SESIÓN ORDINARIA DEL
EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA CUATRO DE JULIO
DOS MIL DIECISÉIS

SESIÓN ORDINARIA DO EXCELENTÍSIMO
CONCELLO
PLENO DE DATA CATRO DE
XULLO DE DOUS MIL DEZASÉIS

En el Salón de Sesiones de las
Casas Consistoriales de la ciudad
de A Coruña, a 4 de julio de
2016. Bajo la Presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente,
D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y con la asistencia de los
concejales, Dª. María Rocío
Fraga Sáenz, D. Xiao Varela
Gómez, Dª. Silvia Cameán Calvete, D. José Manuel Sande
García, Dª. María Eugenia Vieito Blanco, D. Alberto Lema
Suárez, Dª. Claudia Delso Carreira, D. Daniel Díaz Grandío,
Dª. María García Gómez, Dª.
Rosa María Gallego Neira, Dª.
Rosa María Lendoiro Otero, Dª.
Lucía Canabal Pérez, D. Miguel
Lorenzo Torres, Dª. María Begoña Freire Vázquez, D. Roberto Luis Coira Andrade, D. Martín Fernández Prado, D. Francisco José Mourelo Barreiro, Dª.
Mariel Padín Fernández, Dª
María Luisa Cid Castro, Dª.
María del Mar Barcón Sánchez,
D. José Manuel García Pérez,
Dª. Silvia Longueira Castro, D.
José Manuel Dapena Varela, D.
Fito Ferreiro Seoane y Dª. Avia
Veira González, se reunió, previa
convocatoria reglamentariamente
circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria.

No Salón de Sesións da Casa do
Concello da Coruña, a 4 de xullo
de 2016. Baixo a presidencia do
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente,
D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e coa asistencia dos concelleiros, Dª. María Rocío Fraga
Sáenz, D. Xiao Varela Gómez,
Dª. Silvia Cameán Calvete, D.
José Manuel Sande García, Dª
.María Eugenia Vieito Blanco,
D. Alberto Lema Suárez, Dª.
Claudia Delso Carreira, D. Daniel Díaz Grandío, Dª. María
García Gómez, Dª. Rosa María
Gallego Neira, Dª. Rosa María
Lendoiro Otero, Dª. Lucía Canabal Pérez, D. Miguel Lorenzo
Torres, Dª. María Begoña Freire
Vázquez, D. Roberto Luis Coira
Andrade, D. Martín Fernández
Prado, D. Francisco José Mourelo Barreiro, Dª. Mariel Padín
Fernández, Dª. María Luisa Cid
Castro, Dª María del Mar Barcón
Sánchez, D. José Manuel García
Pérez, Dª. Silvia Longueira Castro, D. José Manuel Dapena Varela, D. 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 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.

Siendo las diecisiete horas, por la
Presidencia se declara abierta la
sesión pasándose a tratar los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día.

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi boa tarde a todos os presentes
e as presentes. Si benvidos, benvidas a esta Sesión Ordinaria do
Pleno do Excelentísimo Concello
da Coruña.

Moi boa tarde a todos os presentes e as presentes. Si benvidos,
benvidas a esta Sesión Ordinaria
do Pleno do Excelentísimo Concello da Coruña.

Benvidas, tanto os traballadores
municipais como o público. Por
suposto, os membros da Corporación.

Benvidas, tanto os traballadores
municipais como o público. Por
suposto, os membros da Corporación.

Señor Secretario.

Señor secretario.

Señor secretario general

Señor Secretario Xeral

Boas tardes a todos.

Boas tardes a todos.

En primer lugar, desculpar a dona
Eudoxia Neira que non pode asistir a esta Sesión.

En primeiro lugar, desculpar a
dona Eudoxia Neira que non pode
asistir a esta Sesión.

Parte resolutiva. Acta.

Parte resolutiva. Acta.

112- Aprobación
actas.

borradores

112- Aprobación borradores actas.

Asunto.- Aprobación de los borradores de las Actas de las sesiones extraordinarias celebradas los
días 23 y 30 de mayo de 2016.

Asunto.- Aprobación dos borradores das Actas das sesións extraordinarias celebradas os días
23 e 30 de maio de 2016.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Algunha observación ás actas?

Algunha observación ás actas?

Dámolas por aprobadas, entonces?

Dámolas por aprobadas, entón?

Perfecto.

Perfecto.

Señor Secretario General

Señor secretario xeral

Comunicacións da Alcaldía.

Comunicacións da Alcaldía.

COMUNICACIONES DE LA
ALCALDÍA

COMUNICACIÓNS
CALDÍA

113 – Comunicado de la Alcaldía sobre las nuevas víctimas de
la violencia de género.

113 - Comunicado da Alcaldía
sobre as novas vítimas da violencia de xénero.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Pois, de acordo co establecido no
Pleno do pasado 14 de setembro
de 2015 e en canto ao protocolo
por violencia de xénero, asumimos o compromiso de que en cada
Pleno Ordinario se iniciase gardando tantos minutos de silencio
como persoas fosen asesinadas
pola violencia machista, dende o
Pleno anterior.

Pois, de acordo co establecido
non Pleno do pasado 14 de setembro de 2015 e en canto ao
protocolo por violencia de xénero,
asumimos o compromiso de que
en cada Pleno ordinario iniciásese gardando tantos minutos de
silencio como persoas fosen asasinadas pola violencia machista,
desde o Pleno anterior.

Nesta ocasión temos que lamentar
e condear o asesinato de tres mu-

Nesta ocasión temos que lamentar
e condear o asasinato de tres mu-

DA

AL-

lleres de:

lleres de:

Margarita, de apelidos non coñecidos, 60 anos, en Vitoria.

Margarita, de apelidos non coñecidos, 60 anos, en Vitoria.

De Anastasia de 37 anos en San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

De Anastasia de 37 anos en San
Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria)

E o día 2, hai un par de días, dunha persoa de nome e apelidos non
coñecidos de 47 anos. Lepe, de
Lepe (Huelva).

E o día 2, hai un par de días,
dunha persoa de nome e apelidos
non coñecidos de 47 anos. Lepe,
de Lepe (Huelva).

Polo tanto, temos que gardar tres
minutos de silencio.

Polo tanto, temos que gardar tres
minutos de silencio.

INCIDENCIA: La Corporación y vecinos se levantan para
guardar tres minutos de silencio.

INCIDENCIA: A Corporación e
veciños levántanse para gardar
tres minutos de silencio.

114 – Comunicado de la Alcaldía sobre la creación de una
Comisión Informativa Especial
del Pleno.

114 – Comunicado da Alcaldía
sobre a creación dunha Comisión Informativa Especial de
Pleno.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Ben, en segundo lugar, comunicación, tamén de Alcaldía.

Ben, en segundo lugar, comunicación, tamén de Alcaldía.

Con data 10 de xuño acordouse,
na Xunta de Goberno Local iniciar o procedemento de municipalización da rede municipal de bibliotecas do Concello da Coruña e
dentro dos trámites previstos, neste procedemento de municipalización, contémplase ao abeiro dos
artigos 77 e 78 do Reglamento

Con data 10 de xuño acordouse,
na Xunta de Goberno Local iniciar o procedemento de municipalización da rede municipal de bibliotecas do Concello da Coruña
e dentro dos trámites previstos,
neste procedemento de municipalización, contémplase ao abeiro
dos artigos 77 e 78 do Regula-

Orgánico Municipal, a creación, a
construción dunha Comisión Informativa Especial do Pleno. Comisión que corresponde a esta
Alcaldía, así como, un equipo
multidisciplinar de apoio a esta
Comisión ou técnico á Comisión.

mento Orgánico Municipal, a
creación, a construción dunha
Comisión Informativa Especial do
Pleno. Comisión que corresponde
a esta Alcaldía, así como, un
equipo multidisciplinar de apoio a
esta Comisión ou técnico á Comisión.

Polo tanto, simplemente informar
da Comisión, digamos da necesidade de construír esta Comisión e
solicitar, que esqueceume dicir
hoxe na Comisión de Voceiros,
aos Grupos Municipais, que designen un representante para poder constituír desde Alcaldía esta
Comisión nos próximos días.

Polo tanto, simplemente informar
da Comisión, digamos da necesidade de construír esta Comisión e
solicitar, que esqueceume dicir
hoxe na Comisión de Voceiros,
aos Grupos Municipais, que designen un representante para poder constituír desde Alcaldía esta
Comisión nos próximos días.

Simplemente iso.

