable,
para gañar varios quilómetros
para un medio de transporte que
está preciso de lugar.

Estamos a dar pequenos pasos
pero sempre cara adiante. Pasos,
repito, respecto á fiscalización da
propia compañía e de clarificar as
cuestións de cálculo referentes a
tan famosa e tan reiterada fórmula
polinómica,
con
todas
as
dificultades que iso ten. Que vos
recoñeceredes tanto, bueno, os
tres partidos que están formando
parte de este Pleno a maiores
aparte
de
nós,
eso
que
recoñeceredes a dificultade que

Estamos a dar pequenos pasos
pero sempre cara adiante. Pasos,
repito, respecto á fiscalización da
propia compañía e de clarificar
as cuestións de cálculo referentes
a tan famosa e tan reiterada
fórmula polinómica, con todas as
dificultades que iso ten. Que vos
recoñeceredes tanto, bo, vos tres
partidos que están a formar parte
deste Pleno a maiores á parte de
nós, iso que recoñeceredes a
dificultade que ten, por certo,
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ten, por certo, todos dan
solucións, pero lexislatura, tras
lexislatura, o contrato sempre
rematou como comezou, igual e
sen cambio.

todos dan solucións, pero
lexislatura, tras lexislatura, o
contrato sempre rematou como
comezou, igual e sen cambio.

Por último, gustaríame correxir, o
señor García esa alusión que fixo
ao principio con respeto a que non
chegaban a acordos cos da
bancada de informe, eu creo que
si, si que chegan en cuestións,
tamén, transcedentais, mais ao
meu pesar.

Por último, gustaríame correxir, o
señor García esa alusión que fixo
ao principio con respecto a que
non chegaban a acordos cos da
bancada de informe, eu creo que
se, se que chegan en cuestións,
tamén, transcedentais, mais ao
meu pesar.

Acordos que dan mostra das dúas
caras da vosa labor na oposición
e reflicto, cun comportamento
bipolar que tedes. Por un lado os
convertides
en
adalides
e
defensores da mobilidade sostible,
valedores do Plan de Mobilidade
de Espazo Público, da axencia
BCM urbana de Barcelona. Plan
que nós ofrecimos como para
recuperar nesta negociación de
orzamentos, e tamén as reformas
das líneas de transporte público.

Acordos que dan mostra das dúas
caras da vosa labor na oposición
e reflicto, cun comportamento
bipolar que tedes. Por unha
banda vos convertides en adaíles
e defensores da mobilidade
sostible, valedores do Plan de
Mobilidade de Espazo Público, dá
axencia
BCM
urbana
de
Barcelona.
Plan
que
nós
ofrecemos como para recuperar
nesta negociación de orzamentos,
e tamén as reformas das liñas de
transporte público.

Por outro lado, chegades, somos
quen de chegar a acordo mediante
emenda, entre Partido Popular e
PSOE e reducir á metade a partida
da que colgan estos dous
proxectos de tanta relevancia para
esta cidade. E deixade esta
situación
dunha partida tan
relevante como esa, con 60.000
euros contra os 800.000 euros que
dispuxo o Partido Popular, a
Concelleira de Mobilidade, en
toda a lexislatura pasada. Repito

Por outro lado, chegades, somos
quen de chegar a acordo
mediante emenda, entre Partido
Popular e PSOE e reducir á
metade a partida da que colgan
estes dous proxectos de tanta
relevancia para esta cidade. E
deixade esta situación dunha
partida tan relevante como esa,
con 60.000 euros contra
os
800.000 euros que dispuxo ou
Partido Popular, a Concelleira de
Mobilidade, en toda a lexislatura
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traballamos e repito a dificultade
de traballar cunha oposición con
comportamento, repito bipolar.

pasada. Repito traballamos e
repito a dificultade de traballar
cunha
oposición
con
comportamento, repito bipolar.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Díaz.

Moitas grazas, señor Díaz.

Procedemos
moción.

á

votación

da

Procedemos
moción.

á

votación

da

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Votación da segunda moción
presentada
polo
Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la segunda
moción presentada por el Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas
(BNG-AA),
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a segunda
moción presentada polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA), producíndose o seguinte
resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9
abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido
Popular
(PP)
(9
abstencións).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista Galego-

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

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

Acuerdo

Acordo

103 – Medidas que son preciso
adoptar
para mejorar la
movilidad en nuestra ciudad.

103 - Medidas que son preciso
adoptar
para mellorar a
mobilidade na nosa cidade.

Instar al Gobierno Municipal a:

Instar ao Goberno Municipal a:

1.Diseñar la ciudad de A Coruña
con una movilidad urbana
sostenible a través de un
verdadero plan de movilidad
urbana sustentable.

1.Deseñar a cidade da Coruña
cunha
mobilidade
urbana
sustentábel
a
través
dun
verdadeiro plan de mobilidade
urbana sustentábel.

2.Contar con la movilidad
peatonal como una de las primeras
prioridades de la movilidad
urbana creando espacios públicos
de calidad, accesibles y seguro
siguiendo las directrices de la
Carta de los Derechos de los
Peatones y la Carta Internacional
del Caminar.

2.Contar coa mobilidade peonil
como unha das primeiras
prioridades da mobilidade urbana
creando espazos públicos de
calidade, accesibeis e seguro
seguindo as directrices da Carta
dos Dereitos dos Peóns e a Carta
Internacional do Camiñar.

3.Revisar la concesión otorgada a
la Compañía de Tranvías y el
Reglamento del Servicio de
Transporte Urbano de A Coruña.

3.Revisar a concesión outorgada
á Compañía de Tranvías e o
Regulamento do Servizo de
Transporte Urbano da Coruña.

4.Adoptar las medidas necesarias
para mejorar el transporte público
colectivo en cuanto rutas,
frecuencias, gratuidad de los
trasbordos y que garantice una

4.Adoptar as medidas necesarias
para mellorar o transporte
público colectivo en canto rutas,
frecuencias,
gratuidade
dos
transbordos e que garanta unha
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verdadera conexión cuando menos
entre los barrios de la ciudad, los
polígonos industriales, los centros
médicos, los distintos medios de
locomoción y diversos puntos
estratégicos de la ciudad.

verdadeira conexión cando menos
entre os barrios da cidade, os
polígonos industriais, os centros
médicos, os distintos medios de
locomoción e diversos puntos
estratéxicos da cidade.

5.Replantear la tarjeta Millennium
para resolver los problemas de
funcionamiento que actualmente
se producen.

5.Reformular a tarxeta Millenium
para resolver os problemas de
funcionamento que actualmente se
producen.

6.Crear una red de carril bici
amplia y útil que permita recorrer
toda
la
ciudad
con
sus
correspondientes
zonas
de
estacionamiento públicas.

6.Crear unha rede de carril bici
ampla e útil que permita
percorrer toda a cidade coas súas
correspondentes
zonas
de
estacionamento públicas.

Mociones el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE)

Mocións do Grupo Municipal do
Partido
Socialista
(PSdeGPSOE)

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, sobre posta en
marcha dos proxectos da cidade
da música incorporados ao
orzamento
municipal
nas
emendas do Partido Socialista.

Moción do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, sobre posta en
marcha dos proxectos da cidade
da música incorporados ao
orzamento
municipal
nas
emendas do Partido Socialista.

Ten a palabra o señor Ferreiro
para a lectura da parte dispositiva
da moción.

Ten a palabra o señor Ferreiro
para a lectura da parte
dispositiva da moción.

Primera.- Moción sobre la
puesta en marcha de los
proyectos de la ciudad de la
música
incorporados
al
Presupuesto municipal en las
enmiendas
del
Partido

Primeira.- Moción sobre posta en
marcha dos proxectos da cidade
da música incorporados ao
orzamento
municipal
nas
emendas do Partido Socialista.
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Socialista.
Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Gracias, Alcalde.

Grazas, alcalde.

El Grupo Municipal Socialista,
tras la aprobación de los
presupuestos municipales, insta
al Gobierno Municipal a que de
manera urgente ponga en marcha
la Ciudad de la Música. Para ello
proponemos que el presupuesto
aprobado sea gestionado a través
del Consorcio para la Promoción
de la Música, que en su primer
año dispondrá de 568.000,00 €
repartido en las siguientes 11
partidas
con
su
destino
especificado:

O Grupo Municipal Socialista,
tras a aprobación dos orzamentos
municipais, instamos ao Goberno
Municipal a que de maneira
urxente se póña en marcha a
Cidade da Música. Para iso
propoñemos que o orzamento
aprobado sexa xestionado a
través do Consorcio para a
Promoción da Música, que no seu
primeiro ano dispoñerá de
568.000,00 € repartido nas
seguintes 11 partidas co seu
destino especificado:

A las veinte horas y dieciséis
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones la señora Veira
González.

Ás vinte horas e dezaseis minutos
auséntase do Salón de Sesións a
señora Veira González.

1.-300.000,00
€
para
la
Temporada Lírica 2016. Tras la
súbita
cancelación
de
la
Temporada Lírica del pasado mes
de enero, solicitamos que se
destine esta cantidad para
financiar la actividad operística
del segundo semestre del año
2016. De la misma manera,
sabiendo que esta es una medida
coyuntural
para
salvar
la
programación de este año,
instamos a sentar las bases de un
proyecto a medio y largo plazo,
gestionado de forma profesional a
través del Consorcio para la
Promoción de la Música que

1.-300.000,00 € para a Tempada
Lírica 2016. Tras a súbita
cancelación da Tempada Lírica o
pasado
mes
de
xaneiro,
solicitamos que se destine esta
cantidade para financiar a
actividade operística do segundo
semestre do ano 2016. Da mesma
maneira, sabendo que esta é unha
medida conxuntural para salvar a
programación deste ano, instamos
a sentar as bases dun proxecto a
medio e longo prazo, xestionado
de forma profesional a través do
Consorcio para a Promoción da
Música que garanta unha
programación estable de ópera e
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garantice
una
programación
estable de ópera y otras
actividades músico-escénicas en
A Coruña, con un presupuesto
equilibrado, sostenible y adaptado
a las necesidades de la ciudad.

outras
actividades
músicoescénicas na Coruña, cun
orzamento
equilibrado,
sustentable e adaptado ás
necesidades da cidade.

2.- 20.000 € de ayuda a la Música
Coral de la ciudad para la difusión
y apoyo a la música coral entre
niños y conciertos de la
temporada 2016.

2.-20.000 € de axuda á Música
Coral da cidade para a difusión e
apoio á música coral entre nenos
e concertos tempada 2016.

3.- 20.000 € de ayuda a la Música
tradicional de la ciudad para su
difusión de esta entre niños y
conciertos
temporada
2016,
gestionado a través de la Escuela
Municipal de Música.

3.-20.000 € de axuda á Música
tradicional da cidade para a súa
difusión desta entre nenos e
concertos
tempada
2016,
xestionado a través da Escola
Municipal de Música.

4.-20.000,00 € de ayuda a la
Música Sacra de la ciudad para la
programación de conciertos en la
temporada 2016

4.-20.000,00 € de axuda á Música
Sacra da cidade para a
programación de concertos na
tempada 2016

5.-30.000,00 € de ayuda a la
Orquesta Gaos, para la realización
de talleres de fomento de la
música entre jóvenes y conciertos
temporada 2016.

5.-30.000,00 € de axuda á
Orquestra
Gaos,
para
a
realización de talleres de fomento
da música entre mozas e
concertos tempada 2016.

A las veinte horas y dieciocho
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones el señor Lorenzo
Torres.

Ás vinte horas e dezaoito minutos
auséntase do Salón de Sesións o
señor Lorenzo Torres.

6.- 18.000,00 € de ayuda a la
Coral El Eco, para la realización
de talleres de fomento de la
música coral entre los jóvenes y
conciertos temporada 2016.

6.- 18.000,00 € de axuda á Coral
O Eco, para a realización de
talleres de fomento da música
coral entre os mozos e concertos
tempada 2016.

7.-20.000,00 € a la creación de un

7.-20.000,00 € á creación dun
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Banco de la Música en la ciudad,
un ente que sirva de encuentro
para representantes del sector
musical…

Banco da Música na cidade, un
ente que sirva de encontro para
representantes
do
sector
musical…

A las veinte horas y dieciocho
minutos entra en el Salón de
Sesiones la señora Veira
González.

Ás vinte horas e dezaoito minutos
entre no Salón de Sesións a
señora Veira González.

… coruñés, tanto público como
privado, y fomentar así las
colaboraciones, los proyectos
compartidos y la unificación de la
agenda musical de la ciudad que
evite la contraprogramación y esté
en contacto directo con la
programación turística de la
ciudad. Una plataforma online
donde
quede
registrada
y
catalogada toda la actividad
musical de la ciudad, tanto
profesional como amateur, un
lugar de encuentro donde tengan
cabida tanto los creadores como
las personas pertenecientes a la
industria musical capaces de
llevar a cabo dichos proyectos,
como son los estudios de
grabación y las emisoras de radio
locales. Una herramienta que
promueva también la publicidad y
difusión de la actividad musical
de la ciudad mediante la
publicación de una programación
mensual que le dé visibilidad.

… coruñés, tanto público como
privado, e fomentar así as
colaboracións,
os
proxectos
compartidos e a unificación da
axenda musical da cidade que
evite a contraprogramación e
estea en contacto directo coa
programación turística da cidade.
Unha plataforma online onde
quede rexistrada e catalogada
toda a actividade musical da
cidade, tanto profesional como
amateur, un lugar de encontro
onde teñan cabida tanto os
creadores como as persoas
pertencentes á industria musical
capaces de levar a cabo
devanditos proxectos, como son
os estudos de gravación e as
emisoras de radio locais. Unha
ferramenta que promova tamén a
publicidade e
difusión da
actividade musical da cidade
mediante a publicación dunha
programación mensual que lle
dea visibilidade.

8.-10.000,00 € para la realización
de talleres de Musicoterapia. Está
demostrado el beneficio que la
música aporta en aspectos físicos,
emocionales y cognitivos, así
como en el tratamiento de algunos

8.-10.000,00 € para a realización
de talleres de Musicoterapia. Está
demostrado o beneficio que a
música achega en aspectos
físicos, emocionais e cognitivos,
así como no tratamento dalgúns
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trastornos
neurológicos.
Proponemos pues…

trastornos
neurolóxicos.
Propoñemos pois…

A las veinte horas y diecinueve
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones el señor Díaz Grandío.

Ás vinte horas e dezanove
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor Díaz Grandío.

… la implantación de talleres de
Musicoterapia en los Centros
Cívicos,
enfocados
mayoritariamente a personas de
edad avanzada.

… a implantación de talleres de
Musicoterapia
nos
Centros
Cívicos,
enfocados
maioritariamente a persoas de
idade avanzada.

9.-10.000,00 € para la realización
de una feria de la Música en
Expocoruña,
un
punto
de
encuentro profesional que reúna a
todos los sectores de la industria
musical, donde acudan agentes
nacionales e internacionales de
todos los ámbitos de la música
para conocer nuevas propuestas,
asistir a foros, intercambiar
conocimientos y comprar y vender
música.

9.-10.000,00 € para a realización
dunha feira da Música en
Expocoruña,
un
punto
de
encontro profesional que reúna a
todos os sectores da industria
musical, onde acudan axentes
nacionais e internacionais de
todos os ámbitos da música para
coñecer novas propostas, asistir a
foros, intercambiar coñecementos
e comprar e vender música.

10.-20.000,00
€
para
la
realización de un Master en
Especialización Orquestal, en
colaboración con la Universidad
de A Coruña.

10.-20.000,00 para a realización
dun Master en Especialización
Orquestral, en colaboración coa
Universidade da Coruña.

Y 11.- 100.000,00 € para Becas de
estudios a la excelencia musical.

E 11.-100.000 € para Becas de
estudos á excelencia musical.

Presidencia

Presidencia

Ben.

Ben.

Moitas grazas, señor Ferreiro ten a
palabra para a defensa da moción.

Moitas grazas, señor Ferreiro ten
a palabra para a defensa da
moción.
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Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Antes de empezar a defender, es
una pena que no esté el señor
Lorenzo aquí, porque le doy las
gracias, por acordarse de lo
sucedido ayer en Orlando, de este
delito de odio. Y hablando de
historia, a él que (…) lo de
historia. Le recuerdo que hace 11
años, se opusieron al matrimonio
igualitario, fueron al Tribunal
Constitucional pero no hay que
irse tan lejos en la historia. Hace
tres semanas, aquí, en este Pleno,
no fueron capaces de apoyar una
moción para luchar contra la LGT
Fobia, pero bueno, nos alegramos
que poco a poco, vayan entrando
en el tema. A lo mejor dentro de
20, 30 años, ya estarán en el
trabajo por la lucha de la igualdad
LGTBI.

Antes de empezar a defender, é
unha pena que non estea o señor
Lorenzo aquí, porque lle dou as
grazas,
por
acordarse
do
sucedido onte en Orlando, deste
delito de odio. E falando de
historia, a el que (…) o de
historia. Lémbrolle que hai 11
anos, opuxéronse ao matrimonio
igualitario, foron ao Tribunal
Constitucional pero non hai que
irse tan lonxe na historia. Fai tres
semanas, aquí, neste Pleno, non
foron capaces de apoiar unha
moción para loitar contra a LGT
Fobia, pero ben, alegrámonos que
aos poucos, vaian entrando no
tema. Se cadra dentro de 20, 30
anos, xa estarán no traballo pola
loita da igualdade LGTBI.

Bueno, voy con la moción.

Bo, vou coa moción.

Coruña ha gozado históricamente
de una importante actividad
musical, basta con recordar la
creación en 1884, de la Coral
Polifónica el Eco, la Agrupación
Vocal, más antigua de la
península ibérica. En 1904,
avanzó la Sociedad Filarmónica
de A Coruña, en 1948, la Banda
Municipal y en 1952, se fundó la
Asociación Amigos de la Ópera
de A Coruña. También la primera
de sus características en España.

Coruña gozou historicamente
dunha importante actividade
musical, basta con recordar a
creación en 1884, da Coral
Polifónica o Eco, a Agrupación
Vocal, máis antiga da península
ibérica. En 1904, avanzou a
Sociedade
Filarmónica
da
Coruña, en 1948, a Banda
Municipal e en 1952, fundouse a
Asociación Amigos da Ópera da
Coruña. Tamén a primeira das
súas características en España.

Terminada la dictadura franquista,
nacieron también importantes
grupos de música tradicional,

Terminada a ditadura franquista,
naceron
tamén
importantes
grupos de música tradicional,
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entre los que destacan Milladoiro,
del 79 y Luar na Lubre en el 86.
Así como numerosos grupos de
pop y rock, montaron el panorama
local de actividad municipal,
como Radio Océanos, o el López
que han llegado a modernizarlo o
la Xeneración Bravo.

entre os que destacan Milladoiro,
do 79 e Luar na Lubre no 86. Así
como numerosos grupos de pop e
rock, montaron o panorama local
de actividade municipal, como
Radio Océanos, ou o López que
chegaron a modernizalo ou a
Xeneración Bravo.

Sin olvidarnos de otros proyectos
como la Orquesta de Cámara
Galega, fundada en el 1995, o lo
más reciente Orquesta
Gaos,
creada en 2009 y que lleva el
nombre
de
uno
de
los
compositores
coruñeses
más
reconocidos, Andrés Gaos.

Sen
esquecernos
doutros
proxectos como a Orquestra de
Cámara Galega, fundada no
1995, ou o máis recente
Orquestra Gaos, creada en 2009
e que leva o nome dun dos
compositores coruñeses máis
recoñecidos, Andrés Gaos.

Esta semana se está realizando en
A Coruña, las Jornadas Anuales
de la Asociación Nacional de
Salas de Conciertos. En el año 92,
tiene lugar un hecho fundamental
para la historia musical de la
ciudad, la creación de la Orquesta
Sinfónica
de
Galicia.
Su
crecimiento a nivel artístico, su
estrecha actividad formativa y
divulgativa y su implantación a
nivel social, hacen de esta
formación la punta de lanza de la
cultura musical de A Coruña. La
temporada de conciertos de
abono, la orquesta joven, el coro
de la OSG, el coro joven, los
niños cantores, la orquesta de
niños, los conciertos didácticos, la
temporada de música de cámara y
el proyecto social resuena
componen la labor artística,
docente y social de un proyecto en
el que ha participado y participa
un
número
inmenso
de

Esta semana estasea realizar na
Coruña, as Xornadas Anuais da
Asociación Nacional de Salas de
Concertos. No ano 92, ten lugar
un feito fundamental para a
historia musical da cidade, a
creación da Orquestra Sinfónica
de Galicia. O seu crecemento a
nivel artístico, a súa estreita
actividade formativa e divulgativa
e a súa implantación a nivel
social, fan desta formación a
punta de lanza da cultura musical
da Coruña. A tempada de
concertos de abono, a orquestra
nova, o coro da OSG, o coro
novo, os nenos cantores, a
orquestra de nenos, os concertos
didácticos, a tempada de música
de cámara e o proxecto social
resoa compoñen o labor artístico,
docente e social dun proxecto no
que participou e participa un
número inmenso de profesionais,
alumnos e público.
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profesionales, alumnos y público.
Pasados 25 años desde su
creación, los frutos cosechados
son superlativos, obteniendo el
reconocimiento internacional y
nacional, llevando el nombre de la
ciudad por todo el mundo y
ofreciendo una formación de
primer nivel a muchos jóvenes. En
1998, el Concello fue un paso más
allá con la creación de la escuela
municipal de Música, una
excelente herramienta con la que
ofrecer formación no reglada en
diversos campos de la música,
como son: la clásica, el jazz, el
rock, el folk. La característica más
importante de este Centro es que
pueden acercarse a él, las personas
que sin tener formación musical
alguna desean dedicar parte de su
tiempo libre a una actividad tan
noble y saludable como la de
aprender a interpretar música,
paralelamente a las iniciativas
privadas y aun surgiendo en la
ciudad actividad privada en el
ámbito musical, como la apertura
de academias, salas de conciertos,
pubs especializados.

Pasados 25 anos desde a súa
creación, os froitos cultivados son
superlativos,
obtendo
o
recoñecemento internacional e
nacional, levando o nome da
cidade por todo o mundo e
ofrecendo unha formación de
primeiro nivel a moitos mozos. En
1998, o Concello foi un paso máis
aló coa creación da escola
municipal de Música, unha
excelente ferramenta coa que
ofrecer formación non regrada en
diversos campos da música, como
son: a clásica, o jazz, o rock, o
folk. A característica máis
importante deste Centro é que
poden achegarse a el, as persoas
que sen ter formación musical
algunha desexan dedicar parte do
seu tempo libre a unha actividade
tan nobre e saudable como a de
aprender a interpretar música,
paralelamente ás
iniciativas
privadas e aínda xurdindo na
cidade actividade privada no
ámbito musical, como a apertura
de academias, salas de concertos,
pubs especializados.

Durante los últimos años, la
Asociación Metropolitana, Coruña
3.0, ha desarrollado una excelente
labor de análisis, reflexión e
innovación de los modelos
urbanos del siglo XXI.

Durante os últimos anos, a
Asociación
Metropolitana,
Coruña
3.0, desenvolveu un
excelente labor de análise,
reflexión e innovación dos
modelos urbanos do século XXI.

En su trabajo pudieron constatar
el potencial creativo da Coruña.
En el mundo cultural y en especial
en el ámbito de la música. Por este

No
seu
traballo
puideron
constatar o potencial creativo da
Coruña. No mundo cultural e en
especial no ámbito da música.
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motivo han elaborado un sólido
proyecto para presentar la
candidatura como ciudad de la
música, dentro de la red de
ciudades creativas del mundo, de
la UNESCO.

Por este motivo elaboraron un
sólido proxecto para presentar a
candidatura como cidade da
música, dentro da rede de cidades
creativas do mundo, da UNESCO.

No obstante para poder optar a ese
reconocimiento internacional es
indispensable contar con el
respaldo
institucional
y
económico del señor Ferreiro.

Con todo para poder optar a ese
recoñecemento internacional é
indispensable contar co respaldo
institucional e económico do
señor Ferreiro.

Presidencia

Presidencia

Vaya rematando, por favor.

Vaia rematando, por favor.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

El beneficio social, y económico
que
supondría
obtener
la
consideración de Ciudad de la
Música de la UNESCO., nos
obliga, como administración local,
a estar a la altura del proyecto, así
pues no cabe duda de que la
actividad musical es uno de los
valores
patrimoniales
que
distingue la ciudad y constituye
una marca propia.

O beneficio social, e económico
que
supoñería
obter
a
consideración de Cidade da
Música da UNESCO., obríganos,
como administración local, a
estar á altura do proxecto, así
pois non cabe dúbida de que a
actividade musical é un dos
valores
patrimoniais
que
distingue a cidade e constitúe
unha marca propia.

Por ello presentamos el proyecto
de Ciudad de la Música para
enriquecer, organizar y divulgar el
mundo musical da Coruña.

Por elo presentamos o proxecto
de Cidade da Música para
enriquecer, organizar e divulgar
o mundo musical da Coruña.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señor Ferreiro.

Moitas grazas, señor Ferreiro.

Señora Veira.

Señora Veira.
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Señora Veira González

Señora Veira González

Si.

Se.

Brevemente. Pois esta cuestión da
música é algo moi reiterativo, no
discurso do Grupo Municipal
Socialista. Nós non concordamos
con esta exposición de motivos
porque se deixa, pois, polo
camiño cuestións para min, polo
menos importantes como outros
coros que non se nomean nesta
moción, como o de Cántigas da
Terra,
que
neste
ano,
precisamente, pois, cumpre os 100
anos. Descoñecemos o motivo
polo que queda por aí polo camiño
e outros tantos coros que, bueno,
que viven na nosa cidade. Tamén
se deixa polo camiño os dous
Conservatorios que temos na
cidade. O Conservatorio, o que
ten o grao medio, pero tamén o
conservatorio profesional, se
deixa tamén polo camiño a Sala o
Túnel, donde participan tantas e
tantas mozas, tantos e tantos
mozos da nosa cidade e que son o
futuro tamén da música da nosa
cidade, entón, bueno, chámanos a
atención todo isto. Ademais o que
implica esta moción e cumprir co
orzamento, nós abstivémonos na
aprobación do orzamento e un dos
motivos,
foi
as
emendas
introducidas, bueno, polo Partido
Socialista,
algunhas
e
especialmente. E polo tanto, como
se trata de aplicar o orzamento, se
nos abstivemos no orzamento,
vámonos a abster tamén nesta

Brevemente. Pois esta cuestión da
música é algo moi reiterativo, no
discurso do Grupo Municipal
Socialista. Nós non concordamos
con esta exposición de motivos
porque se deixa, pois, polo
camiño cuestións para min, polo
menos importantes como outros
coros que non se nomean nesta
moción, como o de Cántigas da
Terra,
que
neste
ano,
precisamente, pois, cumpre os
100 anos. Descoñecemos o motivo
polo que queda por aí polo
camiño e outros tantos coros que,
bo, que viven na nosa cidade.
Tamén se deixa polo camiño os
dos Conservatorios que temos na
cidade. O Conservatorio, o que
ten o grao medio, pero tamén o
conservatorio profesional, se
deixa tamén polo camiño a Sala
ou Túnel, onde participan tantas e
tantas mozas, tantos e tantos
mozos da nosa cidade e que son o
futuro tamén da música da nosa
cidade, entón, bo, chámanos a
atención todo isto. Ademais o que
implica esta moción e cumprir co
orzamento, nós abstivémonos na
aprobación do orzamento e un
dos motivos, foi as emendas
introducidas, bo, polo Partido
Socialista,
algunhas
e
especialmente. E polo tanto, como
se trata de aplicar o orzamento,
se nos abstivemos no orzamento,
vámonos a abster tamén nesta
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moción.

moción.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Polo Grupo Socialista, señora
Padín.

Polo Grupo Socialista, señora
Padín.

Perdón, polo Grupo Popular.

Perdón, polo Grupo Popular.

Señora Padín Fernández

Señora Padín Fernández

Gracias.

Grazas.

Buenas tardes.

Boas tardes.

Desde el minuto uno en el Partido
Popular, ya manifestamos nuestra
oposición a eliminar a haber
eliminado 550.000 euros del
Consorcio de la Música para
destinarlo a fiestas. A parte una
decisión que no pasó por Pleno y
fue aprobado por decreto.

Desde o minuto un no Partido
Popular, xa manifestamos a nosa
oposición para eliminar a
eliminar 550.000 euros do
Consorcio da Música para
destinalo a festas. A parte unha
decisión que non pasou por Pleno
e foi aprobado por decreto.

En el Pleno del mes de febrero en
el Partido Popular, presentamos
una moción de apoyo a la
temporada lírica y el voto del
gobierno de la Marea a esta
moción fue en contra. En nuestro
mandato, la anterior legislatura,
mandato del PP, se hizo una
apuesta por el Consorcio de
Música. Se creó un plan
estratégico, nombramiento de
gerente, nuevo director. Se
celebraron más de quinientos
conciertos, dando comienzo a
giras nacionales y sentando las
bases para giras internacionales.
Apoyo a la temporada lírica,

No Pleno do mes de febreiro no
Partido Popular, presentamos
unha moción de apoio á tempada
lírica e o voto do goberno da
Marea a esta moción foi en
contra. No noso mandato, a
anterior lexislatura, mandato do
PP, fíxose unha aposta polo
Consorcio de Música. Creouse un
plan estratéxico, nomeamento de
xerente,
novo
director.
Celebráronse máis de cincocentos
concertos, dando comezo a xiras
nacionais e sentando as bases
para xiras internacionais. Apoio á
tempada lírica, programas son
futuras promesas,
proxectos
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programas son futuras promesas,
proyectos
resuena,
etcétera.
Entonces, manifestar el voto
favorable del Partido Popular a
esta moción para que Coruña siga
siendo un referente como ciudad
de música.

resoa, etcétera. Entón, manifestar
o voto favorable do Partido
Popular a esta moción para que
Coruña siga sendo un referente
como cidade de música.

Presidencia

Presidencia

Gracias, señora Padin.

Grazas, señora Padin.

Señor Sande.

Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Si.

Se.

Grazas.

Grazas.

Levamos días tentando axustarnos
e comprender, diría as brevísimas
explicacións…

Levamos
días
tentando
axustarnos e comprender, diría as
brevísimas explicacións…

A las veinte horas y veintisiete
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Díaz Grandío.

Ás vinte horas e vinte e sete
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Díaz Grandío.

… que enmarcan moitas veces as
propostas que se integraron no
orzamento final dos outros grupos
políticos. Este é un dos casos. Nós
defendemos a imaxe de cultura,
tamén como promoción de cidade,
cidade viva, cidade de cultura. Un
proxecto de cidade musical pode
ser, pode non, debe ser máis
inclusivo, máis amplo, máis rico,
máis plural. Se acaba de invocar
un exemplo. Nós inaugurabamos,
como esta mañán, un Congreso de
Salas de Música en directo, que
engarza ademáis cos dos puntos, o

…que enmarcan moitas veces as
propostas que se integraron no
orzamento final doss outros
grupos políticos. Este é uns dous
casos. Nós defendemos a imaxe de
cultura, tamén como promoción
de cidade, cidade viva, cidade de
cultura. Un proxecto de cidade
musical pode ser, podar non, debe
ser máis inclusivo, máis amplo,
máis rico, máis plural. Acábase
de invocar un exemplo. Nos
inaugurabamos,
como
esta
mañán, un Congreso de Salas de
Música en directo, que engarza
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sete e o nove da moción.

ademáis cos dous puntos, o sete e
o nove da moción.

Toda esta semana, vai a estar
dedicada a música na cidade, de
moi
diversas
maneiras,
convivindo
incluso
diversos
modelos culturais.

Toda esta semana, vai a estar
dedicada a música na cidade, de
moi
diversas
maneiras,
convivindo
mesmo
diversos
modelos culturais.

Dúas
horas
máis
tarde
anunciábamos a tempada da
Orquesta Sinfónica de Galicia,
tempada de 2016, 2017 en maio
do ano próximo cumpre 25 anos.
A fin de semana, tiñamos a
música tradicional, Darlle ao
Eixo, unas iniciativas que
convivía ademais cunha Silvia
Pérez Cruz que espertaba o
entusiasmo no Pazo da Ópera.

Dúas
horas
máis
tarde
anunciabamos a tempada da
Orquestra Sinfónica de Galicia,
tempada de 2016, 2017 en maio
do ano próximo cumpre 25 anos.
A fin de semana, tingamos a
música tradicional, Darlle ao
Eixo, unhas iniciativas que
convivía ademais cunha Silvia
Pérez Cruz que espertaba o
entusiasmo no Pazo da Ópera.

Uns poucos días antes tiñamos a
presentación
dunha
cita
referencial e rediviva, casi con
nós como Festival do Noroeste. E
nas xuntas da negociación
orzamentaria fixemos un pequeño
informe onde indicabamos as
dificultades ou peculiaridades
dalgunhas
destas
emendas,
incluida, por certo, unha bastante
preocupante que a dubidosa, casi
diría
municipalización
dun
Consorcio con Xunta de Goberno,
propia,
desvirtuando
ou
amplicando as súas competencias
sen consulta previa, ademais.

Uns poucos días antes tiñamos a
presentación
dunha
cita
referencial
e rediviva, case
connosco como Festival do
Noroeste. E nas xuntas da
negociación
orzamentaria
fixemos un pequeno informe onde
indicabamos as dificultades ou
peculiaridades dalgunhas destas
emendas, incluída, por certo,
unha bastante preocupante que a
dubidosa,
case
diría
municipalización dun Consorcio
con Xunta de Goberno, propia,
desvirtuando ou amplicando as
súas competencias sen consulta
previa, ademais.

E algún exemplo. En medio de
moitas variedades, creo que
bueno, hai retoques ou melloras
neste texto, pero bueno, exemplos,

E algún exemplo. No medio de
moitas variedades, creo que bo,
hai retoques ou melloras neste
texto, pero bo, exemplos, que
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que exemplo incluen como unha
moción con contratos con
empresas, pero bueno, iso sería
outra historia.

exemplo incluen como unha
moción con contratos con
empresas, pero bo, iso sería outra
historia.

No caso da tempada lírica, temos
un informe negativo da xerencia,
do Consorcio, a data 27 de abril
de 2016, unhas cantas frases
simplemente,
planificar
cun
mínimo de 6 meses de antelación
para organizar bien la actividad y
venderla o promoverla con
garantías. Constantes conflictos
organizativos,
económicos
y
artísticos.

No caso da tempada lírica, temos
un informe negativo da xerencia,
do Consorcio, a data 27 de abril
de 2016, unhas cantas frases
simplemente,
planificar
cun
mínimo de 6 meses de antelación
para organizar ben a actividade e
vendela ou promovela con
garantías. Constantes conflitos
organizativos,
económicos
e
artísticos.

Conviene recordar que los
conflictos surgidos dentro de la
organización de la temporada
lírica aparte de haber generado un
perjuicio económico al Consorcio
han tenido numerosos informes
negativos en cuanto a su
articulación, administrativa y
organizativa. Además, desde
2009, el consorcio no puede
subvencionar a la Asociación de
Amigos de la Ópera por la
existencia de numerosos informes
desfavorables en relación con la
justificación
económica
de
subvenciones anteriores.

Convén lembrar que os conflitos
xurdidos dentro da organización
da tempada lírica á parte de xerar
un prexuízo económico ao
Consorcio tiveron numerosos
informes negativos en canto á súa
articulación, administrativa e
organizativa. Ademais, desde
2009, o consorcio non pode
subvencionar á Asociación de
Amigos da Ópera pola existencia
de
numerosos
informes
desfavorables en relación coa
xustificación
económica
de
subvencións anteriores.

Ademais disto se rompería un
acordó, creo que exemplar con
outras administración. E curioso,
por certo, como o PP local,
Partido Popular local contribuiu
con esta emenda en contra…
Estas emendas aos orzamentos vai
en contra do PP autonómico
galego. Bastante curioso, ese

Ademais disto rompería un
acordou, creo que exemplar con
outras administración. E curioso,
por certo, como o PP local,
Partido Popular local contribuiu
con esta emenda en contra…
Estas emendas aos orzamentos
vai en contra do PP autonómico
galego. Bastante curioso, ese

200

encontro que se conseguiu coa
Deputación e coa Xunta de
Galicia, rómpese nesta moción e
rómpese na emenda proposta.
Logo, existen convenios con
entidades de raigo, vía IMCE que
podían dar lugar a unha
circunstancia tan particular como
que a Coral Polifónica Eco, podía
levar dúas axudas de 18.000
euros, dúas axudas repetidas.

encontro que se conseguiu coa
Deputación e coa Xunta de
Galicia, romper nesta moción e
romper na emenda proposta.
Logo, existen convenios con
entidades de raigo, vía IMCE que
podían dar lugar a unha
circunstancia tan particular como
que a Coral Polifónica Eco, podía
levar dúas axudas de 18.000
euros, dúas axudas repetidas.

Logo por que tal orquesta e non
outras, un pouco na línea na que
dicía a señora Avia Veira. E logo,
bueno,
francamente
merece
lectura, xa o leu o señor Fito
Ferreiro, pero terminada a
ditadura franquista, naceron tamén
importantes grupos de música
tradicional, entre os que destaca
Milladoiro, Luar na Lubre, así
como númerosos grupos de pop e
rock que inundaron o panorama
local de actividad municipal como
Xoan López, Triángulo de Amor
Bizarro, la generación brabú.

Logo por que tal orquestra e non
outras, un pouco na liña na que
dicía a señora Avia Veira. E logo,
bo, francamente merece lectura,
xa o leu o señor Fito Ferreiro,
pero terminada a ditadura
franquista,
naceron
tamén
importantes grupos de música
tradicional, entre os que destaca
Milladoiro, Luar na Lubre, así
como númerosos grupos de pop e
rock que alagaron o panorama
local de actividade municipal
como Xoan López, Triángulo de
Amor Bizarro, a xeración brabú.

De verdade que a música dos
últimos 40 anos, na cidade, se
pode reducir a estas frases,
francamente, ou sea queremos
máis de verdade, ou sea en serio,
ou sea queremos que a
versatilidade e a calidade existen e
así o demanda os cidadáns. Nós
imos a absternos porque nos
parece unha proposta que si ben
pode
ter
aspectos
ben
intencionados é insuficiente. Hay
un último punto que parece
necesario, tamén,
que para
reforzar esa candidatura ante a

De verdade que a música dos
últimos 40 anos, na cidade,
pódese reducir a estas frases,
francamente, ou sexa queremos
máis de verdade, ou sexa en serio,
ou sexa queremos que a
versatilidade e a calidade existen
e así o demanda os cidadáns.
Nós imos a absternos porque nos
parece unha proposta que se ben
pode
ter
aspectos
ben
intencionados é insuficiente. Hai
un último punto que parece
necesario, tamén,
que para
reforzar esa candidatura ante a

201

UNESCO se debería crear un
marco
de
implicación,
de
reflexión, de colaboración ou de
cooperación bastante superior…

UNESCO deberíase crear un
marco de implicación, de
reflexión, de colaboración ou de
cooperación bastante superior…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Sande.

Vaia rematando, señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

… bastante, bastante superior a o
que se executou ata agora.

…bastante, bastante superior a o
que se executou ata agora.

Dalgún xeito os expertos en
marketing deberían convivir ou
deben convivir cos axentes
culturais e coa propia implicación
da
Administración,
porque,
efectivamente o proxecto precisa
de todos.

Dalgún xeito os expertos en
márketing deberían convivir ou
deben convivir cos axentes
culturais e coa propia implicación
dá
Administración,
porque,
efectivamente o proxecto precisa
de todos.

Mil grazas.

Mil grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Procedemos
moción.

á

votación

da

Procedemos
moción.

á

votación

da

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo
Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Votación da primeira moción
presentada
polo
Grupo
Municipal do 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

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a primeira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Socialista,
producíndose
o
seguinte
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resultado:

resultado:

Se abstiene el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10
abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10
abstencións).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (8 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (8
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Se contabiliza la abstención de D.
Miguel Lorenzo Torres (PP), 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.

Contabilízase a abstención de D.
Miguel Lorenzo Torres (PP), de
acordo co artigo 100.1 do ROF,
por ausentarse do Salón de
Sesións unha vez iniciada a
deliberación e non estar presente
no momento da votación.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

Acuerdo

Acordo

El Grupo Municipal Socialista,
tras la aprobación de los
presupuestos
municipales,
instamos al Gobierno Municipal a
que de manera urgente se ponga
en marcha la Ciudad de la Música.
Para ello proponemos que el
presupuesto
aprobado
sea
gestionado a través del Consorcio
para la Promoción de la Música,
que en su primer año dispondrá de
568.000,00 € repartido en las
siguientes 11 partidas con su

O Grupo Municipal Socialista,
tras a aprobación dos orzamentos
municipais, instamos ao Goberno
Municipal a que de maneira
urxente se póña en marcha a
Cidade da Música. Para iso
propoñemos que o orzamento
aprobado sexa xestionado a
través do Consorcio para a
Promoción da Música, que no seu
primeiro ano dispoñerá de
568.000,00 € repartido nas
seguintes 11 partidas co seu
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destino especificado:

destino especificado:

1.-300.000,00
€
para
la
Temporada Lírica 2016. Tras la
súbita
cancelación
de
la
Temporada Lírica el pasado mes
de enero, solicitamos que se
destine esta cantidad para
financiar la actividad operística
del segundo semestre del año
2016. De la misma manera,
sabiendo que esta es una medida
coyuntural
para
salvar
la
programación de este año,
instamos a sentar las bases de un
proyecto a medio y largo plazo,
gestionado de forma profesional a
través del Consorcio para la
Promoción de la Música que
garantice
una
programación
estable de ópera y otras
actividades músico-escénicas en
A Coruña, con un presupuesto
equilibrado, sostenible y adaptado
a las necesidades de la ciudad.

1.-300.000,00 € para a Tempada
Lírica 2016. Tras a súbita
cancelación da Tempada Lírica o
pasado
mes
de
xaneiro,
solicitamos que se destine esta
cantidade para financiar a
actividade operística do segundo
semestre do ano 2016. Da mesma
maneira, sabendo que esta é unha
medida conxuntural para salvar a
programación deste ano, instamos
a sentar as bases dun proxecto a
medio e longo prazo, xestionado
de forma profesional a través do
Consorcio para a Promoción da
Música que garanta unha
programación estable de ópera e
outras
actividades
músicoescénicas na Coruña, cun
orzamento
equilibrado,
sustentable e adaptado ás
necesidades da cidade.

2.-20.000 € de ayuda a la Música
Coral de la ciudad para la difusión
y apoyo a la música coral entre
niños y conciertos temporada
2016.

2.-20.000 € de axuda á Música
Coral da cidade para a difusión e
apoio á música coral entre nenos
e concertos tempada 2016.

3.-20.000 € de ayuda a la Música
tradicional de la ciudad para su
difusión de esta entre niños y
conciertos
temporada
2016,
gestionado a través de la Escuela
Municipal de Música.

3.-20.000 € de axuda á Música
tradicional da cidade para a súa
difusión desta entre nenos e
concertos
tempada
2016,
xestionado a través da Escola
Municipal de Música.

4.-20.000,00 € de ayuda a la
Música Sacra de la ciudad para la
programación de conciertos en la
temporada 2016

4.-20.000,00 € de axuda á Música
Sacra da cidade para a
programación de concertos na
tempada 2016
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5.-30.000,00 € de ayuda a la
Orquesta Gaos, para la realización
de talleres de fomento de la
música entre jóvenes y conciertos
temporada 2016.

5.-30.000,00 € de axuda á
Orquestra
Gaos,
para
a
realización de talleres de fomento
da música entre mozas e
concertos tempada 2016.

6.-de ayuda 18.000,00 € a la Coral
El Eco, para la realización de
talleres de fomento de la música
coral entre los jóvenes y
conciertos temporada 2016.

6.-de axuda 18.000,00 € á Coral
O Eco, para a realización de
talleres de fomento da música
coral entre os mozos e concertos
tempada 2016.

7.-20.000,00 € a la creación de un
Banco de la Música en la ciudad,
un ente que sirva de encuentro
para representantes del sector
musical coruñés, tanto público
como privado, y fomentar así las
colaboraciones, los proyectos
compartidos y la unificación de la
agenda musical de la ciudad que
evite la contraprogramación y esté
en contacto directo con la
programación turística de la
ciudad. Una plataforma Online
donde
quede
registrada
y
catalogada toda la actividad
musical de la ciudad, tanto
profesional como amateur, un
lugar de encuentro donde tengan
cabida tanto los creadores como
las personas pertenecientes a la
industria musical capaces de
llevar a cabo dichos proyectos,
como son los estudios de
grabación y las emisoras de radio
locales. Una herramienta que
promueva también la publicidad y
difusión de la actividad musical
de la ciudad mediante la
publicación de una programación
mensual que le dé visibilidad.

7.-20.000,00 € á creación dun
Banco da Música na cidade, un
ente que sirva de encontro para
representantes do sector musical
coruñés, tanto público como
privado, e fomentar así as
colaboracións,
os
proxectos
compartidos e a unificación da
axenda musical da cidade que
evite a contraprogramación e
estea en contacto directo coa
programación turística da cidade.
Unha plataforma Online onde
quede rexistrada e catalogada
toda a actividade musical da
cidade, tanto profesional como
amateur, un lugar de encontro
onde teñan cabida tanto os
creadores como as persoas
pertencentes á industria musical
capaces de levar a cabo
devanditos proxectos, como son
os estudos de gravación e as
emisoras de radio locais. Unha
ferramenta que promova tamén a
publicidade e
difusión da
actividade musical da cidade
mediante a publicación dunha
programación mensual que lle
dea visibilidade.
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8.-10.000,00 € para la realización
de talleres de Musicoterapia.
Estádemostrado el beneficio que
la música aporta en aspectos
físicos, emocionales y cognitivos,
así como en el tratamiento de
algunos trastornos neurológicos.
Proponemos pues la implantación
de talleres de Musicoterapia en los
Centros
Cívicos,
enfocados
mayoritariamente a personas de
edad avanzada.

8.-10.000,00 € para a realización
de talleres de Musicoterapia. Está
demostrado o beneficio que a
música achega en aspectos
físicos, emocionais e cognitivos,
así como no tratamento dalgúns
trastornos
neurolóxicos.
Propoñemos pois a implantación
de talleres de Musicoterapia nos
Centros
Cívicos,
enfocados
maioritariamente a persoas de
idade avanzada.

9.-10.000,00 € para la realización
de una feria de la Música en
Expocoruña,
un
punto
de
encuentro profesional que reúna a
todos los sectores de la industria
musical, donde acudan agentes
nacionales e internacionales de
todos los ámbitos de la música
para conocer nuevas propuestas,
asistir a foros, intercambiar
conocimientos y comprar y vender
música.

9.-10.000,00 € para a realización
dunha feira da Música en
Expocoruña,
un
punto
de
encontro profesional que reúna a
todos os sectores da industria
musical, onde acudan axentes
nacionais e internacionais de
todos os ámbitos da música para
coñecer novas propostas, asistir a
foros, intercambiar coñecementos
e comprar e vender música.

10.-20.000,00 para la realización
de un Master en Especialización
Orquestal, en colaboración con la
Universidad de A Coruña.

10.-20.000,00 para a realización
dun Master en Especialización
Orquestral, en colaboración coa
Universidade da Coruña.

Y 11.-100.000,00 € para Becas de
estudios a la excelencia musical.

E 11.-100.000 € para Becas de
estudos á excelencia musical.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, sobre puesta en
marcha del programa “Aprender
en USA” para el próximo curso.

Moción do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, sobre posta en
marcha do programa “Aprender
en USA” para o próximo curso.
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Ten a palabra a señora Barcón
para a parte dispositiva.

Ten a palabra a señora Barcón
para a parte dispositiva.

Segunda.- Moción sobre puesta
en marcha del programa
“Aprender en USA” para el
próximo curso.

Segunda.- Moción sobre posta en
marcha do programa “Aprender
en USA” para o próximo curso.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

El Grupo Municipal Socialista
propone la siguiente moción.

O Grupo Municipal Socialista
propón a seguinte moción.

1.-El Pleno Municipal insta al
Gobierno local a preparar, de
inmediato, el pliego del Programa
“Aprender en USA” corrigiendo
aquellas deficiencias que llevaron
a un concurso desierto en dos
ocasiones
consecutivas,
asegurando
su
viabilidad
económica y técnica para el curso
2017-2018

1.O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a preparar, de
inmediato, o prego do Programa
“Aprender en USA” corrixindo
aquelas deficiencias que levaron
a un concurso deserto en dúas
ocasións
consecutivas,
asegurando a súa viabilidade
económica e técnica para o curso
2017-2018.

2.-El Pleno Municipal insta al
Gobierno local a corregir las
deficiencias existentes en el pliego
del programa “Idiomas no
mundo” para evitar problemas a
los estudiantes y sus familias y
asegurar la calidad del aprendizaje
y la utilidad de dicho programa.

2.O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a corrixir as
deficiencias existentes no prego
do programa “Idiomas no
mundo” para evitar problemas
aos estudantes e as súas familias
e asegurar a calidade da
aprendizaxe e a utilidade do
devandito programa.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Barcón.

Moitas grazas, señora Barcón.

Pode proceder
moción.

Pode proceder á defensa da
moción.

á defensa da
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Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Realmente es lo que tienen los
días históricos que alguna se
sienta aquí y escucha muchas
cosas. Yo puse la misma cara que
expuso usted cuando escuché a su
concejal de Cultura de que los
expertos en marketing deberían
poner en contacto con los expertos
en cultura para el tema de la
ciudad de la música porque si esa
es la cuestión que pueden tener en
contra de ese proyecto,…

Realmente é o que teñen os días
históricos que algunha senta aquí
e escoita moitas cousas.
Eu
puxen a mesma cara que expuxo
vostede cando escoitei ao seu
concelleiro de Cultura de que os
expertos en marketing deberían
poñer en contacto cos expertos en
cultura para o tema da cidade da
música porque se esa é a cuestión
que poden ter en contra dese
proxecto,…

A las veinte horas y treinta y
tres minutos entra en el Salón
de Sesiones el señor Lorenzo
Torres

Ás vinte horas e trinta e tres
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Lorenzo Torres

… seguramente
fácilmente.

…seguramente
facilmente.

se

resolverá

se

resolverá

Pero en un día histórico, como
hoy, como a mí me ha gustado su
intervención. Me ha parecido muy
bien la intervención del Alcalde,
que ha hecho el Alcalde, porque
además yo creo que vamos a
coincidir. Nosotros presentamos
una propuesta, una moción para
defender un programa que
creemos se ajusta, perfectamente,
a los elementos con los que usted
defendió el programa de la renta
social.

Pero nun día histórico, como
hoxe, como a min gustoume a súa
intervención. Pareceume moi ben
a intervención do Alcalde, que
fixo o Alcalde, porque ademais eu
creo que imos coincidir. Nós
presentamos unha proposta, unha
moción
para
defender
un
programa que cremos axústase,
perfectamente, aos elementos cos
que vostede defendeu o programa
da renda social.

Usted dijo literalmente que: “era
unha metáfora de quen exerce o
goberno, un goberno, que eran

Vostede dixo literalmente que:
“era unha metáfora de quen
exerce o goberno, un goberno,
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políticas de transformación, unha
gran escala y que rebasaban el
perímetro de un mandato.” Y lo
que traemos aquí, esta propuesta
del programa aprender en USA
que introdujimos en una enmienda
de los presupuestos, creemos que
cumple,
efectivamente,
esto.
Porque
nada
hay
más
transformador que dotar a los
jóvenes, a los estudiantes, a las
familias, a las personas, tengan o
no tengan capacidad económica,
aquellos que no tienen capacidad
económica expresamente, de
instrumentos para mejorar su vida,
para
tener
las
mismas
oportunidades que otros tienen.

que
eran
políticas
de
transformación, unha gran escala
e que pasaban o perímetro dun
mandato.” E o que traemos aquí,
esta proposta do programa
aprender
en
USA
que
introducimos nunha emenda dos
orzamentos, cremos que cumpre,
efectivamente, isto. Porque nada
hai máis transformador que dotar
aos mozos, aos estudantes, ás
familias, ás persoas, teñan ou non
teñan capacidade económica,
aqueles que non teñen capacidade
económica expresamente, de
instrumentos para mellorar a súa
vida, para ter as mesmas
oportunidades que outros teñen.

Que
tengan
las
mismas
oportunidades una chica que hace
el Bachiller en el Agra del Orzán
que un estudiante que se forma en
Obradoiro, pongo por caso.

Que
teñan
as
mesmas
oportunidades unha moza que fai
o Bacharel no Agra do Orzán que
un estudante que se forma en
Obradoiro, poño por caso.

Porque es cierto que este tipo de
medidas, rebosaron el perímetro
de un mandato y a lo largo de 10
años, logramos que jóvenes de
esta
ciudad,
de
distintos
gobiernos, fueran y obtuvieran esa
oportunidad
que
cambió
radicalmente su vida. Porque les
dio una oportunidad que sino no
tendrían.

Porque é certo que este tipo de
medidas, sobordaron o perímetro
dun mandato e ao longo de 10
anos, logramos que mozos desta
cidade, de distintos gobernos,
fosen
e
obtivesen
esa
oportunidade
que
cambiou
radicalmente a súa vida. Porque
lles deu unha oportunidade que
senón non terían.

Y es cierto que son metáforas de
quien ejerce el gobierno porque
nosotros creemos profundamente
en la capacidad transformadora
igualitaria en la igualdad de
oportunidades que da la cultura,
que da la educación.

E é certo que son metáforas de
quen exerce o goberno porque nós
cremos
profundamente
na
capacidade
transformadora
igualitaria na igualdade de
oportunidades que dá a cultura,
que dá a educación.
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Este es un día histórico por
muchas cosas. Quizás, también
este es un día histórico porque
será el primer curso en que no
haya jóvenes becados en Estados
Unidos porque non han sido
capaces de gestionarlo.

Este é un día histórico por moitas
cousas. Quizais, tamén este é un
día histórico porque será o
primeiro curso en que non haxa
mozos bolseiros en Estados
Unidos porque non foron capaces
de xestionalo.

Nosotros les pedimos que desde
ya, hagan un pliego igual que el
del primer año, que facilite ese
viaje y esa capacidad de
transformar su vida y de alcanzar
una oportunidad (…).

Nós pedímoslles que desde xa,
fagan un prego igual que o do
primeiro ano, que facilite esa
viaxe e esa capacidade de
transformar a súa vida e de
alcanzar unha oportunidade (…).

Les pedimos que mejoren el
pliego de Melloras de Idiomas no
Mundo porque tiene numerosas
deficiencias desde que no se
recogía el número de monitores
hasta que no se sabía qué
actividades complementarias iban
a hacer los estudiantes o que se
ponga el mismo precio, por
ejemplo, a la hora, o al tiempo que
se pasa en Portugal que en
Alemania.

Pedímoslles que melloren o prego
de Melloras de Idiomas no Mundo
porque
ten
numerosas
deficiencias desde que non se
recollía o número de monitores
ata que non se sabía que
actividades complementarias ían
facer os estudantes ou que se
poña o mesmo prezo, por
exemplo, á hora, ou á vez que se
pasa en Portugal que en Alemaña.

He leído, finalmente, en el
Facebook de la Marea Atlántica
que supongo que les representa a
todos ustedes que decía que el
Partido Socialista, con esta
propuesta, desvotaba o non facía
caso a lo que habían hecho
ustedes, que era aforro e
eficiencia. Que non queríamos
aforro e eficiencia, nosotros le
felicitamos polo aforro, todo.
Eficiencia cero. Porque, en este
momento, no hay ni un solo joven
que tenga esa beca, pero tampoco

Lin, finalmente, no Facebook da
Marea Atlántica que supoño que
lles representa a todos vostedes
que dicía
que o Partido
Socialista, con esta proposta,
desvotaba ou non facía caso ao
que fixeran vostedes, que era
aforro e eficiencia. Que non
queriamos aforro e eficiencia, nós
felicitámoslle polo aforro, todo.
Eficiencia cero. Porque, neste
momento, non hai nin un só mozo
que teña esa bolsa, pero
tampouco hai ninguén que vaia de
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hay nadie que vaya de viaje.

viaxe.

Por cierto, como habitualmente,
en este Salón de Plenos cuando
los unos y los otros nos quieren
echar algo en cara, nos hablan de
Vigo, les diría que hoy salía de
Vigo, el primer grupo de jóvenes
que iban para sus cursos de
inmersión lingüística.

Por certo, como habitualmente,
neste Salón de Plenos cando os
uns e os outros nos queren botar
algo en cara, fálannos de Vigo,
diríalles que hoxe saía de Vigo, o
primeiro grupo de mozos que ían
para os seus cursos de inmersión
lingüística.

Recuperen este programa porque
es un programa que creo que,
señor Alcalde se ajusta a lo que
usted dijo y ojalá, dentro de un
año, estemos aquí celebrando un
año histórico, que hayan sido
capaces de gestionar un programa
que durante 10 años gobernaron,
fueron capaces de gestionar
distintos gobiernos.

Recuperen este programa porque
é un programa que creo que,
señor alcalde axústase ao que
vostede dixo e oxalá, dentro dun
ano, esteamos aquí celebrando un
ano histórico, que fosen capaces
de xestionar un programa que
durante 10 anos gobernaron,
foron capaces de xestionar
distintos gobernos.

Gracias.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Gracias, señora Barcón.

Grazas, señora Barcón.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Bueno no que se refire a esta
moción, bueno, simplemente
anunciar, que imos votar a favor.
Nós non temos nada en contra
destas bolsas e tampouco dos
idioma do mundo que salían
adiante e que se corixan as
deficiencias, sei que as houbo,
que… non o sei até que punto
houbo deficiencias na xestión ou
outro tipo de cuestións que

Bo no que se refire a esta
moción,
bo,
simplemente
anunciar, que imos votar a favor.
Nós non temos nada en contra
destas bolsas e tampouco dous
idioma do mundo que saían
adiante e que se corixan as
deficiencias, sei que as houbo,
que… non ou sei atei que punto
houbo deficiencias na xestión ou
outro tipo de cuestións que
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foronas que se fixeron públicas.
Desde logo, o que se quere é que
leven estes programas adiante. Eu
a verdade é que, bueno, creo que
ademais de diversificarnos só é
aprender inglés, non só é ir a
Estados Unidos, senón tamén
aprender outros idiomas no
mundo, outras culturas, ter
estancias noutros lugares.

foronas que se fixeron públicas.
Desde logo, ou que se quere é que
leven lestes programas adiante.
Eu a verdade é que, bo, creo que
ademais de diversificarnos só é
aprender inglés, non só é ir a
Estados Unidos, senón tamén
aprender outros idiomas no
mundo, outras culturas, ter
estancias noutros lugares.

Entón bueno, simplemente que
salga adiante os programas, que
saque a concurso dunha maneira
axeitada e nada máis.

Entón bo, simplemente que saia
adiante os programas, que saque
a concurso dunha maneira
axeitada e nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Polo Grupo
Mourelo.

Popular,

señor

Polo Grupo
Mourelo.

Popular,

señor

Señor Mourelo Barreiro

Señor Mourelo Barreiro

Bueno.

Bo.

Buenas tardes a todos.

Boas tardes a todos.

Bueno la verdad es que hoy que
sí, Se ha hablado mucho de
historia, se ha hablado de muchas
cosas, y la única realidad que
tenemos, a día de hoy, pues es
ciertamente que en este mes y el
mes que viene
que saldrían
chavales para Estados Unidos,
pues no se va ninguno, no se va
ninguno.

Bo a verdade é que hoxe que si,
Falouse moito de historia, falouse
de moitas cousas, e a única
realidade que temos, a día de
hoxe, pois é certamente que neste
mes e o mes que ven que sairían
rapaces para Estados Unidos,
pois non se vai ningún, non se vai
ningún.

Desde el año 2000-2001 que
empezaron con 42 plazas un
programa interesante, no sólo

Desde o ano 2000-2001 que
empezaron con 42 prazas un
programa interesante, non só
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interesante sino importante, yo
diría, incluso, fundamental, dentro
de las posibilidades que tiene
nuestra ciudad para aprender el
mayor número de igualdad de
oportunidades y para ello la
documentación es el mayor
garante para un mundo más justo,
para un mundo más igualitario,
pues, nos encontramos que, en
este momento, tenemos cero.
Hemos tenido dos contratos que
han salido a concurso que
ciertamente la Concejala no tiene
ninguna culpa porque así lo ha
dicho, pero en la Marea no tienen
ninguna culpa, no es… han sido
ellos, han sido ellos que no han
querido. ¡Claro! Claro, quizás,
habría que decirle también, señora
Barcón, si usted no lo conoce
también, que, claro, se ha hecho el
pliego en función del precio del
combustible, entonces si hallamos
el precio del combustible para que
haya el coste de alumno que se va
fuera, pues, evidentemente pues es
que no puede salir. Ni por haches
ni por bes, ni 50, ni 35, ni 25. Por
otro orden de cosas, bueno han
hablado ustedes con expertos,
hemos hablado con las empresas,
con la sedes de las empresas en
Madrid, nadie sabe nada de usted,
incluso a alguno le he mandado
una foto. (Mira, asegúrate, a ver si
habló contigo. No, no, con
nosotros no ha hablado nada, ni
nadie del Ayuntamiento de A
Coruña)

interesante senón importante, eu
diría, mesmo, fundamental, dentro
das posibilidades que ten a nosa
cidade para aprender o maior
número
de
igualdade
de
oportunidades e para iso a
documentación é o maior garante
para un mundo máis xusto, para
un mundo máis igualitario, pois,
atopámonos que, neste momento,
temos cero. Tivemos dous
contratos que saíron a concurso
que certamente a Concelleira non
ten ningunha culpa porque así o
dixo, pero na Marea non teñen
ningunha culpa, non é… foron
eles, foron eles que non quixeron.
Claro! Claro, quizais, habería
que dicirlle tamén, señora
Barcón, se vostede non o coñece
tamén, que, claro, fíxose o prego
en función do prezo do
combustible, entón se achamos o
prezo do combustible para haxa o
custo de alumno que se vai fóra,
pois, evidentemente pois é que
non pode saír. Nin por haches nin
por bes, nin 50, nin 35, nin 25.
Por outra orde de cousas, bo
falaron vostedes con expertos,
falamos coas empresas, coa sedes
das empresas en Madrid, ninguén
sabe nada de vostede, mesmo a
algún lle mandei unha foto.
(Mira, asegúrache, a ver se falou
contigo. Non, non, connosco non
falou nada, nin ninguén do
Concello da Coruña)

Bien, de 42 a 50 plazas se han
conseguido desde que empezó

Ben, de 42 a 50 prazas
conseguíronse desde que empezou
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hasta el último año que podrían
marcharse, de los que están ahora.

ata o último ano que poderían
marcharse, dos que están agora.

Quitando el ratio de 200 millas
que tenían, para poder estudiar en
Estados
Unidos,
mayor
formación, mayor cuidado con
todos los alumnos y alumnas. Por
primera vez en el 2012 se empezó
a pagar por renta, a pagar en
función de los ingresos. Bueno
usted ha vendido 50.000 cosas y
la verdad es que tenemos cero. O
sea el balance es de 50 a 0. No
hay… Podíamos extendernos
mucho más, pero el único balance
que hay es de 50 a 0. Han hecho
un parche con Idiomas do Mundo,
pero bueno, un parche que aun
encima solo cuenta el tema
económico. El resto, pues, es lo
que nos ha llevado a tener un
contencioso-administrativo que a
ver si se cuida a tiempo y en todo
caso, modifiquen las condiciones
en las que van a ir esos chavales
porque se trata de que aprendan,
de que se integren, -en un mes
poco van a hacer- pero por lo
menos que aprendan y no que hoy
en otro país. En el plan que van
meterlos 8 horas durante todos los
días, pues, aprenden o lloran. Yo
creo que más bien llorarían a esas
edades.

Quitando o cociente de 200 millas
que tiñan, para poder estudar en
Estados Unidos, maior formación,
maior coidado con todos os
alumnos e alumnas. Por primeira
vez no 2012 empezouse a pagar
por renda, a pagar en función dos
ingresos. Bo vostede vendeu
50.000 cousas e a verdade é que
temos cero. Ou sexa o balance é
de 50 a 0. Non hai… Podiamos
estendernos moito máis, pero o
único balance que hai é de 50 a 0.
Fixeron un parche con Idiomas
do Mundo, pero bo, un parche
que aínda encima só conta o tema
económico. O resto, pois, é o que
nos levou a ter un contenciosoadministrativo que a ver se se
coida a tempo e en todo caso,
modifiquen as condicións nas que
van ir eses rapaces porque se
trata de que aprendan, de que se
integren, -nun mes pouco van
facerpero polo menos que
aprendan e non que hoxe noutro
país. No plan que van metelos 8
horas durante todos os días, pois,
aprenden ou choran. Eu creo que
máis ben chorarían a esas idades.

Lo de las becas FP, también
tendría que decir una cosa, se lo
digo a usted, señor Ferreiro, en
todo caso, porque parece ser que
en educación es muy difícil que
entiendan esto. Las becas FP en
Acore, se hacía prácticas de 6 a 8

O das bolsas FP, tamén tería que
dicir unha cousa, dígollo a
vostede, señor Ferreiro, en todo
caso, porque parece ser que en
educación é moi difícil que
entendan isto. As bolsas FP en
Acore, facíase prácticas de 6 a 8
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meses, entre 6 y 9 meses en
diferentes países pagadas. Tres
meses lo hace cualquier instituto,
cualquier instituto. Y antes había
6 y 9 que ustedes han reducido
sistemáticamente a tres, en todas
sus convocatorias. En toda y en
cada una de sus convocatorias.
Entonces yo les ruego, en
cualquier caso, que se interese un
poco por el tema y que si
queremos tener verdaderamente
igualdad de oportunidades sin
tener jóvenes mejores formados o
mayores oportunidades no como
los chavales que tienen ahora 16
años, que han pasado 1 año
esforzándose en o máximo para
conseguir cumplir todas la
condiciones para poder entrar
dentro de las bolsas de becas
USA, pues desde luego que no se
queden
decepcionados,
desilusionados en cualquier caso,
que no aprendan que el esfuerzo,
desde
luego,
no
queda
recompensado por el interés o la
inoperancia de unos políticos.

meses, entre 6 e 9 meses en
diferentes países pagadas. Tres
meses faio calquera instituto,
calquera instituto. E antes había 6
e 9 que vostedes reduciron
sistematicamente a tres, en todas
as súas convocatorias. En toda e
en cada unha das súas
convocatorias. Entón eu rógolles,
en calquera caso, que se interese
un pouco polo tema e que se
queremos ter verdadeiramente
igualdade de oportunidades sen
ter mozos mellores formados ou
maiores oportunidades non como
os rapaces que teñen agora 16
anos, que pasaron 1 ano
esforzándose en o máximo para
conseguir cumprir todas as
condicións para poder entrar
dentro das bolsas de bolsas USA,
pois desde logo que non queden
decepcionados, desilusionados en
calquera caso, que non aprendan
que o esforzo, desde logo, non
queda
recompensado
polo
interese ou a inoperancia duns
políticos.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Gracias, señor Mourelo.

Grazas, señor Mourelo.

Señora Cameán.

Señora Cameán.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Si.

Si.

Grazas. Boas tardes.

Grazas. Boas tardes.
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Niguén, dende logo, pon en
dúbida que o programa Bolsas
USA, é unha oportunidade para o
alumnado, eso está clarísimo. É
unha oportunidade para potenciar
o seu aprendizaxe en inglés, pero
tamén o aprendizase en entidades
sociais e a mellora na súa
autonomía persoal.

Niguén, dende logo, pon en
dúbida que o programa Bolsas
USA, é unha oportunidade para o
alumnado, iso está clarísimo. É
unha
oportunidade
para
potenciar o seu aprendizaxe en
inglés, pero tamén o aprendizase
en entidades sociais e a mellora
na súa autonomía persoal.

En miren, ninguén o puxo en
dúbida, no seu momento, e este
goberno tampouco, a proba é que
por moito que vostedes queiran
achacar o feito de que este ano, as
e os alumnos da cidade non
poidan disfrutar deste programa a
mala xestión, por moito que
queiran acharcar a iso, dende
logo, esta Concellería si é certo
que fixo unha correcta xestión
deste programa. E xa sabemos o
dito, repetir unha mentira moitas
veces, a converte nunha verdade.
Pero teño que dicirlles que non
sempre é así, que por moito que se
dediquen a repetir que o feito, que
por moito que se dediquen a
repetir, perdón, que se fixo unha
mala xestión do Programa a xente
non o vai a convertir en verdade.

En miren, ninguén o puxo en
dúbida, no seu momento, e este
goberno tampouco, a proba é que
por moito que vostedes queiran
achacar o feito de que este ano,
as e os alumnos da cidade non
poidan gozar deste programa a
mala xestión, por moito que
queiran acharcar a iso, dende
logo, esta Concellería se é certo
que fixo unha correcta xestión
deste programa. E xa sabemos o
dito, repetir unha mentira moitas
veces, a converte nunha verdade.
Pero teño que dicirlles que non
sempre é así, que por moito que
se dediquen a repetir que o feito,
que por moito que se dediquen a
repetir, perdón, que se fixo unha
mala xestión do Programa a xente
non o vai a converter en verdade.

Este goberno informou no seu
momento con detalle, con
veracidade do acontecido do
programa. Pero non teño ningún
problema en volver a repetirllo a
ver si o empeza a comprender.
Volvemos dende o principio,
outra vez din vostedes, no escrito
da moción que se advirtió
reiteradamente que a rebaixa do
prezo por alumno poñía en perígo

Este goberno informou no seu
momento con detalle, con
veracidade do acontecido do
programa. Pero non teño ningún
problema en volver a repetirllo a
ver se o empeza a comprender.
Volvemos dende o principio,
outra vez din vostedes, no escrito
da moción que se advertiu
reiteradamente que a rebaixa do
prezo por alumno poñía en perígo
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as becas. Minten vostedes. Minten
vostedes e ademais, neste caso o
Partido Socialista, se atreve a
facelo por escrito.

as bolsas. Minten vostedes.
Minten vostedes e ademais, neste
caso o Partido Socialista,
atrévese a facelo por escrito.

No ano anterior, á chegada deste
goberno, o Concello…, este
programa estaba orzamentado con
312.000 euros, e no programa que
puxo en marcha este goberno a
licitación saiu por un orzamento
de 400.000 euros. Falan do custe
de praza, que nos equivocamos,
que se valorou pouco e vou dicir
canto pagábamos por…, cal era o
prezo por praza. Co Partido
Popular, o prezo por praza estaba
situado en 6.000 euros, coa Marea
Atlántica en 8.000 euros, un
incremento
do
28%
e
posteriormente
na
segunda
convocatoria, en 8.900 euros. É
dicir, un incremento do 43,38%.

No ano anterior, á chegada deste
goberno, o
Concello…, este
programa estaba orzamentado
con 312.000 euros, e no
programa que puxo en marcha
este goberno a licitación saiu por
un orzamento de 400.000 euros.
Falan do custe de praza, que nos
equivocamos, que se valorou
pouco e vou dicir canto
pagabamos por…, cal era o
prezo por praza. Co Partido
Popular, o
prezo por praza
estaba situado en 6.000 euros,
coa Marea Atlántica en 8.000
euros, un incremento do 28% e
posteriormente
na
segunda
convocatoria, en 8.900 euros. É
dicir, un incremento do 43,38%.

E si, é certo que consultamos
expertos, señor Mourelo, é certo
que despois de que o primeiro
contrato quedara deserto, é certo
que preguntamos se podíamos
estarnos equivocando, e non teño
ningún problema en recoñecello,
nos dixeiron que non. Nos dixeron
que os precios estaban dentro do
mercado. Iso, si tamén dixemos
no seu momento, que as empresas
que se presentaron, presentaban
un escrito de renuncia, alegando o
que xa vostedes ben saben.

E si, é certo que consultamos
expertos, señor Mourelo, é certo
que despois de que o primeiro
contrato quedase deserto, é certo
que preguntamos se podíamos
estarnos equivocando, e non teño
ningún problema en recoñecello,
nos dixeiron que non. Nos dixeron
que os precios estaban dentro do
mercado. Iso, se tamén dixemos
no
seu momento, que as
empresas que se presentaron,
presentaban un escrito de
renuncia, alegando o que xa
vostedes ben saben.

E dende cando se fai un programa
neste Concello reunindose coas

E dende cando se fai un programa
neste Concello reunindose coas
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empresas, para que faguan
achegas aos pregos, pregunto. De
verdade que mo pregunto moi
claramente porque dende logo,
vostedes
dende
o
Partido
Socialista Obreiro Español, se
acaban de reunir nestes días coa
patronal das empresas do sector, e
tiveron a santa vergoña de dicir
públicamente que este goberno, de
cara aos vindeiros pregos que
faga, lle consulte ás empresas.
Non sei nin quero saber dende
logo a que intereses responden
vostedes,
dendo
logo
nós
únicamente respondemos aos
interses xerais e por ir rematando
xa lles anuncio que imos votar en
contra desta moción. Imos votar
en contra pola simple razón de
que, efectivamente no nos teñen
que instar a nada, os pregos xa se
aprobaron hoxe mesmo, están na
oficina
orzamentaria
e
seguiremos apostando por este
programa porque cremos nel e
non solo neste, tamén en idiomas
do mundo porque imos ampliar a
oferta educativa.

empresas, para que faguan
achegas aos pregos, pregunto. De
verdade que mo pregunto moi
claramente porque dende logo,
vostedes dende o
Partido
Socialista Obreiro Español, se
acaban de reunir nestes días coa
patronal das empresas do sector,
e tiveron a santa vergoña de dicir
publicamente que este goberno,
de face aos vindeiros pregos que
faga, lle consulte ás empresas.
Non sei nin quero saber dende
logo a que intereses responden
vostedes,
dendo
logo
nós
unicamente respondemos aos
interses xerais e por ir rematando
xa lles anuncio que imos votar en
contra desta moción. Imos votar
en contra pola simple razón de
que, efectivamente non nos teñen
que instar a nada, os pregos xa
se aprobaron hoxe mesmo, están
na oficina
orzamentaria e
seguiremos apostando por este
programa porque cremos nel e
non só neste, tamén en idiomas do
mundo porque imos ampliar a
oferta educativa.

Maís nada.

Maís nada.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Cameán.

Moitas grazas, señora Cameán.

Procedemos a votar a moción.

Procedemos a votar a moción.

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo
Municipal del Partido Socialista

Votación da segunda moción
presentada
polo
Grupo
Municipal do Partido Socialista
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Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la segunda
moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Socialista,
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación a segunda
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Socialista,
producíndose
o
seguinte
resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

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

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

105 - Puesta en marcha del
programa “Aprender en USA”
para el próximo curso.

105 - Posta en marcha do
programa “Aprender en USA”
para o próximo curso.

Acuerdo

Acordo

1.El Pleno Municipal insta al
Gobierno local a preparar, de
inmediato, el pliego del Programa
“Aprender en USA” corrigiendo
aquellas deficiencias que llevaron
a un concurso desierto en dos

1.O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a preparar, de
inmediato, o prego do Programa
“Aprender en USA” corrixindo
aquelas deficiencias que levaron
a un concurso deserto en dúas
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ocasiones
consecutivas,
asegurando
su
viabilidad
económica y técnica para el curso
2017-2018.

ocasións
consecutivas,
asegurando a súa viabilidade
económica e técnica para o curso
2017-2018.

2.El Pleno Municipal insta al
Gobierno local a corregir las
deficiencias existentes en el pliego
del programa “Idiomas no
mundo” para evitar problemas a
los estudiantes y sus familias y
asegurar la calidad del aprendizaje
y la utilidad de dicho programa.

2.O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a corrixir as
deficiencias existentes no prego
do programa “Idiomas no
mundo” para evitar problemas
aos estudantes e as súas familias
e asegurar a calidade da
aprendizaxe e a utilidade do
devandito programa.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido SocialistaPSOE, sobre posta en marcha do
programa de innovación e na rede
de museos científicos.

Moción do Partido SocialistaPSOE, sobre posta en marcha do
programa de innovación e na
rede de museos científicos.

Ten a palabra o señor García,
para…

Ten a palabra o señor García,
para…

Tercera.- Moción sobre puesta
en marcha del programa de
innovación en la red de museos
científicos.

Terceira.- Moción sobre posta en
marcha
do
programa
de
innovación na rede de museos
científicos.

Intervenciones

Intervencións

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

La moción que presenta el Partido
Socialista se concreta en:

A moción que presenta o Partido
Socialista concrétase en:

1.-El Pleno Municipal insta al
Gobierno local a impulsar, de

1.-O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a impulsar, de
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inmediato, la creación de los
laboratorios de innovación, dentro
de los Museos Científicos
Coruñeses
-dotados con una
partida de 300 mil euros- como
elementos ex novo que aporten un
nuevo sentido y una capacidad
renovada a la red museística
coruñesa

inmediato, a creación dos
laboratorios
de
innovación,
dentro dos Museos Científicos
Coruñeses - dotados cunha
partida de 300 mil euros -como
elementos ex novo que acheguen
un novo sentido e unha
capacidade renovada á rede
museística coruñesa

2.-El Pleno Municipal insta al
Gobierno local a impulsar, dentro
del convenio con la UDC, la
creación de una Cátedra de
Divulgación Científica, con una
aportación municipal de 50 mil
euros.

2.-O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a impulsar, dentro
do convenio coa UDC, a creación
dunha Cátedra de Divulgación
Científica,
cunha
achega
municipal de 50 mil euros.

3.-El Pleno Municipal insta al
Gobierno local a mejorar y
ampliar
la
visibilidad
y
proyección de los Premios Prisma,
como
símbolos
del
reconocimiento a
la labor
divulgativa y como estímulo a la
excelencia en la creación y
divulgación científica.

3.-O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a mellorar e
ampliar
a
visibilidade
e
proxección dos Premios Prisma,
como símbolos do recoñecemento
ao labor divulgativo e como
estímulo á excelencia na creación
e divulgación científica.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Moitas grazas, señor García.

Pode proceder
moción.

Pode proceder a defensa da
moción.

a defensa da

Señor Garcia Pérez

Señor Garcia Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Escucho con cierto estupor a
alguno de los Concejales del
Gobierno Municipal, trasladar
como que como no tienen

Escoito con certo estupor a algún
dos Concelleiros do Goberno
Municipal, trasladar como que
como non teñen intención de
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intención de cumplir el acuerdo al
que llegaron con el Partido
Socialista,
sobre
cuestiones
presupuestarias, señor Sande, me
preocupa que así fuera porque en
cualquier caso, el presupuesto
aprobado es el del Gobierno
Municipal y para aprobarse
ustedes reclamaron el apoyo del
Partido Socialista que incorpora
unas enmiendas que ustedes van a
tener que cumplir, quieran o no,
no me gustaría pensar que se
piensan pasar por el arco del
triunfo los compromisos que
dijeron que iban a cumplir que
solamente para conseguir el voto
afirmativo de los Presupuestos.

cumprir o acordo ao que
chegaron co Partido Socialista,
sobre cuestións orzamentarias,
señor Sande, preocúpame que así
fose porque en calquera caso, o
orzamento aprobado é o do
Goberno Municipal e para
aprobarse vostedes reclamaron o
apoio do Partido Socialista que
incorpora unhas emendas que
vostedes van ter que cumprir,
queiran ou non, non me gustaría
pensar que se pensan pasar polo
arco do triunfo os compromisos
que dixeron que ían cumprir que
soamente para conseguir o voto
afirmativo dos Orzamentos.

Más allá de eso. Voy a tratar de
defender de la mejor manera
posible una moción que entiendo
que se defiende por si sola. La
Coruña hace ya 30 años, se
empezó a dotar de una red
museística que establecía de
manera singular un potencial para
la ciudad, que otras muchas
ciudades para sí querrían. Es el
tener una proyección en un
ámbito…

Máis aló diso. Vou tratar de
defender da mellor maneira
posible unha moción que entendo
que se defende por se soa. A
Coruña hai xa 30 anos,
empezouse a dotar dunha rede
museística que establecía de
maneira singular un potencial
para a cidade, que outras moitas
cidades para si quererían. É o ter
unha proxección nun ámbito…

A las veinte horas y cuarenta y
ocho minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora
Fraga Sáenz.

Ás vinte horas e corenta e oito
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Fraga Sáenz.

… que cada vez más es estrella en
los ámbitos universitarios de la
divulgación
científica.
Recientemente, un estudio de la
directora del Centro de Estudios
de la (…) fábrica un estudio

…que cada vez máis é estrela nos
ámbitos
universitarios
da
divulgación
científica.
Recentemente, un estudo da
directora do Centro de Estudios
da (…) fábrica un estudo titulado:
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titulado: -Efectos a largo plazo de
los museos, planetarios y ferias de
ciencia venía a demostrar que el
establecimiento
en
ciertas
ciudades, entre las que analiza 6
ciudades, no determina cuales son
en concreto-, pero se deduce que
una es La Coruña, que la oferta
museística articulada como en esta
ciudad está, es un enorme foco de
proyección internacional de la
ciudad para atraer un montón de
cuestiones que generan valor
añadido vinculadas al talento, a la
investigación científica al sentido
de pertenencia de una ciudad y a
como esta se proyecta de cara al
mundo.

-Efectos a longo prazo dos
museos, planetarios e feiras de
ciencia viña demostrar que o
establecemento en certas cidades,
entre as que analiza 6 cidades,
non determina cales son en
concreto-, pero dedúcese que
unha é A Coruña, que a oferta
museística articulada como nesta
cidade está, é un enorme foco de
proxección
internacional
da
cidade para atraer unha chea de
cuestións que xeran valor
engadido vinculadas ao talento, á
investigación científica ao sentido
de pertenza dunha cidade e a
como esta proxéctase de face ao
mundo.

El País, el año pasado, titulaba a
toda plana: “Materia una web de
ciencia, gana el premio más
prestigioso
de
investigación
científica el prisma”. El prisma
son los premios de la ciudad de La
Coruña, son los premios que en
esta ámbito a nivel internacional,
y en el Presupuesto de 2016, se
establece una serie de partidas
para potenciar todos estos
ámbitos, en particular y de manera
más potente, lo que tiene
referencia con laboratorios de
innovación. A nosotros nos parece
muy significativo que los Museos
Científicos, Museos Científicos de
la ciudad de La Coruña, vuelvan a
representar la vanguardia en el
ámbito de la divulgación científica
porque con eso también se genera
valor en la ciudad y con eso
conseguimos que a ciudad avance.

O País, o ano pasado, titulaba a
toda plana: “Materia unha web
de ciencia, gaña o premio máis
prestixioso
de
investigación
científica o prisma”. O prisma
son os premios da cidade da
Coruña, son os premios que nesta
ámbito a nivel internacional, e no
Orzamento de 2016, establécese
unha serie de partidas para
potenciar todos estes ámbitos, en
particular e de maneira máis
potente, o que ten referencia con
laboratorios de innovación. A nós
parécenos moi significativo que
os Museos Científicos, Museos
Científicos da cidade da Coruña,
volvan representar a vangarda no
ámbito da divulgación científica
porque con iso tamén se xera
valor na cidade e con iso
conseguimos que a cidade avance.
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En cualquier caso, los dos
entendemos que si el señor Sande
o el Concejal que toque tiene
dificultades para interpretar lo que
en los presupuestos se aprobaron,
les rogamos que se dirijan a
nosotros de una manera más
concreta para que se lo
expliquemos con detalle. Y
cerrando ya la defensa de la
presente moción, le quería apuntar
dos cuestiones por alusiones, una
al Señor Lorenzo que parece que
tienen un problema con tatos
cargos, señor Lorenzo, porque se
piensa, usted, a veces, que está en
el Parlamento y está usted en el
Pleno del Ayuntamiento de A
Coruña.

En calquera caso, os dous
entendemos que se o señor Sande
ou o concelleiro que toque ten
dificultades para interpretar o
que nos orzamentos aprobáronse,
rogámoslles que se dirixan a nós
dunha maneira máis concreta
para que llo expliquemos con
detalle. E pechando xa a defensa
da presente moción, queríalle
apuntar dúas cuestións por
alusións, unha ao Señor Lorenzo
que parece que teñen un problema
con tatos cargos, señor Lorenzo,
porque se pensa, vostede, ás
veces, que está no Parlamento e
está vostede no Pleno do Concello
da Coruña.

Esperemos que cuando hable en el
Parlamento, hable también de la
ciudad de La Coruña, tanto como
aquí habla dela del Parlamento.

Esperemos que cando fale no
Parlamento, fale tamén da cidade
da Coruña, tanto como aquí fala
dela do Parlamento.

Y al señor Grandío. Yo creo que
sería bueno que no hicéramos
metáforas
aunque
fueran
humorísticas, con enfermedades
como la bipolaridad que afecta a
un 10% de la población. Entiendo
que usted quería decir con esto
que una vez votamos una cosa y
otra vez votamos otra.

E ao señor Grandío. Eu creo que
sería bo que non hicéramos
metáforas aínda que fosen
humorísticas, con enfermidades
como a bipolaridade que afecta a
un 10% da poboación. Entendo
que vostede quería dicir con isto
que unha
vez votamos unha
cousa e outra vez votamos outra.

Mire, en cuestiones de ciencia, en
este caso en concreto, la moción
es como se hablamos de la acción
y de la reacción. Ya le dijimos que
con el Presupuesto es bueno venir
llorado de casa. El Presupuesto es
el que aprobaron ustedes. Si el
gobierno municipal entendió que

Mire, en cuestións de ciencia,
neste caso en concreto, a moción
é como se falamos da acción e da
reacción. Xa lle dixemos que co
Orzamento é bo vir chorado de
casa. O Orzamento é o que
aprobaron
vostedes. Se o
goberno municipal entendeu que
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la dotación para su área tiene que
ser más pequeña, entiéndase usted
con quien desde su gobierno,
aprobó este Presupuesto, pero no
le eche en cara al Partido
Socialista que su presupuesto sea
bajo.

a dotación para a súa área ten
que ser máis pequena, enténdase
vostede con quen desde o seu
goberno,
aprobou
este
Orzamento, pero non lle bote en
cara ao Partido Socialista que o
seu orzamento sexa baixo.

Presidencia

Presidencia

Vaya remantando, señor García,.
Por favor.

Vaia remantando, señor García,.
Por favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Acabo, señor Alcalde.

Acabo, señor alcalde.

En cualquier caso, si
la
justificación de su inacción
absoluta en el Área de Movilidad
es la escasez de Presupuesto,
tenga usted cuidado que en el
2017 podemos hacer desde el
Partido Socialista que tenga una
dotación.

En calquera caso, se
a
xustificación da súa inacción
absoluta na área de Mobilidade é
a escaseza de Orzamento, teña
vostede coidado que no 2017
podemos facer desde o Partido
Socialista
que
teña
unha
dotación.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Moitas grazas, señor García.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

Brevemente tamén. Nos Museos
Cientificos é verdade que tamén
nos últimos anos viviron unha
precariedade moi importante,
debido ás constantes reduccións

Brevemente tamén. Nos Museos
Cientificos é verdade que tamén
nos últimos anos viviron unha
precariedade moi importante,
debido ás constantes reduccións
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que os orzamentos do Partido
Popular foi facendo, pois,
efectivametne nos investimentos,
nos diferentes anos.

que os orzamentos do Partido
Popular foi facendo, pois,
efectivametne nos investimentos,
nos diferentes anos.

No caso concreto da moción e o
que se refiere a moción,
efectivamente,. Non so fai falta
recuperar eses investimentos
senón darlle unha volta aos
museos científicos e darlles como
di a propia moción, un novo
sentido e unha capacidade
renovada. E que se pode,
efectivamente
colaborar
coa
Universidade da Coruña para
darlle ese pulo aos museos,
científicos da Coruña. O que pasa
é que no que é o texto da parte
propositiva, bueno, fala dunha
catedra de divulgación científica
cunha achega municipal de 50.000
euros, non sei por qué ten que ser
o Concello da Coruña quen pague
esa cátedra, en todo caso, todo iso
dependerá de que se asine ou non
un convenio coa Universidade da
Coruña. Fálase dos Laboratorios
de Innovación, pero tampouco se
concreta nada en que consistirían.
Fálase de dotalos cunha partida de
300.000
euros.
Bueno,
entendemos que é pouco concreto
no que se refire a eses proxectos a
moción ainda que compartimos o
espíritu
e
compartimos,
efectivamente que os museos
cientifìcos debe darselles unha
volta e ser, pois, iso, un novo,
bueno. Teñen que ter un novo
enfoque, pois, a verdade é que
vamos a absternos. E ademais
tamén supón a aplicación da súa

No caso concreto da moción e o
que se refire a moción,
efectivamente,. Non so fai falta
recuperar eses investimentos
senón darlle unha volta aos
museos científicos e darlles como
dei a propia moción, un novo
sentido e unha capacidade
renovada. E que se pode,
efectivamente colaborar coa
Universidade da Coruña para
darlle ese púo aos museos,
científicos da Coruña. O que pasa
é que non que é o texto da parte
propositiva, bo, fala dunha
catedra de divulgación científica
cunha achega municipal de
50.000 euros, non sei por que ten
que ser o Concello da Coruña
quen pague esa cátedra, en todo
caso, todo iso dependerá de que
se asine ou non un convenio coa
Universidade da Coruña. Fálase
dos Laboratorios de Innovación,
pero tampouco concrétase nada
en que consistirían. Fálase de
dotalos cunha partida de 300.000
euros. Bo, entendemos que é
pouco concreto no que se refire a
eses proxectos a moción ainda
que compartimos o espírito e
compartimos, efectivamente que
os museos cientifìcos debe
darselles unha volta e ser, pois,
iso, un novo, bo. Teñen que ter un
novo enfoque, pois, a verdade é
que imos a absternos. E ademais
tamén supón a aplicación da súa
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emenda aos Orzamentos. E bueno,
no mesmo sentido, no que me
expresei na moción, anterior, pois,
expresome nesta.

emenda aos Orzamentos. E bo, no
mesmo sentido, no
que me
expresei na moción, anterior,
pois, expresome nesta.

Nada máis.

Nada máis.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Polo Grupo Popular, señora Padín.

Polo Grupo
Padín.

Señora Padín Fernández

Señora Padín Fernández

Gracias, Alcalde.

Grazas, alcalde.

El Partido Popular en nuestra
legislatura consiguió convertir A
Coruña en un referente cultural
del Noroeste Español. Se apostó
por acercar y ampliar y acercar la
oferta cultural tanto a ciudadanos
como a visitantes.

O Partido Popular na nosa
lexislatura conseguiu converter A
Coruña nun referente cultural do
Noroeste Español. Apostouse por
achegar e ampliar e achegar a
oferta cultural tanto a cidadáns
como a visitantes.

Se desarrolló una política cultural
abierta a todos los creadores, con
actividades y proyectos que han
generado empleo en el tejido
cultural de la ciudad. Se dio
visibilidad y difusión a artistas
locales, se puso en marcha el
Ágora, se impulsaron las fiestas
tanto de San Juan como de
verano, Carnaval, Cabalgata. Se
apostó por unir, cosa importante,
la cultura y el turismo en
proyectos,…

Desenvolveuse unha política
cultural aberta a todos os
creadores, con actividades e
proxectos que xeraron emprego
no tecido cultural da cidade.
Deuse visibilidade e difusión a
artistas locais, púxose en marcha
o Ágora, impulsáronse as festas
tanto de San Juan como de verán,
Entroido, Cabalgata. Apostouse
por unir, cousa importante, a
cultura
e
o
turismo
en
proxectos,…

A las veinte horas y cincuenta y

Ás vinte horas e cincuenta e

Popular,

señora
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cinco minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Fraga
Sáenz.

cinco minutos entra no Salón de
Sesións a señora Fraga Sáenz.

… por citar un ejemplo como el
de la Casa Museo Picasso y
también, se apostó por dar un
impulso a lo que son los Museos
Científicos
Coruñeses
que
recibieron en 4 años, 1.500.000 de
visitantes. Y la adhesión a la
Fundación de apoyo al (…),
también durante nuestro mandato.

…por citar un exemplo como o de
Cása Museo Picasso e tamén,
apostouse por dar un impulso ao
que son os Museos Científicos
Coruñeses que recibiron en 4
anos, 1.500.000 de visitantes. E a
adhesión á Fundación de apoio
ao (…), tamén durante o noso
mandato.

Entonces, como no puede ser de
otra manera, el Partido Popular va
a mostrar su apoyo favorable a
esta moción para que se siga
apoyando a los museos científicos
ya toda la innovación que ello
conlleva.

Entón, como non pode ser doutra
maneira, o Partido Popular vai
mostrar o seu apoio favorable a
esta moción para que se siga
apoiando aos museos científicos
xa toda a innovación que iso leva.

Gracias.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Padín.

Moitas grazas, señora Padín.

Señor Sande.

Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

A min gústame algunas capitales
europeas, pero non son moito de
arcos do triunfo. Complacencias
as xustas.

A min gústame algunhas capitais
europeas, pero non son moito de
arcos do triunfo. Compracencias
as xustas.

Varias cousas, 6, exactamente.
Non houbo acodro, cumpliremos
os orzamentos, o xeito de
execución é competencia do
goberno, houbo oferta dunha
comisión de seguemento do

Varias cousas, 6, exactamente.
Non houbo acordo, cumpliremos
os orzamentos, o
xeito de
execución é competencia do
goberno, houbo oferta dunha
comisión de seguemento do
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Orzamento, que foi rexeitada.
Limiteime a aportar información
técnica que creo que é importante
e como dicía antes miramos con
moita atención e respecto as súas
propostas. De feito, neste caso, se
cumpren extrictamente. Se imos
votar esta moción incluso nun
sentido en que case non
deberiamos nin votar. Vai algo
que se vai cumprir e está en
marcha. Enlazando co que dicía a
señora Avia Veira. Os museos
científicos o ano pasado, recibiron
450.000 visitas. Unhas cifras que
non se acadaban desde fai anos.
Se creou a sala Maker en la
Domus que tamén da un novo
paso en facer, crear e fomentar
innovación,
achegando
ferramentas, espazos que facilitan
creatividade tecnolóxica e na
programación máis recente, pois,
hai unha renovación intensa. Se
crearon novos formatos para
divulgación
científica,
(…)
excépticos, (…) cientifíco ou esta
fin de semana, o sábado houbo
unhas Xornadas Naukas Coruña
que, entre outras cousas, levaron a
cidade a ser durante o sábado isto
que agora chaman Trending Topic
Nacional e hai unha aposta clara,
pola cultura científica.

Orzamento, que foi rexeitada.
Limiteime a achegar información
técnica que creo que é importante
e como dicía antes miramos con
moita atención e respecto as súas
propostas. De feito, neste caso, se
cumpren extrictamente. Se imos
votar esta moción mesmo nun
sentido en que case non
deberiamos nin votar. Vai algo
que se vai cumprir e está en
marcha. Enlazando co que dicía a
señora Avia Veira. Os museos
científicos o
ano pasado,
recibiron 450.000 visitas. Unhas
cifras que non se acadaban desde
fai anos. Se creou a sala Maker
na Domus que tamén dá un novo
paso en facer, crear e fomentar
innovación,
achegando
ferramentas, espazos que facilitan
creatividade tecnolóxica e na
programación máis recente, pois,
hai unha renovación intensa.
Creáronse novos formatos para
divulgación
científica,
(…)
excépticos, (…) cientifíco ou esta
fin de semana, o sábado houbo
unhas Xornadas Naukas Coruña
que, entre outras cousas, levaron
a cidade a ser durante ou sábado
isto que agora chaman Trending
Topic Nacional e hai unha aposta
clara, pola cultura científica.

No que respecta ás propostas
concretas:

Non que respecta ás propostas
concretas:

1)Laboratorios de innovación.
Efectivamente se está traballando
en proxectos innovadores e
renovadores. No momento en que
se recibiron as propostas o equipo

1)Laboratorios de innovación.
Efectivamente estase a traballar
en proxectos innovadores e
renovadores. No momento en que
se recibiron as propostas o
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dos musesos empezou a analizalas
e haberá dúas novas salas.
Laboratorios e bueno, tamén
cuetións que ten que ver con
renovación, ademais, de módulos
históricamente
necesitados,
digamos de reforma.

equipo dos musesos empezou a
analizalas e haberá dúas novas
salas. Laboratorios e bo, tamén
cuetións que ten que ver con
renovación, ademais, de módulos
historicamente
necesitados,
digamos de reforma.

No que respecta a cátedra os
museos
científicos
tamén
comezaron a traballar na creación
da cátedra, xa houbo alguna
xuntanza na Coruña e aquí si que
quería facer unha puntualización,
con respecto, pois, tamén ao (…),
pouco definidas que eran algunas
propostas.

No que respecta a cátedra vos
museos
científicos
tamén
comezaron a traballar na
creación da cátedra, xa houbo
algunha xuntanza na Coruña e
aquí se que quería facer unha
puntualización, con respecto,
pois, tamén ao (…), pouco
definidas que eran algunhas
propostas.

O servizo de museos científicos
está interesado, en que máis aló
dunha
cátedra,
para
a
organización de xornadas ou
publicación se produza un efecto,
eu diría, que directo nas salas dos
museos. Esto é que os proxectos
de investigación sobre todo de
innovación da universidade da
Coruña, se poden ver convertidos
en módulos para os museos e
poner de relevo así a investigación
científica e ao tempo reforzar a
oferta dos muesos. Parece un
pouco case de sentido común.

O servizo de museos científicos
está interesado, en que máis aló
dunha
cátedra,
para
a
organización de xornadas ou
publicación se produza un efecto,
eu diría, que directo nas salas dos
museos. Isto é que os proxectos
de investigación sobre todo de
innovación da universidade da
Coruña, pódense ver convertidos
en módulos para os museos e
poñer de substitución así a
investigación científica e ao
tempo reforzar a oferta dúas
muesos. Parece un pouco case de
sentido común.

Co respecto aos Premios Prisma a
nosa aposta foi clara. Xa o ano
pasado un aumento orzamentario
de 7.000 euros do 2014 ao 2015,
pasou de 40 a 47.000 euros, e este
ano o expediente está xa tramitado
e de feito xa se poden presentar os

Co respecto aos Premios Prisma
a nosa aposta foi clara. Xa ou ano
pasado un aumento orzamentario
de 7.000 euros do 2014 ao 2015,
pasou de 40 a 47.000 euros, e este
ano o
expediente está xa
tramitado e de feito xa se poden

230

traballos ate o 10 de setembro. Co
cal se reforza a visibilidade e se
comeza
a
proxectar
unha
actuación, que entre outras cousas,
terá máis efecto o ano próximo
coa XXX Edición dos Premios, co
cal esta moción vai ser executada.

presentar os traballos ate o 10 de
setembro. Co cal se reforza a
visibilidade e se comeza a
proxectar unha actuación, que
entre outras cousas, terá máis
efecto ou ano próximo coa XXX
Edición dos Premios, co cal esta
moción vai ser executada.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Procedemos
moción.

á

votación

da

Procedemos
moción.

á

votación

dá

Votación de la tercera moción
presentada por el Grupo
Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Votación da terceira moción
presentada
polo
Grupo
Municipal do Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la tercera
moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a terceira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) producíndose o
seguinte resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).
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Se abstiene el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
abstención).

Abstense o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
abstención).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

106 – Puesta en marcha del
programa de innovación a la
red de museos científicos.

106 - Posta en marcha do
programa de innovación á rede
de museos científicos.

Acuerdo

Acordo

1.-El Pleno Municipal insta al
Gobierno local a impulsar, de
inmediato, la creación de los
laboratorios de innovación, dentro
de los Museos Científicos
Coruñeses
-dotados con una
partida de 300 mil euros- como
elementos ex novo que aporten un
nuevo sentido y una capacidad
renovada a la red museística
coruñesa

1.O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a impulsar, de
inmediato, a creación dos
laboratorios
de
innovación,
dentro dos Museos Científicos
Coruñeses - dotados cunha
partida de 300 mil euros -como
elementos ex novo que acheguen
un novo sentido e unha
capacidade renovada á rede
museística coruñesa

2.-El Pleno Municipal insta al
Gobierno local a impulsar, dentro
del convenio con la UDC, la
creación de una Cátedra de
Divulgación Científica, con una
aportación municipal de 50 mil
euros.

2.O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a impulsar, dentro
do convenio coa UDC, a creación
dunha Cátedra de Divulgación
Científica,
cunha
achega
municipal de 50 mil euros.

3.-El Pleno Municipal insta al
Gobierno local a mejorar y
ampliar
la
visibilidad
y
proyección de los Premios Prisma,
como
símbolos
del

3.O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a mellorar e
ampliar
a
visibilidade
e
proxección dos Premios Prisma,
como símbolos do recoñecemento
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reconocimiento a
la labor
divulgativa y como estímulo a la
excelencia en la creación y
divulgación científica.

ao labor divulgativo e como
estímulo á excelencia na creación
e divulgación científica.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Popular, sobre
gratuidade do transporte público
urbano para menores de 18 anos.

Moción do Partido Popular,
sobre gratuidade do transporte
público urbano para menores de
18 anos.

Señora Freire pode proceder á
lectura da parte dispositiva da
moción.

Señora Freire pode proceder á
lectura da parte dispositiva da
moción.

Mociones presentadas por el
Grupo Municipal del Partido
Popular

Mocións presentadas polo Grupo
Municipal do Partido Popular

Primera.- Moción sobre la
gratuidad
del
transporte
público
urbano
para los
menores de 18 años.

Primeira.- Moción sobre a
gratuidade do transporte público
urbano para os menores de 18
anos.

Intervenciones

Intervencións

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Sí.

Si.

Gracias.

Grazas.

El Grupo Municipal del Partido
Popular, presenta la siguiente
moción.

O Grupo Municipal do Partido
Popular, presenta a seguinte
moción.

La Corporación Municipal da
Coruña en Pleno acuerda por
unanimidad:

A Corporación Municipal da
Coruña en Pleno acorda por
unanimidade:
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Instar al Gobierno municipal a
adoptar las medidas que sean
necesarias para que, en la fecha de
entrada en vigor de la gratuidad
del transporte metropolitano a los
menores de 18 años puedan
beneficiarse…

Instar ao Goberno municipal a
adoptar as medidas que sexan
necesarias para que, na data de
entrada en vigor da gratuidade do
transporte metropolitano aos
menores de 18 anos poidan
beneficiarse...

A las veinte horas y cincuenta y
nueve minutos se ausenta del
Salón de Sesiones el señor
Alcalde y le sustituye la señora
García Gómez.

Ás vinte horas e cincuenta e nove
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor alcalde e
substitúelle la señora García
Gómez.

… de esta misma gratuidad los
menores de edad usuarios del
transporte urbano en nuestro
ayuntamiento, ya que por ejemplo
cualquier menor de 18 años para ir
desde Oleiros hasta Riazor, con
esta medida social de la Xunta
pasará a pagar 0 €, mientras que
un menor de 18 años (que sea
estudiante) para ir, por ejemplo,
desde Elviña a Riazor, paga
actualmente y seguiría pagando
0,33 € (con la tarjeta social
Millennium).

…desta mesma gratuidade os
menores de idade usuarios do
transporte urbano no noso
concello, xa que por exemplo
calquera menor de 18 anos para
ir desde Oleiros ata Riazor, con
esta medida social da Xunta
pasará a pagar 0 €, mentres que
un menor de 18 anos (que sexa
estudante) para ir, por exemplo,
desde Elviña a Riazor, paga
actualmente e seguiría pagando
0,33 € (coa tarxeta social
Millennium).

Presidencia

Presidencia

Grazas.

Grazas.

Proceda, entón, a ler a exposición
de motivos.

Proceda, entón, a ler a exposición
de motivos.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Bueno, pues, muchas gracias.

Bo, pois, moitas grazas.

La puesta por mejorar y garantizar
el bienestar de los ciudadanos, ha
sido y es uno de los principales

A posta por mellorar e garantir o
benestar dos cidadáns, foi e é un
dos principais obxectivos do
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objetivos del Partido Popular, el
pasado 12 de mayo el Presidente
de la Xunta de Galicia Alberto
Núñez Feijoo, anunció la puesta
en marcha…

Partido Popular, o pasado 12 de
maio o Presidente da Xunta de
Galicia Alberto Núñez Feijoo,
anunciou a posta en marcha…

A las veintiuna horas se ausenta
del Salón de Sesiones el señor
Ferreiro Seoane.

Ás vinte e unha horas auséntase
do Salón de Sesións o señor
Ferreiro Seoane.

… de una nueva medida de
marcado carácter social, que
entrará en vigor en septiembre. La
implementación de la gratuidad
del transporte metropolitano para
los menores de 18 años.

…dunha nova medida de marcado
carácter social, que entrará en
vigor
en
setembro.
A
implementación da gratuidade do
transporte metropolitano para os
menores de 18 anos.

Con dicha medida el gobierno de
Galicia pretende conseguir varios
objetivos. Promover el uso del
transporte público, ayudar a la
economía
de
las
familias
sumándose
así
a
las
bonificaciones ya existentes que
suponen ahorros medios alrededor
de 600 euros anuales y la
bonificación adicional a las
familias numerosas y también
como no, educar y concienciar a
los menores en el uso del
transporte público. Una inversión
anual de 2.000.000 de euros que
supondrá que 250.000 jóvenes
gallegos menores de 18 años,
puedan beneficiarse de esta
medida.