Simplemente iso.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Señor Secretario.

Señor secretario.

Señor secretario general

Señor Secretario Xeral

Seguridade Cidadá.

Seguridade Cidadá.

Asunto número 2.

Asunto número 2.

Aprobación definitiva do Regulamento de honras e distincións do
Corpo de Policía Local da Coruña.

Aprobación definitiva do Regulamento de honras e distincións do
Corpo de Policía Local da Coruña.

ÁREA DE ALCALDÍA

ÁREA DE ALCALDÍA

Seguridad Ciudadana

Seguridade Cidadá

115 – Aprobación definitiva de
Reglamento.

115 – Aprobación definitiva do
Regulamento.

Asunto.- Aprobación definitiva
del Reglamento de Honores y
Distinciones del Cuerpo de la
Policía Local de A Coruña.

Asunto.- Aprobación definitiva
do Regulamento de Honras e
Distincións do Corpo da Policía
Local da Coruña.

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión Informativa de
Seguridad, con los votos a favor
de los Grupos Municipales de
Partido Popular, Marea Atlántica y PSOE y la abstención del
Grupo Mixto (BNG-AA), proponiéndose al Pleno Municipal,
de acuerdo con la propuesta
realizada por el Jefe de la Policía Local y lo dispuesto en el
artículo 89 y siguientes del Decreto 243/2008, de 16 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 4/2007, de 20 de abril, de
coordinación de policías locales,
oída la Xunta de Mandos y la
Jefatura de la Policía Local, y
vista la elaboración de un reglamento de honores y distinciones del Cuerpo de la Policía
Local de A Coruña.

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión Informativa de Seguridade, cos votos a favor dos Grupos Municipais do Partido Popular, Marea Atlántica e PSOE e a
abstención do Grupo Mixto
(BNG-AA), propoñéndose ao
Pleno Municipal, de acordo coa
proposta realizada polo Xefe da
Policía Local e o disposto no artigo 89 e seguintes do Decreto
243/2008, de 16 de outubro, polo
que se desenvolve a Lei 4/2007,
de 20 de abril, de coordinación
de policías locais, oída a Xunta
de Mandos e a Xefatura da Policía Local, e vista a elaboración
dun regulamento de honras e
distincións do Corpo da Policía
Local da Coruña.

Con la finalidad de premiar y
distinguir públicamente a los
integrantes de la Policía Local
de A Coruña por hechos excepcionales, por hechos de particular relevancia, relacionados con
el servicio policial, por permanencia y por trayectoria profesional ejemplar, así como a
aquellas personas o entidades
públicas y privadas que destaquen por su conducta a favor de
la Policía Local de A Coruña, se
crean las siguientes modalidades
de distinciones y recompensas:

Coa finalidade de premiar e distinguir publicamente aos integrantes da Policía Local da Coruña por feitos excepcionais, por
feitos de particular relevancia,
relacionados co servizo policial,
por permanencia e por traxectoria profesional exemplar, así como a aquelas persoas ou entidades públicas e privadas que destaquen pola súa conduta a favor
da Policía Local da Coruña,
créanse as seguintes modalidades
de distincións e recompensas:

a).-Placa colectiva al mérito de
la policía local.
b).-Medalla al mérito de la policía local.
c).-Medalla a la trayectoria profesional.
d).-Medalla a la permanencia en
el servicio.
y).-Felicitaciones públicas.

a).-Placa colectiva ao mérito da
policía local.
b).-Medalla ao mérito da policía
local.
c).-Medalla á traxectoria profesional.
d).-Medalla á permanencia no
servizo.
e).-Felicitacións públicas.

Visto que en sesión plenaria de 1
de abril del año 2015, el Pleno
aprobó inicialmente el Reglamento de Honores y Distinciones del Cuerpo de la Policía Local.

Visto que en sesión plenaria de 1
de abril do ano 2015, o Pleno
aprobou inicialmente o Regulamento de Honras e Distincións
do Corpo da Policía Local.

Visto que en el Boletín Oficial
de la Provincia número 70, del
16-04-2015 se publicó el anuncio
de la aprobación inicial del Reglamento y se abrió un período
de alegaciones, y efectuadas en
el seno de la Comisión al efecto,
y que se recogieron en su totalidad en el Reglamento.

Visto que no Boletín Oficial da
Provincia número 70, do 16-042015 publicouse o anuncio da
aprobación inicial do Regulamento e abriuse un período de
alegacións, e efectuadas no seo
da Comisión para o efecto, e que
se recolleron na súa totalidade
no Regulamento.

Por todo ello, se eleva, como dictamen de la Comisión informativa, al Pleno municipal, la siguiente propuesta de acuerdo:

Por todo isto, elévase, como ditame da Comisión informativa,
ao Pleno municipal, a seguinte
proposta de acordo:

Primero.-Aprobar
definitivamente el Reglamento de Honores y Distinciones del Cuerpo
de la Policía Local y del Ayuntamiento de A Coruña.

Primeiro.-Aprobar
definitivamente o Regulamento de Honras e Distincións do Corpo da
Policía Local e do Concello da
Coruña.

Segundo.-Facultar a la AlcaldíaPresidencia para la realización
de cuantos actos, trámites o gestiones sean precisos para la eje-

Segundo.-Facultar á AlcaldíaPresidencia para a realización de
cantos actos, trámites ou xestións
sexan precisos para a execución

cución de los acuerdos adoptados.
Intervenciones

dos acordos adoptados.

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Pois, efectivamente, o asunto que
traemos hoxe a Pleno é esta aprobación definitiva do Regulamento
de Honras e Distincións do Corpo
da Policía Local. A aprobación
inicial deste Regulamento foi o 1
de abril do ano 2015, o día 16 de
abril se abriu un plazo formal de
alegacións, dacordo coa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Certo é que alegacións formais, como tal, non houbo, pero si
houbo determinadas achegas que
se ralizaron desde a Mesa Técnica
do Corpo de Policía do Excelentísimo Concello da Coruña, onde
están representadas as distintas
forzas sindicais e, bueno, esta Mesa Técnica fixo as súas propostas
o día 6 de abril de 2016 e si houbo
un proceso de negociación do cal,
pois, se recolleu practicamente as
demandas en canto a procedemento, en canto a competencia para
as mencións e para os méritos…,
distincións, perdón, de méritos
que se contemplan no Regulamento, que foron, practicamente todas
elas incluidas no texto que se trae
hoxe, para no seu caso, aprobación definitiva. Foi ditaminada
este texto na Comisión de Seguridade e celebrada o día 27 de xuño
deste mesmo ano, deste 2016,
tendo así ditaminada favorablente.

Pois, efectivamente, o asunto que
traemos hoxe a Pleno é esta
aprobación definitiva do Regulamento de Honras e Distincións do
Corpo da Policía Local. A aprobación inicial deste Regulamento
foi o 1 de abril do ano 2015, o día
16 de abril se abriu un prazo formal de alegacións, dacordo coa
publicación no Boletín Oficial da
Provincia. Certo é que alegacións
formais, como tal, non houbo,
pero si houbo determinadas achegas que se ralizaron desde a Mesa
Técnica do Corpo de Policía do
Excelentísimo Concello da Coruña, onde están representadas as
distintas forzas sindicais e, bo,
esta Mesa Técnica fixo as súas
propostas o día 6 de abril de 2016
e sí houbo un proceso de negociación do cal, pois, se recolleu
practicamente as demandas en
canto a procedemento, en canto a
competencia para as mencións e
para os méritos…, distincións,
perdón, de méritos que se contemplan no Regulamento, que foron, practicamente todas elas incluídas no texto que se trae hoxe,
para no seu caso, aprobación definitiva. Foi ditaminada este texto
na Comisión de Seguridade e celebrada o día 27 de xuño deste
mesmo ano, deste 2016, tendo así
ditaminada favorablente.

O Regulamento crea unha serie
distincións: Placa colectiva ao
mérito da Polícia Local, a medalla
ao mérito da Policía Local, a medalla a Traxectoria Profesional, as
Felicitacións públicas e a medalla
á permanencia no Servizo. Establece o ámbito destas mencións,
tanto subxeitivo como obxectivo,
é dicir, en que casos se pode conceder cada unha destas mencións.
A Comisión para o procedemento.
Perdón, o procedemento para a
concesión destas distincións, que
eu creo que, como aspecto fundamental, o que se recolle, a existencia dunha Comisión de distincións, donde están representados
os diversos niveis da Policía Local, así como Alcaldía ou Concellería delegada que teña as competencias de seguridade cidadán e se
establece o procedemento para
cada unha das concesións.