Con dita medida o goberno de
Galicia
pretende conseguir
varios obxectivos. Promover o
uso do transporte público, axudar
á
economía
das
familias
sumándose así ás bonificacións xa
existentes que supoñen aforros
medios ao redor de 600 euros
anuais e a bonificación adicional
ás familias numerosas e tamén
como non, educar e concienciar
aos menores no uso do transporte
público. Un investimento anual de
2.000.000 de euros que supoñerá
que 250.000 mozos galegos
menores de 18 anos, poidan
beneficiarse desta medida.

Desde
el
Grupo
Popular
entendemos que la aplicación de
esta importante medida en el
ámbito sobre el que la Xunta de
Galicia, tiene competencia, el
transporte interurbano de las áreas

Desde
o
Grupo
Popular
entendemos que a aplicación
desta importante medida no
ámbito sobre o que a Xunta de
Galicia, ten competencia, o
transporte interurbano das áreas
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Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago,
Vigo y Orense debe completarse
con su extensión al ámbito del
transporte urbano en el que el
Ayuntamiento tiene competencia
exclusiva, en este caso, el
Ayuntamiento de A Coruña.

Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago,
Vigo e Ourense debe completarse
coa súa extensión ao ámbito do
transporte urbano no que o
Concello
ten
competencia
exclusiva, neste caso, o Concello
da Coruña.

Que
duda
cabe
que
la
implementación de la gratuidad
del transporte público urbano,
para menores de 18 años, en
consonancia con la medida que va
a poner en marcha la Xunta,
supondría una mejora importante
que se sumaría en La Coruña a las
bonificaciones de la Tarjeta
Millennium que los 4 años del
Gobierno Municipal del Partido
Popular, supuso.

Que dúbida cabe que a
implementación da gratuidade do
transporte público urbano, para
menores de 18 anos, en
consonancia coa medida que vai
poñer en marcha a Xunta,
supoñería
unha
mellora
importante que se sumaría na
Coruña ás bonificacións da
Tarxeta Millennium que os 4 anos
do Goberno Municipal do Partido
Popular, supuxo.

La asunción por el Ayuntamiento
del 36% del billete ordinario y el
75% en el billete social que
supuso la congelación de las
tarifas desde el 2012 y la puesta
en marcha de la tarifa plana
PMUS, permitiendo que el
usuario pague un máximo al mes
por sus viajes ilimitados de 37,40
euros en la Millennium General y
23,10 euros en la Millennium
Social. Medida importante para
fidelizar y premiar el usuario
habitual y motivar el resto de los
potenciales usuarios. Y que duda
cabe también que la importancia
de esta medida que va a llevar a
cabo la Xunta de Galicia y
extenderla en el ámbito urbano le
viene necesaria, además, por el
ejemplo que matizamos antes.

A asunción polo Concello do 36%
do billete ordinario e o 75% no
billete social que supuxo a
conxelación das tarifas desde o
2012 e a posta en marcha da
tarifa plana PMUS, permitindo
que o usuario pague un máximo
ao mes polas súas viaxes
ilimitadas de 37,40 euros na
Millennium Xeral e 23,10 euros
na Millennium Social. Medida
importante para fidelizar e
premiar o usuario habitual e
motivar o resto dos potenciais
usuarios. E que dúbida cabe
tamén que a importancia desta
medida que vai levar a cabo a
Xunta de Galicia e estendela no
ámbito urbano vénlle necesaria,
ademais, polo exemplo que
matizamos antes.
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Un menor de 18 años para ir de
Oleiros hasta Riazor,
con la
medida social de la Xunta pasará a
pagar 0 euros. Mientras que un
menor de 18 años para ir desde
Elviña a Riazor paga actualmente
y seguiría pagando 0,33 con la
Tarjeta Millennium Social de
Estudiante.

Un menor de 18 anos para ir de
Oleiros ata Riazor, coa medida
social da Xunta pasará a pagar 0
euros. Mentres que un menor de
18 anos para ir desde Elviña a
Riazor paga actualmente e
seguiría pagando 0,33 coa
Tarxeta Millennium Social de
Estudante.

La implementación de esta
medida en el ámbito en el que este
Ayuntamiento tiene competencia
es perfectamente factible teniendo
en cuenta
la inversión
presupuestaria y mucho más si se
sabe negociar con la Compañía de
Tranvías, a lo que nos hemos
referido antes, como ya hizo el
ejecutivo del Partido Popular en
sus años de gobierno, que supuso
un ahorro para los ciudadanos de
más de 16.000.000 millones de
euros en la negociación de las
tarifas, hasta el final de la
concesión.

A implementación desta medida
no ámbito no que este Concello
ten competencia é perfectamente
factible tendo en conta
o
investimento orzamentario e
moito máis se se sabe negociar
coa Compañía de Tranvías, ao
que nos temos referido antes,
como xa fixo o executivo do
Partido Popular nos seus anos de
goberno, que supuxo un aforro
para os cidadáns de máis de
16.000.000 millóns de euros na
negociación das tarifas, ata o
final da concesión.

Un ahorro importante para las
arcas
municipales
en
la
implantación de la tarifa plana
PMUS, donde la Compañía de
Tranvías asumió 3 meses de su
coste en el año 2015. Es una pena
ya hice referencia antes, que el
Gobierno de la Marea no haya
aprovechado la aprobación de las
tarifas
del año 2016 para
renegociar también el coste de la
tarifa plan PMUS, que ahora, en
2016, corre total y exclusivamente
a
cargo
exclusivo
del
Ayuntamiento y para la Compañía
de Tranvías pues no asume coste

Un aforro importante para as
arcas municipais na implantación
da tarifa plana PMUS, onde a
Compañía de Tranvías asumiu 3
meses do seu custo no ano 2015.
É unha pena xa fixen referencia
antes, que o Goberno da Marea
non aproveitase a aprobación das
tarifas
do ano 2016 para
renegociar tamén o custo da
tarifa plan PMUS, que agora, en
2016, corre total e exclusivamente
a cargo exclusivo do Concello e
para a Compañía de Tranvías
pois non asume custo algún.
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alguno.
En resumen, no existe ninguna
cortapisa para llevar a cabo la
importante medida que aquí
proponemos
y
por
tanto
confiamos en el apoyo a esta
medida que beneficiará sin duda a
miles de coruñeses y supondrá un
importante ahorro en su economía
familiar.

En resumo, non existe ningunha
molestia para levar a cabo a
importante medida que aquí
propoñemos
e
por
tanto
confiamos no apoio a esta medida
que beneficiará sen dúbida a
miles de coruñeses e supoñerá un
importante
aforro
na
súa
economía familiar.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Grazas.

Grazas.

Pásolle, entón, a palabra ao
Bloque Nacionalista Galego,
señora Veira.

Pásolle, entón, a palabra ao
Bloque Nacionalista Galego,
señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

Vamos a ver.

Imos ver.

A nós en primeiro lugar,
chámanos a atención que se
acorden agora do transporte
metropolitano, e chámanos a
atención tamén, que entre xusto
agora en vigor en período
preelectoral esta medida e que
tamén se aproveite este Pleno
para facer propaganda desta
medida e que agora, unha vez
tomada esa decisión pola Xunta
de Galiza, se pretenda que o
Concello da Coruña, asuma
exactamente a mesma proposta
sen ter calculados os costes que

A nós en primeiro lugar,
chámanos a atención que se
acorden agora do transporte
metropolitano, e chámanos a
atención tamén, que entre xusto
agora en vigor en período
preelectoral esta medida e que
tamén se aproveite este Pleno
para facer propaganda desta
medida e que agora, unha vez
tomada esa decisión pola Xunta
de Galiza, preténdase que o
Concello da Coruña, asuma
exactamente a mesma proposta
sen ter calculados os custos que
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iso tería para o Concello da
Coruña.

iso tería para o
Coruña.

Concello da

Nós así, tal cal a proposta, non a
podemos apoiar ainda que
estamos a favor, obviamente, de
que se implementen
novas
medidas e pois de redución do
billete, como ben decíamos na
nosa moción. Non ten que ser
necesariamente que os menores
de 18 anos paguen 0 euros, pode
ser outro tipo de bono-bus, tamén
destinado os estudantes, e as
estudantes universitarias.

Nós así, tal cal a proposta, non a
podemos apoiar ainda que
estamos a favor, obviamente, de
que se implementen
novas
medidas e pois de redución do
billete, como ben diciamos na
nosa moción. Non ten que ser
necesariamente que vos menores
de 18 anos paguen 0 euros, podar
ser outro tipo de bono-bus, tamén
destinado vos estudantes, e as
estudantes universitarias.

E un apunte nada máis. Falan que
agora,
ten
que
asumir
integramente o Concello esa tarifa
plana. Home, non sei quen
aprobou esa tarifa plana con esas
condiccións máis que o Partido
Popular. Si (Non faga así coa
cabeza), foi o Partido Popular, e
por iso, agora mesmo e a
Compañía de Tranvías, ao
contrario beneficiase desa tarifa
plana porque corre todo a cargo
do Concello da Coruña e ademais
hai que sinalar, tamén, que casi
neguén se está beneficiando desta
tarifa plana, porque realmente non
é tal.

E un apuntamento nada máis.
Falan que agora, ten que asumir
integramente o
Concello esa
tarifa plana. Home, non sei quen
aprobou esa tarifa plana con esas
condiccións máis que o Partido
Popular. Se (Non faga así coa
cabeza), foi o Partido Popular, e
por iso, agora mesmo e a
Compañía de Tranvías, ao
contrario beneficiase desa tarifa
plana porque corre todo a cargo
do Concello da
Coruña e
ademais hai que sinalar, tamén,
que case neguén está a
beneficiarse desta tarifa plana,
porque realmente non é tal.

Bueno, nós entendemos que hai
que afondar tamén, hai que
afondar nes estudo de maiores,
bueno, de bono-buses, de maiores.
Pois iso, bonificacións á tarifa
xeral do bus e nada máis. Iso
anunciar que nos imos a abster.

Bo, nós entendemos que hai que
afondar tamén, hai que afondar
nes estudo de maiores, bo, de
bono-buses, de maiores. Pois iso,
bonificacións á tarifa xeral do
bus e nada máis. Iso anunciar que
nos imos a abster.

Presidencia

Presidencia
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Pásolle entón a palabra ao Partido
Socialista.

Pásolle entón a
Partido Socialista.

palabra

ao

Señora Neira. Si.

Señora Neira. Se.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Bueno. Vamos a ver porque la
cosa tiene enjundias y siempre
que se trata de movilidad.

Bo. Imos ver porque a cousa ten
enxunllas e sempre que se trata de
mobilidade.

Nosotros nos vamos abstener en
esta moción por las cuestiones que
vamos a exponer a continuación.

Nós ímonos abster nesta moción
polas cuestións que imos expoñer
a continuación.

Diga usted que después de
escuchar la intervención de
Begoña Freire, a mí lo que me
daría ganas es de votar en contra,
por una cuestión de pura
coherencia. Es decir, ustedes,
presentan (Y digo ustedes, el
Partido Popular, el Presidente de
la Xunta de Galicia), presenta
efectivamente el pasado 11 de
mayo, en año doblemente
electoral, una medida que es
absolutamente
electoralista,
absolutamente electoralista. La
gratuidad dentro del transporte
público a los menores de 18 años,
cuando ha hecho de menos nada a
nada, al cuadrado en materia de
transporte metropolitano y materia
de otras muchas cuestiones de las
que después hablaremos en
materia de transporte como puede
ser el ferrocarril, cercanías,
metroligero, etcétera, etcétera. Es
una
medida
exclusivamente

Diga vostede que despois de
escoitar a intervención de Begoña
Freire, a min o que me daría
ganas é de votar en contra, por
unha
cuestión
de
pura
coherencia. É dicir, vostedes,
presentan (E digo vostedes, o
Partido Popular, o Presidente da
Xunta de Galicia), presenta
efectivamente o pasado 11 de
maio, en ano
dobremente
electoral, unha medida que é
absolutamente
electoralista,
absolutamente electoralista. A
gratuidade dentro do transporte
público aos menores de 18 anos,
cando fixo de menos nada a nada,
ao cadrado en materia de
transporte
metropolitano
e
materia doutras moitas cuestións
das que despois falaremos en
materia de transporte como pode
ser o ferrocarril, proximidades,
metroligero, etcétera, etcétera. É
unha medida exclusivamente
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electoralista, una medida que
además se dice que la grautidad va
a ser universal. Es decir no se
establecen criterios, ni parámetros
económicos para decir que los
menores les supone un coste
importantísimo, fíjense ustedes ir
a pagar lo que es el bus urbano
una vez que vienen de Oleiros,
pero sin embargo ese criterio de
gratuidad universal no lo cogen
ustedes en algo tan importante
como son los libros de texto. Yo
no voy a aludir a los nietos de los
empresarios, pero podríamos
utilizar también el mismo
parámetro. No tiene mucho
sentido que para pagar los libros
de texto no nos valga y sin
embargo para el transporte en este
caso si nos interese. Yo no digo
que la medida de la gratuidad
hasta una determinada edad pueda
ser interesante…

electoralista, unha medida que
ademais se di que a grautidad vai
ser universal. É dicir non se
establecen
criterios,
nin
parámetros económicos para
dicir que os menores lles supón
un custo importantísimo, fíxense
vostedes ir pagar o que é o bus
urbano unha vez que veñen de
Oleiros, pero con todo ese criterio
de gratuidade universal non o
collen vostedes en algo tan
importante como son os libros de
texto. Eu non vou aludir aos netos
dos
empresarios,
pero
poderiamos utilizar tamén o
mesmo parámetro. Non ten moito
sentido que para pagar os libros
de texto non nos valla e
nembargantes para o transporte
neste caso se nos interese. Eu non
digo que a medida da gratuidade
ata unha determinada idade poida
ser interesante…

A las veintiuna horas y siete
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Ferreiro
Seoane.

Ás vinte e unha horas e sete
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Ferreiro Seoane.

… y ahora ya me centro en el
ámbito local. Desde luego, una
moción de estas características se
tiene que hacer y además por parte
de una persona que ha ejercido
responsabilidades de gestión en el
ámbito de la movilidad en la
ciudad de A Coruña, se tendrá que
hacer con cifras y con una cuantía
económica. ¿Quién va a sufragar
la tarifa de los menores de 18?

… e agora xa me centro no
ámbito local. Desde logo, unha
moción destas características
tense que facer e ademais por
parte dunha persoa que exerceu
responsabilidades de xestión no
ámbito da mobilidade na cidade
da Coruña, terase que facer con
cifras e cunha contía económica.
Quen vai sufragar a tarifa dos
menores de 18?

En segundo lugar se tiene que

En segundo lugar tense que
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establecer si quiere hacer en
función de la renta o no se quiere
hacer en función de la renta. En
tercer lugar se tendrá que decidir
si se va a hacer para los escolares
o no se va a hacer para los
escolares porque en esta ciudad ya
existe.

establecer se quere facer en
función da renda ou non se quere
facer en función da renda. En
terceiro lugar terase que decidir
se se vai a facer para os escolares
ou non se vai a facer para os
escolares porque nesta cidade xa
existe.

Bono bus escolar y ya existe en el
caso de que sean universitarios,
pues el bono bus de la universidad
de A Coruña, que cofinancian.

Bono bus escolar e xa existe no
caso de que sexan universitarios,
pois o bono bus da universidade
da Coruña, que cofinancian.

Y luego, ya para acabar, sobre el
tema de las tarifas. ¡Hombre,
señora Freire! Ustedes no hicieron
absolutamente nada en esta
cuestión, se inventaron una
especie de tarifa plana a quien no
lo es, usted recargue y recargue y
recargue su tarjeta los 5 primeros
días del mes siguiente, ya las
matemáticas se las hará el cajero,
eso en primer lugar. No hemos
sabido nada de la implantación de
las tarifas familiares de las que
ustedes hablaban en campaña. No
hemos sabido nada de la gratuidad
de todos los transbordos, no
hemos sabido nada de la tarifa
plana PMUS, perdón de la
Millennium Plus, no hemos
sabido nada.

E logo, xa para acabar, sobre o
tema das tarifas. Home, señora
Freire! Vostedes non fixeron
absolutamente
nada
nesta
cuestión,
inventáronse
unha
especie de tarifa plana a quen non
o é, vostede recargue e recargue e
recargue o seu cartón os 5
primeiros días do mes seguinte,
xa as matemáticas farallas o
caixeiro, iso en primeiro lugar.
Non
soubemos
nada
da
implantación
das
tarifas
familiares das que vostedes
falaban en campaña. Non
soubemos nada da gratuidade de
todos os transbordos, non
soubemos nada da tarifa plana
PMUS, perdón da Millennium
Plus, non soubemos nada.

Sin embargo sí que hemos sabido
que el bus general sube 15
céntimos, que la tarifa general
Millennium sube 13 y que los
parados pagaron 7 céntimos más.
Pagaron 7 céntimos más cuando
nada justificaba en un momento
de
crisis
económica

Con todo si que soubemos que o
bus xeral sobe 15 céntimos, que a
tarifa xeral Millennium sobe 13 e
que os parados pagaron 7
céntimos máis. Pagaron 7
céntimos máis cando nada
xustificaba nun momento de crise
económica importantísima e
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importantísima y con una tasa de
paro de casi un 24% que un
parado pagase más y ahora vienen
ustedes contando que los memores
de 18 con independencia de si
tienen medios económicos o no
los tienen
ellos o sus
progenitores, tienen que tener el
autobús de carácter gratuito,
mientras ustedes que gobiernan
por mayoría absoluta la Xunta de
Galicia no tienen el mismo
criterio para establecer, por
ejemplo la gratuidad, de los libros
de texto, por ejemplo los fármacos
en su momento contra la hepatitis
C, por ejemplo el calendario de
vacunas y por ejemplo otro tipo de
cuestiones en Servicios Sociales y
en Servicios Sanitarios…

cunha taxa de paro de case un
24% que un parado pagase máis e
agora veñen vostedes contando
que os memores de 18 con
independencia de se teñen medios
económicos ou non os teñen eles
ou os seus proxenitores, teñen que
ter o autobús de carácter gratuíto,
mentres vostedes que gobernan
por maioría absoluta a Xunta de
Galicia non teñen o mesmo
criterio para establecer, por
exemplo a gratuidade, dos libros
de texto, por exemplo os fármacos
no seu momento contra a hepatite
C, por exemplo o calendario de
vacinas e por exemplo outro tipo
de cuestións en Servizos Sociais e
en Servizos Sanitarios…

Presidencia

Presidencia

Temos que ir acabando…

Temos que ir acabando…

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

… que son, desde luego, bastante
más importantes a que un menor
tenga que pagar 33 o 55 o 1,30 la
tarifa del autobús urbano.

…que son, desde logo, bastante
máis importantes a que un menor
teña que pagar 33 ou 55 ou 1,30 a
tarifa do autobús urbano.

A las veintiuna horas y diez
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Alcalde.

Ás vinte e unha horas e dez
minutos entra no Salón de
Sesións o señor alcalde.

Muchísimas gracias.

Moitísimas grazas.

Presidencia

Presidencia

Pasolle entón a palabra a Marea
Atlántica.

Pasolle entón a palabra a Marea
Atlántica.
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Señor Grandío.

Señor Grandío.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Boa noite de novo.

Boa noite de novo.

E, bueno, anunciamos a nosa
abstención nesta moción que pide
a gratuidade do transporte público
para menores de 18 anos. A
primeira, bueno, difícilmente
cuatificable. Estamos falando
dunha franxa de idade que suma
na actualidade sen ter en conta a
posible gratuidade ao redor do
4%, dos usuarios do transporte
público na cidade que precisa
dunha cuantificación seria. Por
poñer un pouco en antecedentes
creo que é preciso recalcar que a
subvención ao transporte público
colectivo,
a
facturación
á
Compañía de Tranvías ao
Concello, en concepto desta
subvención ao usuario pasou dos
6,5 millóns de euros no ano 2010,
aos 9,3 no ano 2015. Todo isto
esos 9,3 millóns de euros a pesar
de que vostedes orzamentaban de
forma reiterada, todos os anos
7.500.000 de euros. É dicir
utilizabades 2.000.000 millóns de
euros todos os anos para
transformar
os
orzamentos
municipais a ovoso gusto, a pesar
de que de forma reiterada se
acudía
ao
recoñecemento
extraxucial
todos
os
anos
aproximadamente en 2.000.000 de
euros.

E, bo, anunciamos a nosa
abstención nesta moción que pide
a gratuidade do transporte
público para menores de 18 anos.
A primeira, bo, dificilmente
cuatificable. Estamos falando
dunha franxa de idade que suma
na actualidade sen ter en conta a
posible gratuidade ao redor do
4%, dous usuarios do transporte
público na cidade que precisa
dunha cuantificación seria. Por
poñer un pouco en antecedentes
creo que é preciso recalcar que a
subvención ao transporte público
colectivo, a facturación á
Compañía de Tranvías ao
Concello, en concepto desta
subvención ao usuario pasou dous
6,5 millóns de euros non ano
2010, aos 9,3 non ano 2015. Todo
isto eses 9,3 millóns de euros a
pesar
de
que
vostedes
orzamentaban de forma reiterada,
todos vos anos 7.500.000 de
euros. É dicir utilizabades
2.000.000 millóns de euros todos
vos anos para transformar vos
orzamentos municipais a ovoso
gusto, a pesar de que de forma
reiterada
acudíase
ao
recoñecemento extraxucial todos
vos anos aproximadamente en
2.000.000 de euros.

Temos que tamén recalcar que,
digamos, a situación entre o

Temos que tamén recalcar que,
digamos, a situación entre o
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Goberno Municipal da Coruña e
esa
decepcionante
relación
institucional, concretamente coa
dirección xeral de mobilidade. E
poño 3 cuestións enriba da mesa.
Onde está o plan de penetración
do transporte metropolitano, ese
plan de transporte que o Concello
fixo todo tipo de cesións de
información, para facilitar esa
elaboración de Plan, despois lle
dou requerimentos, digamos, para
acceder a esa información, todavía
non o temos disponible, seguimos
esperando por él.

Goberno Municipal da Coruña e
esa
decepcionante
relación
institucional, concretamente coa
dirección xeral de mobilidade. E
poño 3 cuestións enriba da mesa.
Onde está o plan de penetración
do transporte metropolitano, ese
plan de transporte que o
Concello fixo todo tipo de cesións
de información, para facilitar esa
elaboración de Plan, despois lle
dou requerimentos, digamos, para
acceder a esa información, aínda
non o temos dispoñible, seguimos
esperando por el.

O sistema de axuda a explotación
anunciado a finais do ano pasado,
para entrar en funcionamento no
primeiro tercio do ano, e seguimos
esperando ese sistema de axuda a
explotación que facilitaría e moito
ao usuario a compaxinación ou
incluso o acceso a información
que actualmente tan difícil é do
transporte metropolitano. Ou
resumindo moito onde está o
financiamento económico para a
estación intermodal.

O
sistema
de axuda a
explotación anunciado a finais do
ano pasado, para entrar en
funcionamento non primeiro terzo
do ano, e seguimos esperando ese
sistema de axuda a explotación
que facilitaría e moito ao usuario
a compaxinación ou mesmo o
acceso a información que
actualmente tan difícil é do
transporte metropolitano. Ou
resumindo moito onde está o
financiamento económico para a
estación intermodal.

O que queremos deixar claro é
que parécenos unha medida
desigual no trato cidadán. Aqueles
concellos obviamente de máis de
50.000 habitantes obrigados a
xestionar o transporte público
urbano que non teñan o
acompañamento
da
carga
financeira dunha medida electoral,
unha medida electoral anunciada
polo señor Feijoo o día 12 de
maio e que esperamos que non

O que queremos deixar claro é
que parécenos unha medida
desigual no
trato cidadán.
Aqueles concellos obviamente de
máis de 50.000 habitantes
obrigados
a
xestionar
o
transporte público urbano que
non teñan o acompañamento da
carga financeira dunha medida
electoral, unha medida electoral
anunciada polo señor Feijoo o
día 12 de maio e que esperamos
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poida chega a cumprir, nin chegar
a xestionar.

que non poida chega a cumprir,
nin chegar a xestionar.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Grazas, señor Díaz.

Grazas, señor Díaz.

Procedemos
moción.

á

votación

da

Procedemos
moción.

á

votación

dá

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular
(PP)

Votación da primeira moción
presentada
polo
Grupo
Municipal do Partido Popular
(PP)

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

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a primeira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular,
producíndose
o
seguinte
resultado:

Se abstiene el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10
abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10
abstencións).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
votos).

Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)
(6 abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
abstención).

Abstense o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
abstención).

Intervenciones

Intervencións
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Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

107 – Gratuidad del transporte
público urbano para menores de
18 años.

107 - Gratuidade do transporte
público urbano para menores de
18 anos.

Acuerdo

Acordo

Instar al Gobierno municipal a
adoptar las medidas que sean
necesarias para que, en la fecha de
entrada en vigor de la gratuidad
del transporte metropolitano a los
menores de 18 años puedan
beneficiarse de esta misma
gratuidad los menores de edad
usuarios del transporte urbano en
nuestro ayuntamiento, ya que por
ejemplo cualquier menor de 18
años para ir desde Oleiros hasta
Riazor, con esta medida social de
la Xunta pasará a pagar 0 €,
mientras que un menor de 18 años
(que sea estudiante) para ir, por
ejemplo, desde Elviña a Riazor,
paga actualmente y seguiría
pagando 0,33 € (con la tarjeta
social Millennium).

Instar ao Goberno municipal a
adoptar as medidas que sexan
necesarias para que, na data de
entrada en vigor da gratuidade do
transporte metropolitano aos
menores de 18 anos poidan
beneficiarse
desta
mesma
gratuidade os menores de idade
usuarios do transporte urbano no
noso concello, xa que por
exemplo calquera menor de 18
anos para ir desde Oleiros ata
Riazor, con esta medida social da
Xunta pasará a pagar 0 €,
mentres que un menor de 18 anos
(que sexa estudante) para ir, por
exemplo, desde Elviña a Riazor,
paga actualmente e seguiría
pagando 0,33 € (coa tarxeta
social Millennium).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Popular sobre
o Parque Ofimático.

Moción do Partido Popular sobre
o Parque Ofimático.

Ten a palabra o señor Fernández
Prado para a lectura da parte
dispositiva.

Ten a palabra o señor Fernández
Prado para a lectura da parte
dispositiva.

Segunda.-

Segunda.-

Moción

sobre

el

Moción

sobre

o
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Parque Ofimático.

Parque Ofimático.

Intervenciones

Intervencións

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Buenas noches a todos.

Boas noites a todos.

La Corporación Municipal de A
Coruña en Pleno, acuerda por
unanimidad, instar al Gobierno
Municipal a finalizar cuanto ante
las
obras
de
urbanización
necesarias en el Parque Ofimático
para que los Cooperativistas
puedan disponer de Servicios
Básicos o tener licencia de
primera ocupación y trasladarse a
sus viviendas.

A Corporación Municipal da
Coruña en Pleno, acorda por
unanimidade, instar ao Goberno
municipal a finalizar canto antes
as obras de
urbanización
necesarias no Parque Ofimático
para que os cooperativistas
poidan dispoñer de servizos
básicos, obter licenza de primeira
ocupación e trasladarse ás súas
vivendas.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Fernández

Moitas grazas, señor Fernández

Pode proceder
Moción.

Pode proceder á defensa da
Moción.

á defensa da

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Sí.

Si.

Hemos presentado una moción en
que…

Presentamos unha moción en
que…

A las veintiuna horas y catorce
minutos, se ausentan del Salón
de Sesiones la señora Vieito
Blanco y el señor Lema Suárez.

Ás vinte e unha horas e catorce
minutos, auséntansen do Salón
de Sesións a señora Vieito
Blanco e o señor Lema Suarez.

… la redacción de la parte
dispositiva ha intentado ser lo más

… a redacción da parte
dispositiva tentou ser o máis
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neutra posible, que permita a
todos los Grupos apoyarla y así de
esta forma que la unanimidad
permita al Gobierno Municipal
reforzar su postura en las posibles
negociaciones que tenga que
establecer con los distinto agentes
que intervienen en las obras del
Parque Ofimático.

neutra posible, que permita a
todos os Grupos apoiala e así
desta forma que a unanimidade
permita ao Goberno Municipal
reforzar a súa postura nas
posibles negociacións que teña
que establecer cos distinto
axentes que interveñen nas obras
do Parque Ofimático.

El objetivo principal de esta
enmienda es comprometer al
Gobierno Municipal de la Marea
que asumiendo la sentencia y
respectando los cambios que
como gobierno quiera hacer en
alguna parte del Parque Ofimático
a que se ponga de forma urgente
en los medios y medidas
necesarias
para que los
copartidistas puedan disponer de
sus viviendas lo antes posible.
Insistimos para no desviar la
discusión, evidentemente, hay que
cumplir la sentencia y es posible
hacerlo separando el problema de
que se puedan finalizar las obras
vinculadas a las viviendas de
cooperativas de los cambios que
quiere hace en la zona del núcleo
de Elviña, de Alfonso Molina o de
otras
zonas
limítrofes.
Si
mezclamos todos los problemas
pasarán años antes de que se
puedan reanudar las obras.

O obxectivo principal desta
emenda é comprometer ao
Goberno Municipal da Marea que
asumindo
a
sentenza
e
respectando os cambios que como
goberno queira facer en algures
do Parque Ofimático a que se
poña de forma urxente nos medios
e medidas necesarias para que os
copartidistas poidan dispoñer das
súas vivendas canto antes.
Insistimos para non desviar a
discusión, evidentemente, hai que
cumprir a sentenza e é posible
facelo separando o problema de
que se poidan finalizar as obras
vinculadas ás vivendas de
cooperativas dos cambios que
quere fai na zona do núcleo de
Elviña, de Alfonso Molina ou
doutras zonas limítrofes. Se
mesturamos todos os problemas
pasarán anos antes de que se
poidan renovar as obras.

Los cooperativistas del Parque
Ofimático están sufriendo graves
problemas. Paralización de las
obras de urbanización, que
creemos que tiene mucho que ver
con la inacción del gobierno
municipal de la Marea en los

Os cooperativistas do Parque
Ofimático están a sufrir graves
problemas. Paralización das
obras de urbanización, que
cremos que ten moito que ver coa
inacción do goberno municipal da
Marea nos últimos meses, o que
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últimos meses, lo que les está
también retrasando, les puede
retrasar la obtención de su licencia
de primera ocupación. El principal
problema es que no se ha hecho
nada en estos 6 meses, para
solucionar
una
situación
producida por una sentencia de
diciembre del 2015, que anuló el
contrato de las obras de
urbanización
organizado
y
firmado por el bipartito en el año
2011.

lles está tamén atrasando,
pódelles atrasar a obtención da
súa
licenza
de
primeira
ocupación. O principal problema
é que non se fixo nada nestes 6
meses, para solucionar unha
situación producida por unha
sentenza de decembro do 2015,
que anulou o contrato das obras
de urbanización organizado e
asinado polo bipartito no ano
2011.

La Marea tenía que haber
preparado en estos 6 meses un
proyecto de urbanización para
licitarlo y licitar esas nuevas
obras, bien sean parciales o totales
para no tener tanto tiempo
paralizadas
las
obras,
perjudicando así a los propietarios
de las viviendas porque mientras
no puedan disponer de esos
servicios básicos no se les podrá
conceder esa primera licencia y no
podrán entrar a vivir en sus
viviendas. El coste, ya lo dijimos
en este Pleno, y en conversaciones
con los agentes que intervienen en
el Parque Ofimático y en
declaraciones públicas que este
problema se iba a presentar si no
se tomaban de forma urgente las
medidas necesarias. Llevamos 6
meses sin que se hayan tomado.
Esta parálisis no viene sólo de
ahora, desde que la Marea empezó
a gobernar se produjo una
realintización preocupante del
ritmo de las obras. En unos años,
que se cumple hoy, desde que está
el Gobierno de la Marea se ha

A Marea tiña que preparar nestes
6 meses un proxecto de
urbanización para licitalo e
licitar esas novas obras, ben
sexan parciais ou totais para non
ter tanto tempo paralizadas as
obras, prexudicando así aos
propietarios das vivendas porque
mentres non poidan dispoñer
deses servizos básicos non se lles
poderá conceder esa primeira
licenza e non poderán entrar a
vivir nas súas vivendas. O custo,
xa o dixemos neste Pleno, e en
conversacións cos axentes que
interveñen no Parque Ofimático e
en declaracións públicas que este
problema íase a presentar se non
se tomaban de forma urxente as
medidas necesarias. Levamos 6
meses sen que se tomaron. Esta
parálise non vén só de agora,
desde que a Marea empezou a
gobernar
produciuse
unha
realintización preocupante do
ritmo das obras. Nuns anos, que
se cumpre hoxe, desde que está o
Goberno da Marea executouse un
1%, podemos dicir, por tanto, que
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ejecutado un 1%, podemos decir,
por tanto, que se ha parado y no
por una sentencia sino que esto
viene de antes. Los avances que
ha habido en estos últimos meses,
han sido gracias a la iniciativa del
Instituto Gallego de la Vivienda y
el Suelo, principal propietario del
suelo que ha promovido reuniones
entre las partes y que ha puesto
propuestas sobre la mesa. Si les
valen apóyenlas y lideren el
proceso, la responsabilidad de
liderarlo creo que es del
Ayuntamiento. No les valen estas
propuestas,
propongan
algo
alternativo pero no tarden en
hacerlo.

se parou e non por unha sentenza
senón que isto vén de antes. Os
avances que houbo nestes últimos
meses, foron grazas á iniciativa
do Instituto Galego da Vivenda e
o Chan, principal propietario do
chan que promoveu reunións
entre as partes e que puxo
propostas sobre a mesa. Se lles
valen apóienas e lideren o
proceso, a responsabilidade de
lideralo creo que é do Concello.
Non lles valen estas propostas,
propoñan algo alternativo pero
non tarden en facelo.

Asumiendo la sentencia es
fundamental que aceleren la
financiación de las obras de los
viales
vinculados
con
las
viviendas
actualmente
en
construcción y que están a punto
de finalizar para que puedan tener
dicha licencia. Los propietarios ya
han esperado bastante. El Grupo
Municipal Popular considera
necesario que la Marea se ponga a
trabajar, van 6 meses desde la
sentencia y tenían que tener ya
alguna solución encima de la
mesa para ayudar a los
propietarios de esas viviendas.
Pero están, como hemos dicho
muchas veces, más centrados en
las elecciones, en hacerse fotos,
en ir de viaje, en hacerse las
víctimas y buscar la confrontación
que en gestionar y preocuparse
por resolver los problemas de los
ciudadanos, como en el caso del

Asumindo
a
sentenza
é
fundamental que aceleren o
financiamento das obras dos
viarios vinculados coas vivendas
actualmente en construción e que
están a piques de finalizar para
que poidan ter dita licenza. Os
propietarios
xa
esperaron
bastante. O Grupo Municipal
Popular considera necesario que
a Marea se poña a traballar, van
6 meses desde a sentenza e tiñan
que ter xa algunha solución
encima da mesa para axudar aos
propietarios desas vivendas. Pero
están, como dixemos moitas
veces, máis centrados nas
eleccións, en facerse fotos, en ir
de viaxe, en facerse as vítimas e
buscar a confrontación que en
xestionar e preocuparse por
resolver os problemas dos
cidadáns, como no caso do
Parque Ofimático. Por tanto,
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Parque Ofimático. Por tanto,
independientemente de la solución
que quieran darle al Parque
Ofimático su relación con el
núcleo de Elviña u otras áreas
próximas, exigimos a la Marea
que finalice cuanto antes las obras
necesarias
para
que
los
cooperativistas puedan ocupar sus
viviendas porque ya han tenido
que esperar demasiado tiempo a
causa de la falta de gestión del
gobierno de la Marea.

independentemente da solución
que queiran darlle ao Parque
Ofimático a súa relación co
núcleo de Elviña ou outras áreas
próximas, esiximos á Marea que
finalice canto antes as obras
necesarias
para
que
os
cooperativistas poidan ocupar as
súas vivendas porque xa tiveron
que esperar demasiado tempo por
mor da falta de xestión do
goberno da Marea.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Fernández
Prado.

Moitas grazas, señor Fernández
Prado.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Anunciar en primeiro lugar que
nos imos a abster tamén nesta
moción. Nós non nos negamos,
efectivamente,
a
que
os
cooperativistas
e
as
cooperativistas,
bueno,
que
investiron os seus aforrros, para
ter unha vivenda no Parque
Ofimático, dispoña, efectivamente
de eses servizos básicos que son
necesarios, ademáis, pola súa…,
pola propia licenza que se lles
concedeu no seu
día, son
necesarios como digo para a
licenza de primeira ocupación. O
que pasa que eu creo que nunha
moción tampouco se pode resumir
o
tentar
simplificar
a

Anunciar en primeiro lugar que
nos imos a abster tamén nesta
moción. Nós non nos negamos,
efectivamente,
a
que
os
cooperativistas
e
as
cooperativistas, bo, que investiron
os seus aforrros, para ter unha
vivenda no Parque Ofimático,
dispoña, efectivamente deses
servizos
básicos
que
son
necesarios, ademáis, pola súa…,
pola propia licenza que se lles
concedeu no seu
día, son
necesarios como digo para a
licenza de primeira ocupación.
Ou que pasa que eu creo que
nunha moción tampouco pódese
resumir ou tentar simplificar a

252

complexidade que ten, bueno, ou
que supón a aplicación da
sentenza. Eu creo que é un pouco
simplificar isto e eu creo que é
bastante complexa.

complexidade que ten, bo, o que
supón a aplicación da sentenza.
Eu creo que é un pouco
simplificar isto e eu creo que é
bastante complexa.

Ademais, intenta desvincularse
este problema en particular co
tema da reformulación do Parque
Ofimático e da desafectación dos
vecinos e as veciñas de Elviña e
eu creo que non son separables si
se lles da unha solución ao Parque
Ofimático hay que darllo ao
conxunto das afectadas…

Ademais, tenta desvincularse este
problema en particular co tema
da reformulación do Parque
Ofimático e da desafectación dos
veciños e as veciñas de Elviña e
eu creo que non son separables se
se lles dá unha solución ao
Parque Ofimático hai que darllo
ao conxunto das afectadas…

A las veintiuna horas y
diecinueve minutos entra en el
Salón de Sesiones la señora
Vieito Blanco.

Ás vinte e unha horas e dezanove
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Vieito Blanco.

… e dos afectados e eu creo que é
así, porque senón, efectivamente,
levaremos arrastrando os mesmos
problemas durante moitos máis
anos dos que levamos arrastrando.

… e dos afectados e eu creo que é
así, porque senón, efectivamente,
levaremos arrastrando os mesmos
problemas durante moitos máis
anos
dos
que
levamos
arrastrando.

Entón esa é a postura do BNG e o
voto é abstención como xa
manifestei.

Entón esa é a postura do BNG e o
voto é abstención como xa
manifestei.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Polo Grupo
Dapena.

Socialista,

Señor Dapena Varela

señor

Polo Grupo Socialista, señor
Dapena.
Señor Dapena Varela

253

Muchas gracias.

Moitas grazas.

El Grupo Municipal Socialista,
apoyará esta moción porque en
este tema, señor Alcalde, solo
puede y debe haber un objetivo y
ese objetivo no puede pasar más
que por defender el interés general
de la ciudad y de las personas
afectadas
por este (…). Los
cooperativistas que requieren que
se den los pasos necesarios, para
poder entrar en sus casas y los
vecinos del Castro de Elviña que
necesitan una solución definitiva a
su situación.

O Grupo Municipal Socialista,
apoiará esta moción porque neste
tema, señor alcalde, só pode e
debe haber un obxectivo e ese
obxectivo non pode pasar máis
que por defender o interese xeral
da cidade e das persoas afectadas
por este (…). Os cooperativistas
que requiren que se dean os pasos
necesarios, para poder entrar
nas súas casas e os veciños do
Castro de Elviña que necesitan
unha solución definitiva á súa
situación.

Podemos invertir tiempo en
repartir
responsabilidades,
podemos dedicarnos al pasado o
bien podemos centrarnos en
gestionar el presente mirando
hacia el futuro. Y nosotros en el
Grupo
Municipal
Socialista,
optamos por esto último.

Podemos investir tempo en
repartir
responsabilidades,
podemos dedicarnos ao pasado
ou ben podemos centrarnos en
xestionar o presente mirando cara
ao futuro. E nós no Grupo
Municipal Socialista, optamos por
isto último.

No puede olvidarse de que reina la
inquietud entre muchas familias
por falta de avance y remate de las
labores de urbanización de este
proyecto. El Partido Popular,
durante su gobierno en el anterior
mandato, paralizó 6 meses las
obras de urbanización apelando a
la seguridad…

Non pode esquecerse de que reina
a inquietude entre moitas familias
por falta de avance e remate dos
labores de urbanización deste
proxecto. O Partido Popular,
durante o seu goberno no anterior
mandato, paralizou 6 meses as
obras de urbanización apelando á
seguridade…

A las veintiuna horas y veinte
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Lema Suárez.

Ás vinte e unha horas e vinte
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Lema Suárez.

… jurídica y luego la retomó al
ralentí. Lo que nos ha traído
precisamente hasta aquí, con las

…xurídica e logo retomouna ao
ralentí. O que nos trouxo
precisamente ata aquí, coas obras
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obras todavía no rematadas
porque el plazo inicial de 18
meses, fue ampliado por el Partido
Popular, a 60 meses, alterando el
proyecto inicial para rebajar la
inversión. Ahora está el tema en
manos de Marea Atlántica que en
este tiempo de mandato, tampoco
ha tomado una decisión concreta y
efectiva a pesar de que también
prometió una solución inmediata.
En todo momento el Partido
Socialista, estuvo y está dispuesto
a sentarse a tratar con el Gobierno
Local este tema que, más
vericuetos judiciales precisa de
una
inmediata
solución
consensuada en todas las partes
implicadas.

aínda non rematadas porque o
prazo inicial de 18 meses, foi
ampliado polo Partido Popular, a
60 meses, alterando o proxecto
inicial
para
rebaixar
o
investimento. Agora está o tema
en mans de Marea Atlántica que
neste
tempo
de
mandato,
tampouco tomou unha decisión
concreta e efectiva a pesar de que
tamén prometeu unha solución
inmediata. En todo momento o
Partido Socialista, estivo e está
disposto a sentar a tratar co
Goberno Local este tema que,
máis carreiros xudiciais precisa
dunha
inmediata
solución
consensuada en todas as partes
implicadas.

Sin mirar más hacia atrás creemos
que en este momento, es la
ocasión de sentarse y de tomar
decisiones firmes que responda al
objetivo señalado, responder al
interés general de la ciudad y
singularmente las necesidades
perentorias de los afectados, entre
ellas las económicas para que los
créditos concertados, pasen de
préstamos de promoción a
préstamo hipotecario. Por ello y
para ello, entendemos que lo
primero, lo más prioritario es
completar
las
obra
de
urbanización necesarias para que
los cooperativistas puedan ocupar
sus viviendas.

Sen mirar máis cara atrás cremos
que neste momento, é a ocasión
de sentar e de tomar decisións
firmes que responda ao obxectivo
sinalado, responder ao interese
xeral da cidade e singularmente
as necesidades perentorias dos
afectados,
entre
elas
as
económicas para que os créditos
concertados, pasen de préstamos
de promoción a préstamo
hipotecario. Por elo e para iso,
entendemos que o primeiro, o
máis prioritario é completar as
obra de urbanización necesarias
para que os cooperativistas
poidan ocupar as súas vivendas.

En segundo lugar, hay que
concretar una solución definitiva a
los vecinos de Elviña y en tercer
lugar se debe negociar con ADIF,

En segundo lugar, hai que
concretar unha solución definitiva
aos veciños de Elviña e en
terceiro lugar débese negociar
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al tiempo que se trata de viabilizar
una solución a fallo judicial con
Acciona, liquidando el contrato
anulado. Para esos objetivos,
señor Ferreiro, tendrán el Grupo
Municipal Socialista nuestra (…)
colaboración.

con ADIF, á vez que se trata de
viabilizar unha solución a fallo
xudicial con Acciona, liquidando
o contrato anulado. Para eses
obxectivos, señor Ferreiro, terán
o Grupo Municipal Socialista
nosa (…) colaboración.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena.

Moitas grazas, señor Dapena.

Señor Varela.

Señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Boa noite a todas e a todos.

Boa noite a todas e a todos.

Bueno, anunciar o noso voto a
favor, como non podía ser doutra
maneira,
loxicamente,
casi
levamos un ano traballando para
que os problemas do Ofimático se
solucionen.

Bo, anunciar o
noso voto a
favor, como non podía ser doutra
maneira,
loxicamente,
case
levamos un ano traballando para
que os problemas do Ofimático
se solucionen.

En calquera caso, bueno, eu creo
que con esta moción o Partido
Popular chegou ás súas cuotas
máximas.
Os
felicito
de
desvergoña.

En calquera caso, bo, eu creo que
con esta moción o
Partido
Popular chegou ás súas cuotas
máximas.
Felicítovos
de
desvergoña.

Me parece alucinante que
plantexen unha moción nestes
termos. Si, si que teñan a
desfachatez, tanto vostedes como
o resto dos Grupos do Pleno,
había de dar leccións sobre este
asunto a este espazo me parece
abraiante.

Paréceme
alucinante
que
plantexen unha moción nestes
termos. Se, se que teñan a
desvergoña, tanto vostedes como
o resto dous Grupos do Pleno,
había de dar leccións sobre este
asunto a este espazo paréceme
abraiante.

O Parque Ofimático é o proceso

O Parque Ofimático é o proceso
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urbanístico máis complexo desta
cidade. Froito dunha xestión
nefasta sobre os gobernos que nos
precederon. Quero comenzar
lembrando que este proceso
faraónico arrincou coa chegada ao
poder de Fraga Iribarni, hai xa
vinte e cinco anos, e foi dando
bandazos con todos os inconvintes
inimaxinables.

urbanístico máis complexo desta
cidade. Froito dunha xestión
nefasta sobre os gobernos que
nos precederon. Quero comezar
lembrando que este proceso
faraónico arrincou coa chegada
ao poder de Fraga Iribarni, hai
xa vinte e cinco anos, e foi dando
bandazos con todos os inconvintes
inimaxinables.

Antigos residentes despexados á
forza das súas casas, a golpe de
pala excavadora e non a golpe de
porra e vostede sabrá bastante
diso señor Fenández Prado.

Antigos residentes despexados á
forza das súas casas, a golpe de
pa escavadora e non a golpe de
porra e vostede saberá bastante
diso señor Fenández Prado.

Hoxe arruinados e desesperados
por unhas cotas de urbanización
millonarias. E si, tamén familias
de cooperativistas que, por certo,
algún representante esta aquí e o
saúdo, que non poden entran a
vivir nas súas casas froito do
aforro de toda unha vida, ademais
de
xestores
e
promotores
arruinados. Un drama social sen
precedentes
que
veu
acompañando, acompañando a
destrución a un tecido residencial
tracional, a destrución da nosa
memoria co único obxetivo de
facer tábula rasa para que a
especulación campase ás súas
anchas.

Hoxe arruinados e desesperados
por unhas cotas de urbanización
millonarias. E se, tamén familias
de cooperativistas que, por certo,
algún representante esta aquí e o
saúdo, que non poden entran a
vivir nas súas casas froito do
aforro de toda unha vida,
ademais de xestores e promotores
arruinados. Un drama social sen
precedentes
que
veu
acompañando, acompañando a
destrución a un tecido residencial
tracional, a destrución da nosa
memoria co único obxetivo de
facer tábula rasa para que a
especulación campase ás súas
anchas.

Respecto da xestión do Parque
Ofimático
por parte desta
Corporación lémbrolles que son
eu
e non ningún de vostedes
quen debeu executar sentenza,
que catro anos despois anula o
maior contrato da historia deste

Respecto da xestión do Parque
Ofimático por parte desta
Corporación lémbrolles que son
eu
e non ningún de vostedes
quen debeu executar sentenza,
que catro anos despois anula o
maior contrato da historia deste
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Concello. Un contrato patético
asinado por certo co apoio dos
grupos do PSOE e o BNG. E que
se asinou na (…) das eleccións
municipais, do 2011. Tamén lles
lembro
que
nun
proceso
urbanístico xudicializado como
este, non se poden dar pasos en
falso. Eu non os vou a dar e as
soluccións técnicas
deben ir
amparadas
por
soluccións
xurídicas impecables para non
volver a afondar nos moitos erros
do pasado que vostedes nos
deixaron en herdanza.

Concello. Un contrato patético
asinado por certo co apoio dos
grupos do PSOE e o BNG. E que
se asinou na (…) das eleccións
municipais, do 2011. Tamén lles
lembro
que
nun
proceso
urbanístico xudicializado como
este, non se poden dar pasos en
falso. Eu non os vou a dar e as
soluccións técnicas
deben ir
amparadas
por
soluccións
xurídicas impecables para non
volver afondar nos moitos erros
do pasado que vostedes nos
deixaron en herdanza.

Desde a nosa chegada en xuño de
2015, a xestión deste proceso,
reunimonos en todas as partes con
reunións
case
semanas.
Requerimos axilidade a dirección
de obra que vostedes contrataron a
cal tamén lles lembro, levoulle aos
xulgados pola disconformidades
co Concello.

Desde a nosa chegada en xuño de
2015, a xestión deste proceso,
reunimonos en todas as partes
con reunións case semanas.
Requirimos axilidade a dirección
de obra que vostedes contrataron
a cal tamén lles lembro, levoulle
aos
xulgados
pola
desconformidades co Concello.

En nós non interferimos en ningún
dos trámites para que a obra de
urbanización seguise o seu curso.
Para mais inri, señor Fernández
Prado, a Xunta de Goberno Local,
de 20 de abril de dous mil quince,
un mes antes da celebración das
pasadas eleccións, autorizou a
suspensión provisional das obras
nas
zonas
afectadas
pola
modificación parcial, pendentes
da definición polo proceso
modificado
de
urbanización
número 2.

En nós non interferimos en
ningún dos trámites para que a
obra de urbanización seguise o
seu curso. Para mais inri, señor
Fernández Prado, a Xunta de
Goberno Local, de 20 de abril de
dous mil quince, un mes antes da
celebración
das
pasadas
eleccións, autorizou a suspensión
provisional das obras nas zonas
afectadas
pola
modificación
parcial, pendentes da definición
polo proceso modificado de
urbanización número 2.

Isto significa que a nosa entrada

Isto significa que a nosa entrada
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na Concellaría acabábase de
iniciar a redacción dun novo
proxecto de urbanización por
modificacións do PP, realizadas
durante o seu mandato. Como
poden facernos responsables dos
seus actos, señor Fernández
Prado? Como pode ter tanta falta
de vergoña?

na Concellaría acabábase de
iniciar a redacción dun novo
proxecto de urbanización por
modificacións do PP, realizadas
durante o seu mandato. Como
poden facernos responsables dos
seus actos, señor Fernández
Prado? Como pode ter tanta falta
de vergoña?

Esta Corporación está a cumplir
de forma escrupulosa a execución
da sentenza, que anula o contrato
de obra ao atempo de conxugar
todos os fáciles equilibrios.

Esta Corporación está a cumprir
de forma escrupulosa a execución
dá sentenza, que anula o contrato
de obra ao atempo de conxugar
todos os fáciles equilibrios.

Como
Concelleiro
de
Rexeneración
Urbana
e
responsable do que ocurra na
miña área, asisto atónito a súa
irresponsabilidade.que presenten
esta moción, non só ratifica a
mesma senón tamén a súa
desvergoña.

Como
Concelleiro
de
Rexeneración
Urbana
e
responsable do que ocorra na
miña área, asisto atónito a súa
irresponsabilidade.que presenten
esta moción, non só ratifica a
mesma senón tamén a súa
desvergoña.

E maila todas estas dificultades,
estamos negociando cos grandes
propietarios do chan, promotores
e IGUS. Estamos promovendo a
negociación nós, non no IGUS.
Un acarodo que permita enfrontar
as
obras
urxentes
e
imprescindibles para poder facer
habitable o sector e dar al
licenzass de primeira ocupación
que permitan ás cooperativas
acceder ás súas vivendas.

E maila todas estas dificultades,
estamos a negociar cos grandes
propietarios do chan, promotores
e IGUS. Estamos promovendo a
negociación nós, non non IGUS.
Un acarodo
que permita
enfrontar as obras urxentes e
imprescindibles para poder facer
habitable o sector e dar ao
licenzass de primeira ocupación
que permitan ás cooperativas
acceder ás súas vivendas.

E por último cito con orgullo
neste Pleno o nome dos lugares
que nunca máis estarán ou que
permanecen
mutilados
por
políticas municipais insensibles e

E por último cito con orgullo
neste Pleno o nome dos lugares
que nunca máis estarán ou que
permanecen
mutilados
por
políticas municipais insensibles e
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irresponsables. Suxan, Galán,
Castro de Elviña
e Eiris de
abaixo. Nós si traballamos día tras
día para facer xustiza á súa
memoria.

irresponsables. Suxan, Galán,
Castro de Elviña e Eiris de
abaixo. Nós se traballamos día
tras día para facer xustiza á súa
memoria.

Presidencia

Presidencia

Muchas gracias, señor Varela.

Moitas grazas, señor Varela.

Vamos á votación da moción.

Imos á votación da moción.

Votación de la segunda moción
del Grupo Municipal del
Partido Popular (PP)

Votación da segunda moción do
Grupo Municipal do Partido
Popular (PP)

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

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a segunda
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular,
producíndose
o
seguinte
resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del BNG (1 voto).

Vota a favor o Grupo Municipal
do BNG (1 voto).

Intervenciones

Intervencións

Queda aprobada a moción.
Acuerdo

Queda aprobada a moción.
Acordo
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Instar al Gobierno Municipal a
finalizar cuanto ante las obras de
urbanización necesarias en el
Parque Ofimático para que los
Cooperativistas puedan disponer
de Servicios Básicos o tener
licencia de primera ocupación y
trasladarse a sus viviendas.

Instar ao Goberno Municipal a
finalizar canto ante as obras de
urbanización
necesarias
no
Parque Ofimático para que os
Cooperativistas poidan dispoñer
de Servizos Básicos ou ter licenza
de
primeira
ocupación
e
trasladarse ás súas vivendas.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Popular, sobre
cumprimento
de
mocións
aprobados no Pleno Municipal.

Moción do Partido Popular,
sobre cumprimento de mocións
aprobados non Pleno Municipal.

Ten a palabra a señora Gallego.

Ten a palabra a señora Galego.

Tercera.- Moción sobre el
cumplimiento
de
mociones
aprobadas
en
el
Pleno
Municipal.

Terceira.- Moción sobre o
cumprimento
de
mocións
aprobadas no Pleno Municipal.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Muchas gracias.

Moitas grazas.

La Corporación Municipal de A
Coruña en Pleno, insta al
Gobierno Municipal a adoptar las
medidas necesarias para cumplir
todas las mociones aprobadas en
el Pleno por los representantes de
los coruñeses y no sólo las que
cuenten con el voto favorable del
Grupo municipal de Marea
Atlántica.

A Corporación Municipal da
Coruña en Pleno, insta o Goberno
Municipal a adoptar as medidas
necesarias para cumprir todas as
mocións aprobadas no Pleno
polos
representantes
dos
coruñeses e non só as que conten
co voto favorable do Grupo
municipal de Marea Atlántica.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gallego.

Moitas grazas, señora Gallego.
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Pode proceder
moción.

á defensa da

Pode proceder á defensa da
moción.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno. Antes de nada decir que el
contrato del Ofimático lo firmó el
bipartito,…

Bo. Antes de nada dicir que o
contrato do Ofimático asinouno o
bipartito,…

A las veintiuna horas y
veintiséis minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora
Cameán Calvete.

Ás vinte e unha horas e vinte e
seis minutos auséntase do Salón
de Sesións a señora Cameán
Calvete.

… no es que hayan colaborado, es
que los firmó el bipartito.

…non é que colaborasen, é que os
asinou o bipartito.

Xulio Ferreiro
se ha jactado
públicamente de no cumplir las
mociones aprobadas por el Pleno
Municipal, al considerar que solo
tiene validez política pero no
jurídica.

Xulio
Ferreiro tense xactado
publicamente de non cumprir as
mocións aprobadas polo Pleno
Municipal, ao considerar que só
ten validez política pero non
xurídica.

Por lo visto lo que les vincula con
el Presupuesto porque lo acaba de
decir el señor Sande, tan
tranquilo, que no va a haber
temporada lírica, o sea que el
Presupuesto y lo que les vincula,
parece ser que tampoco.

Polo visto o que lles vincula co
Orzamento porque o acaba de
dicir o señor Sande, tan tranquilo,
que non vai haber tempada lírica,
ou sexa que o Orzamento e o que
lles vincula, parece ser que
tampouco.

De hecho sólo cumplen las
mociones que presenta su Grupo
Municipal y son aprobadas o
aquellas en las que se insta a otras
administraciones, a las que
rápidamente les envía una atenta
carta, remitiéndoles la moción y
en ocasiones, incluso remite,
intencionadamente la presentada
por la Marea aunque haya sido

De feito só cumpren as mocións
que presenta o seu Grupo
Municipal e son aprobadas ou
aquelas en as que se insta a
outras administracións, ás que
rapidamente lles envía unha
atenta carta, remitíndolles a
moción e en ocasións, mesmo
remite, intencionadamente a
presentada pola Marea aínda que

262

enmendada en el Pleno y me
refiero, por ejemplo, a lo que
hicieron con la de nuevo Mesoiro,
omitiendo la referencia a las
obligaciones
del
Gobierno
Municipal. Se enviaron la de la
Marea y luego dieron la otra.
Espero que ahora se ha aprobado
la moción del Ofimático y se ha
aprobado la del transporte a
menores de 18 años, esperemos
que las cumplan, porque ignoran
sistemáticamente todas las que se
refieren a actuaciones o medidas
relacionadas con el Gobierno
Municipal coruñés. Esta actitud es
una clara muestra del sectarismo
del actual Alcalde, ya que el Pleno
Municipal está formado por
representantes de los coruñeses,
elegidos democráticamente en las
pasadas elecciones municipales y
como tal sus decisiones son tan
legítimas como las que adopta el
Grupo Municipal de la Marea
Atlántica
que, además, se
encuentra en una clara situación
de minoría.

fose emendada no Pleno e
refírome, por exemplo, ao que
fixeron coa de novo Mesoiro,
omitindo a referencia
ás
obrigacións
do
Goberno
Municipal. Enviáronse a da
Marea e logo deron a outra.
Espero que agora se aprobou a
moción do Ofimático e aprobouse
a do transporte a menores de 18
anos, esperemos que as cumpran,
porque ignoran sistematicamente
todas as que se refiren a
actuacións
ou
medidas
relacionadas
co
Goberno
Municipal coruñés. Esta actitude
é unha clara mostra do
sectarismo do actual Alcalde, xa
que o Pleno Municipal está
formado por representantes dos
coruñeses,
elixidos
democraticamente nas pasadas
eleccións municipais e como tal
as súas decisións son tan
lexítimas como as que adopta o
Grupo Municipal da Marea
Atlántica que, ademais, atópase
nunha clara situación de minoría.

Ferreiro desprecia los acuerdos en
forma de mociones que adopta el
resto de Grupos Municipales
cuando estos no cuentan con el
voto favorable de su Grupo,
obrando de forma intencionada
que estas decisiones reflejan el
sentir de miles de coruñeses y
gobernando así, solo para un
sector minoritario de ciudadanos
en lugar de para todos, hayan
votado o no a la Marea.

Ferreiro despreza os acordos en
forma de mocións que adopta o
resto de Grupos Municipais
cando estes non contan co voto
favorable do seu Grupo, obrando
de forma intencionada que estas
decisións reflicten o sentir de
miles de coruñeses e gobernando
así, só para un sector minoritario
de cidadáns en lugar de para
todos, votasen ou non á Marea.

Esta actitud, no sólo es hacia las

Esta actitude, non só é cara ás
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mociones aprobadas que han sido
presentadas
por
el
Grupo
Municipal Popular, sino que
también sucede con iniciativas del
resto de Grupos de la Oposición,
aprobadas en el Pleno. Por
ejemplo en el Pleno de noviembre
se aprobó una moción del BNG,
en la que se incluía la creación de
una Comisión Especial
para
atender casos de desahucios, nada
de nada.

mocións aprobadas que foron
presentadas
polo
Grupo
Municipal Popular, senón que
tamén sucede con iniciativas do
resto de Grupos da Oposición,
aprobadas no Pleno. Por exemplo
no Pleno de novembro aprobouse
unha moción do BNG, na que se
incluía
a creación dunha
Comisión Especial para atender
casos de desafiuzamentos, nada
de nada.

En el de diciembre se aprobó otra
moción del BNG en la que se
incluía la elaboración de un plan
de dinamización de los mercados
municipales consensuado con
placeros y placeras Nada de nada.

No de decembro aprobouse outra
moción do BNG na que se incluía
a elaboración dun plan de
dinamización
dos
mercados
municipais
acordado
con
placeiros e placeras Nada de
nada.

En el Pleno de Octubre se aprobó
una moción del Partido Socialista
en la que se incluía la creación de
una Comisión del Plan de rescate
social, nada de nada.

No Pleno de Outubro aprobouse
unha
moción
do
Partido
Socialista na que se incluía a
creación dunha Comisión do Plan
de rescate social, nada de nada.

En el de enero se aprobó otra
moción del PSOE, donde se
acordó la creación de una
Comisión
que
dirigiese
y
coordinase las estrategias de
desarrollo
urbano
sostenible
integrado. Nada de nada.

No de xaneiro aprobouse outra
moción do PSOE, onde se
acordou a creación dunha
Comisión
que
dirixise
e
coordinase as estratexias de
desenvolvemento
urbano
sustentable integrado. Nada de
nada.

En el de abril se aprobó otro,
recordando que lo de enero estaba
pendiente, nada de nada,

No de abril aprobouse outro,
lembrando que o de xaneiro
estaba pendente, nada de nada,

En el Pleno de diciembre se
aprobó una moción del Partido
Popular
para elaborar unas

No Pleno de decembro aprobouse
unha moción do Partido Popular
para elaborar unhas normas de
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normas de buenas prácticas para
regular el contenido de las redes
sociales municipales que sigue
manipulando.

boas prácticas para regular o
contido
das
redes
sociais
municipais
que
segue
manipulando.

En el de enero se aprobó otra
moción del Partido Popular para
atender las solicitudes de medios
materiales de Grupos de la
Oposición, nada de nada.

No de xaneiro aprobouse outra
moción do Partido Popular para
atender as solicitudes de medios
materiais
de
Grupos
da
Oposición, nada de nada.

En el de febrero se aprobó otra
moción del Partido Popular que
incluía apoyar a la Asociación de
Meigas de Hogueras de San Juan,
nada de nada.

No de febreiro aprobouse outra
moción do Partido Popular que
incluía apoiar á Asociación de
Meigas de Fogueiras de San
Xoan, nada de nada.

En el pleno de marzo se aprobó
otra moción del Partido Popular
que incluía realizar las obras en
las antiguas instalaciones de Padre
Rubinos
para
entidades
sociosanitarias, nada de nada.

No pleno de marzo aprobouse
outra moción do Partido Popular
que incluía realizar as obras nas
antigas instalacións de Pai
Rubinos
para
entidades
sociosanitarias, nada de nada.

Y ya en el último pleno de mayo,
se aprobaron dos mociones del
Partido Popular. Una para
adherirse
al
Programa
de
Viviendas Baleiras de la Xunta y
otra para abrir un expediente
disciplinario al Jefe del Gabinete
de Alcaldía, por sus declaraciones
en las que faltaba al respeto y
despreciaba
a
funcionarios,
concejales,
medios
de
comunicación
y asociaciones
vecinales, ni la una, ni la otra.

E xa no último pleno de maio,
aprobáronse dúas mocións do
Partido Popular. Unha para
adherirse ao Programa de
Vivendas Baleiras da Xunta e
outra para abrir un expediente
disciplinario ao Xefe do Gabinete
de
Alcaldía,
polas
súas
declaracións nas que faltaba ao
respecto
e
desprezaba
a
funcionarios, concelleiros, medios
de comunicación e asociacións
veciñais, nin a unha, nin a outra.

Son sólo algunos ejemplos pero
muy claros. Por lo tanto, procede
instar al Gobierno Municipal que
cumpla todas las mociones
aprobadas en el Pleno por los

Son só algúns exemplos pero moi
claros. Por tanto, procede instar
ao Goberno Municipal que
cumpra todas as mocións
aprobadas no Pleno polos
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representantes de los coruñeses y
no solo las que cuenten con el
voto favorable
de la Marea
Atlántica. Dejen de una vez el
sectarismo.

representantes dos coruñeses e
non só as que conten co voto
favorable da Marea Atlántica.
Deixen dunha vez o sectarismo.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Gallego.

Moitas grazas, señora Gallego.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ainda que non estou dacordo con
algunhas das cuestións que
comentou a señora Gallego, vou
votar a favor da moción porque é
certo que na parte dispositiva o
que fala é que se adopten as
medidas necesarias para cumprir
todas as mocións aprobadas e que
menos que cumprir coas mocións
que se aproban neste Pleno. Eu
creo que o fallo estivo na
afirmación de que as mocións non
teñen valor xurídico e poden non
ter valor xurídico, poden non ser
vinculantes por estar na parte do
Pleno na que están. Pero o certo é
que teñen un valor político. O
certo que o propio goberno
municipal
lles dá ese valor
político cando por exemplo, nos
posicionamos en contra da
ampliación de Alfonso Molina e
por outro tipo de mobilidade,
válelle ao Goberno Municipal,
cando lle arreglamos unha moción

Ainda que non estou dacordo con
algunhas das cuestións que
comentou a señora Gallego, vou
votar a favor da moción porque é
certo que na parte dispositiva o
que fala é que se adopten as
medidas necesarias para cumprir
todas as mocións aprobadas e que
menos que cumprir coas mocións
que se aproban neste Pleno. Eu
creo que o
fallo estivo na
afirmación de que as mocións non
teñen valor xurídico e poden non
ter valor xurídico, poden non ser
vinculantes por estar na parte do
Pleno na que están. Pero o certo é
que teñen un valor político. O
certo que o propio goberno
municipal
lles dá ese valor
político cando por exemplo,
situámonos
en
contra
da
ampliación de Alfonso Molina e
por outro tipo de mobilidade,
válelle ao Goberno Municipal,
cando lle arranxamos unha
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para reclamar os terreos da
Maestranza, etcétera, etcétera.

moción para reclamar os terreos
da Maestranza, etcétera, etcétera.

Neses casos válelle ao Goberno
Municipal ese valor político,
incluso, válelle para ir a negociar
a Madrid, cos Ministerios
correspondentes.

Neses casos válelle ao Goberno
Municipal ese valor político,
mesmo, válelle para ir negociar a
Madrid,
cos
Ministerios
correspondentes.

Entonces se valen políticamente
para unhas cuestións deben de
valer políticamente para outras. E
mencionaba a señora Gallego,
algunhas das cuestións que non se
cumpriron.

Entón se valen
politicamente
para unhas cuestións deben de
valer politicamente para outras. E
mencionaba a señora Gallego,
algunhas das cuestións que non
se cumpriron.

Sobre mocións do BNG, eu tamén
quero falar do Plan de emprego
xuvenil que tamén se aprobou
neste
Pleno
e
que
ia,
precisamente, no programa da
Marea Atlántica, non se está a
cumprir nin pola parte do
programa, nin pola parte da
moción.

Sobre mocións do BNG, eu tamén
quero falar do Plan de emprego
xuvenil que tamén se aprobou
neste
Pleno
e
que
ia,
precisamente, no programa da
Marea Atlántica, non se esta a
cumprir nin pola parte do
programa, nin pola parte da
moción.

O Plan de Dinamización dos
Mercados Coruñeses, o mesmo,.
estaba no seu Programa, foi unha
moción que trouxo aquí o BNG e
tampoco se está cumprindo. O
tema da Comisión Especial de
Desafiuzamentos, aprobouse en
novembro, fixen unha petición
por escrito para que se convocase
esa Comisión e nada se sabe dela,
xa fai 6 meses, fixo hai pouco 6
meses. Polo tanto, home, eu creo
que había que pararse un pouco a
pensar nisto e onde quedan esas
mocións que se queda aquí, se
quedan no limbro dos xustos ou
onde queda.

O Plan de Dinamización dos
Mercados Coruñeses, ou mesmo,.
estaba no seu Programa, foi
unha moción que trouxo aquí o
BNG e tampouco se está
cumprindo. O tema da Comisión
Especial de Desafiuzamentos,
aprobouse en novembro, fixen
unha petición por escrito para
que se convocase esa Comisión e
nada se sabe dela, xa fai 6 meses,
fixo hai pouco 6 meses. Polo
tanto, home, eu creo que había
que pararse un pouco a pensar
nisto e onde quedan esas mocións
que queda aquí, quedan no
limbro dos xustos ou onde queda.
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Tamén pasaba que, conste no
anterior mandado as poucas que
se debatían, as poucas que se
aprobaban e tamén quedaban no
limbo dos xustos. Eu creo que hai
que ter tamén respecto aos
acordos que se chegan aquí nesta
Pleno nada máis.

Tamén pasaba que, conste non
anterior mandado as poucas que
se debatían, as poucas que se
aprobaban e tamén quedaban no
limbo dos xustos. Eu creo que hai
que ter tamén respecto aos
acordos que se chegan aquí nesta
Pleno nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Señor Dapena.

Señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

El 20 de julio del 2015, se rubricó
en una sala de este Palacio
Consistorial, el acuerdo de
organización alcanzado por todos
los Grupos Políticos de esta
Corporación para vertebrar la
labor desarrollada en estos
próximos cuatro años.

O 20 de xullo do 2015, rubricouse
nunha
sala
deste
Palacio
Consistorial, o acordo de
organización alcanzado por todos
os Grupos Políticos desta
Corporación para vertebrar o
labor
desenvolvido
neste
próximos catro anos.

El día 23 de julio, todos los
Grupos Políticos, refrendamos en
el Pleno Municipal ese acuerdo
con nuestro voto afirmativo. Entre
esos instrumentos, concertados de
modo unánime había algunos
destinados de modo específico a
profundizar en el debate político.
Entre ellos se encontraba el
acuerdo para posibilitar el
tratamiento de todas las mociones
que
los
Grupos
Políticos
presentásemos en el Pleno. Una
vía para que todos los Concejales

O día 23 de xullo, todos os
Grupos Políticos, referendamos
no Pleno Municipal ese acordo co
noso voto afirmativo. Entre eses
instrumentos, concertados de
modo unánime había algúns
destinados de modo específico a
profundar no debate político.
Entre eles atopábase o acordo
para posibilitar o tratamento de
todas as mocións que os Grupos
Políticos presentásemos no Pleno.
Unha vía para que todos os
Concelleiros desta Corporación,

268

de esta Corporación, integrados en
los Grupos Políticos constituidos
como legítimos representantes
electos por los ciudadanos,
podamos
plasmar
el
posicionamiento sobre asuntos
que con mayor o menor acierto,
consideremos de interés mediato e
inmediato para los coruñeses.

integrados nos Grupos Políticos
constituídos
como
lexítimos
representantes
electos
polos
cidadáns, podamos plasmar o
posicionamento sobre asuntos que
con maior ou menor acerto,
consideremos de interese mediato
e inmediato para os coruñeses.

Minusvalorar ese debate o
minusvalorar los acuerdos que se
alcanzan al respecto en este Pleno
no es precisamente un alarde
democrático digno de aplauso ni
de alabanza. Una tal forma de
actuar no es respetuosa con la
participación representativa y no
cumple
con
los
acuerdos
alcanzados.

Minusvalorar ese debate ou
minusvalorar os acordos que se
alcanzan respecto diso neste
Pleno non é precisamente un
alarde democrático digno de
aplauso nin de encomio. Unha tal
forma
de
actuar
non
é
respectuosa coa participación
representativa e non cumpre cos
acordos alcanzados.

Los Grupos Políticos de esta
Corporación, señor Alcalde, no
son entes abstractos, representan a
los vecinos que los han votado,
son cauces de participación
ciudadana. Si usted los desprecia,
si no cuenta con los Grupos
Políticos de la Oposición, si
desprecia los acuerdos plenarios
está despreciando a los vecinos a
quienes los miembros de esta
Corporación representamos. No
hablamos de planos jurídicos,
administrativos o competenciales,
hablamos de política.

Os Grupos Políticos desta
Corporación, señor Alcalde, non
son entes abstractos, representan
aos veciños que os votaron, son
canles de participación cidadá. Se
vostede desprézaos, se non conta
cos
Grupos Políticos da
Oposición, se despreza os
acordos
plenarios
está
a
desprezar aos veciños a quen os
membros desta Corporación
representamos. Non falamos de
planos xurídicos, administrativos
ou competenciais, falamos de
política.

La ciudad de La Coruña, recuerda
sus primeras palabras, tras
aprobarse en este pleno 2
mociones instando a que se
revocara su intención de implantar
de modo unilateral y sorpresivo

A cidade da Coruña, lembra as
súas primeiras palabras, tras
aprobarse neste pleno 2 mocións
instando a que se revogase a súa
intención de implantar de modo
unilateral e sorpresivo un novo
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un nuevo calendario fiscal para el
pago del IBI. Una medida que
suscitó rechazo unánime de la
oposición municipal que le exigió
el cumplimiento de las mociones
aprobadas en el Pleno aquel de
primeros de marzo en las que se
reclamaba dar marcha atrás en esa
nueva
decisión
tributaria.
Acertaron
aquí,
cuando
rectificaron. En materia, por
ejemplo,
becas
USA,
se
empecinaron en el error y como
un ejemplo de soberbia e
ignorancia
decidieron
seguir
adelante con unos errores que
pagaron
otros
potenciales
becarios.

calendario fiscal para o pago do
IBI. Unha medida que suscitou
rexeitamento
unánime
da
oposición municipal que lle esixiu
o cumprimento das mocións
aprobadas no Pleno aquel de
primeiros de marzo nas que se
reclamaba
dar marcha atrás
nesa nova decisión tributaria.
Acertaron
aquí,
cando
rectificaron. En materia, por
exemplo,
bolsas
USA,
se
empecinaron no erro e como un
exemplo de soberbia e ignorancia
decidiron seguir adiante cuns
erros que pagaron outros
potenciais bolseiros.

Usted, señor Alcalde, justificó
inicialmente el mantenimiento del
nuevo período de pago del IBI por
la falta de validez jurídica de las
mociones a las que solo atribuyó
un valor político naturalmente.
Las mociones tienen un valor
político, claro está, y resulta
paradójico que usted como
Alcalde, invoque el apoyo
mayoritario del Pleno, por
ejemplo a una moción sobre
Alfonso Molina para negociar con
el Ministerio de Fomento y que no
haga lo propio con aquellas otras
mociones que no se ajustan
taxativamente a su designio u
opiniones como aquella que
necesita modificar el calendario
fiscal.

Vostede, señor alcalde, xustificou
inicialmente o mantemento do
novo período de pago do IBI pola
falta de validez xurídica das
mocións ás que só atribuíu un
valor político naturalmente. As
mocións teñen un valor político,
está claro, e resulta paradoxal
que vostede como alcalde,
invoque o apoio maioritario do
Pleno, por exemplo a unha
moción sobre Alfonso Molina
para negociar co Ministerio de
Fomento e que non faga o propio
con aquelas outras mocións que
non se axustan taxativamente ao
seu designio ou opinións como
aquela que necesita modificar o
calendario fiscal.

Una moción aprobada representa
la expresión democrática de la
mayoría de los coruñeses.

Unha
moción
aprobada
representa
a
expresión
democrática da maioría dos
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Siempre, por supuesto que nos
atengamos a las reglas de la
democracia representativa. Su
Grupo Político, señor Alcalde, no
representa a la mayoría de los
coruñeses, ni siquiera ha tenido la
representación más amplia de
todos los presentes, por lo tanto, si
el pleno aprueba una moción
aunque no sea del gusto de la
Marea o del Alcalde y este la
incumple, está incumpliendo lo
que la mayoría ha acordado.

coruñeses. Sempre, por suposto
que nos ateñamos ás regras da
democracia representativa. O seu
Grupo Político, señor Alcalde,
non representa á maioría dos
coruñeses, nin sequera tivo a
representación máis ampla de
todos os presentes, por tanto, se o
pleno aproba unha moción aínda
que non sexa do gusto da Marea
ou do Alcalde e este incúmprea,
está a incumprir o que a maioría
acordou.

Hay cauces legales y jurídicos
para justificar lo contrario, pero
no hablamos de competencias, ni
de normativas administrativas
sino de política, hablamos de
posicionamiento político y desde
un punto de vista estrictamente
político, un demócrata de pro
cumpliría lo que se acuerda en el
Pleno, esté o no jurídicamente
obligado
tan
solo
por
convencimiento democrático. Que
juzgue en consecuencia cada cual
si una moción vale para algo y si
el Alcalde está obligado a
cumplirla.

Hai canles legais e xurídicas para
xustificar o contrario, pero non
falamos de competencias, nin de
normativas administrativas senón
de
política,
falamos
de
posicionamento político e desde
un punto de vista estritamente
político, un demócrata de prol
cumpriría o que se acorda no
Pleno, estea ou non xuridicamente
obrigado
tan
só
por
convencemento democrático. Que
xulgue en consecuencia cada cal
se unha moción vale para algo e
se o alcalde está obrigado a
cumprila.

El Grupo Municipal
apoyará la moción.

O Grupo Municipal
apoiará a moción.

Socialista

Socialista

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Muchas gracias, señor Dapena.

Moitas grazas, señor Dapena.

Señor Lema.

Señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez
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Moi boa tarde de novo.

Moi boa tarde de novo.

Estaba buscando algún tipo de
simil que puidese descubrir o que
está acontecendo agora mesmo no
Pleno, eu creo que podemos falar
dun efecto Cocoon, Non sei se
lembra vostedes unha política dos
noventa donde un asilo de anciáns
na piscina que tiñan pois caía un
obxecto OVNI ou un meteorito ou
algo así, entón, os vellos ao
bañarse na piscina rexuvenecían.
Entón, me parece que aquí, os
Grupos da vella política cando
pasan
a
oposición
tamén
rexuvenecen. É alucinante. Temos
o Bloque Nacionalista Galego que
por
certo,
atopando
inconvenientes na moción do
Partido Popular, vota a favor, sen
embargo cando atopaba pequenos
inconvenientes na moción, na
moción non, na parte resolutiva do
Pleno, da renda social, deste
goberno, sen embargo abstívos, ou
tamén o feito de cando vostedes
tiñan as responsabilidades, sobre a
Participación Cidadá, non se
molestaron en facer un mapa de
distritos da cidade un pouquiño
máis axeitado á razón. Sen
embargo agora, insisto, son este
efecto Cocoon, todos vostedes que
están agora na oposición, os
membros da vella política están
rexuvenecendo,
estánse
convertindo
en
partidos
radicalmente
democráticos,
radicalmente de esquerdas, e toda
a realidade que esquecen ou
esqueceron todo este tempo que

Estaba a buscar algún tipo de
simil que puidese descubrir o que
está acontecendo agora mesmo no
Pleno, eu creo que podemos falar
dun efecto Cocoon, Non sei se
lembra vostedes unha política dos
noventa onde un asilo de anciáns
na piscina que tiñan pois caía un
obxecto OVNI ou un meteorito ou
algo así, entón, os vellos ao
bañarse na piscina rexuvenecían.
Entón, paréceme que aquí, os
Grupos da vella política cando
pasan
a
oposición
tamén
rexuvenecen. É alucinante. Temos
o Bloque Nacionalista Galego
que
por
certo,
atopando
inconvenientes na moción do
Partido Popular, vota a favor, sen
embargo cando atopaba pequenos
inconvenientes na moción, na
moción non, na parte resolutiva
do Pleno, da renda social, deste
goberno, sen embargo abstívos,
ou
tamén o feito de cando
vostedes
tiñan
as
responsabilidades,
sobre
a
Participación Cidadá, non se
molestaron en facer un mapa de
distritos da cidade un pouquiño
máis axeitado á razón. Sen
embargo agora, insisto, son este
efecto Cocoon, todos vostedes que
están agora na oposición, os
membros da vella política están
rexuvenecendo,
estánse
convertindo
en
partidos
radicalmente
democráticos,
radicalmente de esquerdas, e toda
a realidade que esquecen ou
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estiveron con posibilidade de
goberno.

esqueceron todo este tempo que
estiveron con posibilidade de
goberno.

Bueno, vostedes saben tan ben
coma mín ou tal vez mellor
porque levaron tempo nesta sala,
neste Pleno que o Pleno ten na súa
resolución
dúas partes: unha
resolutiva, que son as que se
debaten ao principio e outra parte
de control democrático de
fiscalización do goberno que é na
que estamos agora. Entón non se
pode gobernar a través das
mocións. Tampouco se pode
gobernar, por certo, a través das
Comisións Informativas ainda que
teiman unha e outra vez, tentar
comentar o que son meras
institucións, órganos consultivos
do
Concello
en
órganos
resolutivos-executivos. Non o son,
modifiquen vostedes se queren o
regulamento (…) de participación
ou o regulamento orgánico
municipal para que teñan outras
potestades que agora mesmo non
teñen. Hai, iso si, que lembrar un
tipo de mociòns as únicas que
teñen un valor resolutivo, a
moción de censura é tal vez esa
unha ferramenta da que teñan que
votar man xa que están vostedes
unha e outra vez de pular por unha
forma de (…) goberno.

Bo, vostedes saben tan ben coma
mín ou talvez mellor porque
levaron tempo nesta sala, neste
Pleno que o Pleno ten na súa
resolución dúas partes: unha
resolutiva, que son as que se
debaten ao principio e outra parte
de control democrático de
fiscalización do goberno que é na
que estamos agora. Entón non
pódese gobernar a través das
mocións.
Tampouco
pódese
gobernar, por certo, a través das
Comisións Informativas ainda que
teiman unha e outra vez, tentar
comentar o que son meras
institucións, órganos consultivos
do
Concello
en
órganos
resolutivos-executivos. Non o
son, modifiquen vostedes se
queren o regulamento (…) de
participación ou o regulamento
orgánico municipal para que
teñan outras potestades que agora
mesmo non teñen. Hai, iso se, que
lembrar un tipo de mociòns as
únicas que
teñen un valor
resolutivo, a moción de censura é
talvez esa unha ferramenta da
que teñan que votar man xa que
están vostedes unha e outra vez de
pular por unha forma de (…)
goberno.

Eu, insisto, todo isto que sucede
agora, cando están na oposición
por este efecto Cocoon, o que me
refería ao principio,
boto de
menos cando vostedes están en

Eu, insisto, todo isto que sucede
agora, cando están na oposición
por este efecto Cocoon, o que me
refería ao principio, boto de
menos cando vostedes están en
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situacións de goberno noutras
institucións que non son estas (…)
no nos apliquen, estou pensando,
por exemplo, que no Parlamento
Español ven de aprobarse unha…
de elevar ao Constitucional unha
denuncia do Parlamento porque o
goberno en función do Partido
Popular, se nega a asistir a sesión
de control dos seus ministros. Pois
mire, ai teñen vostedes un claro
caso de digamos, de non respecto
ao control democrático das
institucións, bastante máis grave
que o defeito de que neste Pleno,
como é de dereito as mocións, as
mocións nas que estamos (…) non
teñen valor resolutivo porque non
teñen valor resolutivo. Como dícía
por ai alguén antes, el concepto es
el concepto, pois, efectivamente, o
concepto é o concepto e, lamento
dicirlles que se vostedes queren
facer cas mocións e teñen o (…)
resolutivo boten man das únicas
mocións
que
teñen
valor
resolutivo que son as mocións de
censura e asombranos a todos
vendo as fórmulas que implantan
(…) goberno.

situacións de goberno noutras
institucións que non son estas (…)
no nos apliquen, estou pensando,
por exemplo, que no Parlamento
Español ven de aprobarse unha…
de elevar ao Constitucional unha
denuncia do Parlamento porque o
goberno en función do Partido
Popular, se nega a asistir a sesión
de control dos seus ministros.
Pois mire, ai teñen vostedes un
claro caso de digamos, de non
respecto ao control democrático
das institucións, bastante máis
grave que o defeito de que neste
Pleno, como é de dereito as
mocións, as mocións nas que
estamos (…) non teñen valor
resolutivo porque non teñen valor
resolutivo. Como dícía por ai
alguén antes, o concepto é o
concepto, pois, efectivamente, o
concepto é o concepto e,
queixume dicirlles que se vostedes
queren facer cas mocións e teñen
o (…) resolutivo boten man das
únicas mocións que teñen valor
resolutivo que son as mocións de
censura e asombranos a todos
vendo as fórmulas que implantan
(…) goberno.

Presidencia

Presidencia

Muchas gracias, señor Lema.

Moitas grazas, señor Lema.

Procedemos
moción.

á

votación

da

Votación de la tercera moción
presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular
(PP)

Procedemos
moción.

á

votación

da

Votación da terceira moción
presentada
polo
Grupo
Municipal do Partido Popular
(PP)
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Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la tercera
moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular,
produciéndose
el
siguiente
resultado.

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a terceira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular,
producíndose
o
seguinte
resultado.

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (9 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

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

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

Se contabiliza la abstención de
doña Silvia Cameán Calvete 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.

Contabilízase as abstención de
dona Silvia Cameán Calvete de
acordo co artigo 100.1 do ROF,
por ausentarse do Salón de
Sesións unha vez iniciada a
deliberación e non estar presente
no momento da votación.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

Acuerdo

Acordo

109 – Cumplimiento
de
mociones aprobadas en el Pleno

109 - Cumprimento de mocións
aprobadas no Pleno Municipal.
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Municipal.
La Corporación Municipal de A
Coruña en Pleno, insta al
Gobierno Municipal a adoptar las
medidas necesarias para cumplir
todas las mociones aprobadas en
el Pleno por los representantes de
los coruñeses y no sólo las que
cuenten con el voto favorable del
Grupo municipal de Marea
Atlántica.

A Corporación Municipal da
Coruña en Pleno, insta
ao
Goberno Municipal a adoptar as
medidas necesarias para cumprir
todas as mocións aprobadas no
Pleno polos representantes dos
coruñeses e non só as que conten
co voto favorable do Grupo
municipal de Marea Atlántica.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Señor Ferreiro, nuestro Grupo se
va a marchar del Salón de Plenos
porque el colmo ya este discurso
es el colmo.

Señor Ferreiro, o noso Grupo
vaise a marchar do Salón de
Plenos porque o colmo xa este
discurso é o colmo.

Estamos aquí para instar a otras
administraciones y el Gobierno
Municipal las mociones no las
cumple, todas son urgentes, aquí
se debaten todas y estamos
haciendo quedar a los ciudadanos
hasta estas horas para decir esto.

Estamos aquí para instar a outras
administracións e o Goberno
Municipal as mocións non as
cumpre, todas son urxentes, aquí
debátense todas e estamos a facer
quedar aos cidadáns ata estas
horas para dicir isto.

Pues, muchas gracias …

Pois, moitas grazas …

(INCIDENCIA:
El
Grupo
Municipal del Partido Popular,
se ausenta del Salón de Sesiones
a las veintiuna horas y cuarenta
y un minutos)

(INCIDENCIA:
O
Grupo
Municipal do Partido Popular,
auséntase do Salón de Sesións ás
vinte e unha horas e corenta e un
minutos)

Presidencia

Presidencia

Seguimos tendo quorum?

Seguimos tendo quorum?

Moi ben…

Moi ben…

Moción

da

Marea

Atlántica

Moción

da

Marea

Atlántica
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baseada na petición da Plataforma
en Defensa do Tren A Coruña e
As Mariñas, relativa a servizo
público de tren de proximidade
entre A Coruña e Ferrol e outras
peticións de mellora.

baseada
na
petición
da
Plataforma en Defensa do Tren A
Coruña e As Mariñas, relativa a
servizo público de tren de
proximidade entre A Coruña e
Ferrol e outras peticións de
mellora.

Ten a palabra Daniel Díaz

Ten a palabra Daniel Díaz

Mociones del Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA)

Mocións do Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA)

Primera.- Moción baseada na
petición da Plataforma en
Defensa do Tren A Coruña e As
Mariñas, relativa a servizo
público de tren de proximidade
entre A Coruña e Ferrol e
outras peticións de mellora.

Primeira.- Moción baseada na
petición da Plataforma en
Defensa do Tren A Coruña e As
Mariñas, relativa a servizo
público de tren de proximidade
entre A Coruña e Ferrol e outras
peticións de mellora.

Intervenciones

Intervencións

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Paso a ler a parte dispositiva,
perdón a parte de acordos.

Paso a ler a parte dispositiva,
perdón a parte de acordos.

Primeiro.- Instar á Xunta de
Galicia e o futuro Goberno do
Estado a que intensifiquen os
traballos conxuntos para a mellora
da oferta ferroviaria. Isto consta
infraestrutura, material rodante,
prestacións das liñas A CoruñaFerrol e A Coruña Lugo con
criterios de proximidad e co fin de
acortar os tempos de viaxe,
ampliar horarios e frecuencias e
facilitar a intermodalidade coa
implantación dun billete único
combinado para autobús e
ferrocarril.

Primeiro.- Instar á Xunta de
Galicia e o futuro Goberno do
Estado a que intensifiquen os
traballos conxuntos para a
mellora da oferta ferroviaria. Isto
consta infraestrutura, material
rodante, prestacións das liñas A
Coruña-Ferrol e A Coruña Lugo
con criterios de proximidade e co
fin de acurtar os tempos de viaxe,
ampliar horarios e frecuencias e
facilitar a intermodalidade coa
implantación dun billete único
combinado para autobús e
ferrocarril.
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Acordo número dous.- Instar a
Xunta
de
Galicia
a,
de
confirmarse a sentenza do
Supremo, que deixa sen efecto as
concesións de transporte de liña
regular por estrada, aproveite un
novo estudo das concesións que
teña en conta o criterio de
complementariedade dos distintos
modos de transporte eliminando a
competencia entre eles e partindo
dun estudo da demanda dándolle
sempre prioridade ao transporte
menos contaminante.

Acordo número dous.- Instar a
Xunta de Galicia a, de
confirmarse a sentenza do
Supremo, que deixa sen efecto as
concesións de transporte de liña
regular por estrada, aproveite un
novo estudo das concesións que
teña en conta o criterio de
complementariedade
dos
distintos modos de transporte
eliminando a competencia entre
eles e partindo dun estudo da
demanda
dándolle
sempre
prioridade ao transporte menos
contaminante.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Díaz.

Moitas grazas, señor Díaz.

Ten a palabra para a defensa da
moción.

Ten a palabra para a defensa da
moción.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Vale.

Vale.

Nos
últimos
anos
o
desenvolvemento da cidade a
bisbarra favoreceu dun xeito
esaxerado o uso do transporte
privado
en
detrimento
do
transporte
público,
o
cal
desembocou
nun tipo de
urbanismo totalmente insostible
no que se construiron muros de
formigón-asfalto que rodean os
principais núcleos de poboación.
Dende a Plataforma pola Defensa
do Tren As Mariñas a que hoxe
damos voz neste Pleno Municipal,
pensamos que o modelo do

Nos
últimos
anos
o
desenvolvemento da cidade a
bisbarra favoreceu dun xeito
esaxerado o uso do transporte
privado
en detrimento do
transporte público, o
cal
desembocou
nun tipo de
urbanismo totalmente insostible
no que se construiron muros de
formigón-asfalto que rodean os
principais núcleos de poboación.
Dende a Plataforma pola Defensa
do Tren As Mariñas a que hoxe
damos voz neste Pleno Municipal,
pensamos que o modelo do
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vehículo privado é totalmente
insostible e apostamos polo
fomento do transporte público
colectivo o único xeito de reducir
o número de vehículos que entran
na cidade da Coruña o que
circulan pola comarca.

vehículo privado é totalmente
insostible e apostamos polo
fomento do transporte público
colectivo o único xeito de reducir
o número de vehículos que entran
na cidade da Coruña o que
circulan pola comarca.

O noso colectivo considera que o
tren de proximidade é a mellor
alternativa para a redución de
vehículos privados con parte das
infraestruturas feitas e unha rede
que podería chegar ata Ferrol,
Ribadeo e Lugo comunicando
todas as localidades que se atopan
no camiño.

O noso colectivo considera que o
tren de proximidade é a mellor
alternativa para a redución de
vehículos privados con parte das
infraestruturas feitas e unha rede
que podería chegar ata Ferrol,
Ribadeo e Lugo comunicando
todas as localidades que se
atopan no camiño.

Así mesmo consideramos que o
traspaso ao ferrocarril das
mercadorías transportadas por
estrada alí onde sexa posible,
posibilitaría o desbloqueo do
colapso físico de consumo
enerxético
e
degradación
ambiental que provoca. Así como
un aforro que non se adoita
computar cando se fala de
rendabilidade do tren.

Así mesmo consideramos que o
traspaso ao ferrocarril das
mercadorías transportadas por
estrada alí onde sexa posible,
posibilitaría o desbloqueo do
colapso físico de consumo
enerxético
e
degradación
ambiental que provoca. Así como
un aforro que non se adoita
computar cando se fala de
rendabilidade do tren.

Entendemos como totalmente
imprescindible a creación dun
servizo público de tren de
proximidade, entre A Coruña e
Ferrol que amplie horarios e as
frecuencias
para
facelo
socialmente
rendible,
económicamente viable como
único xeito de consolidar unha
liña actualmente ameazada e que
debera de dar servizo de calidade
a zonas densamente poboadas
como o Burgo, Cambre, Betanzos,

Entendemos como totalmente
imprescindible a creación dun
servizo público de tren de
proximidade, entre A Coruña e
Ferrol que amplie horarios e as
frecuencias
para
facelo
socialmente
rendible,
economicamente viable como
único xeito de consolidar unha
liña actualmente ameazada e que
debera de dar servizo de calidade
a zonas densamente poboadas
como o
Burgo, Cambre,
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Pontedeume, etcétera.

Betanzos, Pontedeume, etcétera.

Con esta finalidade apoiamos a
realización e investimentos no
ferrocarril
convencional para
recuperalo do seu prolongado
abandono con actuacións dirixidas
a
mellora
das
liñas,
electrificación, duplicación de
vías e mellora de trazados,
construcción de novos apeadoiros,
modernización dos sistemas de
seguridade
e finalización,
etcétera. Aumento de frecuencias
e recuperación de servizos e
infraestruturas.

Con esta finalidade apoiamos a
realización e investimentos no
ferrocarril
convencional para
recuperalo do seu prolongado
abandono
con
actuacións
dirixidas a mellora das liñas,
electrificación, duplicación de
vías e mellora de trazados,
construción de novos apeadoiros,
modernización dos sistemas de
seguridade
e finalización,
etcétera. Aumento de frecuencias
e recuperación de servizos e
infraestruturas.

A las veintiuna horas y cuarenta
y cinco minutos entra en el
Salón de Sesiones la señora
Cameán Calvete.

Ás vinte e unha horas e corenta e
cinco minutos entra no Salón de
Sesións a señora Cameán
Calvete.

Entendemos igualmente precisas,
melloras no servizo A CoruñaLugo de xeito que dea servizo e
conexión
ás
cidades
coas
localidades interiores para acadar
a máxima vertebración posible e
rendemento económico e social
para localidades como Oza,
Cesuras, Baamonde, Rábade,
Parga, Guitiriz e non simplemente
un modelo que só contempla a
conexión entre grandes cidades.

Entendemos igualmente precisas,
melloras no servizo A CoruñaLugo de xeito que dea servizo e
conexión
ás cidades coas
localidades
interiores
para
acadar a máxima vertebración
posible e rendemento económico e
social para localidades como
Oza,
Cesuras,
Baamonde,
Rábade, Parga, Guitiriz e non
simplemente un modelo que só
contempla a conexión entre
grandes cidades.

Ademais destas actuacións a nivel
infraestruturas, cremos que son
precisos pasos no campo da
política como anulación das
medidas adoptadas polo Goberno
no plan de racionalización de
servizos ferroviarios de media

Ademais destas actuacións a nivel
infraestruturas, cremos que son
precisos pasos no campo da
política como anulación das
medidas adoptadas polo Goberno
no plan de racionalización de
servizos ferroviarios de media
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distancia de xuño de 2013, que
conduciu a eliminación total de
Servizos nalgunhas estacións
como (…)-Begonte, ou a súa
drástica redución ate o punto de
sopor. A súa
inutilidade e
práctica nas liñas a Coruña-Ferrol
e a Coruña-Lugo, con parada na
maioría das estacións cun único
tren por sentido ao día.

distancia de xuño de 2013, que
conduciu a eliminación total de
Servizos nalgunhas estacións
como (…)-Begonte, ou a súa
drástica redución ate o punto de
sopor. A súa
inutilidade e
práctica nas liñas a CoruñaFerrol e a Coruña-Lugo, con
parada na maioría das estacións
cun único tren por sentido ao día.

Na mesma liña e precisa a
derrogación dos Reais Decretos
Lei do 22/2012, 4/2013 e 15/2013
que posibilitan a fragmentación da
RENFE en catro Sociedades
Anónimas e ADIF en dúas
empresas e a desaparición da
participación
pública
en
numerosas empresas do sector.

Na mesma liña e precisa a
derrogación dos Reais Decretos
Lei do 22/2012, 4/2013 e 15/2013
que posibilitan a fragmentación
da RENFE en catro Sociedades
Anónimas e ADIF en dúas
empresas e a desaparición da
participación
pública
en
numerosas empresas do sector.

A planificación e o servizo
ferroviario deben ser unha
unidade integrada que responda da
infraestructura do transporte do
mantemento e do seu patrimonio
de xeito que permita a súa
viabilidade e a súa vocación de
servizo público.

A planificación e o servizo
ferroviario deben ser unha
unidade integrada que responda
da infraestrutura do transporte
do mantemento e do seu
patrimonio de xeito que permita a
súa viabilidade e a súa vocación
de servizo público.

Cremos que é fundamental que se
realice unha transferencia efectiva
das competencias á Xunta de
Galicia en materia ferroviaria e
que esta realice un estudo de
viabilidade sobre ampliación de
liñas que inclua unha liña que
conecta a cidade da Coruña con
Carballo e Corcubión.

Cremos que é fundamental que se
realice
unha
transferencia
efectiva das
competencias á
Xunta de Galicia en materia
ferroviaria e que esta realice un
estudo de viabilidade
sobre
ampliación de liñas que inclua
unha liña que conecta a cidade da
Coruña
con
Carballo
e
Corcubión.

E por último instamos aos
concellos implicados a que tomen

E por último instamos aos
concellos implicados a que tomen
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unha posición activa e común a
prol dun tren de proximidade para
esixir que o implante o antes
posible, e uníndose para facer súas
as reivindicacións da Plataforma
pola Defensa do Tren da Coruña e
as Mariñas.

unha posición activa e común a
prol dun tren de proximidade
para esixir que o implante o
antes posible, e uníndose para
facer súas as reivindicacións da
Plataforma pola Defensa do Tren
da Coruña e as Mariñas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señor Díaz.

Moitas grazas, señor Díaz.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si.

Si.

A verdade é que me quedei con
bastantes gañas de contestarlle
outra cousa ao señor Lema. En
todo caso, por fortuna, ainda teño
29 anos, non teño que meterme en
ninguna piscina para parecer
nova.

A verdade é que me quedei con
bastantes gañas de contestarlle
outra cousa ao señor Lema. En
todo caso, por fortuna, ainda teño
29 anos, non teño que meterme en
ningunha piscina para parecer
nova.

E o BNG, tampouco ten que
entrar en ninguna piscina para
reivindicar, como fixo, durante
moito
tempo
cuestións
vanguardistas e cuestións que só
reinvindicaba
o
Bloque
Nacionalista Galego e non
reivindicaba ninguén máis como
efectivamente, a defensa dos
servizos ferroviarios, pois, en
concreto no Parlamento do Estado
e no resto das administracións
tamén.

E o BNG, tampouco ten que
entrar en ningunha piscina para
reivindicar, como fixo, durante
moito
tempo
cuestións
vangardistas e cuestións que só
reinvindicaba
o
Bloque
Nacionalista Galego e non
reivindicaba ninguén máis como
efectivamente, a defensa dos
servizos ferroviarios, pois, en
concreto no
Parlamento do
Estado e no
resto das
administracións tamén.

O certo é que os sucesivos

O certo é que os

sucesivos
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gobernos do Partido Socialista, e
do
Partido
Popular,
teñen
abandonado ao longo dos últimos
anos
os
nosos
servizos
ferroviarios, sen facer as máis que
necesarias ou as máis que
innecesarios investimentos.

gobernos do Partido Socialista, e
do Partido Popular, teñen
abandonado ao longo dos últimos
anos
os
nosos
servizos
ferroviarios, sen facer as máis
que necesarias ou as máis que
innecesarios investimentos.

É certo que o golpe definitivo llo
fai o Partido Popular co Reais
Decretos que aquí se describen,
pois, priorizando, ademais, os
criterios economicistas sobre o
verdadeiro valor que teñen os
servizos ferroviarios
e en
concreto os servizos de cercanías.
Hai que destacar que Galiza, en
concreto a área da Coruña e Ferrol
é a única área coas mesmas
características o mesmo número
de habitantes do Estado Español
que non ten servizo de cercanías.
O que temos, é efectivamente ao
final unhas estradas cheas, pois,
de coches privados, maior
contaminación, menor benestar,
etcétera, etcétera. Entón nós
cremos que ten que implementarse
este servizo de proximidade, este
servizo público de tren de
proximidade entre A Coruña e
Ferrol, pero tamén entre as
grandes cidades porque temos que
recordar que as 5 grandes cidades
do noso país non están conectadas
por tren tamén por suposto, hai
que conectalas tamén con noso
rural. Non se pode abandonar o
noso rural porque ao final non se
sabe que vai antes o ovo ou a
galiña. As veces, a despoboación
tamén se produce pola falta de
conexión,
pola
falta
de

É certo que o golpe definitivo llo
fai o Partido Popular co Reais
Decretos que aquí se describen,
pois, priorizando, ademais, os
criterios economicistas sobre o
verdadeiro valor que teñen os
servizos ferroviarios
e en
concreto
os
servizos
de
proximidade. Hai que destacar
que Galiza, en concreto a área da
Coruña e Ferrol é a única área
coas mesmas características o
mesmo número de habitantes do
Estado Español que non ten
servizo de proximidade. O que
temos, é efectivamente ao final
unhas estradas cheas, pois, de
coches
privados,
maior
contaminación, menor benestar,
etcétera, etcétera. Entón nós
cremos
que
ten
que
implementarse este servizo de
proximidade, este servizo público
de tren de proximidade entre A
Coruña e Ferrol, pero tamén
entre as grandes cidades porque
temos que lembrar que as 5
grandes cidades do noso país non
están conectadas por tren tamén
por suposto, hai que conectalas
tamén con noso rural. Non se
pode abandonar o noso rural
porque ao final non se sabe que
vai antes o ovo ou a galiña. As
veces, a despoboación tamén
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infraestruturas. Entón, bueno,
claro que imos a apoiar esta
moción. Ademais consideramos é
moi importante que se transfiran
as competencias tamén a Xunta de
Galiza porque xa que desde o
Estado, non nos fan caso, non
queren realmente que teñamos un
servizo de cercanías digno e
asentado ao noso territorio, pois,
daquela, teremos que gobernarnos
nós a nós mesmos. Teremos que
asumir esas competencias e
desenvolver ese servizo que, por
certo, xa hai infraestrutura,
simplemente hai que poñela en
marcha.

prodúcese pola falta de conexión,
pola falta de infraestruturas.
Entón, bo, claro que imos a
apoiar esta moción. Ademais
consideramos é moi importante
que se transfiran as competencias
tamén a Xunta de Galiza porque
xa que desde o Estado, non nos
fan caso, non queren realmente
que teñamos un servizo de
proximidade digno e asentado ao
noso territorio, pois, daquela,
teremos que gobernarnos nós a
nós mesmos. Teremos que asumir
esas competencias e desenvolver
ese servizo que, por certo, xa hai
infraestrutura, simplemente hai
que poñela en marcha.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Polo Grupo Socialista, señora
Neira.

Polo Grupo Socialista, señora
Neira.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

El Grupo Municipal Socialista,
votará favorablemente a esta
moción. Es una pena que no esté
el Partido Popular porque tocaría
hablar
de
transporte
metropolitano,
pero
bueno
aprovecho para saludarnos porque
seguramente nos están siguiendo
por streaming.

O Grupo Municipal Socialista,
votará favorablemente a esta
moción. É unha pena que non
estea o Partido Popular porque
tocaría falar de transporte
metropolitano, pero bo aproveito
para
saudarnos
porque
seguramente nos están seguindo
por streaming.

Vamos a ver, la cuestión, yo, voy

Imos ver, a cuestión, eu, vou dicir
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a decir exactamente lo mismo que
ya dije en una moción similar que
es la que se presentó en este Salón
de Plenos relativa al tren de
cercanías.

exactamente o mesmo que xa
dixen nunha moción similar que é
a que se presentou neste Salón de
Plenos relativa ao tren de
proximidade.