O Regulamento crea unha serie
distincións: Placa colectiva ao
mérito da Polícia Local, a medalla ao mérito da Policía Local, a
medalla a Traxectoria Profesional, as Felicitacións públicas e a
medalla á permanencia no Servizo. Establece o ámbito destas
mencións, tanto subxeitivo como
obxectivo, é dicir, en que casos se
pode conceder cada unha destas
mencións. A Comisión para o
procedemento. Perdón, o procedemento para a concesión destas
distincións, que eu creo que, como aspecto fundamental, o que se
recolle, a existencia dunha Comisión de distincións, onde están
representados os diversos niveis
da Policía Local, así como Alcaldía ou Concellería delegada que
teña as competencias de seguridade cidadán e establécese o procedemento para cada unha das
concesións.

Bueno, isto é, un pouco, as cuestións máis relevantes, sin perxuízo
de que, despois, pois, no debate se
sinale algunha máis, polo miudo.

Bo, isto é, un pouco, as cuestións
máis relevantes, sen perxuízo de
que, despois, pois, no debate se
sinale algunha máis, polo miudo.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben

Ben

En primeiro lugar, quixera saudar
á xente que nos acompaña hoxe, á
xente que nos segue por streaming
e, por suposto, aos medios de
comunicación e aos compañeiros
de Corporación e as compañeiras.

En primeiro lugar, quixera saudar á xente que nos acompaña
hoxe, á xente que nos segue por
streaming e, por suposto, aos
medios de comunicación e aos
compañeiros de Corporación e as

compañeiras.
No que ten que ver con este asunto dos, o Regulamento de Honras
e Distincións do Corpo da Policía
Local, como ben facía referencia o
señor Alcalde, pois, foi algo que
xa, que se trouxo a aprobación
inicial e a Pleno o 1 de abril de
2015, e por iso desde o Bloque
Nacionalista Galego non temos
moito que dicir, porque o que dixemos naquel Pleno, eu creo que
sería válido hoxe mesmo e, bueno,
foi algo que foi consensuado no
seu momento co propio Corpo de
Policía Local.

Non que ten que ver con este
asunto dous, o Regulamento de
Honras e Distincións do Corpo da
Policía Local, como ben facía
referencia o señor alcalde, pois,
foi algo que xa, que se trouxo a
aprobación inicial e a Pleno o 1
de abril de 2015, e por iso desde
o Bloque Nacionalista Galego
non temos moito que dicir, porque
o que dixemos naquel Pleno, eu
creo que sería válido hoxe mesmo
e, bo, foi algo que foi acordado
no seu momento co propio Corpo
de Policía Local.

Simplemente, lembrar o que diciamos naquel Pleno. Que nós
temos as nosas reservas ao respecto deste regulamento, por dous
motivos. O primeiro é que non
entendemos que se faga un Regulamento. Xa sei que non o fixo o
Goberno actual, que ven de antes,
pero non entendemos que se faga
un regulamento so a este Corpo,
en concreto, que se recoñeza o
mérito, a traxectoria á Policía,
polo seu simple feito de facer o
seu traballo. Cousa que non acontece con ningún outro Corpo funcionarial do Concello. Nin tan
sequera co Corpo de bombeiros e
bombeiras, xa que, bueno, nós
entendemos, usando palabras do
propio Regulamento, que todo o
funcionariado loita na defensa e
promoción dos dereitos fundamentais e das liberdades, públicas.

Simplemente, lembrar o que diciamos naquel Pleno. Que nós
temos as nosas reservas ao respecto deste regulamento, por dous
motivos. O primeiro é que non
entendemos que se faga un Regulamento. Xa sei que non o fixo o
Goberno actual, que ven de antes,
pero non entendemos que se faga
un regulamento so a este Corpo,
en concreto, que se recoñeza o
mérito, a traxectoria á Policía,
polo seu simple feito de facer o
seu traballo. Cousa que non acontece con ningún outro Corpo funcionarial do Concello. Nin tan
sequera co Corpo de bombeiros e
bombeiras, xa que, bo, nós entendemos, usando palabras do propio Regulamento, que todo o funcionariado loita na defensa e
promoción dos dereitos fundamentais e das liberdades, públicas.

E o segundo motivo é, que para
nós, as distincións ou as medallas, pois, nos parecen, e isto é
unha opinión obviamente individual ou particular, algo máis propio doutros tempos. Máis de…,
non algo a instaurar en pleno século XXI. Outra cousa diferente,
si que son as felicitaciòns públicas
por actuacións concretas, como a
que protagonizaron varios membros da Policía Local e o coordinador se Seguridade Cidadá do
Concello, a mañá do día de San
Xoan.

E o segundo motivo é, que para
nós, as distincións ou as medallas, pois, parécennos, e isto é
unha opinión obviamente individual ou particular, algo máis
propio doutros tempos. Máis
de…, non algo a instaurar en
pleno século XXI. Outra cousa
diferente, si que son as felicitaciòns públicas por actuacións
concretas, como a que protagonizaron varios membros da Policía
Local e o coordinador se Seguridade Cidadá do Concello, a mañá
do día de San Xoan.

Xa digo, eu non vou a votar en
contra deste regulamento, porque
foi consensuado co propio Corpo
e o Corpo está dacordo, pero por
motivos dun pouco de coherencia,
ímonos a abster, comos fixemos
en abril do ano pasado.

Xa digo, eu non vou votar en
contra deste regulamento, porque
foi consensuado co propio Corpo
e o Corpo está dacordo, pero por
motivos dun pouco de coherencia,
ímonos a abster, comos fixemos
en abril do ano pasado.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Polo Grupo Socialista, señor Dapena.

Polo Grupo Socialista, señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Comienzo mi intervención con
los saludos a los miembros de la
Corporación y al personal municipal, a los medios de comunica-

Comezo á miña intervención cos
saúdos aos membros da Corporación e ao persoal municipal, aos
medios de comunicación, aos ve-

ción, a los vecinos que nos siguen
a través del streaming e indirecto,
en particular, a las trabajadoras y
trabajadores de ALEN que están,
hoy presentes, aquí, en el Salón de
Plenos.

ciños que nos seguen a través do
streaming e indirecto, en particular, ás traballadoras e traballadores de ALEN que están, hoxe
presentes, aquí, no Salón de Plenos.

Consideramos en el Grupo municipal Socialista que el Ayuntamiento de A Coruña y toda la ciudadanía pueden sentirse muy orgullosos de sus empleados públicos, tanto funcionarios, como personal de carácter laboral. Muchos
de estos empleadas y empleados
públicos desarrollan su labor y
sus tareas en el anonimato, no cara a la ciudadanía, sin otro reconocimiento, en la inmensa mayoría de las ocasiones, de la satisfacción personal por el trabajo bien
hecho y el deber cumplido. Algunos ámbitos de actuación, sin embargo, como el de los bomberos,
como el de la Policía Local, ofrecen una mayor visibilidad de cara
al público, por concurrir circunstancias de riesgo, con peligro para
la integridad física, personal o de
la vida misma de los intervinientes.

Consideramos no Grupo municipal Socialista que o Concello da
Coruña e toda a cidadanía poden
sentirse moi orgullosos dos seus
empregados públicos, tanto funcionarios, como persoal de carácter laboral. Moitos destas empregadas e empregados públicos
desenvolven o seu labor e as súas
tarefas no anonimato, non cara á
cidadanía, sen outro recoñecemento, na inmensa maioría das
ocasións, da satisfacción persoal
polo traballo ben feito e o deber
cumprido. Algúns ámbitos de actuación, con todo, como o dos
bombeiros, como o da Policía
Local, ofrecen unha maior visibilidade de cara ao público, por
concorrer circunstancias de risco,
con perigo para a integridade
física, persoal ou da vida mesma
dos intervintes.

Nos ocupa aquí, ahora, la normativa referida al Reglamento de
Honores y Distinciones de la Policía Local. A estas alturas procedimentales poco más hay que decir al texto en sí, que proviene del
mandato anterior. Superada la
aprobación provisional y la fase
de alegaciones, nos encontramos
ya, un año después de haberse
constituido esta nueva Corpora-

Ocúpanos aquí, agora, a normativa referida ao Regulamento de
Honras e Distincións da Policía
Local. A estas alturas procedimentales pouco máis hai que dicir
ao texto en si, que provén do
mandato anterior. Superada a
aprobación provisional e a fase
de alegacións, atopámonos xa, un
ano despois de constituírse esta
nova Corporación, a aprobación

ción, la aprobación definitiva en la
que contarán con nuestro voto
favorable.

definitiva na que contarán co noso voto favorable.