No se puede hablar de mejoras en
el transporte metropolitano sin
hablar de un elemento pendiente
como es el desarrollo desde luego
del tren de cercanías. No
solamente no desarrollado sino
evidentemente como el gobierno
tanto de la Xunta de Galicia,
como el Ministerio de Fomento, el
señor Rajoy, bueno, pues por esa
privatización de RENFE y por esa
división, ya como ellos mismos
decían, entre el ADIF bueno y el
ADIF malo, convertido en un
elemento absolutamente residual,
hay que, además, tener en cuenta
como esta privatización de
RENFE, que responde a eso que
está tan en plan de moda, los
asesores económicos de los
Partidos Políticos que se llama el
capitalismo de amiguetes y que no
supone sino vender las empresas
públicas y aquello que garantiza
servicios en igualdad, al final la
empresa es de los amigos, supone,
desde luego, en el caso del
transporte por ferrocarril, bueno,
pues, un elemento que va en
contra de la cohesión territorial
teniendo en cuenta que las normas
dicen, en este momento, que más
allá…, perdón que las líneas que
no llegan al 15% de rentabilidad,
pues son líneas que financian los
municipios o financian las
comunidades
autónomas
o

Non se pode falar de melloras no
transporte metropolitano sen
falar dun elemento pendente como
é o desenvolvemento desde logo
do tren de proximidade. Non
soamente non desenvolvido senón
evidentemente como o goberno
tanto da Xunta de Galicia, como o
Ministerio de Fomento, o señor
Rajoy, bo, pois por esa
privatización de RENFE e por esa
división, xa como eles mesmos
dicían, entre o ADIF bo e o ADIF
malo, convertido nun elemento
absolutamente residual, hai que,
ademais, ter en conta como esta
privatización de RENFE, que
responde a iso que está tan en
plan de moda, os asesores
económicos
dos
Partidos
Políticos que se chama o
capitalismo de amiguetes e que
non supón senón vender as
empresas públicas e aquilo que
garante servizos en igualdade, ao
final a empresa é dos amigos,
supón, desde logo, no caso do
transporte por ferrocarril, bo,
pois, un elemento que vai en
contra da cohesión territorial
tendo en conta que as normas din,
neste momento, que máis aló…,
perdón que as liñas que non
chegan ao 15% de rendibilidade,
pois son liñas que financian os
municipios ou financian as
comunidades
autónomas
ou
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financian los ciudadanos con sus
billetes, por lo tanto, todo lo que
implique mejora del transporte
metropolitano y también mejora
de la red de cercanías, por
supuesto, a favor.

financian os cidadáns cos seus
billetes, por tanto, todo o que
implique mellora do transporte
metropolitano e tamén mellora
da rede de proximidade, por
suposto, a favor.

Y yo si me va a permitir que me
queda un minuto y a ver si yo
empiezo a ejercer eso que tanto
pido,
que
no
tenemos
necesariamente que agotar los
tiempos, por decir algo de lo que
ha pasado aquí. Yo creo que es
gravísimo que un Grupo Político
se levante de un Pleno en una
actitud que tiene claramente
pactada de antemano por no
entender que se les pueda decir
que sí o que no a una determinada
moción al margen de que todos
podemos tener opinión de lo que
suponen las mociones. Gravísimo
también me parece que se diga
que los otros Grupos Políticos,
incluido el Partido Popular, nos
creemos
Partido
totalmente
democrático. Yo, por supuesto,
que pertenezco a un Partido
radicalmente democrático con 137
años de historia, no sé si
necesitamos meternos en una
piscina o salir de la piscina. Estoy
muy orgullosa de la historia de mi
Partido y desde luego la
democracia, tendrán que empezar
a entender que no aparecen las
instituciones porque aparezca
PODEMOS, porque aparezca
Barcelona en común, porque
aparezca
Marea
y
porque
aparezcan nuevas formas políticas
emergentes. Indudablemente son

E eu se me vai a permitir que me
queda un minuto e a ver se eu
empezo a exercer iso que tanto
pido,
que
non
temos
necesariamente que esgotar os
tempos, por dicir algo do que
pasou aquí. Eu creo que é
gravísimo que un Grupo Político
se levante
dun Pleno nunha
actitude que ten claramente
pactada de antemán por non
entender que se lles poida dicir
que si ou que non a unha
determinada moción á marxe de
que todos podemos ter opinión do
que
supoñen
as
mocións.
Gravísimo tamén me parece que
se diga que os outros Grupos
Políticos, incluído o Partido
Popular,
crémonos
Partido
totalmente democrático. Eu, por
suposto, que pertenzo a un
Partido radicalmente democrático
con 137 anos de historia, non sei
se necesitamos meternos nunha
piscina ou saír da piscina. Estou
moi orgullosa da historia do meu
Partido e desde logo a
democracia, terán que empezar a
entender que non aparecen as
institucións
porque
apareza
PODEMOS, porque apareza
Barcelona en común, porque
apareza
Marea
e
porque
aparezan novas formas políticas
emerxentes. Indubidablemente son
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un fenómeno a respetar, a tener en
cuenta, a considerar y que cuentan
con el apoyo de los ciudadanos.
Pero hagan ustedes el favor de
entender que el adanismo no es lo
que tienen que manejar la política,
que la política es gestionar, que la
política quizás son menos
mociones y más asuntos que la
política es, desde luego, tomar
decisiones que los va a convertir
ustedes dentro de nada en seres no
vírgenes y por lo tanto seres que
van a tener que estar sujetos al
escrutinio popular y de eso se trata
gobernar, que seguramente sería
muchísimo más fácil estar en la
oposición, seguramente, pero a
ustedes les ha tocado el gobierno
y el gobierno implica tomar
decisiones y una decisión y una
cuestión de talante implica, en el
talente democrático del
que
ustedes tanto alarde hacen, no
solamente es erigirse en la voz
popular de todo el mundo porque
cada uno representará a sus
militantes a sus votantes a sus
simpatizantes,
sino
también
asumir como miembros de un
gobierno todas aquellas opiniones
que se den desde el respeto
aunque sean discrepantes. Por lo
tanto, yo si que le pediría al señor
Lema, que cuando hable de los
Partidos
radicalmente
democráticos, al menos en la parte
que le corresponde al mío y por
supuesto a los demás que hable
con un poquito más de respeto
hacia nosotros que nos sentamos
aquí, hacia nuestros militantes,
hacia nuestros votantes y hacia la

un fenómeno para respectar, a ter
en conta, a considerar e que
contan co apoio dos cidadáns.
Pero fagan vostedes o favor de
entender que o adanismo non é o
que teñen que manexar a política,
que a política é xestionar, que a
política quizais son menos
mocións e máis asuntos que a
política é, desde logo, tomar
decisións que os vai a converter
vostedes de aquí a un pouco en
seres non virxes e por tanto seres
que van ter que estar suxeitos ao
escrutinio popular e diso trátase
gobernar, que seguramente sería
moitísimo máis fácil estar na
oposición, seguramente, pero a
vostedes tocoulles o goberno e o
goberno implica tomar decisións
e unha decisión e unha cuestión
de talante implica, no talante
democrático do
que vostedes
tanto alarde fan, non soamente é
erixirse na voz popular de todo o
mundo
porque
cada
un
representará aos seus militantes
aos seus votantes aos seus
simpatizantes,
senón
tamén
asumir como membros dun
goberno todas aquelas opinións
que se dean desde o respecto
aínda que sexan discrepantes. Por
tanto, eu se que lle pediría ao
señor Lema, que cando fale dos
Partidos
radicalmente
democráticos, polo menos na
parte que lle corresponde ao meu
e por suposto aos demais que
fale cun pouquiño máis de
respecto cara a nós que nos
sentamos aquí, cara aos nosos
militantes, cara aos nosos
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historia de este país.

votantes e cara á historia deste
país.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Neira.

Moitas grazas, señora Neira.

Non conseguiu cinguirse ao
tempo, pero como casi ninguén
deste Pleno.

Non conseguiu cinguirse ao
tempo, pero como case ninguén
deste Pleno

Agora como falta un Grupo non
sei se ramatamos ou non.

Agora como falta un Grupo non
sei se ramatamos ou non.

Rematamos, non?

Rematamos, non?

Ben.

Ben.

Pasamos a votar a moción.

Pasamos a votar a moción.

Votación de la primera moción
del Grupo Municipal de Marea
Atlántica (MA)

Votación da primeira moción do
Grupo Municipal de Marea
Atlántica (MA)

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

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a primeira
moción presentada polo Grupo
Municipal de Marea Atlántica,
producíndose
o
seguinte
resultado.

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

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

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

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada por unanimidade
dos presentes.

Queda
aprobada
por
unanimidade dous presentes.

Acuerdo

Acordo

110 – Moción basada en la
petición de la Plataforma en
Defensa del Tren A Coruña y As
Mariñas, relativa al servicio
público de tren de proximidad
entre A Coruña y Ferrol y otras
peticiones de mejora.

110 - Moción baseada na
petición da Plataforma en
Defensa do Tren A Coruña e As
Mariñas, relativa ao servizo
público de tren de proximidade
entre A Coruña e Ferrol e outras
peticións de mellora.

Primero.- Instar a la Xunta de
Galicia y al futuro Gobierno del
Estado a que intensifiquen los
trabajos conjuntos para la mejora
de la oferta ferroviaria. Esto
consta infraestructura, material
rodante, prestaciones de las líneas
A Coruña-Ferrol e A Coruña
Lugo con criterios de proximidad
y con el fin de acortar los tiempos
de viaje, ampliar horarios y
frecuencias
y
facilitar
la
intermodalidad
con
la
implantación de un billete único
combinado para autobús y
ferrocarril.

Primeiro.- Instar á Xunta de
Galicia e ao futuro Goberno do
Estado a que intensifiquen os
traballos conxuntos para a
mellora da oferta ferroviaria. Isto
consta infraestrutura, material
rodante, prestacións das liñas A
Coruña-Ferrol e A Coruña Lugo
con criterios de proximidade e co
fin de acurtar os tempos de viaxe,
ampliar horarios e frecuencias e
facilitar a intermodalidad coa
implantación dun billete único
combinado para autobús e
ferrocarril.

Acuerdo número dos.- Instar a la
Xunta de Galicia, de confirmarse
la sentencia del Supremo, que deja
sin efecto las concesiones de
transporte de línea regular por
carretera, aproveche un nuevo
estudio de las concesiones que

Acordo número dous.- Instar á
Xunta de Galicia, de confirmarse
a sentenza do Supremo, que deixa
sen efecto as concesións de
transporte de liña regular por
estrada, aproveite un novo estudo
das concesións que teña en contra
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tenga en contra el criterio de
complementariedad
de
los
distintos modos de transporte
eliminando la competencia entre
ellos y partiendo de un estudio de
demanda
dándole
siempre
prioridad al transporte menos
contaminante.

o criterio de complementariedade
dos distintos modos de transporte
eliminando a competencia entre
eles e partindo dun estudo de
demanda
dándolle
sempre
prioridade ao transporte menos
contaminante.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción de Marea Atlántica contra
o peche de camas nos centros
hospitalarios de cidade e en
defensa da sanidade pública.

Moción de Marea Atlántica
contra o peche de camas nos
centros hospitalarios de cidade e
en defensa dá sanidade pública.

Ten a palabra a señora Cameán.

Ten a palabra a señora Cameán.

Segunda.- Moción contra peche
de
camas
nos
centros
hospitalarios de cidade e en
defensa da sanidade pública.

Segunda.- Moción contra peche
de
camas
nos
centros
hospitalarios de cidade e en
defensa da sanidade pública.

Intervenciones

Intervencións

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Si.

Si.

O Grupo Municipal da Marea
Atlántica propón ao Pleno do
Concello a adopción dos seguintes
acordos:

O Grupo Municipal da Marea
Atlántica propón ao Pleno do
Concello a adopción dúas
seguintes acordos:

Primeiro.-O Pleno Municipal
rexeita o peche de camas nos
hospitais da cidade e insta á
Xunta de Galicia a revocar
esta decisión, poñendo todos
os recursos dispoñíbeis para
atender as necesidades reais da

Primeiro.-O Pleno Municipal
rexeita o peche de camas nos
hospitais da cidade e insta á
Xunta de Galicia a revogar
esta decisión, poñendo todos
os recursos dispoñibles para
atender as necesidades reais da
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veciñanza.

veciñanza.

Segundo.-O Pleno Municipal
manifesta
o
seu
máis
absoluto
rexeitamento
á
política de recortes sanitarios que
están levando a cabo tanto o
Goberno
Central
como
a
Xunta de Galicia.

Segundo.-O Pleno Municipal
manifesta
o
seu
máis
absoluto
rexeitamento
á
política de recortes sanitarios que
están levando a cabo tanto o
Goberno Central como a Xunta
de Galicia.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Cameán,
pode proceder á defensa da
moción.

Moitas grazas, señora Cameán,
pode proceder á defensa da
moción.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Ben.

Ben.

Súmome ás palabras que dicía a
compañeira Neira, que una mágoa
que neste momento non estea
presente o Partido Popular, sobre
todo cando imos a falar, nada
menos que de recortes. Recortes
dos que terían moitas cousas que
explicarnos.

Súmome ás palabras que dicía a
compañeira Neira, que unha
mágoa que neste momento non
estea presente ou Partido
Popular, sobre todo cando imos a
falar, nada menos que de
recortes. Recortes dous que terían
moitas cousas que explicarnos.

A Sanidade Pública Universal e
de Calidade é a base fundamental
para o desenvolvemento do
Estado de benestar. E un dos
pilares
para
asegurar
a
solidariedade e a equidade dentro
dunha
sociedade. E supón,
ademais, o esforzo das persoas
con máis poder económico e das
máis sanas tamén para permitir a
atención sanitaria dos que teñen
nenos e que están enfermos.

A Sanidade Pública Universal e
de Calidade é a base fundamental
para o desenvolvemento do
Estado de benestar. E uns dos
piares
para
asegurar
a
solidariedade e a equidade dentro
dunha
sociedade. E supón,
ademais, o esforzó u das persoas
con máis poder económico e das
máis sas tamén para permitir a
atención sanitaria dos que teñen
nenos e que están enfermos.
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A política sanitaria da actual
Xunta de Galicia está a deteriorar
e facer inviable
o sistema
Sanitario Público Galego. Nestes
últimos anos de goberno
do
Partido Popular hai unha campaña
xeneralizada para desprestixiar ou
desmantelar o sistema público de
saúde, buscan, dende logo, unha
oportunidade de negocio. A falta
de interés da Xunta pola Sanidade
Pública,
concretáse
na
masificación, as listas de agardar
para as intervencións quirúrxicas,
para
as
consultas
dos
especialistas, e máis recentemente
para medicina xeral e pediatría.

A política sanitaria da actual
Xunta de Galicia está a deteriorar
e facer inviable
o sistema
Sanitario Público Galego. Nestes
últimos anos de goberno
do
Partido Popular hai unha
campaña
xeneralizada para
desprestixiar ou desmantelar o
sistema público de saúde, buscan,
dende logo, unha oportunidade de
negocio. A falta de interese da
Xunta pola Sanidade Pública,
concretáse na masificación, as
listas de agardar para as
intervencións quirúrxicas, para as
consultas dos especialistas, e
máis
recentemente
para
medicamento xeral e pediatría.

Como unha proba máis destas
políticas a Xunta decide pechar
camas hospitalarias durante este
mes de verán e como excusa, que
non convence dende logo a
ninguén, din que porque baixa a
actividade dos centros e nós nos
preguntamos,
non
será,
precisamente, ao revés? Non
baixará a actividade nos centros
porque pechan camas e porque
non cubren con persoal as
vacacións, nin as baixas? Con
estas decisión somos as persoas as
que sufrimos un importante
deterioro na calidade dos servizos
sanitarios. En consecuencia as
persoas máis pobres e máis
enfermas as que con estas
políticas pouco a pouco se verán
excluídas do sistema sanitario.

Como unha proba máis destas
políticas a Xunta decide pechar
camas hospitalarias durante este
mes de verán e como escusa, que
non convence dende logo a
ninguén, din que porque baixa a
actividade dous centros e nós
preguntámonos,
non
será,
precisamente, ao revés? Non
baixará a actividade nos centros
porque pechan camas e porque
non cobren con persoal as
vacacións, nin as baixas? Con
estas decisión somos as persoas
as que sufrimos unha importante
deterioración na calidade dos
servizos
sanitarios.
En
consecuencia as persoas máis
pobres e máis enfermas as que
con estas políticas pouco a pouco
veranse excluídas do sistema
sanitario.
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Hai dende logo unha clara
estratexa de avanzar até conseguir
que o dereito da protección á
saude deixe de ser un dereito de
toda a cidadanía e pase a ser un
privilexio para aqueles e aquelas
que podan pagala, deixando para
os demais aquel modelo, non tan
lonxano hoxe da beneficencia.

Hai desde logo unha clara
estratexa
de
avanzar
ata
conseguir que o
dereito da
protección á saude deixe de ser
un dereito de toda a cidadanía e
pase a ser un privilexio para
aqueles e aquelas que poidan
pagala, deixando para os demais
aquel modelo, non tan lonxano
hoxe da beneficencia.

Desde as administracións e dende
este concello temos a obriga e a
responsabilidade
de
esixir
políticas que garanticen unha
sanidade pública universal e de
calidade por tanto traemos esta
moción a aprobación a Pleno,
como xa indiquei, para rexeitar o
peche de camas nos hospitais
desta cidade, para instar á Xunta a
revocar esta decisión.

Desde as administracións e dende
este concello temos a obriga e a
responsabilidade
de
esixir
políticas que garantan unha
sanidade pública universal e de
calidade por tanto traemos esta
moción a aprobación a Pleno,
como xa indiquei, para rexeitar o
peche de camas nos hospitais
desta cidade, para instar á Xunta
a revogar esta decisión.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Cameán.

Moitas grazas, señora Cameán.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si.

Si.

Anunciar o voto a favor do BNG,
diante desta moción e nos
anteriores veráns nos que se
produciron peches de camas, nós
trouxemos, pois, tamén mocións a
este Pleno. Pleno que por desgraza
non se puideron nin debater a
pesar de que o Partido Popular,
tiña a competencia na Xunta de
Galicia neste sentido.

Anunciar o voto a favor do BNG,
diante desta moción e nos
anteriores veráns nos que se
produciron peches de camas, nós
trouxemos, pois, tamén mocións a
este Pleno. Pleno que por
desgraza non se puideron nin
debater a pesar de que o Partido
Popular, tiña a competencia na
Xunta de Galicia neste sentido.
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A min paréceme especialmente
preocupantes as declaracións do
propio conselleiro de Sanidade
que di que lle importa máis o
peche das habitacións das camas
dos hoteis que nos hospitais. É
realmente revelador que alguén
poida chegar a dicir isto. Como
podemos ter o noso sistema
sanitario en máis dunha persoa
que pode chegar a dicir isto. Máis
de 200 camas pechadas na Coruña
pero tamén en todo o país se
pechas camas no verán. E a min
ao final, o tema dos recortes,
chámame… Non sei si dicir
recortes ou o final é recortes na
pública pero derivacións na
privada. Hai que completar o
sintagma porque ao final se está
recortando na Sanidade Pública,
pero o que se está facendo e
derivar á xente á privada.

A min paréceme especialmente
preocupantes as declaracións do
propio conselleiro de Sanidade
que di que lle importa máis o
peche das habitacións das camas
dos hoteis que nos hospitais. É
realmente revelador que alguén
poida chegar a dicir isto. Como
podemos ter o noso sistema
sanitario en máis dunha persoa
que pode chegar a dicir isto. Máis
de 200 camas pechadas na
Coruña pero tamén en todo o país
se pechas camas no verán. E a
min ao final, o tema dos recortes,
chámame? Non sei se dicir
recortes ou o final é recortes na
pública pero derivacións na
privada. Hai que completar o
sintagma porque ao final está a
recortarse na Sanidade Pública,
pero o que se está a facer e
derivar á xente á privada.

Eu, outro día, nunha cola, para
facer unha reclamación no
SERGAS,
encontreime
con
bastantes persoas que estaban
efectivamente sufrindo isto, que
na pública non se lles podía
operar pero si que a moitos os
pasaban á privada. E non só iso
senón que se te negas a operarte,
na privada e se te negas a aceptar
esa derivación, inmediatamente te
quintan da lista de espera e volven
a empezar todo o proceso. Ao
final o que estamos vendo e que
se intentan substituir ou que se
intenta premiar a Sanidade
Privada en detrimento da pública.
E creo que moito mellor nos iria

Eu, outro día, nunha cola, para
facer unha reclamación no
SERGAS,
encontreime
con
bastantes persoas que estaban
efectivamente sufrindo isto, que
na pública non se lles podía
operar pero si que a moitos
pasábanvos á privada. E non só
iso senón que se te negas a
operarte, na privada e se te negas
a aceptar esa
derivación,
inmediatamente che quintan da
lista de espera e volven a empezar
todo o proceso. Ao final o que
estamos vendo e que se tentan
substituir ou que se tenta premiar
a Sanidade Privada en detrimento
da pública. E creo que moito
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se se investisen todos os cartos
que ao final acaba chupando a
privada, se se investisen na
pública creo que é algo de lóxica.

mellor nos iria se se investisen
todos os cartos que ao final acaba
chupando a privada, se se
investisen na pública creo que é
algo de lóxica.

Entón, nada máis que o noso voto
favorable a esta moción e nada
máis.

Entón, nada máis que o noso voto
favorable a esta moción e nada
máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Señora Barcón.

Señora Barcón.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Anunciar el voto favorable del
Partido Socialista y voy a
explicar. Seguramente les hará
menos gracia mi intervención.

Anunciar o voto favorable do
Partido Socialista e vou explicar.
Seguramente lles fará menos
graza a miña intervención.

Nosotros vamos a votar a favor
básicamente por dos cuestiones
porque a mí me pasa lo que le
pasa al señor Dapena, que decía
usted que yo soy muy del PSOE,
tengo ese defecto, seguramente
por eso me siento aquí.

Nós imos votar a favor
basicamente por dúas cuestións
porque a min pásame o que lle
pasa ao señor Dapena, que dicía
vostede que eu son moi do PSOE,
teño ese defecto, seguramente por
iso séntome aquí.

Nosotros vamos a votar a favor
esta moción porque somos de la
vieja política, señor Lema. De tan
vieja de aquella Ley de Sanidad
que garantizó la salud, una
sanidad pública y universal para
todos los españoles y las
españolas.

Nós imos votar a favor esta
moción porque somos da vella
política, señor Lema. De tan
vella daquela Lei de Sanidade que
garantiu a saúde, unha sanidade
pública e universal para todos os
españois e as españolas.
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Yo no sabía que al final este día
iba a ser tan histórico. Pensé que
iba a ser histórico a medias, se ha
ido convirtiendo cada vez en más
histórico.
Hemos oído a un
Concejal de la nueva política decir
que no puede pintar una rotonda
porque no tiene 800.000 euros, o a
una Concejala que ha dejado a un
curso entero de niños y niñas sin
becas
en
Estados
Unidos.
Presumir lo bien que hizo esa
gestión. Esto si que es nueva
política, pero ya pensábamos que
no nos quedaba nada, nos ha
quedado la intervención de un
Concejal de la nueva política,
diciendo que estamos aquí en un
simulacro y nosotros no, señor
Lema, nosotros vamos a votar a
favor aquí porque creemos que
esto no es un simulacro. Esto es el
Salón
de
Plenos
de
un
Ayuntamiento. Un lugar donde
usted representa a todos los
ciudadanos y nosotros también,
donde ustedes tiene que gestionar
las confianza de todos los
ciudadanos los que les votaron y
los que no, que se siente
representados en ustedes y
nosotros también donde ustedes
tienen que entenderse con los
demás, esto es lo que significa
este Salón de Plenos y como
nosotros representamos a esa vieja
política que le dio sentido a esa
representación de los ciudadanos
y que le dio sentido a la
democracia por eso vamos a votar
que si. Porque sino nos iríamos o
no valdría para nada, ni instar

Eu non sabía que ao final este día
ía ser tan histórico. Pensei que ía
ser histórico a medias, foise
convertendo cada vez en máis
histórico. Oímos a un concelleiro
da nova política dicir que non
pode pintar unha rotonda porque
non ten 800.000 euros, ou a unha
concelleira que deixou a un curso
enteiro de nenos e nenas sen
bolsas en Estados Unidos.
Presumir o ben que fixo esa
xestión. Isto se que é nova
política, pero xa pensabamos que
non
nos
quedaba
nada,
quedounos a intervención dun
concelleiro
da nova política,
dicindo que estamos aquí nun
simulacro e nós non, señor Lema,
nós imos votar a favor aquí
porque cremos que isto non é un
simulacro. Isto é o Salón de
Plenos dun Concello. Un lugar
onde vostede representa a todos
os cidadáns e nós tamén, onde
vostedes ten que xestionar as
confianza de todos os cidadáns os
que lles votaron e os que non, que
sente representados en vostedes e
nós tamén onde vostedes teñen
que entenderse cos demais, isto é
o que significa este Salón de
Plenos e como nós representamos
a esa vella política que lle deu
sentido a esa representación dos
ciudadanos e que lle deu sentido
á democracia por iso imos votar
que
se.
Porque
senón
iriámonos/iriámosnos ou non
valería para nada, nin instar dese
aquí, tería ningún significado.
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dese
aquí,
significado.

tendría

ningún

Hoy hemos oído aquí, algunas
cuestiones que a mí me hacen que
no tenga ni que pedirle respeto,
como ha hecho mi compañera
porque ni siquiera me hace falta.
Que respete al Partido Socialista,
una persona que nos dice que lo
que hacemos en el Salón de
Plenos no vale para nada. Claro
que vale. Aquí se resuelven los
problemas de los ciudadanos de
los coruñeses, también el de la
Sanidad Pública, aquí podemos
levantar la voz en contra de los
recortes, de todos. De los recortes
en las camas y de los recortes que
supone que no se sepa gestionar el
bono taxi porque lo del bono taxi
no tiene la culpa los taxis. De lo
otro no tiene la culpa las
empresas, la tiene usted, señora
Concejala, usted que es una
incapaz. Por eso vamos a votar a
favor esta moción porque creemos
que lo que hacemos aquí vale para
algo. Que ustedes tienen la
obligación de mejorar la vida de
los ciudadanos que confiaron en
ustedes, de todos los que les
votaron y los que no. Porque
pertenecemos a esa vieja política
que un día aprobó la Ley General
de Sanidad y que aquellos que se
fueron hoy que no merecen ni que
les hablemos ni siquiera por
streaming, se han empeñado en ir
recorte, tras recorte.

Hoxe oímos aquí, algunhas
cuestións que a min fanme que
non teña nin que pedirlle
respecto, como fixo a miña
compañeira porque nin sequera
faime falta. Que respecte ao
Partido Socialista, unha persoa
que nos di que o que facemos no
Salón de Plenos non vale para
nada. Claro que vale. Aquí
resólvense os problemas dos
cidadáns dos coruñeses, tamén o
da Sanidade Pública, aquí
podemos levantar a voz en contra
dos recortes, de todos. Dos
recortes nas camas e dos recortes
que supón que non se saiba
xestionar o bono taxi porque o do
bono taxi non ten a culpa os taxis.
Do outro non ten a culpa as
empresas, tena vostede, señora
Concelleira, vostede que é unha
incapaz. Por iso imos votar a
favor esta moción porque cremos
que o que facemos aquí vale para
algo. Que vostedes teñen a
obrigación de mellorar a vida dos
cidadáns que confiaron en
vostedes, de todos os que lles
votaron e os que non. Porque
pertencemos a esa vella política
que un día aprobou a Lei Xeral de
Sanidade e que aqueles que se
foron hoxe que non merecen nin
que lles falemos nin sequera por
streaming, empeñáronse en ir
recorte, tras recorte.

Muchas gracias.

Moitas grazas.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Barcón.

Moitas grazas, señora Barcón.

Procedemos
moción.

á

votación

da

Procedemos
moción.

á

votación

da

Votación de la segunda moción
del Grupo Municipal de Marea
Atlántica

Votación da segunda moción do
Grupo Municipal de Marea
Atlántica

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la segunda
moción del Grupo Municipal de
Marea Atlántica, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a segunda
moción do Grupo Municipal de
Marea Atlántica, producíndose o
seguinte resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (10
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) ( 6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) ( 6 votos).

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

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Aprobada
a
moción
unanimidade dos presentes.

por

Aprobada
a
moción
unanimidade dos presentes.

por

111 – Moción contra el cierre de
las camas en los centros
hospitalarios de la ciudad y en
defensa de la sanidad pública

111 - Moción contra o peche das
camas nos centros hospitalarios
da cidade e en defensa da
sanidade pública

Primero.-El

Primeiro.-O

Pleno

Municipal

Pleno

Municipal
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rechaza el cierre de camas en los
hospitales de la ciudad e insta a la
Xunta de Galicia a revocar
esta decisión, poniendo todos
los recursos disponibles para
atender las necesidades reales del
vecindario.

rexeita o peche de camas nos
hospitais da cidade e insta á
Xunta de Galicia a revogar
esta decisión, poñendo todos
os recursos dispoñibles para
atender as necesidades reais da
veciñanza.

Segundo.-El Pleno Municipal
manifiesta su más absoluto
rechazo
a
la
política
de recortes sanitarios que están
llevando a cabo tanto el Gobierno
Central como la Xunta de Galicia.

Segundo.-O Pleno Municipal
manifesta o seu máis absoluto
rexeitamento
á
política
de recortes sanitarios que están a
levar a cabo tanto o Goberno
Central como a Xunta de Galicia.

3º.- Preguntas orales

3º.- Preguntas orais

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Pasamos as preguntas de resposta
oral.

Pasamos as preguntas de resposta
oral.

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego
sobre
reforma
do
Regulamento
Orgánico
do
Participación Cidadana,

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego
sobre
reforma do
Regulamento
Orgánico
do
Participación Cidadana,

Ah! Pero volven. Queren volver?
Pois agora non sei se deixarlles.

Ah! Pero volven. Queren volver?
Pois agora non sei se deixarlles.

Por favor pasen.

Por favor pasen.

A las veintidós horas y cuatro
minutos entra en el Salón de
Sesiones los Concejales y
Concejalas pertenecientes al
Grupo Popular.

Ás vinte e dúas horas e catro
minutos entra no Salón de
Sesións os Concelleiros e
Concelleiras pertencentes ao
Grupo Popular.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Preguntas Orales del Grupo

Preguntas

Orais

do

Grupo
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Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Municipal
do
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Primera.- Pegunta oral sobre
Reforma
del
Reglamento
Orgánico
de
Participación
Ciudadana.

Primeira.- Pegunta oral sobre
Reforma
do
Regulamento
Orgánico
de
Participación
Cidadá.

Señora Veira González

Señora Veira González

Para cando ten pensado o
Goberno Municipal convocar a
Comisión Especial de Reforma do
Regulamento Orgánico Municipal
e do Reglamento Orgánico de
Participación Cidadá para dar
comezo á súa reforma?

Para cando ten pensado o
Goberno Municipal convocar a
Comisión Especial de Reforma do
Regulamento Orgánico Municipal
e do Regulamento Orgánico de
Participación Cidadá para dar
comezo á súa reforma?

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Boa noite.

Boa noite.

Como sabe a Comisión está
convocada para esta primeira
semán, para o xoves en concreto
ás 11 da mañán.

Como sabe a Comisión está
convocada para esta primeira
semana, para o xoves en concreto
ás 11 da mañán.

Señora Veira González

Señora Veira González

Que casualidade, tamén, que a
propia…

Que casualidade, tamén, que a
propia…

Teño que dicilo, de repente
recibimos hoxe esta convocatoria
cando xa pedimos por escrito e
por Rexistro que se convocase hai
meses e non se fixo caso omiso.
Será que non queren volver
escoitar neste Pleno dicir como
non se está cumprindo co acordo
de organización que asinamos o
20 de xullo do ano pasado e será

Teño que dicilo, de súpeto
recibimos hoxe esta convocatoria
cando xa pedimos por escrito e
por Rexistro que se convocase hai
meses e non se fixo caso omiso.
Será que non queren volver
escoitar neste Pleno dicir como
non se está cumprindo co acordo
de organización que asinamos o
20 de xullo do ano pasado e será
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que non queren escoitarme dicir
que nas conversas previas,
ainvestidura do señor Ferreiro
como alcalde, chegamos a
conclusión, nesas conversas, que
era necesario modificar este
Reglamento
Orgánico
de
Participación Ciudadá que si,
señor Lema non reformamos
durante o noso mandato ainda que
foi a nosa intención reformalo,
cónstalle
á
concelleira
de
Participación Cidada. Por suposto
o que non iamos facer é aplicalo,
porque un regulamento é un
regulamento antidemocrático, que
entre outras cousas, no seu
Consello Estatal Municipal ten
membros que son nomeados a
dedo polo alcalde, por suposto que
non o aplicamos porque hai que
reformalo. Chegamos a esa
conclusión con carácter previo a
imvestidura do señor Ferreiro.
Chegamos a esa conclusión os
catro Grupos Políticos que
estamos aquí sentados no acordo
de organización e agora, agora,
pois, finalmente agora, parece que
se vai convocar.

que non queren escoitarme dicir
que nas conversas previas, a
investidura do señor Ferreiro
como alcalde, chegamos a
conclusión, nesas conversas, que
era necesario modificar este
Regulamento
Orgánico
de
Participación Ciudadá que se,
señor Lema non reformamos
durante o noso mandato ainda
que foi a nosa intención
reformalo, cónstalle á concelleira
de Participación Cidada. Por
suposto o que non iamos facer é
aplicalo, porque un regulamento
é
un
regulamento
antidemocrático, que entre outras
cousas, no seu Consello Estatal
Municipal ten membros que son
nomeados a dedo polo alcalde,
por suposto que non o aplicamos
porque hai que reformalo.
Chegamos a esa conclusión con
carácter previo a imvestidura do
señor Ferreiro. Chegamos a esa
conclusión
os catro Grupos
Políticos que estamos aquí
sentados no
acordo de
organización e agora, agora,
pois, finalmente agora, parece
que se vai convocar.

A mín o que me gustaría é que se
convocase para traballar para ter
un método de traballo e para
reformalo, para reformalo no
sentido de que existan ao abeiro
dese Regulamento Orgánico de
Participación Cidadá, mecanismo,
para que a cidadanía, para que a
xente e que a veciñanza da nosa
cidade participe na toma de
decisións da nosa cidade, non só

A mín o que me gustaría é que se
convocase para traballar para ter
un método de traballo e para
reformalo, para reformalo no
sentido de que existan ao abeiro
dese Regulamento Orgánico de
Participación
Cidadá,
mecanismo, para que a cidadanía,
para que a xente e que a
veciñanza da
nosa cidade
participe na toma de decisións da
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para que sexa escoitada que por
suposto que é un dereito e que
por suposto que hai que garantilo
con este regulamento. Pero tamén
para que poida tomar decisións,
para que poida participar na toma
de decisión. Eu creo que esa é a
verdadeira participación e esa é a
que temos que implementar.

nosa cidade, non só para que sexa
escoitada que por suposto que é
un dereito e que por suposto que
hai que garantilo con este
regulamento. Pero tamén para
que poida tomar decisións, para
que poida participar na toma de
decisión. Eu creo que esa é a
verdadeira participación e esa é a
que temos que implementar.

E, por suposto, se cabe nese
regulamento de Participación
Cidadá algún dos mecanismos que
o goberno municipal ten posto en
marcha, de parte, por certo, pois,
se cabe, haberá que falalo, haberá
que reformulalos e incluilos neste
regulmento.

E, por suposto, se cabe nese
regulamento de Participación
Cidadá algún dos mecanismos
que o goberno municipal ten
posto en marcha, de parte, por
certo, pois, se cabe, haberá que
falalo, haberá que reformulalos e
incluílos neste regulmento.

Teño dito públicamente, que eu
creo que un dos motivos polos que
anulou o “Dillo ti”, foi
precisamente un acto de parte e
non é un organismo que veña
recollido neste Regulamento.
Seguramente se estivese recollido
en este Regulamento cunha
necesaria reformulación, pois non
tería sido botado a baixo pola
Xunta Electoral.

Teño dito publicamente, que eu
creo que un dous motivos polos
que anulou o “Dillo ti”, foi
precisamente un acto de parte e
non é un organismo que veña
recollido neste Regulamento.
Seguramente se estivese recollido
neste
Regulamento
cunha
necesaria reformulación, pois non
tería sido botado a baixo pola
Xunta Electoral.

Ao fin e ao cabo hay que reformar
este Regulamento, hai que
poñerse a traballar eu agardo que
a Comisión que vai haber o xoves,
marque un antes e un despois no
que esta materia e ademais como
dicía na pregunta, tamén hai que
reformar…

Ao fin e ao cabo hai que reformar
este Regulamento, hai que
poñerse a traballar eu agardo que
a Comisión que vai haber o xoves,
marque un antes e un despois no
que esta materia e ademais como
dicía na pregunta, tamén hai que
reformar…

A las veintidós horas y cinco
minutos se ausentan del Salón

Ás vinte e dúas horas e cinco
minutos auséntanse do Salón de
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de Sesiones las señoras Neira
Fernández y Barcón Sánchez.

Sesións as señoras Neira
Fernández e Barcón Sánchez.

… o Regulamento Orgánico
Municipal. Non podemos ter á
xente ata esta hora agardando para
intervir,
non
poden
durar
eternamente os Plenos e eu creo
que hai que darlle unhas voltas,
tamén, ao funcionamento do
Pleno.

…o
Regulamento
Orgánico
Municipal. Non podemos ter á
xente ata esta hora agardando
para intervir, non poden durar
eternamente os Plenos e eu creo
que hai que darlle unhas voltas,
tamén, ao funcionamento do
Pleno.

Nada máis.

Nada máis.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Como dicía a Comisión está
convocada desde esta misma
mañá. Pero, como sabe, este
Gobierno leva traballando, cousa
que ningún de vostedes fixeron,
co regulamento actual, un
reglamento vixente dende o ano
2004, desenvolvendo distintos
artículos para abrir novos dereitos
a cidadanía. Obviamente eso non
significa
que
no
estemos
incumplindo ningún acordo de
organización. Pois non estamos
renunciando á súa modificación,
de feito comezaremos a traballar
nesa modificación esta misma
semana. A nós o que nos interesa,
e garantir que os coruñeses e as
coruñesas teñan activos, canto
antes distintos canles plurais e
accesibles para participar das
políticas públicas e
tamén
mecanismos
para
participar
directamente
na
toma
de
decisión…

Como dicía a Comisión está
convocada desde esta mesma
mañá. Pero, como sabe, este
Goberno leva traballando, cousa
que ningún de vostedes fixeron, co
regulamento
actual,
un
regulamento vixente dende o ano
2004, desenvolvendo distintos
artículos para abrir novos
dereitos a cidadanía. Obviamente
iso non significa que non
esteamos incumplindo ningún
acordo de organización. Pois non
estamos a renunciar á súa
modificación,
de
feito
comezaremos a traballar nesa
modificación esta mesma semana.
A nós o que nos interesa, e
garantir que os coruñeses e as
coruñesas teñan activos, canto
antes distintos canles plurais e
accesibles para participar das
políticas públicas e
tamén
mecanismos
para
participar
directamente
na
toma
de
decisión…
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A las veintidós horas y cinco
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones la señora Longueira
Castro.

Ás vinte e dúas horas e cinco
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Longueira
Castro.

…como son por
exenplo os
orzamentos participativos que
agora mesmo están acontecendo.

…como son por exenplo
os
orzamentos participativos que
agora mesmo están acontecendo.

É agora memos que xa temos
garantidos distintos espazos, e
dereitos de participación a través
do escano cidadá, que hoxe
mesmo, pois, participarán dos
vecinos da cidade, como o popular
“Dillo ti” ou “A porta aberta” e
recentemente como dicía os
orzamentos participativos, pois,
abriremos un necario espazo para
regular os regulamentos e espacio
que esperamos que todas es todos
usemos con respecto, co respecto
que merece e realicemos un
traballo o máis eficaz posible,para
que a cidadanía teña o antes
posible un novo Regulamento de
Participación. Pero un
novo
Regulamento actualizado e acorde
aos tempos que vivimos.

É agora memos que xa temos
garantidos distintos espazos, e
dereitos de participación a través
do escano cidadá, que hoxe
mesmo, pois, participarán dous
veciños dá cidade, como ou
popular “Dillo ti” ou “A porta
aberta” e recentemente como
dicía
os
orzamentos
participativos, pois, abriremos un
necario espazo para regular os
regulamentos e espacio que
esperamos que todas é todos
usemos con respecto, co respecto
que merece e realicemos un
traballo
ou
máis
eficaz
posible,para que a cidadanía teña
o antes posible un novo
Regulamento de Participación.
Pero un
novo Regulamento
actualizado e acorde aos tempos
que vivimos.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego sobre as actuacións a
respecto
dos
terreos
da
Maestranza.

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego sobre as actuacións a
respecto
dos
terreos
da
Maestranza.

Primera.- Segunda pregunta
oral sobre las actuaciones al

Primeira.- Segunda pregunta
oral sobre as actuacións ao
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respeto de los terrenos de la
Maestranza.

respecto
dos
Maestranza.

terreos

da

Señora Veira González

Señora Veira González

Que
actuacións
realizou
recentemente
este
Goberno
municipal para esixir do Goberno
de Estado a devolución gratuita
dos terreos da Maestranza?

Que
actuacións
realizou
recentemente
este
Goberno
municipal para esixir do Goberno
de Estado a devolución gratuíta
dos terreos da Maestranza?

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Despois de conseguir que a puxa
quedara deserta e de facerlle
chegar ao Ministerio a moción
aprobada no Pleno, seguimos
expectantes da súa vontade como
titular que é dos terreos.

Despois de conseguir que a poxa
quedase deserta e de facerlle
chegar ao Ministerio a moción
aprobada no Pleno, seguimos
expectantes da súa vontade como
titular que é dos terreos.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

Esta pregunta trae causa...
Principalmente de que non
soubemos máis dese a última vez
que preguntamos neste Pleno.
Estabamos pendentes de se había
algún movemento por parte do
Goberno Municipal. Se a resposta
é que están expectantes eu creo
que había que ser un pouquiño
mais contundentes e petar en máis
portas se é necesario e esixir
maior
contundencia,
maior
contundencia, como digo, esta
devolución gratuita. Conseguiuse,
efectivamente que a puxa quedara
deserta pero eu creo que este
Goberno Municipal tiña que ser
máis contundente. Aproveitar

Esta pregunta trae causa...
Principalmente de que non
soubemos máis dese a última vez
que preguntamos neste Pleno.
Estabamos pendentes de se había
algún movemento por parte do
Goberno Municipal. Se a resposta
é que están expectantes eu creo
que había que ser un pouquiño
mais contundentes e petar en máis
portas se é necesario e esixir
maior
contundencia,
maior
contundencia, como digo, esta
devolución gratuíta. Conseguiuse,
efectivamente que a puxa quedase
deserta pero eu creo que este
Goberno Municipal tiña que ser
máis contundente. Aproveitar
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calquera declamaración pública
para
reivindicar
isto.
Evidentemente agora estamos en
período electoral, Hay que agardar
efectivamente a que se constitúan
as Cortes, haxa Goberno, etcétera,
etcétera, pero eu creo que se
ponden ir facendo cousas e creo
que se existe a moción non
significa que non haxa que facer
nada a maiores. Precisamente eu
creo que hai que cumprir con ela e
darlle máis pulo a isto. Polo
menos isto comentouse dentro da
Plataforma que está constituida
para a defensa destes terreos e
home, espero que se cumpra, que
se sexa mais contundente con este
asunto.

calquera declamaración pública
para
reivindicar
isto.
Evidentemente agora estamos en
período electoral, Hai que
agardar efectivamente a que se
constitúan as Cortes, haxa
Goberno, etcétera, etcétera, pero
eu creo que se ponden ir facendo
cousas e creo que se existe a
moción non significa que non
haxa que facer nada a maiores.
Precisamente eu creo que hai que
cumprir con ela e darlle máis púo
a isto. Polo menos isto
comentouse dentro da Plataforma
que está constituída para a
defensa destes terreos e home,
espero que se cumpra, que se sexa
mais contundente con este asunto.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bueno eu creo que é importante
lembrar que os terreos da
Maestranza
son
terreos
patrimoniais do Ministerio de
Defensa.

Bo eu creo que é importante
lembrar que os terreos da
Maestranza
son
terreos
patrimoniais do Ministerio de
Defensa.

Como concelleiro de Participación
Urbana, soliciteille ao Ministerio
por carta, a cesión gratuita dos
mesmos seguindo as indicacións
deste Pleno e da moción aprobada
polo mesmo en marzo deste ano.
Pero obviamente non temos unha
barita máxica para incidir na
vontade dos actos das Institucións
Supramunicipais.

Como
concelleiro
de
Participación Urbana, soliciteille
ao Ministerio por carta, a cesión
gratuíta dos mesmos seguindo as
indicacións deste Pleno e da
moción aprobada polo mesmo en
marzo
deste
ano.
Pero
obviamente non temos unha
bariña máxica para incidir na
vontade dos actos das Institucións
Supramunicipais.

A decisión última de cesión
gratuita está máis no Ministerio de
Defensa,
Cando
podemos

A decisión última de cesión
gratuíta está máis no Ministerio
de Defensa, Cando podemos
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conseguir a cesión gratuita como
no caso dos terreos da Mariña.
Facémolo. Pero neste caso existe
un convenio asinado hai décadas
que destina os terreos da
Maestranza
a
superficie
edificable. Estamos a buscar todas
as fórmulas posibles para reverter
este proceso, xa que como todos
vostedes, imaxino, que saberán
que para a cesión gratuita
necesitamos a vontade do
Ministerio de Defensa.

conseguir a cesión gratuíta como
no caso dos terreos da Mariña.
Facémolo. Pero neste caso existe
un convenio asinado hai décadas
que destina
os terreos da
Maestranza
a
superficie
edificable. Estamos a buscar
todas as fórmulas posibles para
reverter este proceso, xa que
como todos vostedes, imaxino,
que saberán que para a cesión
gratuíta necesitamos a vontade do
Ministerio de Defensa.

Ben, creo que é necesario lembar
que foi este goberno o que vai a
incorporar no prego da subasta o
informe
municipal
de
potencialidade ecolóxica
de
decembro de dous mil quince. No
que se fai expresa referencia a
localización das parcelas da
Maestranza no ámbito da zona A
de Protección do Patrimonio
Arqueolóxico, regulada no artigo
50 da normativa da normativa do
PEPRI vixente.

Ben, creo que é necesario lembar
que foi este goberno o que vai a
incorporar no prego da poxa o
informe
municipal
de
potencialidade ecolóxica
de
decembro de dous mil quince.
Non que se fai expresa referencia
a localización das parcelas da
Maestranza no ámbito da zona A
de Protección do Patrimonio
Arqueolóxico, regulada no artigo
50 da normativa da normativa do
PEPRI vixente.

Informe
de
potencialidade
arqueolóxica redactado polos
servicios técnicos municipais,
tamén baixo mandatos deste
Goberno.

Informe
de
potencialidade
arqueolóxica redactado polos
servizos técnicos municipais,
tamén baixo mandatos deste
Goberno.

Consideramos que a introducción
do
contido substantivo do
informe “Cualificación Urbanística foi totalmente crucial para
que os licitadores puidensen
valorar
debidamente
as
codiccións urbanísticas e de
afectación
patrimonial
das
parcelas en cuestión. Asunto que

Consideramos que a introdución
do
contido substantivo do
informe “Cualificación Urbanística foi totalmente crucial para
que
os licitadores puidensen
valorar
debidamente
as
codiccións urbanísticas e de
afectación
patrimonial
das
parcelas en cuestión. Asunto que
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deribou en que a poxa das
parcelas
quedase
totalmente
deserta. En calquera caso, e isto é
importante, esperamos como agua
de maio un novo Goberno do
Estado máis sensible aos intereses
da cidade e que non se adica a
facer caixa como no seu
patrimonio, como no caso do
Porto, a Intermodal ou os terreos
da Maestranza.

deribou en que a poxa das
parcelas
queda
totalmente
deserta. En calquera caso, e isto é
importante, esperamos como auga
de maio un novo Goberno do
Estado máis sensible aos intereses
da cidade e que non se adica a
facer caixa como no
seu
patrimonio, como no caso do
Porto, a Intermodal ou os terreos
da Maestranza.

Presidencia

Presidencia

Ben.

Ben.

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego, sobre medidas a respecto
da mobilidade na cidade da
Coruña.

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego, sobre medidas a respecto
da mobilidade na cidade da
Coruña.

Tercera.-Pregunta oral sobre
medidas
a
respecto
da
mobilidade na cidade da
Coruña.

Terceira.-Pregunta oral sobre
medidas a respecto da mobilidade
na cidade da Coruña.

Señora Veira González

Señora Veira González

Que decisión tomou ou ten
pensado tomar este Goberno
Municipal para transformar a
mobilidade na nosa cidade?

Que decisión tomou ou ten
pensado tomar este Goberno
Municipal para transformar a
mobilidade na nosa cidade?

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Este Goberno Municipal tomou,
toma e tomará diferentes medidas
para favorecer a mobilidade
sostible nesta cidade.

Este Goberno Municipal tomou,
toma e tomará diferentes medidas
para favorecer a mobilidade
sostible nesta cidade.

Señora Veira González

Señora Veira González
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Evidentemente sobre as decisión
que tomará non podo falar, pero
sobre as decisións que se tomou,
poucas se están visualizando.
Desde logo, nós entendemos que
non se está facendo nada e nós
valoramos moi negativamente, de
feito,
a
actuación
nesta
Concellería en concreto neste ano.
Eu creo que foi un ano
prácticamente perdido que non
nos podemos permitir en tema de
mobilidade porque supoño que
saberá o concelleiro das políticas
de
mobilidade,
cando
simplemente necesitan un tempo
tamén para a adaptación e
ademais teñen que ser medidas
que sexan progresivas e realmente
un ano perdido é moito tempo nun
mandato.

Evidentemente sobre as decisión
que tomará non podo falar, pero
sobre as decisións que se tomou,
poucas están a visualizarse.
Desde logo, nós entendemos que
non se está facendo nada e nós
valoramos moi negativamente, de
feito,
a
actuación
nesta
Concellería en concreto neste
ano. Eu creo que foi un ano
practicamente perdido que non
nos podemos permitir en tema de
mobilidade porque supoño que
saberá o concelleiro das políticas
de
mobilidade,
cando
simplemente necesitan un tempo
tamén para a adaptación e
ademais teñen que ser medidas
que
sexan
progresivas
e
realmente un ano perdido é moito
tempo nun mandato.

Neste primeiro ano de mandato
nin se recuperou o carril bus, algo
que está e estivo moi demandado
pola veciñanza, non se presentou
ningún tipo de proxecto de carril
bici. Seguimos coa mesma
política prácticamente que a que
tiñamos ate o momento. Nós non
vemos actuacións, non vemos
maior… Si moi boas intencións,
efectivamente, pero non vemos
actuación se cremos que gobernar
e tomar decisións tamén nesta
materia non vemos nin a primeira.
Agardo que o que se presentou
aquí, na moción sexa unha folla
de ruta que se poida seguir a partir
de agora na política de mobilidade
que ademais, como sabe todo o
mundo é algo que…, e unha
cuestión pendente que ten esta

Neste primeiro ano de mandato
nin se recuperou o carril bus,
algo que está e estivo moi
demandado pola veciñanza, non
se presentou ningún tipo de
proxecto de carril bici. Seguimos
coa mesma política practicamente
que a que tiñamos ate
o
momento. Nós non vemos
actuacións, non vemos maior… Se
moi
boas
intencións,
efectivamente, pero non vemos
actuación se cremos que gobernar
e tomar decisións tamén nesta
materia non vemos nin a
primeira. Agardo que o que se
presentou aquí, na moción sexa
unha folla de ruta que se poida
seguir a partir de agora na
política de mobilidade que
ademais, como sabe todo o
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cidade, que non se pode permitir
como dicía ben o señor Grandío,
non se pode permitir depender
como depende do transporte
privado. Polo tanto hai que tomar
decisións. Mobilidade peonil,
mobilidade
en
bicicleta,
mobilidade en transporte público,
haberá que decidir algo. E non
vemos tal cuestión. Sí a
peonalización da rúa Marola, si,
ben, pero poucos anuncios máis
en materia de mobilidade se teñen
dado nestes anos e queremos
saber, pois, si os houbo e si se ten
unha actitude crítica respecto do
feito e se
se ten pensado
implementar o que se recollía na
moción aprobada hai
escasos
minutos.

mundo é algo que…, e unha
cuestión pendente que ten esta
cidade, que non se pode permitir
como dicía ben o señor Grandío,
non se pode permitir depender
como depende do transporte
privado. Polo tanto hai que tomar
decisións. Mobilidade peonil,
mobilidade
en
bicicleta,
mobilidade
en transporte
público, haberá que decidir algo.
E non vemos tal cuestión. Si a
peonalización da rúa Marola, se,
ben, pero poucos anuncios máis
en materia de mobilidade se teñen
dado nestes anos e queremos
saber, pois, se os houbo e se se
ten unha actitude crítica respecto
do feito e se se ten pensado
implementar o que se recollía na
moción aprobada hai escasos
minutos.

Nada máis.

Nada máis.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno.

Bo.

Pois bueno, vou citar unha serie
de cousas. Despois metereime un
pouco máis en dar cumplida
resposta á pregunta.

Pois bo, vou citar unha serie de
cousas. Despois metereime un
pouco máis en dar cumprida
resposta á pregunta.

Pois bueno, votar a andar un novo
contrato de ORA e grúa coa
complexidade que tiña, cos
precedentes
que
tiñamos,
reconducir un contrato de
mantemento de redes semafórica,
cunha
xestión
fracamente
mellorable, erradicar a circulación
de máis de 10.000 vehículos ao

Pois bo, votar a andar un novo
contrato de ORA e guindastre
coa complexidade que tiña, cos
precedentes
que
tiñamos,
reconducir un contrato de
mantemento de redes semafórica,
cunha
xestión
fracamente
mellorable,
erradicar
a
circulación de máis de 10.000
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día na superficie da MariñaParrote co conseguinte deseño,
xestión,
seguemento
e
continuidade. Reforzo da campaña
de formación, educación da
cultura, mobilidade sostíble en
centros escolares, recuperación e
readaptación de aparcadoiros na
Cidade Vella provocadas polo
peche de parcelas na Maestranza.
O proxecto de (…) que
efectivamente non se avanzou
pero que se avanzará esta semana
e o crecemento que vai a provocar
en
varios
kilómetros
para
executalo neste ano 2016, e sobre
todo, efectivamente unha serie de
microaccións e mobilidade que
non se ven, das que reclamos
reiterados
de
xente
que
efectivamente non se venden nin
en fotos, nin estampas.

vehículos ao día na superficie da
Mariña-Parrote co conseguinte
deseño, xestión, seguemento e
continuidade.
Reforzo
da
campaña de formación, educación
da cultura, mobilidade sostíble
en
centros
escolares,
recuperación e readaptación de
aparcadoiros na Cidade Vella
provocadas polo peche de
parcelas na Maestranza. O
proxecto
de
(…)
que
efectivamente non se avanzou
pero que se avanzará esta semana
e o
crecemento que vai a
provocar en varios quilómetros
para executalo neste ano 2016, e
sobre todo, efectivamente unha
serie
de
microaccións
e
mobilidade que non ven, das que
reclamos reiterados de xente que
efectivamente non se venden nin
en fotos, nin estampas.

Efectivamente, non son tantas
accións como lle gustaria a
vostede, pero tampouco recoñezo
tantas como a mín me gustaría.

Efectivamente, non son tantas
accións como lle gustaria a
vostede, pero tampouco recoñezo
tantas como a mín gustaríame.

Simplemente comentar, señor
García, por complementar un
pouco o comentario de antes,…

Simplemente comentar, señor
García, por complementar un
pouco o comentario de antes,…

A las veintidós horas y
diecinueve minutos se ausenta
del Salón de Sesiones el señor
Sande García.

Ás vinte e dúas horas e dezanove
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor Sande García.

… tamén o dereito que calquera
pode ter ao pataleo estando no
Goberno ou na oposición. Sobre
todo porque, bueno, reflexionando
sobre este ano, xa un ano aquí,

… tamén o dereito que calquera
pode ter á pateadura estando no
Goberno ou na oposición. Sobre
todo porque, bo, reflexionando
sobre este ano, xa un ano aquí,
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tamén fago, facemos, digamos
recomposición dos feitos e de
como actuar, e sobre todo o
dereito ao pataleo en canto a
cousas que non se ven, que non
quedan reflectidas e que medidas
traballadas e que non se poden
levar a cabo por determinadas
cuestións de non poder chegar a
acordos. Eu creo que iso, facendo
reflexión, efectivamente, eu creo
que quedan cousas no tinteiro,
grandes medidas e moito traballo,
moito (…). E medidas que terán
que ver, serán plasmadas en
próximos tempos.

tamén fago, facemos, digamos
recomposición dos feitos e de
como actuar, e sobre todo o
dereito á pateadura en canto a
cousas que non se ven, que non
quedan reflectidas e que medidas
traballadas e que non se poden
levar a cabo por determinadas
cuestións de non poder chegar a
acordos. Eu creo que iso, facendo
reflexión, efectivamente, eu creo
que quedan cousas no tinteiro,
grandes medidas e moito traballo,
moito (…). E medidas que terán
que ver, serán plasmadas en
próximos tempos.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia-PSOE,
sobre
desenvolvemento dos orzamentos
participativos.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia-PSOE,
sobre
desenvolvemento dos orzamentos
participativos.

Preguntas orales del Partido
Socialista (PSdeG-PSOE)

Preguntas orais do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE)

Primera.- Pregunta oral sobre el
desarrollo de los presupuestos
participativos.

Primeira.- Pregunta oral sobre o
desenvolvemento dos orzamentos
participativos.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Gracias, señor Alcalde

Grazas, señor alcalde

Bueno yo voy a hacer la pregunta
tal y como la registramos hace 5
días, porque, bueno, no estaba
convocada, non nos habían

Bo eu vou facer a pregunta tal e
como a rexistramos hai 5 días,
porque,
bo,
non
estaba
convocada, non nos convocaron á
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convocado a
Supongo que…

la

Comisión.

Comisión. Supoño que…

A las veintidós horas y veinte
minutos, se ausenta del Salón
de Sesiones la señora Veira
González y el señor Fernández
Prado.

Ás vinte e dúas horas e vinte
minutos, auséntase do Salón de
Sesións a señora Veira González
e o señor Fernández Prado.

… ustedes juegan al tute con la
baraja marcada, esto será lo
mismo, porque no…

… vostedes xogan ao tute coa
baralla marcada, isto será o
mesmo, porque non…

Yo nunca jugué al tute, entonces
no sé lo que es eso, supongo que
será algo parecido.

Eu nunca xoguei ao tute, entón
non sei o que é iso, supoño que
será algo parecido.

Tiene previsto convocar la
Comisión Especial de la Reforma
del
Reglamento
Orgánico
Municipal y del Reglamento
Orgánico
de
Participación
ciudadana para desarrollar los
presupuestos participativos o por
lo contrario piensa actuar en
solitario
como hasta ahora
incumpliendo el acuerdo de
organización firmado por todos
los Grupos de la Corporación?

Ten previsto convocar a Comisión
Especial
da
Reforma
do
Regulamento Orgánico Municipal
e do Regulamento Orgánico de
Participación
cidadá
para
desenvolver
os
orzamentos
participativos ou polo contrario
pensa actuar en solitario como
ata agora incumprindo o acordo
de organización asinado por
todos os Grupos da Corporación?

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si temos previsto convocar a
Comisión, este xoves ás 11. E non
é necesario modificación do
Regulamento para levar a cabo os
orzamentos participativos
que
están actualmente en marcha.

Se temos previsto convocar a
Comisión, este xoves ás 11. E non
é necesario modificación do
Regulamento para levar a cabo os
orzamentos participativos
que
están actualmente en marcha.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Le voy a contestar respecto a la
moción de la ciudad de la música,

Voulle a contestar respecto da
moción da cidade da música, ao
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al señor Sande.

señor Sande.

La verdad es que fue muy
clarificatoria su respuesta en una
versión muy especial de la
democracia porque o no sabe lo
que vota en el Pleno o le da lo
mismo lo que vota porque luego
va a hacer lo que quiera el porque
total él es el que gobierna o sino,
como no me gusta gestionar, pues
no gestiono y ya está. No sé cual
de las tres, pero bueno, tal vez
esas sea la nueva política por eso
los de la vieja política somos de
otra manera, cumplimos lo que
votamos.

A verdade é que foi moi
clarificatoria a súa resposta
nunha versión moi especial da
democracia porque ou non sabe o
que vota no Pleno ou lle dá o
mesmo o que vota porque logo vai
facer o que queira el porque total
el é o que goberna ou senón,
como non me gusta xestionar,
pois non xestiono e xa está. Non
sei cal das tres, pero bo, talvez
esas sexa a nova política por iso
os da vella política somos doutra
maneira, cumprimos o que
votamos.

Y bueno al señor Dani, bipolar, no
sé si soy bipolar, voy a pedir
mañana cita en el Centro de Salud
de la Casa del Mar para que me
miren. Lo que si soy, como dijo
mi compañera Mar, soy socialista,
orgulloso de ser socialista y muy
socialista.

E bo ao señor Dani, bipolar, non
sei se son bipolar, vou pedir mañá
cita no Centro de Saúde da Casa
do Mar para que me miren. O que
se son, como dixo a miña
compañeira Mar, son socialista,
orgulloso de ser socialista e moi
socialista.

Bueno vamos al tema. Hace un
año que estamos aquí ya aunque el
señor Lema, estamos haciendo el
paripé, yo no creo que estemos
haciendo el paripé. Estoy muy
orgulloso y me tomo las cosas
muy en serio. Y empezamos con
un pacto de gobierno, donde uno
de los principales puntos era
cambiar el Reglamento Orgánico
Municipal y el Reglamento
Orgánico
de
Participación
Ciudadana. En cada entrevista
suya, señor Alcalde, o de la
Concejala responsable, insistieron
en que la participación que había

Bo imos ao tema. Hai un ano que
estamos aquí xa aínda que o
señor Lema, estamos a facer o
paripé, eu non creo que esteamos
a facer o paripé. Estou moi
orgulloso e tómome as cousas moi
en serio. E empezamos cun pacto
de goberno, onde un dos
principais puntos era cambiar o
Regulamento Orgánico Municipal
e o Regulamento Orgánico de
Participación Cidadá. En cada
entrevista súa, señor Alcalde, ou
da
Concelleira
responsable,
insistiron en que a participación
que había non valía, pero o certo
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no valía, pero lo cierto es que
deben sentirse ustedes muy
cómodos con el Reglamento de
Participación que existe porque no
han querido modificarlo. Es cierto
que ahora el jueves que viene ya
tenemos la Comisión pero como
dice la señora Avia, yo también
creo que va a ser un paripé que
igual que el resto de las
Comisiones y por lo que dice el
señor Lema todo aquí es un
paripé. Bueno no lo sé, no sé lo
que hacemos aquí, a lo mejor se
tienen que replantear muchas
cosas, pero bueno, referente a los
Presupuestos participativos
en
lugar de abrir un proceso para
toda la ciudadanía, para todas las
entidades y con un presuposto
digno han puesto en marcha un
modelo inaccesible para una parte
de la población, ya que solamente
se puede actuar por internet, y sin
que
puedan
participar
las
entidades sociales de esta ciudad.
Existen
varias
formas
de
participación ciudadana; una de
ellas es la basada en la
sacralización de la asamblea, la
vinculación de los procesos de
debate, la creación de estructuras
paralelas,
supuestamente
democráticas, pero que no se han
sometido a ningún tipo de lección
y que carecen del mínimo control
exigible en una democracia. Esto
no lo digo yo, lo dice un experto
en Participación Ciudadana, como
es Fernando Pindado. Y existe la
de calidad democrática que
pretende
armonizar
una
arquitectura excepcional, útil y

é que deben sentirse vostedes moi
cómodos co Regulamento de
Participación que existe porque
non quixeron modificalo. É certo
que agora o xoves que vén xa
temos a Comisión pero como di a
señora Avia, eu tamén creo que
vai ser un paripé que igual que o
resto das Comisións e polo que di
o señor Lema todo aquí é un
paripé. Bo non o sei, non sei o
que facemos aquí, se cadra
téñense que reformular moitas
cousas, pero bo, referente aos
Orzamentos participativos
en
lugar de abrir un proceso para
toda a cidadanía, para todas as
entidades e cun presuposto digno
puxeron en marcha un modelo
inaccesible para unha parte da
poboación, xa que soamente
pódese actuar por internet, e sen
que
poidan
participar
as
entidades sociais desta cidade.
Existen
varias
formas
de
participación cidadá; unha delas
é a baseada na sacralización da
asemblea, a vinculación dos
procesos de debate, a creación de
estruturas
paralelas,
supostamente democráticas, pero
que non se someteron a ningún
tipo de lección e que carecen do
mínimo control esixible nunha
democracia. Isto non o digo eu,
dio un experto en Participación
Cidadá, como é Fernando
Pindado. E existe a de calidade
democrática
que
pretende
harmonizar unha arquitectura
excepcional, útil e eficaz co
desenvolvemento
de
canles,
espazos e procesos de debate, de
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eficaz con el desarrollo de
canales, espacios y procesos de
debate,
de
participación
ciudadana,
en
los
asuntos
públicos…

participación cidadá, nos asuntos
públicos…

Presidencia

Presidencia

Vaya rematando.

Vaia rematando.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

… una participación ciudadana
que utiliza, como medios para
llegar a ella, los procesos
participativos,
espacios
sin
órganos, normas sin reglamentos
y
el
consenso
con
las
asociaciones. Sí normas y
reglamento con las asociaciones.
Apostamos por la segunda, por
una participación democrática
efectiva, pero para ello debemos
ponernos a trabajar y sacar
adelante el nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana, acorde
con el 2016. Pero a ustedes les
gusta más la participación de
gestos.

… unha participación cidadá que
utiliza, como medios para chegar
a ela, os procesos participativos,
espazos sen órganos, normas sen
regulamentos e o consenso coas
asociacións.
Si
normas
e
regulamento coas asociacións.
Apostamos pola segunda, por
unha participación democrática
efectiva, pero para iso debemos
poñernos a traballar e sacar
adiante o novo Regulamento de
Participación Cidadá, acorde co
2016. Pero a vostedes gústalles
máis a participación de xestos.

Escaño ciudadano, un fracaso.
Siete u ocho horas la gente
esperando para poder hablar. A
porta aberta, non sabemos se está
aberta, pechada ou afundida.
“Dillo ti”, más pensando para
manejar la participación que una
participación democrática de la
ciudadanía. Lo dice la Junta
Electoral…

Escano cidadán, un fracaso. Sete
ou oito horas a xente esperando
para poder falar. A porta aberta,
non sabemos se está aberta,
pechada ou afundida. “Dillo ti”,
máis pensando para manexar a
participación
que
unha
participación democrática da
cidadanía.
Dio
a
Xunta
Electoral…

Presidencia

Presidencia
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Vaia xa
Ferreiro.

rematando,

señor

Vaia xa
Ferreiro.

rematando,

señor

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

… No sé si saben…

… Non sei se saben…

A las veintidós horas y
veinticuatro minutos entra en el
Salón de Sesiones el señor Sande
García.

Ás vinte e dúas horas e vinte e
catro minutos entra no Salón de
Sesións o señor Sande García.

… que en Lugo hay presupuestos
participativos, más de cincuenta y
cinco mil personas han trabajado,
han
participado
en
los
presupuestos. Y todos, todos los
colectivos de la ciudad.

… que en Lugo hai orzamentos
participativos, máis de cincuenta
e cinco mil persoas traballaron,
participaron nos orzamentos. E
todos, todos os colectivos da
cidade.

¿Sabe
qué
porcentaje
de
madrileños participaron en el
simulacro que organizó su
compañera Carmena, para decidir
una obra, la reforma de la Plaza de
España, por cierto? 1,6 por ciento
de la población. Yo la verdad es
que…, yo creo que es un fracaso.

Sabe
que
porcentaxe
de
madrileños
participaron
no
simulacro que organizou a súa
compañeira
Carmena,
para
decidir unha obra, a reforma da
Praza de España, por certo? 1,6
por cento da poboación. Eu a
verdade é que…, eu creo que é un
fracaso.

La vida es mucho más que teoría,
la participación ciudadana hay que
trabajarla
antes
de
las
instituciones en convivencia con
la sociedad civil, incluido…

A vida é moito máis que teoría, a
participación cidadá hai que
traballala antes das institucións
en convivencia coa sociedade
civil, incluído…

Presidencia

Presidencia

Señor Ferreiro, por favor.

Señor Ferreiro, por favor.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

… todos los colectivos a los que
decían representar, pero creo que

… todos os colectivos aos que
dicían representar, pero creo que
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se han olvidado de ellos, no se ha
abierto en La Coruña un proceso
de participación, se ha implantado
su modelito de participación.

se esqueceron deles, non se abriu
na Coruña un proceso de
participación, implantouse o seu
modeliño de participación.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Ferreiro.

Moitas grazas, señor Ferreiro.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

A
verdade
que
chamar
inadmisible
ao dereito a
cidadanía, a decidir en que quere
investir os cartos municipais, en
fin… Din que non fixemos nada e
como ben sabe…

A
verdade
que
chamar
inadmisible
ao dereito a
cidadanía, a decidir en que quere
investir os cartos municipais, en
fin… Din que non fixemos nada e
como ben sabe…

A las veintidós horas y
veinticinco minutos entran en el
Salón de Sesiones las señoras
Neira Fernández y Longueira
Castro.

Ás vinte e dúas horas e vinte e
cinco minutos entran no Salón
de Sesións as señoras Neira
Fernández e Longueira Castro.

… e o acaba de nomear, os
distintos canles, e os distintos
espazos de participación que
abrimos, nun ano e sen medios e
apenas sen persoal propio.

… e o acaba de nomear, os
distintos canles, e os distintos
espazos de participación que
abrimos, nun ano e sen medios e
apenas sen persoal propio.

Aclarar, bueno, aclarar, explicar e
compartir que o proxecto dos
orzamentos participativos non é
unha ocurrencia deste goberno, é
un modelo de orzamentos
participativos pensado e deseñado
para a cidade da Coruña, é un
modelo analizado, e contrastado
con otras cidades do Estado e das
principais
cidades
europeas
referentes
en
proceso
de
orzamentos
participativos
e
deixeme dicirlle que Lugo non é

Aclarar, bo, aclarar, explicar e
compartir que o proxecto dos
orzamentos participativos non é
unha ocorrencia deste goberno, é
un modelo de orzamentos
participativos
pensado
e
deseñado para a cidade da
Coruña, é un modelo analizado, e
contrastado con outras cidades do
Estado e das principais cidades
europeas referentes en proceso de
orzamentos
participativos
e
deixeme dicirlle que Lugo non é

318

unha desas cidades. Ademais dun
proceso e un proxecto de
orzamentos participativos que se
apoya no Regulamento de
Participación vixente, na Lei
57/2003, relativa á Modernización
do Goberno Local, ademais de ser
un proceso transversal, que
implica técnicos de distintos
departamentos, que traballaron
duramente para poder desenvolver
un proxecto con toda solvencia,
pensado sempre na cidadanía
como obxectivo prioritario…,

unha desas cidades. Ademais dun
proceso e un proxecto de
orzamentos participativos que se
apoia no
Regulamento de
Participación vixente, na Lei
57/2003,
relativa
á
Modernización
do
Goberno
Local, ademais de ser un proceso
transversal, que implica técnicos
de distintos departamentos, que
traballaron
duramente
para
poder desenvolver un proxecto
con toda solvencia, pensado
sempre na cidadanía como
obxectivo prioritario…,

A las veintidós horas
y
veintiséis minutos se ausenta del
Salón de Sesiones
el señor
Varela Gómez.

Ás vinte e dúas horas e vinte e
seis minutos auséntase do Salón
de Sesións
o señor Varela
Gómez.

…pois, este goberno confía na
xente, confía na intelixencia
colectiva
dos
coruñeses
e
coruñesas. E aposta por políticas
de participación innovadoras de
gobernanza aberta e democracia
directa, como son os orzamentos
participativos.

…pois, este goberno confía na
xente, confía na intelixencia
colectiva dos coruñeses e
coruñesas. E aposta por políticas
de participación innovadoras de
gobernanza aberta e democracia
directa, como son os orzamentos
participativos.

Outra película sería que non
houbera un regulamento de
participación nesta cidade, pero
temos un Regulamento de
Participación,
precisamente
aprobado e tamén precisamente
nunca posto en marcha e nunca
fomentada a súa modificación
polo Partido Socialista. Entón, eu
penso que deberían preguntarse
por que non o puxeron nunca en
marcha porque nunca apostaron
por políticas de participación. Por

Outra película sería que non
houbera un regulamento de
participación nesta cidade, pero
temos un Regulamento de
Participación,
precisamente
aprobado e tamén precisamente
nunca posto en marcha e nunca
fomentada a súa modificación
polo Partido Socialista. Entón, eu
penso que deberían preguntarse
por que non o puxeron nunca en
marcha porque nunca apostaron
por políticas de participación.
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que nunca apostaron por políticas
que poñan en marcha e que crean
na democracia directa. Por que
atacaron
o
orzamento
da
Concellería de Participación e
Innovación Democrática e por que
atacaron neste orzamento todo o
que tivera a palabra participación.
A caso lles dá medo? A caso non
o entenden? A caso están en
contra de que a cidadanía decida e
participe dun xeito activo ou
estable nas políticas públicas desta
cidade. Digan, por que teñen
medo? Teñen medo a que a xente
opine e decida directamente en
que investir os cartos públicos?

Por que nunca apostaron por
políticas que poñan en marcha e
que crean na democracia directa.
Por que atacaron o orzamento
da Concellería de Participación e
Innovación Democrática e por
que atacaron neste orzamento
todo o que tivera a palabra
participación. A caso lles dá
medo? A caso non o entenden? A
caso están en contra de que a
cidadanía decida e participe dun
xeito activo ou estable nas
políticas públicas desta cidade.
Digan, por que teñen medo?
Teñen medo a que a xente opine e
decida directamente en que
investir os cartos públicos?

A Comisión está convocada e
agora esperamos que teñan
vontade positiva de traballar,
responsabilidade política e altura
de miras para facer unha
modificación con rapidez
e
eficacia e non bloquen a necesaria
actualización dun regulamento de
Participación tal e como fixeron
no pasado, cando se tentó
modificar dito Regulamento.

A Comisión está convocada e
agora esperamos que teñan
vontade positiva de traballar,
responsabilidade política e altura
de miras para facer unha
modificación con rapidez
e
eficacia e non bloquen a
necesaria
actualización
dun
regulamento de Participación tal
e como fixeron no pasado, cando
tentouse
modificar
dito
Regulamento.

Por tanto, como dícia, a
responsabilidade política, por
favor, para posibilitar que as
coruñesas e coruñeses poidan falar
co equipo de goberno, para que as
coruñesas, e os coruñeses, decidan
sobre os orzamentos, para que
podan contribuir e participar dos
asuntos e dos retos relevantes para
esta cidade.

Por tanto, como dícia, a
responsabilidade política, por
favor, para posibilitar que as
coruñesas e coruñeses poidan
falar co equipo de goberno, para
que as coruñesas, e os coruñeses,
decidan sobre os orzamentos,
para que poidan contribuír e
participar dos asuntos e dos retos
relevantes para esta cidade.
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Máis nada.

Máis nada.

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia (PSOE), sobre a situación
dos parques da cidade.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia
(PSOE), sobre a
situación
dos
parques
da
cidade.

Segunda.- Pregunta oral sobre
la situación de los parques de la
ciudad.

Segunda.- Pregunta oral sobre a
situación dos parques da cidade.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

¿Tiene previsto mejorar el
mantenimiento de los parques y
mejorar la vigilancia y seguridad
de los mismos, para evitar actos
de vandalismo?

Ten
previsto
mellorar
o
mantemento dos parques e
mellorar a vixilancia e seguridade
dos mesmos, para evitar actos de
vandalismo?

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si.

Si.

Temos previsto mellorar o
mantemento dos parques en canto
se adxudique o contrato
de
mantemento de zonas verdes e
remate esta fase de transición
entre o vello e o novo contrato
que está dificultando, pois, a
planificación e a xestión.

Temos previsto mellorar o
mantemento do s parques en
canto se adxudique o contrato de
mantemento de zonas verdes e
remate esta fase de transición
entre o vello e o novo contrato
que está a dificultar, pois, a
planificación e a xestión.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Hay muchas fases de transición,
hay muchas ganas de rapidez en
algunos puntos, como aquí se
habla de participación, no se
puede tener prácticamente un

Hai moitas fases de transición,
hai moitas ganas de rapidez
nalgúns puntos, como aquí fálase
de participación, non se pode ter
practicamente un ano…
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año…
A las veintidós horas y
veintinueve minutos entran en el
Salón de Sesiones la señora
Barcón Sánchez y la señora
Veira González.

Ás vinte e dúas horas e vinte e
nove minutos entran no Salón de
Sesións a señora Barcón
Sánchez e a señora Veira
González.

…bloqueado el trabajo de la
Comisión…, de reforma del
Reglamento
Orgánico
de
Participación
Ciudadana y el
Reglamento Orgánico Municipal,
cuando no se ha convocado nada
más que la Comisión para su
constitución.

…bloqueado o traballo da
Comisión…, de reforma do
Regulamento
Orgánico
de
Participación
Cidadá e o
Regulamento
Orgánico
Municipal, cando non se ten
convocado máis nada que a
Comisión para a súa constitución.

En fin, queremos pensar el Grupo
Municipal Socialista, que la
sensibilidad medioambiental, de
este Gobierno Local y que la
preocupación exteriorizada en
varias ocasiones en su Concejalía,
por lo verde, por sus elementos
materiales, por la mejora de la
calidad de vida de los vecinos, no
se quedan en meras palabras y
frases (…) que desde el Gobierno
de la Marea nos tenían
acostumbrados.

En fin, queremos pensar o Grupo
Municipal Socialista, que a
sensibilidade ambiental, deste
Goberno Local e que a
preocupación exteriorizada en
varias ocasións
na súa
Concellería, polo verde, polos
seus elementos materiais, pola
mellora da calidade de vida dos
veciños, non quedan en meras
palabras e frases (…) que desde o
Goberno da Marea tíñannos
afeitos.

Queremos que esos sentimientos,
que esas observaciones se
traduzcan en proyectos concretos
y
en
medidas
prácticas
materializadas
en tiempo
adecuado. De ahí esta pregunta
oral que se hace eco de la
preocupación ciudadana reflejada
en la prensa y en las inquietudes
de diversas entidades y colectivos
de nuestra ciudad, respecto a la
(…) de los parques y jardines en

Queremos que eses sentimentos,
que esas observacións tradúzanse
en proxectos concretos e en
medidas prácticas materializadas
en tempo adecuado. De aí esta
pregunta oral que se fai eco da
preocupación cidadá reflectida na
prensa e nas inquietudes de
diversas entidades e colectivos da
nosa cidade, respecto á (…) dos
parques e xardíns en xeral e
nalgúns casos singulares en
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general y en algunos
singulares en particular.

casos

particular.

En tres minutos no se puede hacer
un repaso exhaustivo a los
parques y jardines coruñeses, pero
si esbozar algunas pinceladas de
esas preocupaciones ciudadanas.
Existe, por ejemplo, preocupación
respecto a los fondos del
Patrimonio histórico catalogados
y otros de interés histórico y
testimonial que han sido cedidos
en depósito al Ayuntamiento de A
Coruña, y que se encuentra con
acomodo en un parque coruñés,
cada vez más valorado y visitado,
como es el Parque del Monte de
San Pedro.

En tres minutos non se pode facer
un repaso exhaustivo aos parques
e xardíns coruñeses, pero se
esbozar algunhas pinceladas
desas preocupacións cidadás.
Existe,
por
exemplo,
preocupación
respecto dos
fondos do Patrimonio histórico
catalogados e outros de interese
histórico e testemuñal que foron
cedidos en depósito ao Concello
da Coruña, e que se atopa con
acomodo nun parque coruñés,
cada vez máis valorado e visitado,
como é o Parque do Monte de San
Pedro.

En relación con esos fondos que
se encuentran depositados en el
Monte de San Pedro, se
encuentran casi todos en una
caseta que se puede considerar,
por ser generosos con un Centro
de Interpretación.

En relación con eses fondos que
se atopan depositados no Monte
de San Pedro, atópanse case
todos nunha caseta que se pode
considerar, por ser xenerosos
cun Centro de Interpretación.

Todos estos elementos son de
gran valor histórico y que sin
existir una adecuada vigilancia, es
muy posible que esa caseta que
los guarda, sea asaltada y ese
material
podría desaparecer.
Trátase de un material
con
vestigios importantísimos de las
técnicas de los años 20 que se
encuentran ahí, en algunos puntos,
e incluso a la intemperie.

Todos estes elementos son de
gran valor histórico e que sen
existir unha adecuada vixilancia,
é moi posible que esa caseta que
os garda, sexa asaltada e ese
material podería desaparecer.
Trátase dun material
con
vestixios
importantísimos das
técnicas dos anos 20 que se
atopan aí, nalgúns puntos, e
mesmo á intemperie.

Hay telémetros, de timbres de
bronce, llaves de precisión,
aparatos
de
medición,

Hai telémetros, de timbres de
bronce, chaves de precisión,
aparellos
de
medición,
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flexómetros, grupos electrógenos,
maquinaria del antiguo batería de
fuentes pila, de las defensas de la
costa de la península de Monte
Faro.
Vestigios
únicos
y
singulares que debería valorarse la
ejecución y la potenciación de ese
Centro de Interpretación como
reclamo adicional para acercarse
a
ese
parque.
Ello
con
mantenimiento e incremento a la
vigilancia y las medidas de
seguridad que impida su deterioro
o espolio.

flexómetros, grupos electrógenos,
maquinaria da antigo batería de
fontes pila, das defensas da costa
da península de Monte Faro.
Vestixios únicos e singulares que
debería valorarse a execución e a
potenciación dese Centro de
Interpretación como reclamo
adicional para achegarse a ese
parque. Iso con mantemento e
incremento á vixilancia e as
medidas de seguridade que
impida a súa deterioración ou
espolio.

Y además de la vigilancia, las
zonas ajardinadas de esta ciudad,
reclama actuaciones de cara al
verano. La maleza parece querer
adueñarse, en muchos puntos, de
zonas de juego, o de áreas
ajardinadas.

E ademais da vixilancia, as zonas
axardinadas
desta
cidade,
reclama actuacións de cara ao
verán. A maleza parece querer
apropiarse, en moitos puntos, de
zonas de xogo, ou de áreas
axardinadas.

En Nuevo Mesoiro, se llegó a
hablar hace pocos días en la
prensa de la existencia de víboras
en las inmediaciones de zonas
acotadas. Y hace un par de
semanas se denunciaba en la
prensa el estado en que se
encontraba el Parque del Campo
de Marte, en Monte Alto, con
socavones y daños por falta de
mantenimiento.

En Novo Mesoiro, chegouse a
falar hai poucos días na prensa
da existencia de víboras nas
inmediacións de zonas acoutadas.
E fai un par de semanas
denunciábase na prensa o estado
en que se atopaba o Parque do
Campo de Marte, en Monte Alto,
con fochas e danos por falta de
mantemento.

Esta señal de identidad del Barrio
de Monte Alto y Área Verde de la
zona se ve afeada por el deficiente
estado de algunas de las
instalaciones que
evidencian
llevar demasiado tiempo sin ser
objeto
de
labores
de
mantenimiento.

Este sinal de identidade do
Barrio de Monte Alto e Área
Verde da zona vese afeada polo
deficiente estado dalgunhas das
instalacións que evidencian levar
demasiado tempo sen ser obxecto
de labores de mantemento.

324

Y
asimismo
desde
otras
asociaciones vecinales, se pone de
manifiesto que el Parque de Santa
Margarita, muchos de esos
elementos
se
encuentran
deteriorados y deslucen uno de
los parques de la ciudad más
emblemáticos que se resalta. El
año próximo, cumplirá cuatro
décadas. ¿Se ha pensado desde el
Gobierno
Municipal
alguna
actuación especial con motivo de
ese aniversario?

E así mesmo desde outras
asociacións veciñais, ponse de
manifesto que o Parque de Santa
Margarita,
moitos
deses
elementos atópanse deteriorados
e deslocen un dos parques da
cidade máis emblemáticos que se
resalta. O ano próximo, cumprirá
catro décadas. Pensouse desde o
Goberno Municipal algunha
actuación especial con motivo
dese aniversario?

Por otro lado, los jardines de
Méndez Núñez…

Doutra banda, os xardíns de
Méndez Núñez…

Presidencia

Presidencia

Vaya rematando, señor Dapena.

Vaia rematando, señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias.

Grazas.

Sufren incontrolados botellones.
No se trata de impedir el ocio,
sino
de
compatibilizar
el
esparcimiento con la convivencia.
El respeto al descanso y la
perseveración
de
elementos
urbanos
del
mobiliario,
aguardando.

Sofren incontrolados botellóns.
Non se trata de impedir o lecer,
senón de compatibilizar o
esparexemento coa convivencia.
O respecto ao descanso e a
perseveración
de
elementos
urbanos
do
mobiliario,
agardando.

Aguardamos una eficiente labor
en esas áreas porque la inacción lo
puede convertir en el emblema de
este Gobierno Local.

Agardamos un eficiente labor
nesas áreas porque a inacción
pódeo converter no emblema
deste Goberno Local.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Señora García Gómez

Señora García Gómez
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Si.

Si.

Gracias pola pregunta.

Grazas pola pregunta.

Bueno, antes de nada quero dicir
que o Monte de San Pedro, é dos
que teñen vixilancia e que as
baterías xa son visitables, as
baterías militares e que agora
mesno non hay ningún tipo de
problemas de mantemento dos
fondos históricos que vostede
menciona.

Bo, antes de nada quero dicir que
o Monte de San Pedro, é dos que
teñen vixilancia e que as baterías
xa son visitables, as baterías
militares e que agora mesno non
hai ningún tipo de problemas de
mantemento dos fondos históricos
que vostede menciona.

A las veinte dos horas y treinta
y tres minutos entra en el Salón
de Sesiones el señor Varela
Gómez.

Ás vinte dúas horas e trinta e tres
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Varela Gómez.

A mín me gustaría insistir en que,
efectivamente,
estamos
nun
momento de transición entre o
vello contrato de Parques e
Xardíns e o novo que está
presentando
problemas
na
licitación dos que vou falar
despois, porque hai outra pregunta
do Partido Popular. E que iso nos
está dificultando moito planificar
o manexo das zonas verdes da
cidade, que efectivamente, como
vostede dicía son para nós
prioritarias. Pero cun contrato que
está permanentemente a piques de
acabar, é difícil de planificar. Nós,
efectivamente, queremos dar
entrada a unha nova fase no
manexo dos parques e dos
xardíns. Queremos levar zonas
verdes aos barrios, queremos
retirar o eucalipto das nosas zonas
verdes, e substituílo por especies
autóctonas, crear hábitas naturais

A mín gustaríame insistir en que,
efectivamente,
estamos
nun
momento de transición entre o
vello contrato de Parques e
Xardíns e o novo que está a
presentar problemas na licitación
dos que vou falar despois, porque
hai outra pregunta do Partido
Popular. E que iso está a
dificultarnos moito planificar o
manexo das zonas verdes da
cidade, que efectivamente, como
vostede dicía son para nós
prioritarias. Pero cun contrato
que está permanentemente a
piques de acabar, é difícil de
planificar. Nós, efectivamente,
queremos dar entrada a unha
nova
fase no
manexo dos
parques e dos xardíns. Queremos
levar zonas verdes aos barrios,
queremos retirar o eucalipto das
nosas zonas verdes, e substituílo
por especies autóctonas, crear

326

para a fauna silvestre e sobre todo,
favorecer o uso e disfrute da
cidadanía dos parques e xardíns.

hábitas naturais para a fauna
silvestre e sobre todo, favorecer o
uso e goce da cidadanía dos
parques e xardíns.

Vostede fala de vandalismo e a
verdade se cadra non compartimos
o mesmo modelo de cidade e aí
temos que poñer outra vez máis o
acento por desgracia. Vostede fala
de vixilancia, de seguridade e non
é a nosa vía de solucionar os
problemas que temos de uso
público das zonas verdes. A nosa
é apelar á corresponsabilidade da
cidadanía, a nosa vía é a de
educación, a nosa vía é a de
participación da mocidade, a
creación de espazos de reunión e
de recreo e a creación de
alternativas por parte da xente
nova. Esa é a nosa vía e estamos
poñendo en marcha exemplos moi
claros. O programa “Mollate”, é
un deles. “Nocturnia” é outro
exemplo e a participación sobre
todo da xente nova que configure
o seu espazo no que se move. Ese
afán
permanentemente
da
vixilancia da seguridade, son un
pouquiño, unha estratexia máis
repesora que outra cousa e temos
que lembrar que conduce esas
estratexias. Por exemplo o
botellón que vostede menciona
dos xardíns de Méndez Núñez, se
creou cando se eliminou o
botellón da praza do humor ou
sexa que en realidade, este tipo de
vías o que fan é trasladar o
problema de sitio pero non
solucionalo.

Vostede fala de vandalismo e a
verdade
se
cadra
non
compartimos o mesmo modelo de
cidade e aí temos que poñer outra
vez máis o acento por desgraza.
Vostede fala de vixilancia, de
seguridade e non é a nosa vía de
solucionar os problemas que
temos de uso público das zonas
verdes. A nosa é apelar á
corresponsabilidade
da
cidadanía, a nosa vía é a de
educación, a nosa vía é a de
participación da mocidade, a
creación de espazos de reunión e
de recreo e a creación de
alternativas por parte da xente
nova. Esa é a nosa vía e estamos
poñendo en marcha exemplos moi
claros. O programa “Mollate”, é
un deles. “Nocturnia” é outro
exemplo e a participación sobre
todo da xente nova que configure
o seu espazo no que se move.
Ese afán permanentemente da
vixilancia da seguridade, son un
pouquiño, unha estratexia máis
repesora que outra cousa e temos
que lembrar que conduce esas
estratexias. Por exemplo o
botellón que vostede menciona
dos xardíns de Méndez Núñez, se
creou cando se eliminou o
botellón da praza do humor ou
sexa que en realidade, este tipo de
vías o que fan é trasladar o
problema de sitio pero non
solucionalo.
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Queremos traballar coa mocidade
na corresponsabilidade. Queremos
minimizar, ainda que algunha vez
sexa necesaria, o uso de sancións
e queremos unha cidade que se
use e se disfrute e se coide porque
se lle quere. Concretamente nos
problemas que vostede está
dicindo de Novo Mesoiro, quero
dicir que están agora mesmo
postos en marcha os contratos de
desbroce parcelas e solares
municipais e senón se foi esta
semana, se irá a próxima semana a
Novo Mesoiro. Entonces, eu creo
que,
efectivamente,
estamos
tendo problemas coa licitación
dun contrato, dos que vou falar
despois, iso non da lugar a que
teñamos que encher a cidade de
policía e de vixilancia.

Queremos traballar coa mocidade
na
corresponsabilidade.
Queremos minimizar, ainda que
algunha vez sexa necesaria, o uso
de sancións e queremos unha
cidade que se use e se gozar e se
coide porque se lle quere.
Concretamente nos problemas
que vostede está dicindo de Novo
Mesoiro, quero dicir que están
agora mesmo postos en marcha
os contratos de roza parcelas e
solares municipais e senón se foi
esta semana, irase a próxima
semana a Novo Mesoiro. Entón,
eu creo que, efectivamente,
estamos a ter problemas coa
licitación dun contrato, dos que
vou falar despois, iso non dá
lugar a que teñamos que encher a
cidade de policía e de vixilancia.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia, sobre o aumento da
inseguridade.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia, sobre o aumento dá
inseguridade.

Tercera.- Pregunta oral sobre a
inseguridade.

Terceira.- Pregunta oral sobre a
inseguridade.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

¿Tiene previsto convocar la
Comisión de Seguridad para
analizar el aumento de delitos en
la ciudad?

Ten previsto convocar a Comisión
de Seguridade para analizar o
aumento de delitos na cidade?

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz
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Si.
A convocatoria é inminente,
pendente de aprobación por parta
doutras administracións da acta da
última Xunta Local de Seguridade
e para que determine sobre o
regulamento de honras da policía.

Si.
A convocatoria é inminente,
pendente de aprobación por parta
doutras administracións da acta
da última Xunta Local de
Seguridade e para que determine
sobre o regulamento de honras
da policía.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

No se plantea el tema de esta
pregunta en el Pleno, desde el
alarmismo, ni con afán de
alarmismo. Estimamos que A
Coruña es una ciudad tranquila y
segura y queremos que siga
siendo así, tranquila y segura.

Non se expón o tema desta
pregunta no Pleno, desde o
alarmismo, nin con afán de
alarmismo. Estimamos que A
Coruña é unha cidade tranquila e
segura e queremos que siga sendo
así, tranquila e segura.

Ahora bien, las estadísticas
ofrecen datos entre los cuales por
prevención y responsabilidad no
podemos permanecer indiferentes,
indolentes, ni apáticos. Algunos
de esos datos, son los siguientes:

Agora ben, as estatísticas ofrecen
datos entre os cales por
prevención e responsabilidade
non
podemos
permanecer
indiferentes,
indolentes,
nin
apáticos. Algúns deses datos, son
os seguintes:

A las vientidós horas y treinta y
siete minutos se ausenta del
Salón de Sesiones el señor
Alcalde.

Ás vinte e dúas horas e trinta e
sete minutos auséntase do Salón
de Sesións o señor Alcalde.

A Coruña registró desde el 1 de
enero hasta el 17 de mayo, de
acuerdo con las estadísticas del
Ministerio del Interior un total de
134 robos con fuerza en viviendas
y anexos, lo que supone un
incremento en cien por cien con
respecto a los datos registrados en
el mismo periodo del año 2015. Y
si analizamos el primer trimestre
nada, más se produjeron 87 robos

A Coruña rexistrou desde o 1 de
xaneiro ata o 17 de maio, de
acordo coas estatísticas do
Ministerio do Interior un total de
134 roubos con forza en vivendas
e anexos, o que supón un
incremento en cento por cento con
respecto aos datos rexistrados no
mesmo período do ano 2015. E se
analizamos o primeiro trimestre
nada, máis se produciron 87
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de pisos, supone un incremento de
148% respecto al mismo período
del año pasado.

roubos de pisos, supón un
incremento de 148% respecto ao
mesmo período do ano pasado.

A Coruña es la capital de
provincia española de más de
150.000 habitantes, la que más
subieron en los 6 primeros meses
del año, los robos con violencia y
los robos con fuerza en viviendas
y aunque los indicadores de
criminalidad siguen bajos, destaca
el hecho de que en asuntos como
los asaltos a pisos, los delitos se
hayan multiplicado con respecto
al mismo período del año 2015.
Un fenómeno que contrasta cierto
es, con la tendencia a la baja de la
delincuencia en La Coruña
durante el primer trimestre del
año con carácter genérico, en que
bajaron poco más de un 2% las
infracciones penales.

A Coruña é a capital de provincia
española de máis de 150.000
habitantes, a que máis subiron
nos 6 primeiros meses do ano, os
roubos con violencia e os roubos
con forza en vivendas e aínda que
os indicadores de criminalidade
seguen baixos, destaca o feito de
que en asuntos como os asaltos a
pisos, os delitos multiplicáronse
con respecto ao mesmo período
do ano 2015. Un fenómeno que
contrasta certo é, coa tendencia á
baixa da delincuencia na Coruña
durante o primeiro trimestre do
ano con carácter xenérico, en que
baixaron pouco máis dun 2% as
infraccións penais.

Sin embargo, además de los
asaltos, que se produjeron a las
casas, en el verano de 2014, es un
motivo de preocupación para los
vecinos. Aquel año se produjeron
más de 200 denuncias en sólo 2
meses, convirtiéndose la ciudad
de La Coruña en la 5ª capital de
provincia donde más aumentaron
ese tipo de delitos y que lleva a la
preocupación a la ciudadanía, a la
vista de estos datos del primer
trimestre del año 2016.

Con todo, ademais dos asaltos,
que se produciron ás casas, no
verán de 2014, é un motivo de
preocupación para os veciños.
Aquel ano producíronse máis de
200 denuncias en só 2 meses,
converténdose a cidade da
Coruña na 5ª capital de provincia
onde máis aumentaron ese tipo de
delitos e que leva á preocupación
á cidadanía, á vista destes datos
do primeiro trimestre do ano
2016.

Por otro lado, en la ciudad de La
Coruña, también se roban cada
vez más vehículos, según las
estadísticas del Ministerio del
Interior, en La Coruña se

Doutra banda, na cidade da
Coruña, tamén se rouban cada
vez máis vehículos, segundo as
estatísticas do Ministerio do
Interior, na Coruña cometéronse
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cometieron durante el primer
trimestre del año 2016, el 16%
de vehículos a motor de los
registrados en toda la Comunidad
Autónoma Gallega.

durante o primeiro trimestre do
ano 2016, o 16% de vehículos a
motor dos rexistrados en toda a
Comunidade Autónoma Galega.

Mientras
curiosamente
el
porcentaje ha bajado en otras de
las grandes ciudades de la
provincia de La Coruña, Santiago,
Ferrol, en La Coruña sigue
aumentando.

Mentres
curiosamente
a
porcentaxe baixou noutras das
grandes cidades da provincia da
Coruña, Santiago, Ferrol, na
Coruña segue aumentando.

Y
además
y
esto
es
particularmente importante, en
algunas de las zonas de la ciudad,
la problemática del trapicheo de
drogas, advierte cierto repunte. En
algunos barrios existe inquietud
de que surja el problema de las
drogas. Hablamos de Ventorrillo,
de las casas de Franco, del Campo
del Marte, del Orzán, de la Ciudad
Vieja, de los Castros, son zonas
donde preocupa este repunte del
trapicheo de drogas. Cuando
pasado el mes de abril se
cumplieron 4 años, precisamente,
del derribo de la última chabola
del poblado de Penamoa. Es un
mal sueño que no quiere la
ciudadanía que retorne porque el
problema no se limita a la venta
de las drogas en sí, sin todo lo que
ella comporta de intranquilidad y
deterioro de la calidad de vida de
los vecinos y además del
sufrimiento de las personas que se
encuentran enganchadas a la
jeringuilla.

E
ademais
e
isto
é
particularmente
importante,
nalgunhas das zonas da cidade, a
problemática do trapicheo de
drogas, advirte certo repunte.
Nalgúns barrios existe inquietude
de que xurda o problema das
drogas. Falamos de Ventorrillo,
das casas de Franco, do Campo
do Marte, do Orzán, da Cidade
Vella, dos Castros, son zonas
onde preocupa este repunte do
trapicheo de drogas. Cando
pasado
o
mes
de
abril
cumpríronse
4
anos,
precisamente, da derriba da
última chabola do poboado de
Penamoa. É un mal soño que non
quere a cidadanía que retorne
porque o problema non se limita á
venda das drogas en si, sen todo o
que
ela
comporta
de
intranquilidade e deterioración
da calidade de vida dos veciños e
ademais do sufrimento das
persoas
que
se
atopan
enganchadas á xiringa.

Desde la entidad vecinal de
Palavea, de Puente del Pasaje,

Desde a entidade veciñal de
Palavea, de Ponte da Pasaxe,
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Santa Gema, de la Asociación de
Vecinos de Labañou, de San
Roque, de Zona Escolar, desde la
Asociación de Vecinos de los
Mallos, de la Sagrada Familia y
de la Estación, nos traslada su
preocupación por este problema
que encontramos que con la
convocatoria de Seguridad se
puede dar a la ciudadanía una
respuesta adecuada.

Santa Gema, da Asociación de
Veciños de Labañou, de San
Roque, de Zona Escolar, desde a
Asociación de Veciños dos
Mallos, da Sacra Familia e da
Estación, trasládanos a súa
preocupación por este problema
que
atopamos
que
coa
convocatoria
de
Seguridade
pódese dar á cidadanía unha
resposta adecuada.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Grazas.

Grazas.

Pásolle a
Atlántica.

palabra

a

Marea

Pásolle a
Atlántica.

palabra

a

Marea

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Ben.

Ben.

Para non querer a veciñanza o seu
discurso foi bastante distorsionado
da realidade.

Para non querer a veciñanza o
seu
discurso
foi
bastante
distorsionado da realidade.

Cando temos informes, datos ou
estudios que sitúan A Coruña
entre os postos dous e catro das
cidades máis seguras, entre os
informes que figuran están os da
Subdelegación
do
Goberno.
Realmente para non querer alarma
á cidadanía, o discurso, ten tela.
Porque efectivamente creo que é o
que pretenden facer, ese discurso
do medo que levamos tanto tempo
querendo cambiar, ese discurso do
medo que non nos leva máis que a
reproducir pautas que non teñen

Cando temos informes, datos ou
estudos que sitúan A Coruña
entre os postos dous e catro das
cidades máis seguras, entre os
informes que figuran están os da
Subdelegación
do
Goberno.
Realmente para non querer
alarma á cidadanía, o discurso,
ten tea. Porque efectivamente
creo que é o que pretenden facer,
ese discurso do medo que levamos
tanto tempo querendo cambiar,
ese discurso do medo que non nos
leva máis que a reproducir pautas
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ningún sentido.

que non teñen ningún sentido.

Os delitos disminuen na cidade
entre un 2 e un 4% a nivel global.
Entón, bueno eu lles pediría que
deixaran de alarmar deste xeito a
cidadanía. Ademais todos estes
asuntos que sacan nin sequera son
competencia directa do Corpo de
Seguridade
do
que
temos
capacidade
do
que
temos
capacidade desde o Concello para
xestionar. Iso é tamén un pouco,
un exemplo de presión do propio
funcionariado da policía local da
Coruña que non ten que exercer
competencias que son doutros
corpos e forzas de Seguridade do
Estado como todos os exemplos
que estivo vostede poñendo. Os
únicos delitos que aumentaron
son, efectivamente, os hurtos e
eses son competencias do Corpo
Nacional de Policía, non quita que
non
teña
que
ser
unha
preocupación, por suposto, da
nosa cidade que se produza ese
aumento, pero tamén hai que
poñer en alza que temos,
efectivamente unha cidade, segura
e tranquila a pesar de pintalo,
despois, todo de terror dos nosos
barrios.

Os delitos disminuen na cidade
entre un 2 e un 4% a nivel global.
Entón, bo eu lles pediría que
deixaran de alarmar deste xeito a
cidadanía. Ademais todos estes
asuntos que sacan nin sequera
son competencia directa do Corpo
de Seguridade do que temos
capacidade
do
que temos
capacidade desde o Concello
para xestionar. Iso é tamén un
pouco, un exemplo de presión do
propio funcionariado da policía
local da Coruña que non ten que
exercer competencias que son
doutros corpos e forzas de
Seguridade do Estado como todos
os exemplos que estivo vostede
poñendo. Os únicos delitos que
aumentaron son, efectivamente,
os furtos e eses son competencias
do Corpo Nacional de Policía,
non quita que non teña que ser
unha preocupación, por suposto,
da nosa cidade que se produza
ese aumento, pero tamén hai que
poñer en alza que temos,
efectivamente
unha
cidade,
segura e tranquila a pesar de
pintalo, despois, todo de terror
dos nosos barrios.