Solamente reiterar, tal y como
nuestro Grupo manifestó en la
reunión del pasado 27 de junio de
la Comisión de Seguridad Ciudadana, nuestra solicitud para que se
realice un reconocimiento público
del personal de Seguridad Ciudadana que arriesgó su propia vida
para rescatar a un joven que se
arrojó a las aguas del Orzán, en
las inmediaciones de la Coraza,
sobre las 8 de la mañana, el día de
San Juan.

Soamente reiterar, tal e como o
noso Grupo manifestou na
reunión do pasado 27 de xuño da
Comisión de Seguridade Cidadá,
a nosa solicitude para que se
realice un recoñecemento público
do persoal de Seguridade Cidadá
que arriscou a súa propia vida
para rescatar a un mozo que se
arroxou ás augas do Orzán, nas
inmediacións da Coraza, sobre as
8 da mañá, o día de San Xoan.

Se trataría de homenajear como se
merecen, tanto a los voluntarios
de Cruz Roja, como a los tres policías del 092 que intervinieron en
el rescate del joven. El inspector
Joaquín Ponte, el sargento Javier
Velilla y el agente Gerardo Rioboo, así como el director del Área
de Seguridad Carlos García Touriñan. Nuestro agradecimiento y
nuestro aplauso.

Trataríase de homenaxear como
se merecen, tanto aos voluntarios
de Cruz Vermella, como aos tres
policías do 092 que interviñeron
no rescate do xoven. O inspector
Joaquín Ponte, o sarxento Javier
Velilla e o axente Gerardo Rioboo, así como o director da área
de Seguridade Carlos García
Touriñan. O noso agradecemento
e o noso aplauso.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señor Dapena.

Moitas grazas, señor Dapena.

Polo Grupo Popular, señora Gallego.

Polo Grupo Popular, señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno.

Bo.

Buenas tardes a todos los que nos
escuchan, a los miembros de la
Corporación, a los periodistas que
nos acompañan y a los trabajadores y trabajadoras de ALEN TELEMARK.

Boas tardes a todos os que nos
escoitan, aos membros da Corporación, aos xornalistas que nos
acompañan e aos traballadores e
traballadoras de ALEN TELEMARK.

Bueno, el Gobierno municipal trae
hoy al Pleno la aprobación definitiva del Reglamento Honores y
Distinciones de la Policía Local
de A Coruña, aprobado de forma
inicial en el Pleno de abril de
2015. Es decir, han necesitado
más de un año. Un asunto al que
simplemente le han efectuado
unas modificaciones técnicas para
ajustarlo al nuevo organigrama
municipal. Es el resumen de la
política del señor Ferreiro, responsable de Seguridad Ciudadana.

Bo, o Goberno municipal trae
hoxe ao Pleno a aprobación definitiva do Regulamento Honras e
Distincións da Policía Local da
Coruña, aprobado de forma inicial no Pleno de abril de 2015. É
dicir, necesitaron máis dun ano.
Un asunto ao que simplemente lle
efectuaron unhas modificacións
técnicas para axustalo ao novo
organigrama municipal. É o resumo da política do señor Ferreiro, responsable de Seguridade
Cidadá.

Le anunciamos nuestro voto favorable, como es lógico, porque lo
hemos aprobado nosotros inicialmente. El Pleno de hoy es, de
nuevo, una oportunidad perdida,
ya que no trae ningún asunto más
de gestión. Y los pocos temas que
están tramitando los tienen que
retirar por graves errores en su
tramitación. Concretamente, iban
a traer al Pleno la modificación de
la Ordenanza de la ORA que la
Marea aprobó en Junta de Gobierno extraordinaria el 23 de junio, pero que tuvieron que retirar
para resolver si es necesario o no,
cambiar la Ordenanza Fiscal para
poder anular las sanciones con
post pago. Algo que no han sido

Anunciámoslle o noso voto favorable, como é lóxico, porque o
aprobamos nós inicialmente. O
Pleno de hoxe é, de novo, unha
oportunidade perdida, xa que non
trae ningún asunto máis de xestión. E os poucos temas que están
a tramitar téñenos que retirar por
graves erros na súa tramitación.
Concretamente, ían traer ao
Pleno a modificación da Ordenanza da ORA que a Marea aprobou en Xunta de Goberno extraordinaria o 23 de xuño, pero que
tiveron que retirar para resolver
se é necesario ou non, cambiar a
Ordenanza Fiscal para poder
anular as sancións con post pago.
Algo que non foron capaces de

capaces de clarificar en dos semanas, tras la advertencia del Grupo
Popular sobre la posible necesidad
de cambiar las dos ordenanzas,
para que la anulación de las sanciones se ajuste a la normativa.

clarificar en dúas semanas, tras a
advertencia do Grupo Popular
sobre a posible necesidade de
cambiar as dúas ordenanzas, para que a anulación das sancións
axústese á normativa.

La modificación de la Ordenanza
de la ORA tendría que estar lista
desde el pasado mes de octubre,
cuando empezó a aplicarse el
nuevo contrato que incluía esta
nueva prestación de la anulación
de la denuncia; lo que supone,
como mucho, un par de días de
trabajo, para cambiar únicamente
dos artículos de la Ordenanza, a la
que la Marea le ha llevado un año
y para eso aún no sabe si tiene que
cambiar la Ordenanza Fiscal o no.
Es decir, la posibilidad de cambiar
las denuncias mediante un post
pago no estará disponible, al menos, hasta el mes de octubre, porque hay que someterla a información pública, 30 días y mientras
tanto los ciudadanos esperando a
que se pongan a trabajar.

A modificación da Ordenanza da
ORA tería que estar lista desde o
pasado mes de outubro, cando
empezou a aplicarse o novo contrato que incluía esta nova prestación da anulación da denuncia;
o que supón, como moito, un par
de días de traballo, para cambiar
unicamente dous artigos da Ordenanza, á que a Marea levoulle
un ano e para iso aínda non sabe
se ten que cambiar a Ordenanza
Fiscal ou non. É dicir, a posibilidade de cambiar as denuncias
mediante un post pago non estará
disponible, polo menos, ata o mes
de outubro, porque hai que sometela a información pública, 30
días e mentres tanto os cidadáns
esperando a que se poñan a traballar.

Otro asunto paralizado e el relativo a la regulación del nuevo Centro de Empresas del Papagayo.
Otro ejemplo más de falta de capacidad de diálogo de la Marea,
incapaz de priorizar este asunto,
dialogar con la oposición, abrir el
Centro de Empleo que supondrá
una oportunidad de generación de
empleo para muchos coruñeses.

Outro asunto paralizado e o relativo á regulación do novo Centro
de Empresas do Papagaio. Outro
exemplo máis de falta de capacidade de diálogo da Marea, incapaz de priorizar este asunto, dialogar coa oposición, abrir o Centro de Emprego que supoñerá unha oportunidade de xeración de
emprego para moitos coruñeses.

Hoy, iban a traer al Pleno la aprobación definitiva de la Ordenanza
Fiscal que regula el precio público

Hoxe, ían traer ao Pleno a aprobación definitiva da Ordenanza
Fiscal que regula o prezo público

de este Centro de Empresas, pero
también lo ha retirado del Orden
del Día, ante las advertencias de la
oposición de que no se iba a aprobar hasta que non consensuen
unas normas de uso que aprobaron
unilateralmente en Junta de Gobierno. Ahora que les corre prisa y
que no les queda otra, dicen que
van a negociar. Es decir, si no llega a haber mociones y preguntas
orales, estaríamos en este Pleno,
no más de un cuarto de hora.

deste Centro de Empresas, pero
tamén o retirou da Orde do Día,
ante as advertencias da oposición
de que non se ía a aprobar ata
que non acorden unhas normas de
uso que aprobaron unilateralmente en Xunta de Goberno. Agora
que lles corre présa e que non
queda outra, din que van negociar. É dicir, se non chega a haber mocións e preguntas orais,
estariamos neste Pleno, non máis
dun cuarto de hora.

Está claro que la Marea se dio
mucha prisa para anunciar antes
de las elecciones generales como
la remunicipalización de las bibliotecas, de la que no hemos
vuelto a saber nada hasta ahora
que nos dice que tenemos que
nombrar un miembro cada Grupo
municipal. Un mes después. La
renta social que está en fase de
alegaciones. Obras en (…) de la
ciudad que ni siquiera se han licitado, o esconder cosas con el período medio de abril y de mayo
que no colgaron en la web municipal, hasta el final de la semana
pasada, gracias a una pregunta
escrita al Grupo Popular.