E insistir en que non debemos
cargar á Policía Local da cidade
desta responsabilidade e non, polo
tanto, a nosa competencia xa que
son un Corpo que ademais está
facendo agora mesmo grandes
esforzos para facer outro tipo de
labores
para a
cidadanía.
Estamos tentando a traballar coa

E insistir en que non debemos
cargar á Policía Local da cidade
desta responsabilidade e non,
polo tanto, a nosa competencia xa
que son un Corpo que ademais
está facendo agora mesmo
grandes esforzos para facer outro
tipo de labores
para
a
cidadanía. Estamos a tentar a
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policía outro tipo de intervención,
unha policía moito menos
represora e moito máis preventiva,
unha policía veciñal, unha policía
comunitaria, unha policía da
diversidade, unha policía que
agora mesmo está formada para o
programa titor, para a patrulla
verde, unido desde a violencia de
xénero. Un Plan (…) para facer
unha policía da diversidade,
etcétera. Para nós ademais, a
seguridade é outra cousa, temos o
concepto de seguridad que pasa
por unha noción diferente que é,
por exemplo, que a seguridade é
inclusión social, a seguridade é
salvagarda dos dereitos esenciais
das persoas, a seguridade e loitar
contra a ameaza da vida, como
cambio climático. Seguridade é
unha renda mínima para todas e
para todos. Polo tanto, cremos que
estamos facendo o traballo
correcto que non debemos alarmar
a cidadanía, que non debemos
sobrecargar a Policía Local con
esa responsabilidades e xa, de
paso que o nomea, e que xa está
rematando o tempo, o que
aconteceu en Penamoa, do cual
foron bastante responsables de
como se fixo o desaloxo, a base
precisamente de Policía Nacional,
sen
unha
planificación
e
seguimento integral que o que
fixo foi como encomendaba antes
a compañeira, un traslado do
problema dun sitio a outro.

traballar coa policía outro tipo de
intervención, unha policía moito
menos represora e moito máis
preventiva, unha policía veciñal,
unha policía comunitaria, unha
policía da diversidade, unha
policía que agora mesmo está
formada para o programa titor,
para a patrulla verde, unido
desde a violencia de xénero. Un
Plan (…) para facer unha policía
da diversidade, etcétera. Para nós
ademais, a seguridade é outra
cousa, temos o
concepto de
seguridade que pasa por unha
noción diferente que é, por
exemplo, que a seguridade é
inclusión social, a seguridade é
salvagarda dos dereitos esenciais
das persoas, a seguridade e loitar
contra a ameaza da vida, como
cambio climático. Seguridade é
unha renda mínima para todas e
para todos. Polo tanto, cremos
que estamos facendo o traballo
correcto que non debemos
alarmar a cidadanía, que non
debemos sobrecargar a Policía
Local con esa responsabilidades e
xa, de paso que o nomea, e que xa
está a rematar o tempo, o que
aconteceu en Penamoa, do cal
foron bastante responsables de
como se fixo o desaloxo, a base
precisamente de Policía Nacional,
sen
unha
planificación
e
seguimento integral que o que
fixo foi como encomendaba antes
a compañeira, un traslado do
problema dun sitio a outro.

Planifiquemos integralmente e
pensemos noutro concepto de

Planifiquemos integralmente e
pensemos noutro concepto de
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seguridade.

seguridade.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Pasamos, entón, a seguinte
pregunta, que neste caso é do
Partido Popular, sobre o “Dillo
ti”.

Pasamos, entón, a seguinte
pregunta, que neste caso é do
Partido Popular, sobre o “Dillo
ti”.

Preguntas orales formuladas
por el Grupo Municipal del
Partido Popular

Preguntas orais formuladas polo
Grupo Municipal do Partido
Popular

Primera.- Pregunta oral sobre el
“Dillo ti”.

Primeira.- Pregunta oral sobre o
“Dillo ti”.

Señora Canabal Pérez

Señora Canabal Pérez

Buenas noches a todos los
presentes y a los que nos siguen
por streaming.

Boas noites a todos os presentes e
aos que nos seguen por
streaming.

¿Tiene previsto Xulio Ferreiro
aplazar os “Dillo ti”, para
proceder a su reformulación tal y
como le ha solicitado toda la
oposición?

Ten previsto Xulio Ferreiro
aprazar
os “Dillo ti”, para
proceder a súa reformulación tal
e como lle solicitou toda a
oposición?

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Non.
Non
temos
previsto
aplazalos. De feito, o seguinte
“Dillo ti”, terá lugar o próximo
sábado 9 de xullo no Centro
Ágora ás 12 da mañá.

Non.
Non
temos
previsto
aplazalos. De feito, o seguinte
“Dillo ti”, terá lugar o próximo
sábado 9 de xullo no Centro
Ágora ás 12 da mañá.

Señora Canabal Pérez

Señora Canabal Pérez

Como sabe, señora Delso, la Junta
Electoral de Zona, consideró, por
unanimidad, que el “Dillo ti” es

Como sabe, señora Delso, a
Xunta
Electoral
de
Zona,
considerou, por unanimidade, que
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un acto político y de propaganda,
como viene denunciando la
oposición y por tanto, su
celebración no procede en el
período de sombra que establece
la normativa electoral porque se
está utilizando para vender
actuaciones, inversiones futuras
más que para escuchar a los
vecinos.

o “Dillo ti” é un acto político e de
propaganda,
como
vén
denunciando a oposición e por
tanto, a súa celebración non
procede no período de sombra
que establece a normativa
electoral porque se está utilizando
para
vender
actuacións,
investimentos futuros máis que
para escoitar aos veciños.

La Junta Electoral Provincial,
rechazó el recurso de la Marea y
confirmó íntegramente el fallo de
la zona. Por tanto, está claro que
la oposición tiene razón cuando
dice que el “Dillo ti” es un acto
político y de propaganda de la
Marea. Que estamos pagando
todos los coruñeses. Por lo tanto
es un mitin de la Marea que
deberían considerar empezar a
pagarlos ustedes. Como saben y
les hemos explicado en la
Comisión de Participación, el
Partido Popular no quiere eliminar
el
“Dillo
ti”,
de
forma
permanente. Lo que quiere es
reformularlo. Lo que quiere es
aplazarlo para poder reformularlo.
Se lo hemos dicho varias veces en
la Comisión de Participación
Ciudadana,
porque como le
repito, se está convirtiendo, y
como ustedes saben en un mitin
político.

A Xunta Electoral Provincial,
rexeitou o recurso da Marea e
confirmou integramente o fallo da
zona. Por tanto, está claro que a
oposición ten razón cando di que
o “Dillo ti” é un acto político e de
propaganda da Marea. Que
estamos a pagar todos os
coruñeses. Por tanto é un mitin da
Marea que deberían considerar
empezar a pagalos vostedes.
Como saben e explicámoslles na
Comisión de Participación, o
Partido Popular non quere
eliminar o “Dillo ti”, de forma
permanente. O que quere é
reformulalo. O que quere é
aprazalo para poder reformulalo.
Dixémosllo varias veces na
Comisión
de
Participación
Cidadá, porque como lle repito,
está a converterse,
e como
vostedes saben nun mitin político.

Es decir, con el dinero de todos
los coruñeses, se está financiando
un acto en el que solo tienen
ustedes opción de hablar y la
Corporación Municipal nada. Le
recuerdo a usted que en una…

É dicir, co diñeiro de todos os
coruñeses, está a financiarse un
acto no que só teñen vostedes
opción de falar e a Corporación
Municipal nada. Lémbrolle a
vostede que en unha…
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A las veintidós horas y cuarenta
y cinco minutos entra en el
Salón de Sesiones el señor
Alcalde.

Ás vinte e dúas horas e corenta e
cinco minutos entra no Salón de
Sesións o señor Alcalde.

… puesta en escena, en el Ágora,
cuando comenzaron ustedes, dijo
que la participación ciudadana,
era un diálogo directo entre la
Corporación Municipal y la
ciudadanía. Me parece que se ha
olvidado de la explicación y la
descripción que ha dado de lo que
es la participación ciudadana.

… posta en escena, no Ágora,
cando comezaron vostedes, dixo
que a participación cidadá, era
un diálogo directo entre a
Corporación Municipal e a
cidadanía. Paréceme que se
esqueceu da explicación e a
descrición que deu do que é a
participación cidadá.

No nos parece de justicia que la
oposición no tenga ni posibilidad
ni de réplica, ni de defensa.
Además en un acto público, el
propio jefe del Gabinete de la
Alcaldía, además de insultar a
toda la oposición, llamando orcos
a los Concejales, dejó constancia
de su intención de usar este tipo
de reuniones de “Dillo ti” para
desmantelar el tejido asociativo de
la ciudad.

Non nos parece de xustiza que a
oposición
non
teña
nin
posibilidade nin de réplica, nin de
defensa. Ademais nun acto
público, o propio xefe do
Gabinete da Alcaldía, ademais de
insultar a toda a oposición,
chamando orcos aos concelleiros,
deixou constancia
da súa
intención de usar este tipo de
reunións de “Dillo ti” para
desmantelar o tecido asociativo
da cidade.

Antes preguntaba si nos daba
miedo, señora Concejala, Claudia
Delso, si nos daba miedo el “Dillo
ti”. A mí personalmente me da
miedo… ¿Sabe lo que me da
miedo? Me da miedo que solo
ustedes tengan la opción de hablar
y a los demás no nos dejen hablar
o intente que no dejarnos hablar.
Entendemos que un gobierno no
puede usar de nuevo el dinero
público para montar autos de auto
propaganda que es lo que están

Antes preguntaba se nos daba
medo,
señora concelleira,
Claudia Delso, se nos daba medo
o “Dillo ti”. A min persoalmente
dáme medo… Sabe o que me dá
medo? Dáme medo que só
vostedes teñan a opción de falar e
aos demais non nos deixen falar
ou tente que non deixarnos falar.
Entendemos que un goberno non
pode usar de novo o diñeiro
público para montar autos de
auto propaganda que é o que
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haciendo ustedes. En el que se
den respuestas que no responden a
la realidad. En el que se ataca a la
oposición, y en los que no
podemos ni defendernos ni dar
nuestra versión. Queremos repito,
que el “Dillo ti” continúe, pero
exigimos que la oposición tenga
presencia y pueda participar de
forma activa. La propuesta que se
llevó a la Comisión de
Participación iba en esa línea de
reformularlo para que sea más
plural y participativo. Repito, no
se puede usar el dinero de todos
para mítines políticos.

están a facer vostedes. No que se
dean respostas que non responden
á realidade. No que se ataca á
oposición, e nos que non podemos
nin defendernos nin dar a nosa
versión. Queremos repito, que o
“Dillo ti” continúe, pero esiximos
que a oposición teña presenza e
poida participar de forma activa.
A proposta que levou á Comisión
de Participación ía nesa liña de
reformularlo para que sexa máis
plural e participativo. Repito, non
se pode usar o diñeiro de todos
para mitins políticos.

Además
queremos
dejar
constancia de la ironía de la
Concejala de Participación que
haya defendido en el “Dillo tí”
que se puede hacer gastando el
dinero público y se niegue a
cumplir su promesa electoral de
realizar el debate sobre el estado
de la ciudad con toda la
Corporación Municipal.

Ademais
queremos
deixar
constancia
da
ironía
da
Concelleira de Participación que
defendese no “Dillo tí” que se
pode facer gastando o diñeiro
público e néguese a cumprir a súa
promesa electoral de realizar o
debate sobre o estado da cidade
con
toda
a
Corporación
Municipal.

Para “Dillo ti”, si hay dinero pero
para esto de que participamos
todos no hay dinero, no interesa.
Explíquenos esto. Claro que existe
doble moral, mucho prometer,
mucho decir, mucha participación
y luego en la práctica apuestan por
el sectarismo y el monopolio y
participan sólo ustedes. “Dillo ti”,
que a lo mejor deben de cambiar
el nombre “Digo eu”.

Para “Dillo ti”, se hai diñeiro
pero
para
isto
de
que
participamos todos non hai
diñeiro, non interesa. Explíquenos
isto. Claro que existe dobre
moral, moito prometer, moito
dicir, moita participación e logo
na
práctica
apostan
polo
sectarismo e o monopolio e
participan só vostedes. “Dillo ti”,
que se cadra deben de cambiar o
nome “Digo eu”.

Queremos un “Dillo ti” en el que
todos podamos participar…

Queremos un “Dillo ti” no que
todos podamos participar…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Canabal,
un momento.

Vaia rematando, señora Canabal,
un momento.

Señora Canabal Pérez

Señora Canabal Pérez

Un momento.

Un momento.

No puede ser monopolio de la
Marea, se lo dice la oposición, se
lo ha pedido muchas veces y se lo
ha dicho la Junta Electoral. Lo
que queremos es que con el dinero
de todos podamos hablar y
participar todos.

Non pode ser monopolio da
Marea, dillo a oposición, pediullo
moitas veces e díxollo a Xunta
Electoral. O que queremos é que
co diñeiro de todos poidamos
falar e participar todos.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Ben.

Ben.

Señora Canabal, vostede coma
min tamén é primeriza nesto da
política e debería saber que o
“Dillo tí” é un programa de
participación, un programa do
Goberno Municipal, lexítimo,
lexitimamente deseñado, coma
tantos outros programas de
participación e que “Dillo ti” é un
espazo de participación, uns
encontros mensuais entre o
Alcalde e o Goberno Municipal
coa cidadanía, co cal non cabe a
posibilidade de que a oposición
participe no “Dillo ti”, porque é
un programa deseñado para que o
Goberno rinda contas para que a
cidadanía
se
relacione

Señora Canabal, vostede coma
min tamén é primeiriza nesto da
política e debería saber que o
“Dillo tí” é un programa de
participación, un programa do
Goberno Municipal, lexítimo,
lexitimamente deseñado, coma
tantos outros programas de
participación e que “Dillo ti” é
un espazo de participación, uns
encontros mensuais entre o
alcalde e o Goberno municipal
coa cidadanía, co cal non cabe a
posibilidade de que a oposición
participe no “Dillo ti”, porque é
un programa deseñado para que
o Goberno renda contas para que
a
cidadanía
relaciónese

339

mensualmente co seu goberno.
Outra cousa diferente é debate
sobre o estado da cidade. O cal
estivemos
traballando
na
Comisión ata que un bo día, o
presidente da Comisión o señor
Ferreiro chegou cunha proposta
totalmente diferente á que
viñamos traballando. Ademais de
que esa foi a mesma semana na
que deixaron o orzamento da miña
concellería a cero, como ben
sabedes.

mensualmente co seu goberno.
Outra cousa diferente é debate
sobre o estado da cidade. O cal
estivemos
traballando
na
Comisión ata que un bo día, o
presidente da Comisión o señor
Ferreiro chegou cunha proposta
totalmente diferente á que
viñamos traballando. Ademais de
que esa foi a mesma semana na
que deixaron o orzamento da
miña concellería a cero, como
ben sabedes.

E por otro lado, estades esixindo
que dende a concellería se cubran
os gastos dese debate sobre o
estado da cidade. Bastante
incoherente o discurso. En todo
caso, como saben, pois, os
gobernos teñen a responsabilidade
e a obriga de desenvolver
ferramentas de xestión útiles,
cono no caso da participación,
pois, desconcentrar a toma de
decisións sobre asutos relevantes
da cidade, abrir espazos para a
participación, para o pensamento
colectivo, etcétera.

E doutra banda, estades esixindo
que dende a concellería se cubrán
os gastos dese debate sobre o
estado da cidade. Bastante
incoherente o discurso. En todo
caso, como saben, pois, os
gobernos
teñen
a
responsabilidade e a obriga de
desenvolver
ferramentas
de
xestión útiles, cono no caso da
participación, pois, desconcentrar
a toma de decisións sobre asutos
relevantes da cidade, abrir
espazos para a participación,
para o pensamento colectivo,
etcétera.

En resumen, abrir e manter os
dereitos da veciñanza a opinar, a
falar regularmente co goberno, e
corresponsabilizarse
nas
decisións. Para iso estamos
abrindo espazos e dereitos de
participación. Todos eles, como
dicía, lexítimamente deseñados
por este goberno que ademais
funcionan ben. Teñen afluencia de
público e ademais a xente
agradece que os fagamos.

En resumo, abrir e manter os
dereitos da veciñanza a opinar, a
falar regularmente co goberno, e
corresponsabilizarse
nas
decisións. Para iso estamos
abrindo espazos e dereitos de
participación. Todos eles, como
dicía, lexítimamente deseñados
por este goberno que ademais
funcionan ben. Teñen afluencia de
público e ademais a xente
agradece que
os fagamos.
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Sabemos que a vostedes isto non
lles importa.

Sabemos que a vostedes isto non
lles importa.

Nós estamos aquí para facer que a
participación e a cidadanía forme
parte das políticas públicas.
Cremos na presenza colectiva, na
participación das persoas na
construcción colectiva da cidade.
Cremos que a veciñanza da
Coruña, ten a capacidade sobrada
para ter espazos de gobernanza,
iso
é
o
que
estamos
desenvolvendo políticas e espazos
de participación estables e plurais
para que todo aquel que queira
participar poda facelo.

Nós estamos aquí para facer que
a participación e a cidadanía
forme
parte
das
políticas
públicas. Cremos na presenza
colectiva, na participación das
persoas na construción colectiva
da cidade. Cremos que a
veciñanza da Coruña, ten a
capacidade sobrada para ter
espazos de gobernanza, iso é o
que
estamos
desenvolvendo
políticas
e
espazos
de
participación estables e plurais
para que todo aquel que queira
participar poida facelo.

Que nós saibamos non temos
ningunha
noticia
sobre
descontento das veciñas e dos
vecinos sobre o “Dillo ti”. Até
agora máis de 600 persoas
participaron no “Dillo ti”. Pero a
vostedes isto non lles importa, nin
lles importa, nin o entenden. E
quero dicirlle que o sábado día 4
de
xuño,
cando
vostedes
denunciaron á Xunta Electoral, o
“Dillo ti”, pedindo a súa
cancelación, non pensaron na
xente. Se pensaran na xente,
teríano feito, terían feito a
denuncia noutros prazos porque
xa sabían cando iba a ser o “Dillo
ti”, para que o goberno da Coruña,
tivera, pois, por un lado, ter
presentado alegacións en tempo e
forma, e sobre todo ter avisada a
veciñanza de que o acto non se
iba a celebrar para non facer
traballlar aos traballadores e

Que nós saibamos non temos
ningunha
noticia
sobre
descontento das veciñas e dos
veciños sobre o “Dillo ti”. Ate
agora máis de 600 persoas
participaron no “Dillo ti”. Pero
a vostedes isto non lles importa,
nin lles importa, nin o entenden.
E quero dicirlle que o sábado día
4 de xuño, cando vostedes
denunciaron á Xunta Electoral, o
“Dillo ti”, pedindo a súa
cancelación, non pensaron na
xente. Se pensaran na xente,
teríano feito, terían feito a
denuncia noutros prazos porque
xa sabían cando ía ser o “Dillo
ti”, para que o goberno da
Coruña, tivera, pois, por unha
banda, ter presentado alegacións
en tempo e forma, e sobre todo ter
avisada a veciñanza de que o
acto non íase a celebrar para non
facer traballlar aos traballadores
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traballadoras deste Concello de
balde. Pero non, vostedes o fan a
última hora e deste xeito…

e traballadoras deste Concello de
balde. Pero non, vostedes o fan a
última hora e deste xeito…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señora Delso.

Vaia rematando señora Delso.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

...falta de respecto, faltan ao
respecto aos tempos da xente.
Deberían
ter
pensado
na
veciñanza da Coruña e facer as
cousas cos tempos adecuados,
para que o goberno puidera alegar
por un lado, pero sobre todo, para
que a veciñanza puidera cambiar
os seus plans e non perder o seu
tempo. Pero a vostedes isto non
lles importa. De todas maneiras o
“Dillo ti”, levaráse a cabo no
Centro Ágora, como dicia, o
próximo sábado 9 de xullo ás 12
horas da mañán.

...falta de respecto, faltan ao
respecto aos tempos da xente.
Deberían
ter
pensado
na
veciñanza da Coruña e facer as
cousas cos tempos adecuados,
para que o goberno puidera
alegar por unha banda, pero
sobre todo, para que a veciñanza
puidera cambiar os seus plans e
non perder o seu tempo. Pero a
vostedes isto non lles importa. De
todas maneiras o “Dillo ti”,
levaráse a cabo non Centro
Ágora, como dicia, ou próximo
sábado 9 de xullo ás 12 horas da
mañán.

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Partido Popular,
sobre convenios nominativos.

Pregunta do Partido Popular,
sobre convenios nominativos.

A las veintidós horas y
cincuenta y dos minutos entra
en el Salón de Sesiones la señora
Vieito Blanco.

Ás vinte e dúas horas e cincuenta
e dous minutos entra no Salón de
Sesións a señora Vieito Blanco.

Segunda.- Pregunta oral sobre
convenios nominativos.

Segunda.-Pregunta oral sobre
convenios nominativos.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Con la venia.

Coa venia.
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¿Qué medidas tiene previsto
adoptar Xulio Ferreiro,
para
firmar cuanto antes los convenios
nominativos del 2016 y así
solventar la grave situación en que
se encuentran la Asociaciones de
la ciudad debido al retraso en la
tramitación y aprobación del
Presupuesto Municipal.

Que medidas ten previsto adoptar
Xulio Ferreiro, para asinar canto
antes os convenios nominativos
do 2016 e así liquidar a grave
situación en que se atopan a
Asociacións da cidade debido ao
atraso
na
tramitación
e
aprobación
do
Orzamento
Municipal.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Estanse a tomar todas as medidas
posibles para a sinalización da
formalización deses convenios.

Estanse a tomar todas as medidas
posibles para a sinalización da
formalización deses convenios.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Bueno.

Bo.

La verdad que hoy este Pleno lo
empezó usted diciendo que era un
Pleno histórico, no cabe duda que
va a ser un Pleno que pasará a la
historia. Sobre todo pasará a la
historia porque fue la primera vez
que públicamente una persona en
este Pleno, reconoce que las
mociones
aprobadas
democráticamente en el Pleno no
se van a cumplir y esto, la verdad,
que me parece muy grave y quiero
denunciarlo públicamente. Me
parece muy grave porque a mí me
da la sensación de que estamos
hablando de que Venezuela nos
queda muy lejos, Venezuela está
mucho más cerca de lo que
pensamos porque si tenemos
actitudes
de
mociones
democráticas,
mociones
presentadas por los representantes

A verdade que hoxe este Pleno
empezouno vostede dicindo que
era un Pleno histórico, non cabe
dúbida que vai ser un Pleno que
pasará á historia. Sobre todo
pasará á historia porque foi a
primeira vez que publicamente
unha
persoa
neste
Pleno,
recoñece
que
as
mocións
aprobadas democraticamente no
Pleno non se van a cumprir e isto,
a verdade, que me parece moi
grave e quero denuncialo
publicamente. Paréceme moi
grave porque a min dáme a
sensación de que estamos a falar
de que Venezuela quédanos moi
lonxe, Venezuela está moito máis
preto do que pensamos porque se
temos actitudes de mocións
democráticas,
mocións
presentadas polos representantes
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del pueblo no se aprueban esto es
grave. Ustedes hablan todo el día
de la Participación do “Dillo ti”,
desde la participación del miedo
¿qué miedo tienen ustedes a
cumplir la voluntad ciudadana
cuando esta es expresada a través
de los partidos políticos y a través
de las mociones que presentan en
este Pleno municipal?

do pobo non se aproban isto é
grave. Vostedes falan todo o día
da Participación do “Dillo ti”,
desde a participación do medo
que medo teñen vostedes a
cumprir a vontade cidadá cando
esta é expresada a través dos
partidos políticos e a través das
mocións que presentan neste
Pleno municipal?

Eso es el verdadero miedo. El
“Dillo ti” y esas cosas que ustedes
están haciendo con la ciudadanía,
también es participación pero,
¿qué van a hacer cuando la
ciudadanía les diga lo contrario de
lo que ustedes piensan? ¿Van a
hacer lo mismo que con las
mociones? ¿Qué van a hacer con
los presupuestos participativos
cuando la ciudadanía diga cosas
contradictorias a lo que ustedes
quieren? ¿Las van a aceptar o no
las van a aceptar? Y me preocupa.
Me preocupa lo que estoy viendo.
Usted en este Pleno, empezó por
la historia y acabamos con
Cocoon, incluso hablamos del
tute. Bueno, yo me acuerdo de la
película Cocoon, de los señores
que les cae un meteorito o algo en
una piscina y se ponían muy
alegres iban a bailar etcétera, esto
me lo recuerda a ustedes.
Llegaron aquí y cayeron en el
meteorito y se lo están pasando
muy bien. Pero gobernar es otro
tema.

Iso é o verdadeiro medo. O “Dillo
ti” e esas cousas que vostedes
están a facer coa cidadanía,
tamén é participación pero, que
van facer cando a cidadanía
dígalles o contrario do que
vostedes pensan? Van facer o
mesmo que coas mocións? Que
van facer cos orzamentos
participativos cando a cidadanía
diga cousas contraditorias ao
que vostedes queren? Vanas a
aceptar ou non as van a aceptar?
E preocúpame. Preocúpame o que
estou a ver. Vostede neste Pleno,
empezou
pola
historia
e
acabamos con Cocoon, mesmo
falamos do tute. Bo, eu acórdome
da película Cocoon, dos señores
que cae un meteorito ou algo
nunha piscina e poñíanse moi
alegres ían bailar etcétera, isto
lémbramo a vostedes. Chegaron
aquí e caeron no meteorito e
estanllo pasando moi ben. Pero
gobernar é outro tema.

Además le voy a decir otra cosa,
señor Lema,
le traicionó el
subconsciente. La única moción

Ademais voulle a dicir outra
cousa, señor Lema, traizooulle o
subconsciente. A única moción
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que usted habla, es en la moción
que (…) necesario estar de
acuerdo, fue la moción de la
censura. Me da la sensación de
que quieren pasar ustedes a la
oposición porque a ustedes lo que
la va es el gritar, el decir, el
protestar, el gobernar, exige
responsabilidades y eso estamos
viendo que no saben.

que vostede fala, é na moción que
(…) necesario estar de acordo, foi
a moción da censura. Dáme a
sensación de que queren pasar
vostedes á oposición porque a
vostedes o que a vai é o gritar, o
dicir, o protestar, o gobernar,
esixe responsabilidades e iso
estamos a ver que non saben.

Pero bueno, esta es la realidad. La
realidad también que estamos
viendo en estos convenios
municipales, estos convenios
municipales que a lo mejor,
lógicamente, si ustedes con el
prefiero ir despacio yo creo que
aquí, más que preferir ir despacio,
con toda la gravedad que tiene esa
expresión, no han encendido
siquiera el motor del coche y el
tema es muy grave, porque mire,
hay muchísimas asociaciones en
esta ciudad que están esperando
esta ayuda. Y estas asociaciones
hacen mucha labor por muchas
personas, por muchos ciudadanos
que también quieren participar.

Pero bo, esta é a realidade. A
realidade tamén que estamos a
ver nestes convenios municipais,
estes convenios municipais que se
cadra, loxicamente, se vostedes co
prefiro ir amodo eu creo que
aquí, máis que preferir ir amodo,
con toda a gravidade que ten esa
expresión, non acenderon sequera
o motor do coche e o tema é moi
grave,
porque
mire,
hai
moitísimas asociacións nesta
cidade que están a esperar esta
axuda. E estas asociacións fan
moito labor por moitas persoas,
por moitos cidadáns que tamén
queren participar.

El año pasado ustedes, cuando
programaron el Presupuesto,
hicieron un recorte de casi
57.000.000 millones y eliminaron
4.000.000 millones de euros de
Presupuesto de los Convenios.
Muchas de estas Asociaciones que
hacen un gran labor, lo que pasa
que claro, en vez de tanto “Dillo
ti”, yo le voy a dar un consejo,
vayan a los sitios, vayan a las
Asociaciones. Vayan a todas
aquellas entidades donde se

O ano pasado vostedes, cando
programaron
o
Orzamento,
fixeron un recorte de case
57.000.000 millóns e eliminaron
4.000.000 millóns de euros de
Orzamento dos Convenios. Moitas
destas Asociacións que fan un
gran labor, o que pasa que claro,
no canto de tanto “Dillo ti”, eu
voulle a dar un consello, vaian
aos sitios, vaian ás Asociacións.
Vaian a todas aquelas entidades
onde se traballa directamente
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trabaja directamente por los
ciudadanos. Conozcan la labor
que hacen. Si ustedes supieran la
labor que hacen en el día a día,
ustedes no podrían actuar así,
porque no hay derecho a esto que
está
pasando
que
estas
asociaciones que tanta labor están
haciendo…

polos cidadáns. Coñezan o labor
que fan. Se vostedes soubesen o
labor que fan no día a día,
vostedes non poderían actuar así,
porque non hai dereito a isto que
está a pasar que estas asociacións
que tanto labor están a facer…

Presidencia

Presidencia

Vaya rematando, señor Lorenzo,
por favor.

Vaia rematando, señor Lorenzo,
por favor.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

…ustedes las tengan sin el
convenio, sin el dinero tan
necesario. Y le digo, pónganse a
trabajar. Yo comprendo que
gobernar es difícil. Yo goberné,
pero todo consiste en trabajar y
creo que ustedes, hasta ahora, aún
no han empezado. Tendrán que
caer en la piscina de Cocoon a ver
si les viene la energía para
hacerlo.

…vostedes
téñanas
sen
o
convenio, sen o diñeiro tan
necesario. E dígolle, póñanse a
traballar. Eu comprendo que
gobernar é difícil. Eu gobernei,
pero todo consiste en traballar e
creo que vostedes, ata agora,
aínda non empezaron. Terán que
caer na piscina de Cocoon a ver
se lles vén a enerxía para facelo.

Muchas gracias,

Moitas grazas,

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

En primeiro lugar, me parece que
a súa resposta, a súa pregunta, non
se centra precisamente nos
convenios nominativos, pois eu
desde logo, pois si me vou centrar.
Pero antes dicir que este Pleno
non deixa de ser histórico e o é
para nós por aprobar a Renda
Social Municipal ainda que para
vostedes sexa un lugar de facer un

En primeiro lugar, paréceme que
a súa resposta, a súa pregunta,
non céntrase precisamente nos
convenios nominativos, pois eu
desde logo, pois se me vou
centrar. Pero antes dicir que este
Pleno non deixa de ser histórico e
ou é para nós por aprobar a
Renda Social Municipal ainda
que para vostedes sexa un lugar
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paripé, de sair do Pleno, de entrar
no Pleno e de criticar as políticas
de participación que está levando
a cabo este goberno. Está claro
que lles interesa facer paripés,
como tambén lles interesa
difundir alarmas infundadas nas
Asociacións sobre as execucións
dos convenios nominativos.

de facer un paripé, de sair do
Pleno, de entrar no Pleno e de
criticar
as
políticas
de
participación que está levando a
cabo este goberno. Está claro que
lles interesa facer paripés, como
tambén lles interesa
difundir
alarmas
infundadas
nas
Asociacións sobre as execucións
dos convenios nominativos.

Campaña que levan facendo desde
os inicios de ano, cando ainda as
Asociacións estaban pendentes da
fase
de
xustificación,
das
subvencións percibidas no 2015,
sabendo que ademais é un
requisito imprescindible para estas
novas axudas.-

Campaña que levan facendo
desde os inicios de ano, cando
ainda as Asociacións estaban
pendentes
da
fase
de
xustificación, das subvencións
percibidas no 2015, sabendo
que ademais é un requisito
imprescindible para estas novas
axudas.-

Diciáse que as Asociacións
quedaban a los pies de los
caballos, nun intento de querer
difundilas e poñelas en contra
deste goberno. Mentras o PP,
centraba os esforzos nesa tarefa
que lle gusta moito sempre
descalificar e non colaborar, que é
moito máis sinselo. Nós levamos a
cabo modificacións orzamentarias
para facer fronte ás necesidades
urxentes das Asociacións que por
razón de calendario non podían
agardar, como foi o convenio coa
Federación de APAS, para a
realización
de
actividades
extraescolares.

Diciáse que as Asociacións
quedaban aos pés dos cabalos,
nun intento de querer difundilas e
poñelas en contra deste goberno.
Mentras o PP, centraba
os
esforzos nesa tarefa que lle gusta
moito sempre descualificar e non
colaborar, que é moito máis
sinselo. Nós levamos a cabo
modificacións orzamentarias para
facer fronte ás necesidades
urxentes das Asociacións que por
razón de calendario non podían
agardar, como foi o convenio coa
Federación de APAS, para a
realización
de
actividades
extraescolares.

Sí ao memos tempo tentábamos
finalizar a negociación nos
Orzamentos que permitiría facer
efectivas
esas
subvencións.

Si ao memos tempo tentabamos
finalizar a negociación nos
Orzamentos que permitiría facer
efectivas esas subvencións. Tamén
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Tamén hai que dicir que unha vez
aprobado o Orzamento, ese mapa
de convenios nominativos quedou
modificado pola emenda que o PP
e o PSOE, se apoyaron
mutuamente
de
xeito
que
incrementaron as contías con
respecto a algún convenios sen
atender
a
ningún
criterio
obxectivo, incluso deuse a
situación que se incluiu algún
novo con Asociacións el algún
caso inexistentes como por
exemplo o Clube Balonmano
Coruña.

hai que dicir que unha vez
aprobado o Orzamento, ese mapa
de convenios nominativos quedou
modificado pola emenda que o PP
e o
PSOE, apoiáronse
mutuamente
de
xeito
que
incrementaron as contías con
respecto a algún convenios sen
atender
a
ningún
criterio
obxectivo, mesmo deuse a
situación que se incluiu algún
novo con Asociacións o algún
caso inexistentes como por
exemplo o Clube Balonmán
Coruña.

En algún caso, tamén se dubidaba
que se cumplían os requisitos
para acceder a ditas subvencións.
Ben sexa por non estar ao corrente
das débedas coa fancenda pública
ou ben porque o obxecto do
convenio ten difícil encaixen
dentro da Lei de Subvencións.
Ademais esa emenda compartida
polo PP-PSOE, optou tamén pola
vía
única
dos
convenios
nominativos.
Imposibilitando
deste xeito o intento deste
goberno de ir introducindo
progresivamente convocatorias de
concorrencia competitiva que
tampouco lles fan moita gracia
habitualmente. Hay que dicir que
en canto ao procedemento de
formalización esta subvencións
siguen o mismo procedemento de
anos anteriores e polo tanto
coñecido por elas, ainda que
algunhas delas a día de hoxe non
xustificaron a suba do ano
anterior, se está a colaborar
activamente con elas desde todos

Nalgún caso, tamén se dubidaba
que se cumprían os requisitos
para acceder a ditas subvencións.
Ben sexa por non estar ao
corrente das débedas coa
Fancenda pública ou ben porque
o obxecto do convenio ten difícil
encaixen dentro da Lei de
Subvencións.
Ademais
esa
emenda compartida polo PPPSOE, optou tamén pola vía
única dos convenios nominativos.
Imposibilitando deste xeito o
intento deste goberno de ir
introducindo
progresivamente
convocatorias de concorrencia
competitiva que tampouco lles fan
moita graza habitualmente. Hai
que dicir que en canto ao
procedemento de formalización
esta subvencións
seguen o
mesmo procedemento de anos
anteriores e polo tanto coñecido
por elas, ainda que algunhas
delas a día de hoxe non
xustificaron a suba do ano
anterior, estase a colaborar
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os servicios, para solucionar estas
deficiencias, así como no relativo
aos requisitos que teñen que
cumprir para poder formalizar e
asinar os novos convenios. Polo
tanto está claro que este goberno
unha vez aprobado o Orzamento
deu, efectivamente todos os pasos
necesarios para axilizar ao
máximo posible a asintura dos
convenios
con
todas
as
Asociacións,
entidades
que
cumpren os requisitos para ser
beneficiarias. Desta maneira a
maioría delas xa están notificadas
desde os servizos implicados que
están en contacto con elas e que
están
colaborando en todo
momento para a solución de
posibles problemas. E desde logo
si que nos interesa…

activamente con elas desde todos
os servizos, para solucionar estas
deficiencias, así como no relativo
aos requisitos que teñen que
cumprir para poder formalizar e
asinar os novos convenios. Polo
tanto está claro que este goberno
unha vez aprobado o Orzamento
deu, efectivamente todos os pasos
necesarios para axilizar ao
máximo posible a asintura dos
convenios
con
todas
as
Asociacións,
entidades
que
cumpren os requisitos para ser
beneficiarias. Desta maneira a
maioría delas xa están notificadas
desde os servizos implicados que
están en contacto con elas e que
están
a colaborar en todo
momento para a solución de
posibles problemas. E desde logo
se que nos interesa…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Vieito,
por favor.

Vaia rematando, señora Vieito,
por favor.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Si que nos interesa atender ás
necesidades das Asociacións e a
participación da xente, a vostedes
parece que non.

Se que nos interesa atender ás
necesidades das Asociacións e a
participación da xente, a vostedes
parece que non.

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Partido Popular,
sobre contrato e mantemento de
xardíns.

Pregunta do Partido Popular,
sobre contrato e mantemento de
xardíns.

Tercera.- Pregunta oral sobre el
contrato de mantenimiento de

Terceira.- Pregunta oral sobre o
contrato de mantemento de
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jardines.

xardíns.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

¿Cuándo tiene previsto el señor
Xulio Ferreiro adjudicar el
contrato para el servicio de
conservación y mantenimiento de
parques y jardines?

Cando ten previsto o señor Xulio
Ferreiro adxudicar o contrato
para o servizo de conservación e
mantemento
de parques e
xardíns?

Señora García Gómez

Señora García Gómez

A decisión sobre a adxudicación
do contrato e mantemento de
parques e xardíns vaise tomar
cando recibamos a resposta da
Xunta Consultiva de Contratación
de Galicia, a que se lle remitiu o
expediente
para
valorar
a
conveniencia de desistir tal
licitación.

A decisión sobre a adxudicación
do contrato e mantemento de
parques e xardíns vaise tomar
cando recibamos a resposta da
Xunta Consultiva de Contratación
de Galicia, a que se lle remitiu o
expediente para valorar a
conveniencia de desistir tal
licitación.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Antes de nada me gustaría que no
pase desapercibida otra falta de
respeto porque el señor Ferreiro
preside la Comisión de Seguridad
Ciudadana, han hecho una
pregunta de cuando la van a
convocar y se ha marchado del
Pleno. Yo no sé si es casualidad o
no sabía que venía esa pregunta.

Antes de nada gustaríame que
non pase desapercibida outra
falta de respecto porque o señor
Ferreiro preside a Comisión de
Seguridade Cidadá, fixeron unha
pregunta de cando a van a
convocar e marchouse do Pleno.
Eu non sei se é casualidade ou
non sabía que viña esa pregunta.

Y me, me…

E me, me…

Presidencia

Presidencia

Señora Gallego, falar de quen
marchar do Pleno hoxe creo que
non é moi axeitado.

Señora Galego, falar de quen
marchar do Pleno hoxe creo que
non é moi axeitado.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira
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Bueno.

Bo.

Nosotros teníamos motivo.

Nós tiñamos motivo.

Pues
entonces
marchó
conscientemente. Vale, bien, pues
ya está aclarado.

Pois
entón
marchou
conscientemente. Vale, ben, pois
xa está aclarado.

Presidencia

Presidencia

Algunha vez dixen…

Algunha vez dixen…

Vou a parar un momento o…

Vou a parar un momento o…

Algunha vez dixen que me parecía
que tiña que pedirlles permiso
para ir ao baño. E efectivamente
hoxe, chegou o día, donde me
están recriminado que vaia ao
baño. Ou sea me parece
alucinante.

Algunha vez dixen que me parecía
que tinga que pedirlles permiso
para ir ao baño. E efectivamente
hoxe, chegou ou día, onde me
están recriminado que vaia ao
baño.
Ou
sexa
paréceme
alucinante.

Eu xa sabía o que iba responder o
que iba a responder a señora Fraga
porque preparamos a resposta
xuntos.

Eu xa sabía o que ía responder o
que ía responder a señora Fraga
porque preparamos a resposta
xuntos.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Hombre! Pero le está preguntando
cuándo piensa convocar la
Comisión. Y es el presidente de la
Comisión

Home! Pero está a preguntarlle
cando
pensa
convocar
a
Comisión. E é o presidente da
Comisión

Presidencia

Presidencia

Xa llo dixen e xa llo dixo a señora
Fraga. Cando iba a convocar a
Comisión e ainda estaba aquí
dentro.

Xa llo dixen e xa llo dixo a señora
Fraga. Cando ía convocar a
Comisión e ainda estaba aquí
dentro.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira
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Vale.

Vale.

Pues yo se lo pregunto si es
casualidad
o
ha
sido
conscientemente.

Pois eu pregúntollo
casualidade
ou
conscientemente.

Presidencia

Presidencia

Casualidad que tiña que ir ao
baño. Por favor, señora Gallego,
sacalle punta a todo.

Casualidade que tiña que ir ao
baño. Por favor, señora Gallego,
sacalle punta a todo.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno.

Bo.

Pues
aclarado.
Aclarado.

Estupendo.

Pois
aclarado.
Aclarado.

se

é
foi

Estupendo.

Vale.

Vale.

Presidencia

Presidencia

E ahora continúe respostando a
pregunta.

E agora continúe respostando a
pregunta.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno.

Bo.

Pues me centro, contrato de
jardines. Cuando comenzaron a
gobernar, hace un año se le
dejaron libres los informes
económicos del contrato de
mantenimiento de Parques y
Jardines. A día de hoy, un año
después, no han adjudicado
ninguno de los lotes pagando con
reparos de legalidad las facturas a
los anteriores concesionarios
desde entonces.

Pois me centro, contrato de
xardíns. Cando comezaron a
gobernar,
hai
un
ano
deixáronselle libres os informes
económicos do contrato de
mantemento de Parques e
Xardíns. A día de hoxe, un ano
despois, non adxudicaron ningún
dos lotes pagando con reparos de
legalidade as facturas aos
anteriores concesionarios desde
entón.
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Y estamos hablando de casi
1.000.000 de euros al mes, al
retrasar intencionadamente la
adjudicación del contrato. Habla
de problemas, dijo antes, en la
licitación del contrato que los han
buscados ustedes y que los han
sacado ustedes solo en este
problema.

E estamos a falar de case
1.000.000 de euros ao mes, ao
atrasar intencionadamente a
adxudicación do contrato. Fala
de problemas, dixo antes, na
licitación do contrato que os
teñen buscados vostedes e que os
sacaron vostedes só neste
problema.

A esta licitación por importe de
5,8 millones de euros, y cuyos
pliegos no recibieron ningún
recurso se
presentaron 23
empresas. El 23 de octubre de
2015, aprobaron el informe
económico en la Mesa de
Contratación. En el que se recogía
que ninguna de las mejor
valoradas estaba en baja temeraria
y les requirieron la documentación
oportuna a las empresas para
proceder a su adjudicación y estas
la presentan. Ese sería el momento
a lo mejor de haberlo parado, en
cualquier caso. Pero siguieron.

A esta licitación por importe de
5,8 millóns de euros, e cuxos
pregos non recibiron ningún
recurso
presentáronse
23
empresas. O 23 de outubro de
2015, aprobaron o informe
económico
na
Mesa
de
Contratación. No que se recollía
que
ningunha
das
mellor
valoradas estaba en baixa
temeraria e requiríronlles a
documentación
oportuna
ás
empresas para proceder á súa
adxudicación e estas preséntana.
Ese sería o momento se cadra de
paralo, en calquera caso. Pero
seguiron.

El 1 de diciembre de 2015, la
Mesa de Contratación eleva la
propuesta a la Junta de Gobierno,
sin embargo la directora de la
Asesoría
Jurídica,
miembro
además
de
la
Mesa
de
Contratación, que aprobó elevar la
propuesta a la Junta propone
revisar el informe económico a
pesar de no haber ninguna
empresa en baja temeraria.

O 1 de decembro de 2015, a Mesa
de Contratación eleva a proposta
á Xunta de Goberno, con todo a
directora da Asesoría Xurídica,
membro ademais da Mesa de
Contratación, que aprobou elevar
a proposta á Xunta propón
revisar o informe económico a
pesar de non haber ningunha
empresa en baixa temeraria.

En febrero encargan un informe
externo a dedo a una empresa

En febreiro encargan un informe
externo a dedo a unha empresa
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catalana, por un importe de
10.000 euros, un importe menor
de 10.000 euros Quiénes quieren
municipalizar, encargan informes
externos a dedo. Y en base a ese
informe externo de 10.000 euros
se les requiere documentación
adicional a las empresas porque
hay dudas sobre la viabilidad de
su oferta, pese a que ninguna está
en baja temeraria. Las empresas
presenta
esta
nueva
documentación, entre ellas el aval,
bueno, el aval ya lo habían
presentado en octubre, perdón.
Presentan la justificación y ahora
la Marea en lugar de adjudicar
sigue toreando a las empresas y
ahora dicen que quieren desistir
porque el pliego que no tuvo
ningún recurso no les parece
adecuado.

catalá, por un importe de 10.000
euros, un importe menor de
10.000 euros Quen queren
municipalizar, encargan informes
externos a dedo. E en base a ese
informe externo de 10.000 euros
requíreselles
documentación
adicional ás empresas porque hai
dúbidas sobre a viabilidade da
súa oferta, a pesar de que
ningunha está en baixa temeraria.
As empresas presenta esta nova
documentación, entre elas o aval,
bo, o aval xa o presentaban en
outubro, perdón. Presentan a
xustificación e agora a Marea en
lugar de adxudicar segue
toureando ás empresas e agora
din que queren desistir porque o
prego que non tivo ningún
recurso non lles parece adecuado.

Les he dicho que si tenían dudas
acudiesen a la Junta Consultiva de
Contratación de la Xunta, se lo
dije yo en la Mesa de
Contratación, pero ahora ya van
tarde, entendemos. Su actitud está
provocando unos reparos de
legalidad de 500.000 euros al mes
sin justificación alguna, que
deberían pagar de su bolsillo
porque no hay ningún motivo para
no adjudicar. Nadie recurrió al
pliego que cuenta con informe
favorable de la Asesoría Jurídica
y de la Intervención Municipal.
No hay baja temeraria. Se
presentaron 23 empresas. Hay
cláusula de penalización en caso
de incumplimientos por parte de
las adjudicatarias, y se está

Díxenlles que se tiñan dúbidas
acudisen á Xunta Consultiva de
Contratación da Xunta, díxenllo
eu na Mesa de Contratación, pero
agora xa van tarde, entendemos.
A súa actitude está a provocar
uns reparos de legalidade de
500.000 euros ao mes sen
xustificación
algunha,
que
deberían pagar do seu peto
porque non hai ningún motivo
para non adxudicar. Ninguén
recorreu ao prego que conta con
informe favorable da Asesoría
Xurídica e da Intervención
Municipal. Non hai baixa
temeraria. Presentáronse 23
empresas. Hai cláusula de
penalización
en
caso
de
incumprimentos por parte das
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privando de un montón de
mejoras presentadas por las
empresas. ¿Por qué pidieron el
informe externo? ¿Por qué se
oponen ahora a los pliegos si
nadie los recurrió y la mesa se
acordó elevar la adjudicación a la
Junta de Gobierno? ¿Por qué no se
adjudica un contrato con mejoras
económicas y de calidad con
cláusulas
sociales,
como
condiciones
especiales
de
ejecución que si no se cumplen
serán motivo de sanción. Llevan
un año sin adjudicar este contrato,
sin motivo, pagando 500.000
euros al mes en reparos de
legalidad. Adjudiquen en contrato
o paguen ustedes esos reparos de
su bolsillo y son ya las 11 y 5 de
la noche. Las mociones se han
aprobado, no se va a cumplir
ninguna y estos señores vecinos
de esta ciudad han estado
aguantando este espectáculo desde
las 5 de la tarde. A mí,
sinceramente, me parece una
vergüenza.

adxudicatarias, e estase privando
dunha
chea
de
melloras
presentadas polas empresas. Por
que pediron o informe externo?
Por que se opoñen agora aos
pregos se ninguén os recorreu e a
mesa
acordouse
elevar
a
adxudicación
á
Xunta
de
Goberno? Por que non se
adxudica un contrato con
melloras económicas e de
calidade con cláusulas sociais,
como condicións especiais de
execución que se non se cumpren
serán motivo de sanción. Levan
un ano sen adxudicar este
contrato, sen motivo, pagando
500.000 euros ao mes en reparos
de legalidade. Adxudiquen en
contrato ou paguen vostedes eses
reparos do seu peto e son xa as
11 e 5 da noite. As mocións
aprobáronse, non se vai a
cumprir ningunha e estes señores
veciños desta cidade estiveron
aguantando este espectáculo
desde as 5 da tarde. A min,
sinceramente, paréceme unha
vergoña.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Bueno para espectáculo os que
monta o Partido Popular, mo van
a permitir.

Bo para espectáculo os que monta
o Partido Popular, mo van
permitir.

Grazas pola pregunta porque me
da pe para aclarar un par de
cuestións que efectivamente nos
están ocupando a nós unha grande
parte da poboación.

Grazas pola pregunta porque me
da pe para aclarar un par de
cuestións que efectivamente nos
están ocupando a nós unha
grande parte da poboación.
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Efectivamente os pregos do
contrato de mantemento de
Parques e Xardíns son uns pregos
herdados. Nós non os teriamos
feito así, e cando chegamos nos
atopamos
unha
licitación,
efectivamente xa avanzada. Pero
nos atopamos tamén unha grande
preocupación no sector da
xardinería. E por qué a
preocupación? Bueno pois porque
con razón os profesionais do
sector valoraban que as empresas
que se presentaron ao concurso
resultaron
mellor
puntuadas,
presentaron
unhas
ofertas
demasiado arriscadas. Unhas
ofertas, que para que nos fagamos
unha idea, cando o novo prego de
parques e xardíns, incrementa a
área obxecto de mantemento, é
dicir. Incrementa as zonas,
incrementa
as
tarefas.
As
empresas
mellor
puntuadas
ofertan unha baixa de 2.000.000
de euros. É dicir, máis traballo,
mais zonas pero unha baixa de
2.000.000 de euros, con moita
razón a xente do sector estaba moi
preocupada. O que fixo a
Concellería de Medioambiente,
xunto coa Asesoría Xurídica, foi
recabar durante todo este tempo
información necesaria para avaliar
a habilidade das ofertas, quixemos
saber se esas ofertas se mantiñan
economicamente e con esas
ofertas economicas, se era
factible, a viabilidade do servizo
e efectivamente contratamos unha
auditoria,
a
Fundación
da
Xardinería do Paisaxe, unha

Efectivamente os pregos do
contrato de mantemento de
Parques e Xardíns son
uns
pregos herdados. Nós non os
teriamos feito así, e cando
chegamos nos atopamos unha
licitación,
efectivamente
xa
avanzada. Pero nos atopamos
tamén unha grande preocupación
no sector da xardinería. E por
que a preocupación? Bo pois
porque con razón os profesionais
do sector valoraban que as
empresas que se presentaron ao
concurso
resultaron
mellor
puntuadas, presentaron unhas
ofertas demasiado arriscadas.
Unhas ofertas, que para que nos
fagamos unha idea, cando o novo
prego de parques e xardíns,
incrementa a área obxecto de
mantemento, é dicir. Incrementa
as zonas, incrementa as tarefas.
As empresas mellor puntuadas
ofertan unha baixa de 2.000.000
de euros. É dicir, máis traballo,
mais zonas pero unha baixa de
2.000.000 de euros, con moita
razón a xente do sector estaba
moi preocupada. O que fixo a
Concellería de Medio, xunto coa
Asesoría Xurídica, foi solicitar
durante
todo
este
tempo
información
necesaria
para
avaliar a habilidade das ofertas,
quixemos saber se esas ofertas se
mantiñan economicamente e con
esas ofertas economicas, érase
factible, a viabilidade do servizo
e
efectivamente contratamos
unha auditoria, a Fundación da
Xardinería do Paisaxe, unha
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fundación externa que non tiña
nada que ver con estas empresas e
sobre todo que estaba afastada do
noso ámbito territorial para buscar
unha maior obxectividade e
concluiu esa empresa con datos
escalofriantes recomendándonos,
efectivamente, que buscaramos os
recursos legais e o apoyo legal
necesario para desistir dese
contrato.

fundación externa que non tiña
nada que ver con estas empresas
e sobre todo que estaba afastada
do noso ámbito territorial para
buscar unha maior obxectividade
e concluiu esa empresa con datos
arrepiantes
recomendándonos,
efectivamente, que buscaramos
os recursos legais e o apoio
legal necesario para desistir dese
contrato.

Vou poñer un exemplo. No lote 3,
a empresa mellor valorada ofreceu
un importe de facturacón de
1.470.000 euros, e o resultado,
aplicando todos os criterios
económicos que valoraban naso
ofertas, sería que esa empresa
entra en pérdidas de 992.719
euros,
é
dicir,
facturando
1.470.000 euros, entraría en
pérdidas anuais de 1.000.000 de
euros. A nos parécenos moi grave.

Vou poñer un exemplo. Non lote
3, a empresa mellor valorada
ofreceu un importe de facturacón
de 1.470.000 euros, e o resultado,
aplicando todos vos criterios
económicos que valoraban naso
ofertas, sería que esa empresa
entra en perdas de 992.719 euros,
é dicir, facturando 1.470.000
euros, entraría en perdas anuais
de 1.000.000 de euros. A
parécenos nos moi grave.

Cal
foi
o
problema?
Efectivamente as empresas non
entraban en baixa temeraria
porque a meirande parte dos
criterios económicos
que se
puntuaban non valían para
calcular a baixa temeraria. Non
valían para calcular a baixa
temeraria, se abocaba ás empresas
a tirarse polo precipicio e facer
propostas e ofertas absolutamen
irreais e inexecutables, ese é o
problema que ten o prego de
parques
e
xardíns
que,
efectivamente, como vostede dí,
non o fixemos nós porque o
teríamos feito doutra maneira.