Está claro que a Marea se deu
moita présa para anunciar antes
das eleccións xerais como a remunicipalización das bibliotecas,
da que non volvemos a saber nada ata agora que nos di que temos que nomear un membro cada
Grupo municipal. Un mes despois. A renda social que está en
fase de alegacións. Obras en (…)
da cidade que nin sequera licitaronse, ou esconder cousas co período medio de abril e de maio
que non colgaron na web municipal, ata o final da semana pasada,
grazas a unha pregunta escrita ao
Grupo Popular.

Sabemos ahora por qué lo ocultaban intencionadamente hasta que
pasasen las elecciones. En abril y
mayo, la Marea volvió a superar
el período medio de pago máximo. En abril pagó sus facturas en
33,32 días, 35,08. Estas cifras
contrastan con las de los mismos
meses de 2015. En abril se pagó
en 2015, diecinueve con treinta y

Sabemos agora por que o ocultaban intencionadamente ata que
pasasen as eleccións. En abril e
maio, a Marea volveu superar o
período medio de pago máximo.
En abril pagou as súas facturas
en 33,32 días, 35,08. Estas cifras
contrastan coas dos mesmos meses de 2015. En abril pagouse en
2015, dezanove con trinta e cinco

cinco días y mayo en 23,42. En
resumen, antes de las elecciones
quisieron hacer que hacían, anunciando actuaciones que se quedaron en anuncios pero no en realidades. E escondendo datos que les
dejaban en evidencia. Pero pasadas las elecciones volvemos a la
realidad de la gestión del señor
Ferreiro. Plenos vacíos de contenido, retiradas de asuntos por deficiencias en la tramitación, incumplimiento del período medio
de pago.

días e maio en 23,42. En resumo,
antes das eleccións quixeron facer
que facían, anunciando actuacións que quedaron en anuncios
pero non en realidades. Y escondiendo datos que lles deixaban en
evidencia. Pero pasadas as eleccións volvemos á realidade da
xestión do señor Ferreiro. Plenos
baleiros de contido, retiradas de
asuntos por deficiencias na tramitación, incumprimento do período
medio de pago.

Juntas de Gobierno con tres licencias. El Alcalde de vacaciones, los
días en que están a punto de
desahuciar a varias entidades socio-sanitarias por falta de gestión
municipal. Y con varios asesores
y concejales fuera de la ciudad en
actos de ciudad rebeldes. Menos
mal, que los coruñeses ya han visto lo que pasa y así lo han reflejado en las urnas el pasado 26 de
junio.

Xuntas de Goberno con tres licenzas. O alcalde de vacacións, os
días en que están a piques de
desahuciar a varias entidades
socio-sanitarias por falta de xestión municipal. E con varios asesores e concelleiros fóra da cidade en actos de cidade rebeldes.
Menos mal, que os coruñeses xa
viron o que pasa e así o reflectiron nas urnas o pasado 26 de
xuño.

Volviendo al Reglamento. Se ha
necesitado un año para hacer unos
cambios mínimos. ¿Cuánto tardarán en tomar decisiones importantes? Una de esas decisiones que
tiene que tomar el responsable de
Seguridad Ciudadana, que no es
otro que el propio Alcalde, porque
no delegó esas competencias, es
recuperar la policía de barrio. Los
coruñeses se quejan de que ya no
ven a la policía por los barrios
como en el mandato anterior. Escúchenles y recuperen la policía
por la calles de la ciudad, porque

Volvendo ao Regulamento. Necesitouse un ano para facer uns
cambios mínimos. Canto tardarán
en tomar decisións importantes?
Unha desas decisións que ten que
tomar o responsable de Seguridade Cidadá, que non é outro que o
propio alcalde, porque non delegou esas competencias, é recuperar a policía de barrio. Os coruñeses quéixanse de que xa non
ven á policía polos barrios como
no mandato anterior. Escóitenlles
e recuperen a policía pola rúas da
cidade, porque é a mellor medida

es la mejor medida preventiva. Ya
sé que usted dirá que no ha cambiado nada de la policía que es
igual que antes, pero la realidad es
otra. Quizá, el problema sea que el
Concejal responsable de Seguridad Ciudadana, es decir, el Acalde
no le dedica ni una hora a la semana a esta responsabilidad.
Cuando en el mes de agosto, el
mismo día en que había tres incendios a la vez en la ciudad, se
marchó de vacaciones. Cuando la
mañana de San Juan, aún funcionando el dispositivo de seguridad,
el Alcalde, el responsable de Seguridad cogió un avión para ir a
un mitin a Madrid. Pues, yo creo
que no está cumpliendo su responsabilidad. Finalizo, reiterando
lo que ya expusimos en la Comisión de Seguridad, el pasado lunes. Solicitar un reconocimiento
público para el personal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, que arriesgó su vida para rescatar a una persona en la playa del
Orzán durante la celebración de la
noche de San Juan.

preventiva. Xa sei que vostede
dirá que non cambiou nada da
policía que é igual que antes, pero a realidade é outra. Quizais, o
problema sexa que o concelleiro
responsable de Seguridade Cidadá, é dicir, o acalde non lle dedica nin unha hora á semana a esta
responsabilidade. Cando no mes
de agosto, o mesmo día en que
había tres incendios á vez na cidade, marchouse de vacacións.
Cando a mañá de San Xoan, aínda funcionando o dispositivo de
seguridade, o alcalde, o responsable de Seguridade colleu un
avión para ir a un mitin a Madrid.
Pois, eu creo que non está a cumprir a súa responsabilidade. Finalizo, reiterando o que xa expuxemos na Comisión de Seguridade,
o pasado luns. Solicitar un recoñecemento público para o persoal de Seguridade Cidadá do
Concello, que arriscou a súa vida
para rescatar a unha persoa na
praia do Orzán durante a celebración da noite de San Xoan.

Es justo que se reconozca la valiente labor desarrollada por el
Director de Seguridad del Ayuntamiento, los dos Inspectores de la
Policía Municipal y de todo el
personal que ha participado de
forma destacada en el dispositivo
de rescate, activado a las 8 de la
mañana del día de San Juan, para
poder salvar así la vida de una
persona que se metió en la playa
del Orzán, saltándose la prohibición existente y que no podía re-

É xusto que se recoñeza o valente
labor desenvolvido polo director
de Seguridade do Concello, os
dous inspectores da Policía Municipal e de todo o persoal que
participou de forma destacada no
dispositivo de rescate, activado
ás 8 da mañá do día de San Xoan
para poder salvar así a vida dunha persoa que se meteu na praia
do Orzán, saltándose a prohibición existente e que non podía
regresar á beira polas condicións

gresar a la orilla por las condiciones adversas del mar…

adversas do mar…

Presidencia

Presidencia

Vaya rematando, señora Gallego,
por favor.

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Sí.

Si.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Pois, efectivamente, ainda que nos
últimos minutos perdésemos a
pista, o que traemos a aprobación
no Pleno é o Regulamento de
Honras e Distincións do Corpo da
Policía Local, que repito, pois,
durante estes meses, someteuse a
certas negociacións e conversas
cos sindicatos, policiais… E efectivamente, pois, finalmente, se
chegou a este texto. Repito, hai
efectivamente, eu creo que, mencionar expresamente a capacidade
de autoregulación da Policía Local. Neste sentido, son os propios
Corpos e a representación dos policías, mandos e persoal restante
do Corpo, os que propoñen estas
dstincións, as diversas distincións.

Pois, efectivamente, ainda que
nos últimos minutos perdésemos a
pista, o que traemos a aprobación
no Pleno é o Regulamento de
Honras e Distincións do Corpo da
Policía Local, que repito, pois,
durante estes meses, someteuse a
certas negociacións e conversas
cos sindicatos, policiais... E efectivamente, pois, finalmente, se
chegou a este texto. Repito, hai
efectivamente, eu creo que, mencionar expresamente a capacidade de autoregulación da Policía
Local. Neste sentido, son os propios Corpos e a representación
dos policías, mandos e persoal
restante do Corpo, os que propoñen estas dstincións, as diversas
distincións.

Efectivamente, como decía á señora Veira, podríamos plantearnos por que a Policía Local, si e
outros corpos, non. Eu creo que,

Efectivamente, dicía a señora
Veira, poderiamos suscitarnos
por que a Policía Local, si e outros corpos, non. Eu creo que,

efectivamente, temos que seguir
avanzando neste tipo de cuestións.
Regular, digamos, o corpo de Policía Local en maís aspectos que
neste mesmo. Seguro que neste
propio, seguramente, habería, hay
tamén, cousas que se están negociando cos sindicatos e, bueno,
tamén ver si outros corpos funcionariais, pois, requiren ou non, ese
tipo de distincións que, por outro
lado, si son típicas dos corpos policiais, sen entrar a valorar si iso é,
digamos, si iso é propio destes
tempos ou non. Supoño que ai
haberá opinión para todos os gustos.

efectivamente, temos que seguir
avanzando neste tipo de cuestións. Regular, digamos, o corpo
de Policía Local en maís aspectos
que neste mesmo. Seguro que neste propio, seguramente, habería,
hai tamén, cousas que se están
negociando cos sindicatos e, bo,
tamén ver se outros corpos funcionariais, pois, requiren ou non,
ese tipo de distincións que, por
outro lado, si son típicas dos corpos policiais, sen entrar a valorar
se iso é, digamos, se iso é propio
destes tempos ou non. Supoño que
ai haberá opinión para todos os
gustos.

Ben, efectivamente, no ámbito de
Policía Local estanse facendo
cousas. Neste mandato, creo que
hai unha percepción moi positiva
da ciudadanía, respecto do Corpo
de Policía Local que temos que
seguir potenciando. Hai programas, efectivamente, que igual non
son do gusto de todas e seguramente, algunos pensan que a Policía, seguramente, debe, en fin,
estar patrullando polas rúas, dando, en fin, a sensación de falta de
seguridade, seguramente, pero se
está traballando en cousas que sen
ser tan visibles o tan do gusto dalgúns, si que teñen resultados maís
inmediatos. Ese reforzamento do
Plan tutor, por exemplo, que nos
centros donde se aplica, rebaixou
o absentismo escolar en un 80%.
Bueno, seguramente iso para a
señora Gallego non será importante, pero seguramente para moitas
familias e para moitos rapaces e

Ben, efectivamente, no ámbito de
Policía Local estanse facendo
cousas. Neste mandato, creo que
hai unha percepción moi positiva
da cidadanía, respecto do Corpo
de Policía Local que temos que
seguir potenciando. Hai programas, efectivamente, que igual non
son do gusto de todas e seguramente, algúns pensan que a Policía, seguramente, debe, en fin,
estar a patrullar polas rúas, dando, en fin, a sensación de falta de
seguridade, seguramente, pero
estase traballando en cousas que
sen ser tan visibles ou tan do gusto dalgúns, si que teñen resultados maís inmediatos. Ese reforzamento do Plan titor, por exemplo, que nos centros onde se aplica, rebaixou o absentismo escolar
nun 80%. Bo, seguramente iso
para a señora Gallego non será
importante, pero seguramente
para moitas familias e para moi-

rapazas da cidade si é importante.
Desde logo, para os centros onde
se aplica o programa titor é moi
importante, porque cada vez son
máis os centros que piden incorporarse neste programa, na prevención da violencia de xénero ou
na xestión da diversidade. Bueno,
pois, tamén son aspectos onde se
está avanzando, como seguiremos
avanzando en outros, como a seguridade vial, tamén e fomentando a prevención e fomentando a
educación. Eu creo que ese é o
camiño dunha Policía Local do
século XXI. A outra, seguramente, lle guste máis, modelos do pasado. Gustos hai, efectivamente,
tantos como persoas.

tos rapaces e rapazas da cidade
si é importante. Desde logo, para
os centros onde se aplica o programa titor é moi importante,
porque cada vez son máis os centros que piden incorporarse neste
programa, na prevención da violencia de xénero ou na xestión da
diversidade. Bo, pois, tamén son
aspectos onde se está a avanzar,
como seguiremos avanzando noutros, como a seguridade vial,
tamén e fomentando a prevención
e fomentando a educación. Eu
creo que ese é o camiño dunha
Policía Local do século XXI. A
outra, seguramente, lle guste
máis, modelos do pasado. Gustos
hai, efectivamente, tantos como
persoas.

En todo caso, eu creo que, volvendo ao tema que nos trae aquí,
efectivamente, goza de amplio
consenso este Reglamento. Creo,
que aquí se recolleu o traballo feito por a anterior Corporación,
pois, efectivamente intentando
melloralo ou introducir as correccións ténicas que estimamos necesarias. Por iso, pois, efectivamente o que solicitamos é a aprobación a este Pleno.

En todo caso, eu creo que, volvendo ao tema que nos trae aquí,
efectivamente, goza de amplo
consenso este Regulamento. Creo,
que aquí se recolleu o traballo
feito pola anterior Corporación,
pois, efectivamente tentando melloralo ou introducir as correccións ténicas que estimamos necesarias. Por iso, pois, efectivamente o que solicitamos é a aprobación a este Pleno.

Sen máis, se os voceiros queren
utilizar a segunda quenda. Señora
Veira? Señor Dapena? Señora Gallego?

Sen máis, se os voceiros queren
utilizar a segunda quenda. Señora
Veira? Señor Dapena? Señora
Gallego?

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Está hablando de estos meses de
negociaciones. No son unos me-

Está a falar destes meses de negociacións. Non son uns meses, é

ses, es más de un año. O sea, desde que llevan ustedes, un año. Y
han cambiado un par de temas
técnicos. El resumen de la gestión,
o sea, un año para mover una coma. Prácticamente, 15 días para 3
licencias. Un año sin inversiones
en los barrios, ese es el resumen;
en definitiva la parálisis de este
Ayuntamiento. No entiendo yo
muy bien.

máis dun ano. Ou sexa, desde que
levan vostedes, un ano. E cambiaron un par de temas técnicos. O
resumo da xestión, ou sexa, un
ano para mover unha coma. Practicamente, 15 días para 3 licenzas. Un ano sen investimentos nos
barrios, ese é o resumo; en definitiva a parálise deste Concello.
Non entendo eu moi ben.

Dice que la policía patrullando
por las calles. Es que la policía
tiene que estar en las calles. Mire,
le voy a decir un resumen de
nuestra gestión, así muy por el
aire. Mejor organización y coordinación con el resto de fuerzas
policiales. Impulsó la Junta Local
de Seguridad, 14 años de inactividad con gobiernos anteriores. Elaboración del primer Plan Local de
Seguridad de la ciudad, documento marco para la policía de barrio.
Eficacia en el control de las ordenanzas municipales y seguridad
vial. Se hicieron campañas, normas de circulación y mejor cumplimiento de las Odenanzas Municipales. Se duplicó la presencia de
los policías locales en los barrios;
el 60% de los policías locales trabajaban en la policía de barrio.
Todos los barrios se cubrían con
policías en coche, a moto o a pie.
Y a la gente le da seguridad ver a
la policía por la calle. Claro que
sí. Yo hoy veía una noticia en un
periódico, diciendo que hay más
casos de peleas y de tal… Yo no
sé si son una broma o les parece
un broma. El caso es que esos da-

Di que a policía patrullando polas rúas. É que a policía ten que
estar nas rúas. Mire, voulle dicir
un resumo da nosa xestión, así
moi polo aire. Mellor organización e coordinación co resto de
forzas policiais. Impulsou a Xunta
Local de Seguridade, 14 anos de
inactividade con gobernos anteriores. Elaboración do primeiro
Plan Local de Seguridade da cidade, documento marco para a
policía de barrio. Eficacia no
control das ordenanzas municipais e seguridade vial. Fixéronse
campañas, normas de circulación
e mellor cumprimento das Odenanzas Municipais. Duplicouse a
presenza dos policías locais nos
barrios; o 60% dos policías locais
traballaban na policía de barrio.
Todos os barrios cubríanse con
policías en coche, a moto ou a pé.
E á xente dálle seguridade ver á
policía pola rúa. Claro que si. Eu
hoxe vía unha noticia nun xornal,
dicindo que hai máis casos de
pelexas e de tal… Eu non sei se
son unha broma ou lles parece un
broma. O caso é que eses datos
están aí. Todo os barrios cubrían-

tos están ahí. Todo los barrios se
cubrían con policías en las calles,
a moto, o a pie, o en coche.

se con policías nas rúas, a moto,
ou a pé, ou en coche.