Cal
foi
o
problema?
Efectivamente as empresas non
entraban en baixa temeraria
porque a meirande parte dos
criterios económicos
que se
puntuaban non valían para
calcular a baixa temeraria. Non
valían para calcular a baixa
temeraria,
abocábase
ás
empresas a tirarse
polo
precipicio e facer propostas e
ofertas absolutamen irreais e
inexecutables, ese é o problema
que ten o prego de parques e
xardíns que, efectivamente, como
vostede dí, non o fixemos nós
porque o teríamos feito doutra
maneira.
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Para mín, que vostede plantexe
esta
pregunta,
me
parece
estupendo porque exemplifica
perfectamente como funciona o
Partido
Popular,
para
as
contratacións. O Partido Popular,
fai
contratacións
nas
que
exclusivamente se priman os
criterios económicos á baixa e que
se apañen os que veñan a
continuación.

Para mín, que vostede plantexe
esta
pregunta,
paréceme
estupendo porque exemplifica
perfectamente como funciona o
Partido
Popular,
para
as
contratacións. O Partido Popular,
fai contratacións
nas que
exclusivamente se priman os
criterios económicos á baixa e
que se apañen os que veñan a
continuación.

Xa se verá o que pasa coas
condicións laboráis, xa se verá o
que pasa coa calidade do servicio,
xa se verá coa conflictividade que
poda xurdir de realmente da
inconsistencia das ofertas e xa se
verá se hai solicitudes de
reequilirio económico. Todo eso
que apanden os que veñen a
continuación, que é o que nos está
pasando agora mesmo.

Xa se verá o que pasa coas
condicións laboráis, xa se verá o
que pasa coa calidade do servizo,
xa se verá coa conflictividade
que poda xurdir de realmente da
inconsistencia das ofertas e xa
se verá se hai solicitudes de
reequilirio económico. Todo iso
que apanden os que veñen a
continuación, que é o que nos
está pasando agora mesmo.

Asesoría Xurídica fixo un informe
que recomenda o desestimento da
licitación, Nós para contar coas
garantías xuridicas
pertinentes
enviamos ese expediente á Xunta
Consultiva de Contratación da
Xunta.
Estamos
agardando
respota. E unha vez se responda,
nós decidiremos que facer con esa
licitación. Eu tamén teño moita
prisa porque se adxudique ese
contrato porque teño gañas de
poñerme a planificar, teño gañas
de poñerme a xestionar os parques
e xardins e non estar pendentes de
contratos que efectivamente non
hai por donde se collan.

Asesoría Xurídica fixo un informe
que recomenda o desestimento da
licitación, Nós para contar coas
garantías xuridicas pertinentes
enviamos ese expediente á Xunta
Consultiva de Contratación da
Xunta.
Estamos
agardando
respota. E unha vez se responda,
nós decidiremos que facer con esa
licitación. Eu tamén teño moita
présa porque se adxudique ese
contrato porque teños gañas de
poñerme a planificar, teño gañas
de poñerme a xestionar
os
parques e xardins e non estar
pendentes de contratos que
efectivamente non hai por onde se
collan.
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Moitas grazas.

Moitas grazas.

4º.-Preguntas escritas.

4º.-Preguntas escritas.

Preguntas escritas del Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas

Preguntas escritas do Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas

Primera.-Pregunta escrita sobre
antigua Comandancia Militar
de Obras de A Coruña.

Primeira.-Pregunta escrita sobre
antiga Comandancia Militar de
Obras da Coruña.

-Esta decisión foi consensuada co
Goberno municipal ou trátase
dunha decisión unilateral?

-Esta decisión foi consensuada
co Goberno municipal ou trátase
dunha decisión unilateral?

-Que proxectos ten pensado
desenvolver o Goberno municipal
nestas instalación?

-Que proxectos ten pensado
desenvolver o Goberno municipal
nestas instalación?

Segunda.-Pregunta escrita sobre
creación de una senda peatonal
entre el Campo de la Leña y la
Torre de Hércules en el barrio
de Monte Alto.

Segunda.-Pregunta escrita sobre
creación dunha senda peonil
entre o Campo da Leña e a Torre
de Hércules no barrio de Monte
Alto.

-Cales son as rúas que van ser
incluídas neste plan?

-Cales son as rúas que van ser
incluídas neste plan?

-Cantas prazas de aparcamento
vanse a eliminar nas mesmas?

-Cantas prazas de aparcamento
vanse a eliminar nas mesmas?

-Onde se van crear novas prazas?

-Onde vanse crear novas prazas?

--Como vai a afectar esta sentenza
á circulación no barrio?

--Como vai a afectar esta
sentenza á circulación no barrio?

--E consciente o Goberno
municipal de que, logo de anos de
especulación urbanística que
provocaron un aumento no

--E consciente o Goberno
municipal de que, logo de anos de
especulación urbanística que
provocaron un aumento no
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número de vivendas no barrio sen
aumento de prazas de garaxe,
trouxo consigo, que aparcar no
barrio sexa a determinadas horas
unha labor complicado e que a
eliminación
de
prazas
en
superficie nas rúas do barrio
poden traer moitos inconvintes ás
veciñas e vecinos do barrio, que
empregan o vehículo para
acudiren aos seus postos de
traballo fóra e dentro da cidade
porque non existe unha rede
transporte público en condicións
ou porque queren asistir ao
Hospital Materno Infantil ou ao
Oncolóxico e non teñen buses que
cheguen a eses centros?

número de vivendas no barrio
sen aumento de prazas de garaxe,
trouxo consigo, que aparcar no
barrio sexa a determinadas horas
unha labor complicado e que a
eliminación
de
prazas
en
superficie nas rúas do barrio
poden traer moitos inconvintes ás
veciñas e veciños do barrio, que
empregan o vehículo para
acudiren aos seus postos de
traballo fóra e dentro da cidade
porque non existe unha rede
transporte público en condicións
ou porque queren asistir ao
Hospital Materno Infantil ou ao
Oncolóxico e non teñen buses que
cheguen a eses centros?

-Ten habido algún tipo de
participación veciñal ou consulta á
veciñanza na preparación desta
senda peonil? Cal foi?

-Ten habido algún tipo de
participación veciñal ou consulta
á veciñanza na preparación desta
senda peonil? Cal foi?

-Ten o Goberno Municipal
deseñado un plan de mobilidade
encamiñado a resolver, de xeito
global, o problema de mobilidade
na cidade da Coruña?

-Ten o Goberno Municipal
deseñado un plan de mobilidade
encamiñado a resolver, de xeito
global, o problema de mobilidade
na cidade da Coruña?

Tercera.- Pregunta escrita sobre
la colocación de un seto en la
entrada de un garaje que hay a
una altura del número 16 de la
calle Fragas do Eume.

Terceira.- Pregunta escrita sobre
a colocación dun sebe na entrada
dun garaxe que hai a unha
altura do número 16 da rúa
Fragas do Eume.

-O Goberno municipal seguirá
incumprindo o acordó sétimo do
convenio (que achega) de data 24
de setembro de 2014 asinado polo
Goberno municipal daquela altura
e a Comunidade de Propietarios
dos edificios número 16-18-20 da

-O Goberno municipal seguirá
incumprindo o acordou sétimo
do convenio (que achega) de data
24 de setembro de 2014 asinado
polo Goberno municipal daquela
altura e a Comunidade de
Propietarios dos edificios número
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rúa Fraga do Eume?

16-18-20 da rúa Fraga do Eume?

-Segue o Goberno municipal
considerando que a separación
entre ambas zonas, a mesma cola,
é suficiente co rebordo actual?

-Segue o Goberno municipal
considerando que a separación
entre ambas as zonas, a mesma
cola, é suficiente co rebordo
actual?

-Que actuacións ten pensado
realizar o Goberno municipal á
respecto da situación que se está
producindo na actualidade, ao
existir evidencias de invasión de
vehículos, tanto para circular
como para estacionar, nas zonas
peonís da “H” do corredor entre as
rúas Fraga do Eume e a rúa
Ribeira Sacra?

-Que actuacións ten pensado
realizar o Goberno municipal á
respecto da situación que se está
a producir na actualidade, ao
existir evidencias de invasión de
vehículos, tanto para circular
como para estacionar, nas zonas
peonís da “H” do corredor entre
as rúas Fraga do Eume e a rúa
Ribeira Sacra?

-Ten pensado este
Goberno
municipal realizar a segunda fase
de urbanización do corredor entre
as rúas Fragas do Eume e a rúa
Ribeira Sacra? Para cando? Con
que prazos de execución? A
cargo
de
que
partidas
orzamentarias?

-Ten pensado este Goberno
municipal realizar a segunda fase
de urbanización
do corredor
entre as rúas Fragas do Eume e a
rúa Ribeira Sacra? Para cando?
Con que prazos de execución? A
cargo
de
que
partidas
orzamentarias?

-Reparou este Goberno municipal
no acordó sexto do convenio de
data 24 de setembro de 2014?

-Reparou este Goberno municipal
no acordou sexto do convenio de
data 24 de setembro de 2014?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
instalaciones de cocheras del
Paseo Marítimo.

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
instalacións de cocheiras do
Paseo Marítimo.

-Ten o Goberno municipal
establecido algún plan ou medida
no que ten a ver co tranvía. As
súas
instalacións
e
infraestructuras?

-Ten o Goberno municipal
establecido algún plan ou medida
no que ten a ver co tranvía. As
súas
instalacións
e
infraestruturas?

-En que consiste?

-En que consiste?
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-De non existir dito plan, por que
non
se
aproveita
as
infraestructuras
existentes na
Rolda de Breogán (agora Paseo
Marítimo) na contorna da Torre
de Hércules, para dotar doutros
servizos á contorna?

-De non existir dito plan, por que
non
se
aproveita
as
infraestruturas
existentes na
Rolda de Breogán (agora Paseo
Marítimo) na contorna da Torre
de Hércules, para dotar doutros
servizos á contorna?

Quinta.- Pregunta escrita sobre
aparición de ratas en el
contorno de la Domus y
mercado de Monte Alto.

Quinta.- Pregunta escrita sobre
aparición de ratas no contorno
da Domus e mercado de Monte
Alto.

-Ten coñecemento o Goberno
municipal da existencia destes
feitos?

-Ten coñecemento o Goberno
municipal da existencia destes
feitos?

-Existe
algún
desratización na
Monte Alto?

de
de

-Existe
algún
plan
de
desratización na contorna de
Monte Alto?

-Que nivel de esixencia se está a
impor
aos
propietarios
e
propietarias
de soares ou
edificacións inacabadas, no que
ten a ver con hixiene pública e
mantemento?

-Que nivel de esixencia estase a
impor
aos
propietarios
e
propietarias
de soares ou
edificacións inacabadas, non que
ten a ver con hixiene pública e
mantemento?

Sexta.- Pregunta escrita sobre
actuaciones que piensa realizar
el Gobierno municipal tras las
denuncias realizadas por la
AA.VV.
Oza-Gaiteira-Os
Castros en los medios públicos
sobre la situación general de la
playa, costa y entorno de Oza.

Sexta.- Pregunta escrita sobre
actuacións que pensa realizar o
Goberno municipal tras as
denuncias
realizadas
pola
AA.VV. Oza-Gaiteira-Os Castros
nos medios públicos sobre a
situación xeral da praia, costa e
contorna de Oza.

-Ten en estudo o Goberno
municipal o realizar algún plano
de actuación integral para a praia
de Oza e a súa contorna onde se
atendan todas estas actuacións

-Ten en estudo o Goberno
municipal o realizar algún plano
de actuación integral para a
praia de Oza e a súa contorna
onde se atendan todas estas

plan
contorna
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presentadas pola A.VV. OzaGaiteira-Os Castros.

actuacións
presentadas pola
A.VV. Oza-Gaiteira-Os Castros.

-Se o ten, consultou nalgún
momento e compartiu este plan de
actuación integral coa entidade
veciñal e coa veciñanza de Oza?
Vaino facer?

-Se o ten, consultou nalgún
momento e compartiu este plan de
actuación integral coa entidade
veciñal e coa veciñanza de Oza?
Vaino facer?

-Vai traballar conxuntamente coa
veciñanza do barrio para a mellora
de praia, costa e contorna de Oza?

-Vai traballar conxuntamente coa
veciñanza do barrio para a
mellora de praia, costa e
contorna de Oza?

-Cantas e cales de todas estas
actuacións proposta pola entidade
veciñal tería pensado realizar ou
incluir nes plano integral?

-Cantas e cales de todas estas
actuacións
proposta
pola
entidade veciñal tería pensado
realizar ou incluír nes plano
integral?

-Poderíase
especificar
que
actuacións se teñen pensado
desenvolver? Vai trasladar ás
respectivas
comisión
informativas para que os demais
grupos municipais puideramos
facer achegas co obxecto de que o
Plano de actuación integral fora
froito dun consenso unánime?

-Poderíase
especificar
que
actuacións se teñen pensado
desenvolver? Vai trasladar ás
respectivas
comisión
informativas para que os demais
grupos municipais puideramos
facer achegas co obxecto de que o
Plano de actuación integral fora
froito dun consenso unánime?

Sétima.-Pregunta escrita sobre
el comienzo de las obras en el
entorno del Centro Ágora
conocida como Agramela.

Sétima.-Pregunta escrita sobre o
comezo das obras na contorna
do Centro Ágora coñecida como
Agramela.

-Estes terreos son de propiedade
municipal? Se non o son, vaise
realizar algún pago por eles?

-Estes terreos son de propiedade
municipal? Se non o son, vaise
realizar algún pago por eles?

-A canto se eleva o custe desta
actuación? Durante canto tempo
se vai a realizar esta actuación?

-A canto elévase o custe desta
actuación? Durante canto tempo
se vai a realizar esta actuación?
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-Que actuacións en concreto se
teñen pensado realizar? Poderian
facer unha descrición detallada de
todas as actuacións previstas?

-Que actuacións en concreto se
teñen pensado realizar? Poderian
facer unha descrición detallada
de todas as actuacións previstas?

-Ten constancia
o Goberno
municipal da certeza de que esa
estrutura pertence a unha arqueta
de mina arqueolóxica? Se é certo,
estase a realizar algún protocolo
de conservación?

-Ten constancia
o Goberno
municipal da certeza de que esa
estrutura pertence
a unha
arqueta de mina arqueolóxica? Se
é certo, estase a realizar algún
protocolo de conservación?

-Cando se fixeron as obras de
limpeza e roza se danou esta
arqueta?

-Cando se fixeron as obras de
limpeza e roza se danou esta
arqueta?

Octava.-Pregunta escrita sobre
actuaciones que realizará el
Gobierno
Municipal
para
intentar recuperar para el
arenal urbano de Oza el
distintivo de bandera azul
perdido en 2014.

Oitava.-Pregunta escrita sobre
actuacións que realizará o
Goberno Municipal para tentar
recuperar para o areal urbano de
Oza o distintivo de bandeira azul
perdido en 2014.

-Ten coñecemento este Goberno
municipal da existencia dalgún
informe
a
respecto
das
circunstancias
polas que foi
retirada a Bandeira Azul en 2014?

-Ten coñecemento este Goberno
municipal da existencia dalgún
informe
a
respecto
das
circunstancias
polas que foi
retirada a Bandeira Azul en
2014?

-Se existe, podería facer públicas
as causas que se recolleron no
mesmo e que deron lugar á
retirada da Bandeira Azul da praia
de Oza?

-Se existe, podería facer públicas
as causas que se recolleron no
mesmo e que deron lugar á
retirada da Bandeira Azul da
praia de Oza?

-Se non existe, ten pensado este
Goberno municipal realizar algún
informe a respecto da situación
actual e o por que non foi
concedido para o ano 2016 o
distintivo Bandeira Azul para a

-Se non existe, ten pensado este
Goberno municipal realizar algún
informe a respecto da situación
actual e o por que non foi
concedido para o ano 2016 o
distintivo Bandeira Azul para a
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praia de Oza?

praia de Oza?

-A calidade da auga nesta zona
segue tendo unha clasificación de
“boa”, segundo as medicións e
parámetros esixidos polo RD
1341/2007 que determina a
xestión das calidades das augas de
baño?

-A calidade da auga nesta zona
segue tendo unha clasificación de
“boa”, segundo as medicións e
parámetros esixidos polo RD
1341/2007 que determina a
xestión das calidades das augas
de baño?

-Tense avaliado as causas polas
que aínda a calidade de auga non
permite obter as cualificacións
necesarias para a obtención da
Bandeira Azul?

-Tense avaliado as causas polas
que aínda a calidade de auga non
permite obter as cualificacións
necesarias para a obtención da
Bandeira Azul?

-Téñense analizado circunstancias
como a contaminación da ría do
Burgo, a falta de solución para a
desembocadura do río Monelos, a
balsa de lodos enterrada baixo a
Mariña Seca ou descargas de
carbón no porto da Coruña e se
inciden de xeito directo na
calidade da auga nesta zona do
litoral coruñes?

-Téñense
analizado
circunstancias
como
a
contaminación da ría do Burgo, a
falta de solución para a
desembocadura do río Monelos,
a balsa de lodos enterrada baixo
a Mariña Seca ou descargas de
carbón no porto da Coruña e
incídense de xeito directo na
calidade da auga nesta zona do
litoral coruñes?

Que medidas e actuacións ten
pensado desenvolver o Goberno
municipal para recuperar os
estándares necesarios para a
obtención da Bandeira Azul para
o areal de Oza para o ano 2017?

Que medidas e actuacións ten
pensado desenvolver o Goberno
municipal para recuperar
os
estándares necesarios para a
obtención da Bandeira Azul para
o areal de Oza para o ano 2017?

Novena.-Pregunta escrita sobre
acondicionamiento urbano y
viario entre Avenida de la
Universidad y la calle Mendaña
de Neyra.

Novena.-Pregunta escrita sobre
acondicionamento urbano e
viario
entre
avenida
da
Universidade e a rúa Mendaña
de Neyra.

-Este Goberno municipal ten xa
algún
proxecto
para
a

-Este Goberno municipal ten xa
algún
proxecto
para
a
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urbanización definitiva da rúa
Mendaña de Neyra na súa
intersección coa avenida da
Universidade?

urbanización definitiva da rúa
Mendaña de Neyra na súa
intersección coa avenida da
Universidade?

-Se o ten, podería explicar a este
Grupo municipal en que consiste?
Que obras se van a realizar?
Como se vai garantir a seguridade
peonil?

-Se o ten, podería explicar a este
Grupo municipal en que consiste?
Que obras se van a realizar?
Como se vai garantir a
seguridade peonil?

-Se o ten, foi consensuado e
consultado coa veciñanza da zona,
nomeadamente coa A.VV. Os
Anxos?

-Se o ten, foi consensuado e
consultado coa veciñanza da
zona, nomeadamente coa A.VV.
Os Anxos?

-Se o ten, cando comezarán a
executarse as obras e cales son os
prazos de execución?

-Se o ten, cando comezarán a
executarse as obras e cales son
os prazos de execución?

-Se o ten, no proxecto está
incluído
un paso peonil que
facilite o paso na rúa Mendaña de
Neyra e o acceso a ExpoCoruña.

-Se o ten, no proxecto está
incluído
un paso peonil que
facilite o paso na rúa Mendaña
de Neyra e o
acceso a
ExpoCoruña.

-Se o ten, e mentres non se
executa, ten pensado realizar
algunha medida provisional para
garantir a seguridade peonil da
zona, como por exemplo, colocar
un paso para peóns provisional?

-Se o ten, e mentres non se
executa, ten pensado realizar
algunha medida provisional para
garantir a seguridade peonil da
zona, como por exemplo, colocar
un paso para peóns provisional?

Décima.-Pregunta escrita sobre
movilidad en la calle Padre y
entorno de la plaza de Lugo.

Décima.-Pregunta escrita sobre
mobilidade en rúa Padre e
contorna da praza de Lugo.

-Que estudos se realizaron para a
modificación do tráfico no centro
da cidade?

-Que estudos realizáronse para a
modificación do tráfico no centro
da cidade?

-Cales son os resultados?

-Cales son os resultados?
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-Cal é o número de vehículos/día
que transitan pola rúa Padre
Feijoo e rúas próximas?

-Cal é o número de vehículos/día
que transitan pola rúa Pai Feijoo
e rúas próximas?

-Teñense medido os niveis de
ruido e a contaminación ambiental
nesas rúas?

-Teñense medido os niveis de
ruído
e
a
contaminación
ambiental nesas rúas?

-Que medidas se van a pór en
marcha para dar unha solución ao
problema?

-Que medidas se van a pór en
marcha para dar unha solución
ao problema?

Preguntas escritas del Grupo
Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Preguntas escritas do Grupo
Municipal do Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Primera.- Pregunta escrita,
sobre parque de caravanas del
Portiño.

Primeira.- Pregunta escrita,
sobre parque de caravanas do
Portiño.

1-A la vista de la fotografía que se
adjunta, ¿Es conocedor del estado
de abandono del parque de
caravanas del Portiño.

1-Á vista da fotografía que se
adxunta, É coñecedor do estado
de abandono do parque de
caravanas do Portiño.

2-¿Tiene previsto adoptar algún
tipo de medida para evitar estos
desperfectos y renovar este
espacio teniendo en cuenta la
proximidad del verano y la
previsible afluencia de caravanas?

2-Ten previsto adoptar algún tipo
de medida para evitar estes danos
e renovar este espazo tendo en
conta a proximidade do verán e a
previsible
afluencia
de
caravanas?

Segunda.- Pregunta escrita,
sobre cambios de tráfico en San
Pedro de Visma.

Segunda.- Pregunta escrita,
sobre cambios de tráfico en San
Pedro de Visma.

1-Atendiendo a las quejas
vecinales y tras la reunión con los
afectados, ¿qué medidas tiene
previsto adoptar en Visma para
evitar las molestias que sufren los
vecinos por el cambio de sentido
realizado desde la concejalía de

1-Atendendo ás queixas veciñais e
tras a reunión cos afectados, que
medidas ten previsto adoptar en
Visma para evitar as molestias
que sofren os veciños polo cambio
de sentido realizado desde a
concellería de Mobilidade?
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Mobilidade?
2-En caso de que adopte alguna
solución, ¿en qué plazo lo hará?

2-No caso de que adopte algunha
solución, en que prazo farao?

3-¿Ha informado ya a los
vecinos? ¿por qué se realizaron
cambios sin avisar previamente a
los vecinos?

3-Informou xa aos veciños? por
que se realizaron cambios sen
avisar previamente aos veciños?

Tercera.- Pregunta escrita,
sobre abono de los convenios de
comercio de 2015.

Terceira.- Pregunta
escrita,
sobre abono dos convenios de
comercio de 2015.

1-¿Cuáles son los motivos por los
que la mayoría de las asociaciones
de comerciantes aún no han
cobrado
las
subvenciones
correspondientes a 2015?

1-Cales son os motivos polos que
a maioría das asociacións de
comerciantes aínda non cobraron
as subvencións correspondentes a
2015?

2-¿En qué plazo tiene previsto
abonarlos?

2-En que prazo ten previsto
abonalos?

3-¿Ha tomado medidas para evitar
que los mismos problemas se
produzcan ahora y así abonar en
tiempo y forma los convenios de
2016?

3-Tomou medidas para evitar que
os mesmos problemas prodúzanse
agora e así abonar en tempo e
forma os convenios de 2016?

4-¿En qué plazo tiene previsto
abonar los convenios de 2016?

4-En que prazo ten previsto
abonar os convenios de 2016?

Cuarta.- Pregunta escrita, sobre
circulación en la Ciudad Vieja.

Cuarta.- Pregunta escrita, sobre
circulación na Cidade Vella.

1-¿Qué medidas tiene previsto
acometer para evitar la circulación
descontrolada de vehículos por la
Ciudad Vieja?

1-Que medidas ten previsto
acometer
para
evitar
a
circulación descontrolada de
vehículos pola Cidade Vella?

2-¿Se
está
cumpliendo
la
normativa sobre estacionamiento
en la Ciudad Vieja?

2-Está a cumprirse a normativa
sobre estacionamento na Cidade
Vella?
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3-¿Tiene previsto aplicar el
proyecto para peatonalizar la
Ciudad Vieja?
4-¿En qué plazo tiene previsto
abordar estas medidas?

3-Ten previsto aplicar o proxecto
para peonalizar a Cidade Vella?

Quinta.- Pregunta escrita, sobre
botellón en la ciudad.

Quinta.- Pregunta escrita, sobre
botellón na cidade.

1-¿Qué medidas tiene previsto
adoptar respecto a la celebración
de botellones en distintos puntos
de la ciudad?

1-Que medidas ten previsto
adoptar respecto da celebración
de botellóns en distintos puntos
da cidade?

2-¿Hay algún dispositivo especial
de vigilancia y limpieza en las
zonas habituales de botellón? ¿En
qué consiste?

2-Hai algún dispositivo especial
de vixilancia e limpeza nas zonas
habituais de botellón? En que
consiste?

3-¿Cuántas quejas y denuncias
relacionadas con el botellón ha
recibido en lo que va de año?

3-Cantas queixas e denuncias
relacionadas co botellón recibiu
no que vai de ano?

4-¿Qué daños en el mobiliario
urbano y en los parques se han
registrado en este tiempo por el
mismo motivo?

4-Que danos no mobiliario
urbano
e
nos
parques
rexistráronse neste tempo polo
mesmo motivo?

Sexta.- Pregunta escrita, sobre
acumulación
de
locales
comerciales vacíos.

Sexta.- Pregunta escrita, sobre
acumulación
de
locais
comerciais baleiros.

1-¿Es
conocedor
de
la
acumulación de locales vacíos en
la ciudad? ¿Qué datos tiene al
respecto?

1-É coñecedor da acumulación de
locais baleiros na cidade? Que
datos ten respecto diso?

2-¿Tiene previsto adoptar alguna
medida para frenar el abandono de
los mismos?

2-Ten previsto adoptar algunha
medida para frear o abandono
dos mesmos?

3-Los socialistas llevamos en

3-Os socialistas levamos no noso

4-En que prazo ten previsto
abordar estas medidas?
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nuestro programa electoral la
creación de un banco de locales
vacíos para facilitar su puesta en
el mercado, ¿contempla esta
posibilidad para evitar la situación
actual?

programa electoral a creación
dun banco de locais baleiros para
facilitar a súa posta no mercado,
contempla esta posibilidade para
evitar a situación actual?

Séptima.-Pregunta
escrita,
sobre quejas por las descargas
del puerto.

Sétima.-Pregunta escrita, sobre
queixas polas descargas do porto.

1-¿Es conocedor de las quejas de
los vecinos de Os Castros por las
descargas del puerto?

1-É coñecedor das queixas dos
veciños de Os Castros polas
descargas do porto?

2-¿Tiene
datos
sobre
la
manipulación de mercancías en el
último mes y sobre los niveles de
contaminación?

2-Ten datos sobre a manipulación
de mercadorías no último mes e
sobre os niveis de contaminación?

3-¿Tiene previsto adoptar alguna
medida para evitar esta situación?
¿Se ha puesto en contacto con el
puerto para que mejoren los
controles? ¿Se ha puesto en
contacto con los vecinos para
conocer su situación?

3-Ten previsto adoptar algunha
medida
para
evitar
esta
situación? Púxose en contacto co
porto para que melloren os
controis? Púxose en contacto cos
veciños para coñecer a súa
situación?

Octava.-Pregunta escrita, sobre
licencias
de
terrazas
de
hostelería.

Oitava.-Pregunta escrita, sobre
licenzas de terrazas de hostalería.

1-¿Es conocedor de las quejas de
los hosteleros toda vez que no se
han tramitado las licencias para
las terrazas?

1-É coñecedor das queixas dos
hostaleiros tendo en conta que
non se tramitaron as licenzas
para as terrazas?

2-Según los hosteleros las
solicitudes
de
licencia
se
formalizaron en diciembre de
2015 Cuáles son los motivos para
que todavía no se hayan
certificado?

2-Segundo os hostaleiros as
solicitudes
de
licenza
formalizáronse en decembro de
2015 Cales son os motivos para
que aínda non se certificaron?

370

3-¿Ha informado a los hosteleros
de los motivos del retraso? ¿En
qué plazo tiene previsto hacer
efectivas las licencias? ¿Qué
consecuencias tiene esta demora
para los hosteleros?

3-Informou aos hostaleiros dos
motivos do atraso? En que prazo
ten previsto facer efectivas as
licenzas? Que consecuencias ten
esta demora para os hostaleiros?

Novena.-Pregunta escrita, sobre
movilidad en la Avenida do
Porto, tras la apertura del túnel
de La Marina.

Novena.-Pregunta escrita, sobre
mobilidade na Avenida. do Porto,
tras a apertura do túnel da
Mariña.

1-¿Qué medidas se han tomado en
la Avenida do Porto para evitar
los atascos de vehículos en horas
punta?

1-Que medidas tomáronse na
Avenida do Porto para evitar os
atascos de vehículos en horas
punta?

2-¿Tienen previsto efectuar un
cambio en la red semafórica de la
citada vía?

2-Teñen previsto efectuar un
cambio na rede semafórica da
citada vía?

3.-¿Valora el gobierno local la
posibilidad de poner en marcha la
glorieta contemplada en el
PGOM, y situarla detrás de la
Delegación del Gobierno, con el
fin de mejorar la circulación en
dirección entrada a la Avenida do
Porto?

3.-Valora o goberno local a
posibilidade de poñer en marcha
a glorieta contemplada no
PXOM, e situala detrás da
Delegación do Goberno, co fin de
mellorar a circulación en
dirección entrada á Avenida do
Porto?

Décima.Pregunta
escrita,
sobre
anuncio
de
peatonalización de la calle
Marola.

Décima.- Pregunta escrita, sobre
anuncio de peonalización da rúa
Marola.

1-¿Se ha tenido en cuenta por
parte del gobierno local, en la
realización del proyecto de
peatonalización de la Calle
Marola, el estudio para la
reordenación y mejora urbana del
espacio público del barrio de

1-Tívose en conta por parte do
goberno local, na realización do
proxecto de peonalización da rúa
Marola, o estudo para a
reordenación e mellora urbana
do espazo público do barrio de
Monte Alto existente?
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Monte Alto existente?
2.- ¿Las directrices fijadas en
dicho estudio influirán en las
futuras intervenciones que realice
el gobierno local en el espacio
público de Monte Alto? Si es así,
¿de qué manera? Y si la respuesta
es negativa, ¿por qué?

2.- As directrices fixadas no
devandito estudo influirán nas
futuras intervencións que realice
o goberno local no espazo público
de Monte Alto? Se é así, de que
maneira? E se a resposta é
negativa, por que?

Décimo primera.- Pregunta
escrita sobre publicidad en los
autobuses urbanos.

Décimo primeira.- Pregunta
escrita sobre publicidade nos
autobuses urbanos.

1-¿Está pagando el Ayuntamiento
la colocación de tales carteles
cuando se trata de actividad
municipal y/o actividad de interés
público?

1-Está a pagar o Concello a
colocación de tales carteis cando
se trata de actividade municipal
e/ou actividade de interese
público?

2.- En caso de que así se esté
haciendo, ¿cuál es la razón por la
que se abona esta cantidad y cuál
es el importe de la misma?

2.- No caso de que así se estea a
facer, cal é a razón pola que se
abona esta cantidade e cal é o
importe da mesma?

Preguntas escritas do Grupo
Municipal del Partido Popular
(PP)

Preguntas escritas do Grupo
Municipal do Partido Popular
(PP)

Primera.Pregunta
escrita
sobre período medio de pago.

Primeira.- Pregunta escrita sobre
período medio de pago.

1.-¿Por qué el Gobierno municipal
no ha publicado a 9 de junio en la
web del ayuntamiento el Período
medio de pago a proveedores
correspondiente al mes de abril?

1.-Por que o Goberno municipal
non publicou a 9 de xuño na web
do concello o Período medio de
pago
a
provedores
correspondente ao mes de abril?

2.-¿Cuál ha sido el período en
ese mes y en el mes de mayo?

2.-Cal foi o período nese mes e
no mes de maio?

Segunda.-Pregunta escrita sobre

Segunda.-Pregunta escrita sobre
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Parque de Eiris.

Parque de Eiris.
el
las
la
su
del

Cando ten previsto o Goberno
municipal
abonar
as
indemnizacións pola adquisición
de terreos no seu momento para a
construción do Parque de Eirís?

Tercera.- Pregunta escrita sobre
Ordenanza de Renta Social.

Terceira.- Pregunta escrita sobre
Ordenanza de Renda Social.

1.-¿Quién ha redactado el texto de
la Ordenanza que regula la Renta
Social municipal?

1.-Quen redactou o texto da
Ordenanza que regula a Renda
Social municipal?

2.-¿Se ha contratado a alguna
empresa o a alguna persona para
elaborar o ayudar en su
elaboración?

2.-Contratouse
a
algunha
empresa ou a algunha persoa
para elaborar ou axudar na súa
elaboración?

3.-En caso afirmativo, ¿a quién
por qué importe y bajo qué
procedimiento de contratación?

3.-En caso afirmativo, a quen por
que importe e baixo que
procedemento de contratación?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
caseta en la playa de Oza.

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
caseta na praia de Oza.

¿Tiene previsto el Gobierno
municipal atender la petición
vecinal de instalar una caseta en
las inmediaciones de la playa de
Oza ante la proliferación de
gatos?

Ten previsto o Goberno municipal
atender a petición veciñal de
instalar
unha caseta nas
inmediacións da praia de Oza
ante a proliferación de gatos?

Quinta.- Pregunta escrita sobre
web
de
presupuestos
participativos.

Quinta.- Pregunta escrita sobre
web de orzamentos participativos.

¿Cuántos “usuarios” han accedido
a la web de presupuestos
participativos desde la apertura
del
plazo
para
presentar

Cantos “usuarios” accederon á
web de orzamentos participativos
desde a apertura do prazo para
presentar propostas ata a

¿Cuándo
tiene previsto
Gobierno municipal abonar
indemnizaciones
por
adquisición de terrenos en
momento para la construcción
Parque de Eirís?
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propuestas hasta la finalización
del mismo?

finalización do mesmo?

Sexta.- Pregunta escrita sobre
cursos medio ambiente.

Sexta.- Pregunta escrita sobre
cursos medio ambiente.

1.-¿A cuántos cursos ha asistido la
concejala de Medio Ambiente
desde su nombramiento?

1.-A cantos cursos asistiu a
concelleira de Medio Ambiente
desde o seu nomeamento?

2.-¿A cuánto ascienden los gastos
abonados por el Ayuntamiento
ocasionados por la asistencia a
estos
cursos
(matrícula,
desplazamientos,
etc.)
desglosados?

2.-A canto ascenden os gastos
abonados
polo
Concello
ocasionados pola asistencia a
estes
cursos
(matrícula,
desprazamentos,
etc.)
desagregados?

3.-¿A cuántos cursos ha asistido la
asesora de la concejalía de Medio
Ambiente
desde
su
nombramiento?

3.-A cantos cursos asistiu a
asesora da concellería de Medio
Ambiente
desde
o
seu
nomeamento?

4.-¿A cuánto ascienden los gastos
abonados por el Ayuntamiento
ocasionados por la asistencia a
estos
cursos
(matrícula,
desplazamientos,
etc.)
desglosados?

4.-A canto ascenden os gastos
abonados
polo
Concello
ocasionados pola asistencia a
estes
cursos
(matrícula,
desprazamentos,
etc.)
desagregados?

Séptima.Pregunta
escrita
sobre web del servicio de
cultura.

Sétima.- Pregunta escrita sobre
web do servizo de cultura.

1.- ¿Está el servicio municipal de
Cultura tramitando la contratación
de una nueva página web (diseño,
imagen y programación de la
web?

1.- Está o servizo municipal de
Cultura
tramitando
a
contratación dunha nova páxina
web
(deseño,
imaxe
e
programación da web)

2.-En caso afirmativo, ¿Cuál es el
importe de licitación y cuál el
procedimiento?

2.-En caso afirmativo, Cal é o
importe de licitación e cal o
procedemento?
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3.-¿Cuántas empresas
presentado? ¿Cuáles?

se

han

3.-Cantas
empresas
presentáronse? Cales?

4. ¿Ha invitado el servicio a
alguna empresa a la licitación?

4. Convidou o servizo a algunha
empresa á licitación?

5.-¿Ya ha sido adjudicatario?¿En
caso afirmativo, ¿ a quién, y con
qué importe?

5.-Xa foi adxudicatario?En caso
afirmativo, a quen, e con que
importe?

6.-¿Cuáles han sido los criterios
seguidos para la adjudicación?

6.-Cales foron os criterios
seguidos para a adxudicación?

Octava.-Pregunta escrita sobre
asistencia fiesta de ocio Lalín.

Oitava.-Pregunta escrita sobre
asistencia festa de lecer Lalín.

El 5 de febrero de 2016 se anotó
en el Libro de Resoluciones de
Alcaldía un Decreto aprobando el
desplazamiento del Alcalde a
Lalín para participar en un acto de
la Feria del Cocido y por el que se
le abonaron 76 euros en concepto
de atenciones representativas (dos
invitaciones,
alcalde
y
acompañante).

O 5 de febreiro de 2016 anotouse
no Libro de Resolucións de
Alcaldía un Decreto aprobando o
desprazamento do alcalde a Lalín
para participar nun acto da Feira
do Cocido e polo que se lle
abonaron 76 euros en concepto
de atencións representativas
(dúas invitacións, alcalde e
acompañante).

El 17 de marzo se anotó otro
Decreto por el que se reintegró el
importe de una de las dos
invitaciones mencionadas
anteriormente.

O 17 de marzo anotouse outro
Decreto polo que se reintegró o
importe
dunha
das
dúas
invitacións mencionadas
anteriormente.

1.-¿Cuál es el motivo de esta
devolución?

1.-Cal é o
devolución?

2.-¿A qué otra persona, además
del Alcalde, se invitó?

2.-A que outra persoa, ademais
do alcalde, convidouse?

Novena.-Pregunta escrita sobre
información reservada.

Novena.-Pregunta escrita sobre
información reservada.

¿Cuáles son las conclusiones de la

Cales son as conclusións da

motivo

desta
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información reservada abierta por
presuntas irregularidades en una
oposición
para
cubrir
por
promoción interna ocho plazas de
oficial la Policía Local, en caso de
que esta ya esté resuelta?

información reservada aberta por
presuntas irregularidades nunha
oposición para cubrir por
promoción interna oito prazas de
oficial a Policía Local, no caso de
que esta xa estea resolta?

Décima.- Pregunta escrita sobre
Kiosco
cívico
de
Cuatro
Caminos.

Décima.- Pregunta escrita sobre
Quiosco
cívico
de
Catro
Camiños.

1.-¿Por qué el gobierno municipal
ha quitado el cartel de la empresa
adjudicataria de la obra de
remodelación del Kiosko Cívico
de Cuatro Caminos unos días
antes de la Junta de Gobierno en
la que se inició la resolución del
contrato?

1.-Por que o goberno municipal
quitou o cartel da empresa
adxudicataria da obra de
remodelación do Quiosco Cívico
de Catro Camiños uns días antes
da Xunta de Goberno na que se
iniciou a resolución do contrato?

2.-¿Ha presentado dicha empresa
adjudicataria algún escrito desde
la firma del contrato?

2.-Presentou
dita
empresa
adxudicataria algún escrito desde
a firma do contrato?

Décimo
primera.-Pregunta
escrita
sobre
participación
ciudadana.

Décimo
escrita
cidadá.

1.-¿Cuántas transferencias se han
realizado con destino a partidas
de la concejalía de Participación
Ciudadana desde el 1 de febrero
de 2016 y a qué Participación
Ciudadana desde el 1 de febrero
de 2016 y a qué partidas en
concreto?

1.-Cantas
transferencias
realizáronse con destino a
partidas
da
concellería de
Participación Cidadá desde o 1
de febreiro de 2016 e a que
Participación Cidadá desde o 1
de febreiro de 2016 e a que
partidas en concreto?

2.-¿Cuál
es
el
importe
desglosados de las mismas, desde
qué concejalías se han realizado y
desde qué partidas en contrato?

2.-Cal é o importe desagregados
das
mesmas,
desde
que
concellerías realizáronse e desde
que partidas en contrato?

primeira.-Pregunta
sobre
participación
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Décimo
segunda.-Pregunta
escrita sobre Medio Ambiente.

Décimo
segunda.-Pregunta
escrita sobre Medio Ambiente.

1.-¿Cuál es el importe abonado
por la Concejalía
de Medio
Ambiente en facturas con reparo
de legalidad desde el 1 de julio de
2015?

1.-Cal é o importe abonado pola
Concellería de Medio Ambiente
en facturas con reparo de
legalidade desde o 1 de xullo de
2015?

2.-¿Cuál es el desglose por tipo de
contrato?

2.-Cal é a desagregación por tipo
de contrato?

3. ¿Cuál es el desglose por
empresas?

3. Cal é a desagregación por
empresas?

Décimo
tercera.Pregunta
escrita Mercado de San Agustín.

Décimo
terceira.Pregunta
escrita Mercado de San Agustín.

1.-¿Cuál es la fecha de resolución
del contrato de las obras de
acondicionamiento de accesos
principales y estancias en planta
sótano e isleta de fruta número 2
del mercado de San Agustín?

1.-Cal é a data de resolución do
contrato
das
obras
de
acondicionamento de accesos
principais e estancias en planta
soto e illote de froita número 2 do
mercado de San Agustín?

2.-¿Tiene previsto continuar con
las obras o realizar algún tipo de
inversión en este mercado?

2.-Ten previsto continuar coas
obras ou realizar algún tipo de
investimento neste mercado?

3.-¿Qué tipo de inversión, cuándo,
con qué plazos, con qué importe?

3.-Que tipo de investimento,
cando, con que prazos, con que
importe?

Décimo cuarta.-Pregunta escrita
sobre cartel de la fiesta de San
Juan.

Décimo cuarta.-Pregunta escrita
sobre cartel da festa de San
Juan.

1.-¿Cuál ha sido el coste de diseño
del cartel de la fiesta de San Juan?

1.-Cal foi o custo de deseño do
cartel da festa de San Juan?

2.-¿Cuántos folletos
repartido en la ciudad?

2.-Cantos folletos repartíronse na
cidade?

se

han
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3.-¿Cuántos fuera del término
municipal?

3.-Cantos
municipal?

fóra

do

termo

Décimo
quinta.Pregunta
escrita sobre Teatro Rosalía
Castro.

Décimo quinta.- Pregunta escrita
sobre Teatro Rosalía Castro.

1.-¿Cuántas cesiones del Teatro
Rosalía de Castro sin abonar tasas
se han realizado desde las pasadas
elecciones municipales hasta la
fecha de presentación de esta
pregunta?

1.-Cantas cesións do Teatro
Rosalía de Castro sen abonar
taxas realizáronse desde as
pasadas eleccións municipais ata
a data de presentación desta
pregunta?

2.-¿A qué entidades o colectivos?

2.-A que entidades ou colectivos?

3.. Por qué no se ha cedido a la
Asociación de Meigas de las
Hogueras de San Juan de forma
gratuita, como solicitó este año?

3.-Por que non se cedeu á
Asociación de Meigas das
Fogueiras de San Juan de forma
gratuíta, como solicitou este ano?

Décimo sexta.- Pregunta escrita
sobre viajes del Alcalde.

Décimo sexta.- Pregunta escrita
sobre viaxes do alcalde.

1.-¿Cuántos viajes ha realizado el
Alcalde fuera del término
municipal en el vehículo de
alguna
de
las
asistentes
municipales de Protocolo?

1.-Cantas viaxes realizou o
alcalde fóra do termo municipal
no vehículo dalgunha das
asistentes
municipais
de
Protocolo?

2.-¿A qué destinos y con qué
motivo?

2.-A que destinos e con que
motivo?

Décimo
séptima.-Pregunta
escrita sobre cena del deporte.

Décimo sétima.-Pregunta escrita
sobre cea do deporte.

¿Cuál es el motivo por el que el
gobierno municipal ha decidido
suprimir la habitual Cena del
Deporte,
con
la
que
tradicionalmente se pone fin al
curso de las Escuelas Deportivas
Municipales?

Cal é o motivo polo que o
goberno
municipal
decidiu
suprimir a habitual Cea do
Deporte,
coa
que
tradicionalmente ponse fin ao
curso das Escolas Deportivas
Municipais?
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5º.- Ruegos

5º.- Rogos

Ruegos Orales

Rogos Orais

Presidencia

Presidencia

Rogo oral do Partido Socialista
sobre peticións en materia de
Seguridade Vial e Estazonamento
do BUS escolar do CEIP Rosalía
de Castro.

Rogo oral do Partido Socialista
sobre peticións en materia de
Seguridade
Viaria
e
Estazonamento do BUS escolar
do CEIP Rosalía de Castro.

5º.- Ruegos

5º.- Rogos

Ruegos Orales

Rogos Orais

Presidencia

Presidencia

Rogo oral do Partido Socialista
sobre peticións en materia de
Seguridade Vial e Estazonamento
do BUS escolar do CEIP Rosalía
de Castro.

Rogo oral do Partido Socialista
sobre sobre peticións en materia
de
Seguridade
Vial
e
Estazonamento do BUS escolar
do CEIP Rosalía de Castro.

Ruegos orales del Grupo
Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Rogos orais do Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE)

Primero.- Ruego oral sobre
peticiones en materia de
seguridad
vial
y
estacionamiento del Bus Escolar
del CEIP Rosalía de Castro.

Primeiro.- Rogo oral sobre
peticións
en
materia
de
seguridade
viaria
e
estacionamento do Bus Escolar
do CEIP Rosalía de Castro.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Gracias.

Grazas.

Este es un ruego que ya hemos
traído hace dos meses a este
Pleno, vemos que no se ha
resuelto y es un ruego que afecta,

Este é un rogo que xa trouxemos
hai dous meses a este Pleno,
vemos que non se resolveu e é un
rogo que afecta, como dicía o
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como decía el Alcalde, al Colegio
Rosalía de Castro, y que dado que
ahora vienen las vacaciones de
verano, por favor, para que esto
esté
todo
preparado
en
septiembre, con lo cual rogamos
al Gobierno Local que cambie el
modo ámbar del semáforo entre
Ronda de Nelle-Avenida de
Arteixo a modo de semáforo de
verde y rojo para que la seguridad
sea plena en la zona, debido a la
población infantil que transita
tanto en los horarios de entrada de
mañana como el horario de
actividades de la tarde. Que
implemente en la zona colindante
que abarca Sagrada FamiliaRonda de Nelle-Los Mallos y
Falperra,
el
programa
de
Seguridad Vial de la Asociación
STOP Accidentes con sus rutas
seguras para colegios, toda vez
que el Ayuntamiento ha suscrito
un convenio de 20.000 euros con
dicha Asociación.

alcalde, ao Colexio Rosalía de
Castro, e que dado que agora
veñen as vacacións de verán, por
favor, para que isto estea todo
preparado en setembro, co cal
rogamos ao Goberno Local que
cambie o modo ámbar do
semáforo entre Ronda de NelleAvenida de Arteixo a modo de
semáforo de verde e vermello
para que a seguridade sexa plena
na zona, debido á poboación
infantil que transita tanto nos
horarios de entrada de mañá
como o horario de actividades da
tarde. Que implemente na zona
lindeira que abarca Sagrada
Familia-Ronda
de
Nelle-Os
Mallos e Falperra, o programa de
Seguridade Viaria da Asociación
STOP Accidentes coas súas rutas
seguras para colexios, tendo en
conta que o Concello subscribiu
un convenio de 20.000 euros coa
devandita Asociación.

Que cambie la zona de carga y
descarga que permite aparcar el
transporte escolar en la calle Río
Limia para la calle Pontedeume,
de manera que sea más operativo,
eficaz y de un buen servicio para
el alumnado y profesorado del
Centro.

Que cambie a zona de carga e
descarga que permite aparcar o
transporte escolar na rúa Río
Limia para a rúa Pontedeume, de
maneira que sexa máis operativo,
eficaz e dea bo servizo para o
alumnado e profesorado do
Centro.

Insisto lo hemos traído hace dos
meses a pleno y rogamos, por
favor, que en septiembre esté
preparado.

Insisto trouxémolo fai dous meses
a pleno e rogamos, por favor, que
en setembro estea preparado.

Presidencia

Presidencia
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Moitas grazas, señora Longueira.

Moitas grazas, señora Longueira.

Rogo do Partido Popular, sobre
peticións de medios materiais
realizadas pola oposición.

Rogo do Partido Popular, sobre
peticións de medios materiais
realizadas pola oposición.

Ruegos orales del Grupo
Municipal del Partido Popular

Rogos orais do Grupo Municipal
do Partido Popular

Primero.- Ruego oral sobre
peticiones de medios materiales
realizadas por la oposición hace
diez meses.

Primeiro.- Rogo oral sobre
peticións de medios materiais
realizadas pola oposición fai dez
meses.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Ruego para que el Alcalde,
responda a las peticiones de
medios materiales de los Grupos
Municipales de la oposición
formuladas hace más de 10 meses
por Registro. A pesar de decir que
creía que ya estaban resueltas, a
pesar de habérselo recordado en
varias Juntas de Portavoces y en
varias intervenciones en los
Plenos, a pesar de haber
presentado ruegos orales en los
Plenos de noviembre de 2015,
marzo, abril y mayo del 2016. A
pesar de haberse aprobado sendas
mociones al respecto en los
Plenos de septiembre y en enero,
por lo que solo se puede
interpretar como intento del
Alcalde
de
obstaculizar
intencionadamente el trabajo de la
oposición, ya que mientras nos
llegan los medios materiales el
Gobierno Municipal, se ha auto
adjudicado, al menos 30 teléfonos
móviles, 12 ordenadores portátiles
y 12 tablets. Toda una falta de

Rogo para que o alcalde,
responda as peticións de medios
materiais dos Grupos Municipais
da oposición formuladas fai máis
de 10 meses por Rexistro. A pesar
de dicir que cría que xa estaban
resoltas, a pesar de haberllo
lembrado en varias Xuntas de
Voceiros e en varias intervencións
nos Plenos, a pesar de presentar
rogos orais nos Plenos de
novembro de 2015, marzo, abril e
maio do 2016. A pesar de
aprobarse
senllas
mocións
respecto diso nos Plenos de
setembro e en xaneiro, polo que
só pódese interpretar como
intento do alcalde de obstaculizar
intencionadamente o traballo da
oposición, xa que mentres nos
chegan os medios materiais o
Goberno
Municipal,
auto
adxudicouse, polo menos 30
teléfonos
móbiles,
12
computadores portátiles e 12
tablets. Toda unha falta de
respecto
aos
Grupos
da
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respeto a los Grupos de la
oposición,
totalmente
antidemocrático, fascismo puro.

oposición,
totalmente
antidemocrático, fascismo puro.

Presidencia

Presidencia

Necesidade,
non
sei
que
necesidade había de quentar hoxe
así, pero en fin, cada un é
responsable dos seus actos e das
súas palabras.

Necesidade,
non
sei
que
necesidade había de quentar hoxe
así, pero en fin, cada un é
responsable dos seus actos e das
súas palabras.

Ruegos escritos del Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego

Rogos
escritos
do
Municipal
do
Nacionalista Galego

Primero.-Ruego escrito sobre la
restitución de un juego en el
parque infantil del Ventorrillo.

Primeiro.-Rogo escrito sobre a
restitución dun xogo no parque
infantil do Ventorrillo.

-Que el Gobierno
municipal
proceda á la restitución de este
juego a la mayor brevedad
posible,

-Que o Goberno
municipal
proceda á a restitución deste xogo
o máis axiña posible,

Segundo.-Ruego escrito sobre
garantizar la accesibilidad para
los peatones en la calle San
Cristóbal das Viñas en el acceso
desde la calle Sálgado Torres,
zona popularmente coñecida
como “camiño da igrexa?¨

Segundo.-Rogo escrito sobre
garantir a accesibilidade para os
peóns na rúa San Cristóbal das
Viñas no acceso desde a rúa
Sálgado
Torres,
zona
popularmente coñecida como
“camiño da igrexa?¨

Que
este Goberno Municipal
realice no marco das súas
competencias , ou ben instando a
realizar
del
Ministerio
de
Fomento, aprovechando la obra
del viaducto y que afecta a la
acera del acceso a la calle San
Cristovo das
Viñas desde a
avenida Salgado Torres, a

Que este Goberno Municipal
realice no marco das súas
competencias , ou ben instando a
realizar
do
Ministerio
de
Fomento, aproveitando a obra do
viaduto e que afecta á beirarrúa
do acceso á rúa San Cristovo das
Viñas desde a avenida Salgado
Torres, a acometer as melloras de

Grupo
Bloque
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acometer
las
mejoras
de
accesiblidade que la demanda a
veciñanza,

accesiblidade que a demanda a
veciñanza,

No habiendo más asuntos que
tratar, y siendo las veintitrés horas
y once 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.

Ao non haber máis asuntos que
tratar, e ás vinte e tres horas e
once 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.