Programa de Policía Comunitaria,
para tener la información permanente de los vecinos, de los comerciantes y de los responsables
de los centros escolares. Incremento de los medios materiales y
planificación del nuevo cuartel,
que no hemos vuelto a saber nada.
Comité de Expertos, nunca más se
supo. Programas especiales. Le
voy a decir cuales hemos puesto.
Dispositivo de tráfico a la entrada
y salida de comercios. Dispositivo
de control de ocio nocturno. Usted
lo eliminó. Dispositivo de tráfico
en Alfonso Molina, en horas punta. ¡Así estamos! Dispositivo de
Seguridad y Emergencias en eventos deportivos y espectáculos al
aire libre.

Programa de Policía Comunitaria, para ter a información permanente dos veciños, dos comerciantes e dos responsables dos
centros escolares. Incremento dos
medios materiais e planificación
do novo cuartel, que non volvemos a saber nada. Comité de Expertos, nunca máis se soubo. Programas especiais. Voulle dicir
cales puxemos. Dispositivo de
tráfico á entrada e saída de comercios. Dispositivo de control de
lecer nocturno. Vostede eliminouno. Dispositivo de tráfico en Alfonso Molina, en horas punta. Así
estamos! Dispositivo de Seguridade e Emerxencias en eventos
deportivos e espectáculos ao aire
libre.

En San Juan, batalla naval, Noroeste pop-rock, conciertos en la
plaza de María Pita, maratones,
etcétera. Eso se reactivó con nosotros. Dispositivo, agente y tutor en
los centros escolares. No lo inventaron ustedes, eso ya estaba. No lo
inventaron. Está muy bien que lo
mantengan pero no lo inventaron.
Eso ya estaba. Tramitación de las
sanciones por el cumplimiento de
la Ley de Consumo de Alcohol
por menores de edad. Dispositivo
de Navidad, de verano, venta ambulante, control de establecimientos de hostelería, etcétera. Vamos
a trabajar.

En San Xoan, batalla naval, Noroeste pop-rock, concertos na
praza de María Pita, maratóns,
etcétera. Iso reactivouse connosco. Dispositivo, axente e titor nos
centros escolares. Non o inventaron vostedes, iso xa estaba. Non o
inventaron. Está moi ben que o
manteñan pero non o inventaron.
Iso xa estaba. Tramitación das
sancións polo cumprimento da Lei
de Consumo de Alcol por menores
de idade. Dispositivo de Nadal, de
verán, venda ambulante, control
de establecementos de hostalería,
etcétera. Imos traballar.

Presidencia

Presidencia

Si.

Si.

É evidente que a señora Gallego
non entende, como non entendeu
hai un ano, porque os cidadáns da
Coruña sentaban nesa mesa, e
como seguramente, non entendeu,
porque é unha mágoa que o concelleiro responsable de todas esas
melloras, pois, non poda estar
hoxe aquí, no Pleno. Verdade?
Para defender a actuación do
mandato pasado. Ou como se pretendía facer da Policía Local, un
corpo antidisturbios, desaloxando
a xente das súas casas. Bueno, en
fin, esas son as faltas de xestión
da Marea que agora xa non se
desaloxa por parte da Policía Local, persoas das súas casas. Creo
que non sei se hai algo que dicir,
respecto ao dispositivo de San
Xoan, deste ano. Pois, mesmo
afortunadamente, estaban alí, a
xente dese dispositivo, para incluso, fóra de horario, poder ter salvado a vida desa persoa e non ter
que lamentar, efectivamente, pois,
perdas humanas das policías locais que si actuaron e do propio
coordinador de Seguridade do
Concello, que en fin… Eu creo
que, efectivamente, e outro día así
o manifestei na propia Comisión,
pois, podremos utilizar ou estrear
este Regulamento, pois, felicitando publicamente ou dándolles a
mención que corresponda, cuxa
proposta ten responsabilidade do
propio xefe da Policía Local, pois,
en fin, o Pleno debe ser un pouco

É evidente que a señora Gallego
non entende, como non entendeu
hai un ano, porque os cidadáns
da Coruña sentaban nesa mesa, e
como seguramente, non entendeu,
porque é unha mágoa que o concelleiro responsable de todas esas
melloras, pois, non poda estar
hoxe aquí, no Pleno. Verdade?
Para defender a actuación do
mandato pasado. Ou como se pretendía facer da Policía Local, un
corpo antidisturbios, desaloxando
a xente das súas casas. Bo, en fin,
esas son as faltas de xestión da
Marea que agora xa non se
desaloxa por parte da Policía Local, persoas das súas casas. Creo
que non sei se hai algo que dicir,
respecto ao dispositivo de San
Xoan, deste ano. Pois, mesmo
afortunadamente, estaban alí, a
xente dese dispositivo, para incluso, fóra de horario, poder ter
salvado a vida desa persoa e non
ter que lamentar, efectivamente,
pois, perdas humanas das policías
locais que si actuaron e do propio
coordinador de Seguridade do
Concello, que, en fin… Eu creo
que, efectivamente, e outro día así
o manifestei na propia Comisión,
pois, podremos utilizar ou estrear
este Regulamento, pois, felicitando publicamente ou dándolles a
mención que corresponda, cuxa
proposta ten responsabilidade do
propio xefe da Policía Local,
pois, en fin, o Pleno debe ser un

discreto á hora de propoñer isto.
Pero eu creo que estaría ben, que
efectivamente se recoñecese o
traballo e o valor que tiveron esa
xente.

pouco discreto á hora de propoñer isto. Pero eu creo que estaría
ben, que efectivamente se recoñecese o traballo e o valor que tiveron esa xente.

O que xa non me parece tan ben, é
o intentar cargar a nosa Policía
Local con competencias que non
lle corresponden. E como todos
sabemos e, se no se sabe, pois, se
recorda. Non hai ningún problema. As competencias de Seguridade Cidadá nesta cidade, corresponde ao Corpo Nacional de Policía e, pòlo tanto, á Subdelegación
de Goberno.

O que xa non me parece tan ben,
é o intentar cargar a nosa Policía
Local con competencias que non
lle corresponden. E como todos
sabemos e se, no se sabe, pois, se
recorda. Non hai ningún problema. As competencias de Seguridade Cidadá nesta cidade, corresponde ao Corpo Nacional de
Policía e, pòlo tanto, á Subdelegación de Goberno.

Creo que non é xusto trasladar á
Policía Local da Coruña e trasladar a todos os funcionarios e funcionarias, en este ámbito, polas
deficiencias que teñan do Estado á
hora de (…) á Policía Nacional,
agora na Coruña. Eu creo que non
é xusto,

Creo que non é xusto trasladar á
Policía Local da Coruña e trasladar a todos os funcionarios e
funcionarias, en este ámbito, polas deficiencias que teñan do Estado á hora de (…) á Policía Nacional, agora na Coruña. Eu creo
que non é xusto,

Esforzo. Bastante fan os nosos
policías e as nosas policías e, polo
tanto, colaborando, moito máis alá
do que é a súa competencia, neste
ámbito. Xusto é felicitalos, xusto
é agradecerlles, que moitas veces,
o vecinos e as veciñas da Coruña
teñen a quen acudir, grazas á Policía Local. Pero repito, sen que
isto sirva para que as administración que teñen a compencia no
asunto, pois, demostren que teñen
que cumprir con esa competencia
e que non teñen que abandonar
aos vecinos e veciñas da Coruña,
senón darlle a esta cidade o trato,

Esforzo. Bastante fan os nosos
policías e as nosas policías e, polo tanto, colaborando, moito máis
alá do que é a súa competencia,
neste ámbito. Xusto é felicitalos,
xusto é agradecerlles, que moitas
veces, o vecinos e as veciñas da
Coruña teñen a quen acudir, grazas á Policía Local. Pero repito,
sen que isto sirva para que as
administración que teñen a compencia no asunto, pois, demostren
que teñen que cumprir con esa
competencia e que non teñen que
abandonar aos vecinos e veciñas
da Coruña, senón darlle a esta

que é dotación de medios persoais, que merecen. Xa, repito,
bastante fan os nosos policías locais. E xusto é recoñecerlles

cidade o trato, que é dotación de
medios persoais, que merecen.
Xa, repito, bastante fan os nosos
policías locais. E xusto é recoñecerlles

E agora, por lembrar, aoutra vez,
que vamos a someter a votación o
asunto da Orde do Día que é ese
Regulamento de Honras e Distincións do Corpo da Policía Local
na súa aprobación definitiva.

E agora, por lembrar, aoutra vez,
que vamos a someter a votación o
asunto da Orde do Día que é ese
Regulamento de Honras e Distincións do Corpo da Policía Local
na súa aprobación definitiva.

Votación del asunto número dos

Votación do asunto número dous

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

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

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

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

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (10 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).

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

Moi ben. Pois, queda aprobado

Moi ben. Pois, queda aprobado

definitivamente o Regulamento.

definitivamente o Regulamento.

Acuerdo

Acordo

1.-Aprobar definitivamente el Reglamento de Honores y Distinciones del Cuerpo de la Policía Local
del ayuntamiento de A Coruña.

1.-Aprobar definitivamente o Regulamento de Honras e Distincións do Corpo da Policía Local
do concello da Coruña.

2.-Facultar
a
la
AlcaldíaPresidencia para la realización de
cuantos actos, trámites o gestiones
sean precisos para la ejecución de
los acuerdos adoptados.

2.-Facultar
á
AlcaldíaPresidencia para a realización de
cuantos actos, trámites ou xestións sexan precisos para a execución dos acordos adoptados.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Señor secretario.

Señor Secretario.

Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

Parte segunda. Control e Seguemento da xestión.

Parte segunda. Control e Seguemento da xestión.

II – CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

II - CONTROL E SEGUIMENTO DA XESTIÓN

1º Toma de conocimiento de resoluciones y decretos.

1º- Toma de coñecemento de resolucións e decretos.

115 –Tomar conocimiento de las
resoluciones de la Junta de Gobierno Local, desde la número
siete mil doscientos uno (7.201),
de tres de junio de dos mil dieciséis, a la número siete mil ochocientos (7.800), de veinte de junio
de dos mil dieciséis.

115- Tomar coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno
Local, desde a número sete mil
douscentos un (7.201), de tres de
xuño de dous mil dezaseis, á número sete mil oitocentos (7.800),
de vinte de xuño de dous mil dezaseis.

-Y de los decretos de la Alcaldía,
desde el número dos mil setecien-

-E dos decretos da Alcaldía, desde o número dous mil setecentos

tos uno (2.701), de veintisiete de
mayo de dos mil dieciséis, al número tres mil (3.000), de quince
de junio de dos mil dieciséis.

un (2.701), de vinte e sete de maio
de dous mil dezaseis, ao número
tres mil (3.000), de quince de
xuño de dous mil dezaseis.

2º.- Mociones

2º.- Mocións

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

En primeiro lugar hai unha moción. Non sei se temos a copia, xa
ou non. Non, non está a copia impresa.

En primeiro lugar hai unha moción. Non sei se temos a copia, xa
ou non. Non, non está a copia
impresa.

Unha moción conxunta dos catro
Grupos Municipais en defensa dos
postos de traballo da Empresa
ALN TELEMARK S.L.

Unha moción conxunta dos catro
Grupos Municipais en defensa
dos postos de traballo da Empresa ALN TELEMARK S.L.

Efectivamente, hoxe temos aquí
unha representación dos traballadores, sobre todo traballadoras de
ALN TELEMARK, que aproveito, ainda que xa o fixeron os compañeiros, para saudar en nome de
toda a Corporación Municipal e
para, bueno, como poderán comprobar a continuación, reiterarlles
o apoio de toda esa Corporación
Municipal.

Efectivamente, hoxe temos aquí
unha representación dos traballadores, sobre todo traballadoras
de ALN TELEMARK, que aproveito, ainda que xa o fixeron os
compañeiros, para saudar en nome de toda a Corporación Municipal e para, bo, como poderán
comprobar a continuación, reiterarlles o apoio de toda esa Corporación Municipal.

Moción conjunta de los Grupos
Municipales de la Marea Atlántica (MA), del Partido Popular
(PP), del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) y del Bloque

Moción conxunta dosGrupos
Municipais da Marea Atlántica
(MA), do Partido Popular (PP),
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) e do Bloque Nacionalista

Nacionalista Gallego-Asambleas
Abiertas (BNG-AA)

Galego-Asembleas
(BNG-AA)

Abertas

Moción sobre la defensa de los
puestos de trabajo de la empresa ALN TELEMARK S.L.

Moción sobre a defensa dos postos de traballo da empresa ALN
TELEMARK S.L.

Procedo a ler, xa que é unha moción conxunta, a parte dispositiva
da moción.

Procedo a ler, xa que é unha moción conxunta, a parte dispositiva
da moción.

Primeiro.- O Pleno da Corporación solicita á dirección de ALN
TELEMARK SOCIEDADE LIMITADA que abra vías de comunicación e negociación cos traballadores e traballadoras, con lealdade, respecto á verdade no marco
da boa fe e do respecto á lei e aos
dereitos laborais, e que, canto antes, se tome unha resolución expresa sobre a súa situación, respectando e conservando os seus
dereitos.

Primeiro.- O Pleno da Corporación solicita á dirección de ALN
TELEMARK SOCIEDADE LIMITADA que abra vías de comunicación e negociación cos traballadores e traballadoras, con
lealdade, respecto á verdade no
marco da boa fe e do respecto á
lei e aos dereitos laborais, e que,
canto antes, se tome unha resolución expresa sobre a súa situación, respectando e conservando
os seus dereitos.

Segundo.- O Pleno da Corporación dará traslado do presente
acordo á corporación local do
Concello de León, onde se encontra a sede da empresa, desta situación, solicitando o seu apoio expreso neste conflicto na busca de
solucións para os traballadores e
traballadoras.

Segundo.- O Pleno da Corporación dará traslado do presente
acordo á corporación local do
Concello de León, onde se encontra a sede da empresa, desta situación, solicitando o seu apoio
expreso neste conflicto na busca
de solucións para os traballadores e traballadoras.

Moi ben.

Moi ben.

Antes de proceder á aprobación e
a discusión da moción, neste caso
aprobación, cumpriría refrendar a
urxencia de todas as mocións presentadas.

Antes de proceder á aprobación e
a discusión da moción, neste caso
aprobación, cumpriría referendar
a urxencia de todas as mocións
presentadas.

Polo tanto, votos a favor da…

Polo tanto votos a favor da…

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Un momento.

Un momento.

Queríamos votarlas por separado.
Nosotros solo vamos a estar en
esta moción.

Queriamos votalas por separado.
Nós só imos estar nesta moción.

Presidencia

Presidencia

Voten o que queira, señora Gallego. Levamos un ano votando a
urxencia de todas as mocións.

Voten o que queira, señora Gallego. Levamos un ano votando a
urxencia de todas as mocións.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

No, no, pero nosotros tenemos…
No puede ser.

Non, non, pero nós temos… Non
pode ser.

Presidencia

Presidencia

Bueno, non pode ser. Levamos un
ano así, señora Gallego.

Bo, non pode ser. Levamos un ano
así, señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

¿Por qué hay que votar la urgencia
de todas?

Por que hai que votar a urxencia
de todas?

Presidencia

Presidencia

Porque o propoño así.

Porque o propoño así.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

La votación la pedimos individual
y tenemos derecho a que sea individual.

A votación pedímola individual e
temos dereito a que sexa individual.

Nosotros solamente vamos a estar
y lo hemos anunciado esta maña-

Nós soamente imos estar e anunciámolo esta mañá. Non imos es-

na. No vamos a estar en ninguna
moción más. ¿Cómo vamos a
votar la urgencia de todas las mociones si el Alcalde es el propio
que dice que no va a cumplir las
mociones?

tar en ningunha moción máis.
Como imos votar a urxencia de
todas as mocións se o alcalde é o
propio que di que non vai cumprir as mocións?

Vamos a estar… en este Pleno.
Hemos dicho que vamos a estar en
este, porque lo han pedido los trabajadores. Única y exclusivamente. En el resto no vamos a estar.

Imos estar… neste Pleno. Dixemos que imos estar neste porque o
pediron os traballadores. Única e
exclusivamente. No resto non
imos estar.

Presidencia

Presidencia

Perfecto.

Perfecto.

Volverán ao seu costume de entender que as mocións non son
urxentes, como facían no mandato
pasado.

Volverán ao seu costume de entender que as mocións non son
urxentes, como facían no mandato
pasado.

Me parece estupendo.

Paréceme estupendo.

Votos a favor da urxencia desta
moción.

Votos a favor da urxencia desta
moción.

Votación de la urgencia de la
moción conjunta presentada por
los cuatro Grupos Municipales

Votación da urxencia da moción
conxunta presentada polos catro
Grupos Municipais

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, prodúcese 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) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (10 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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

Por respecto aos traballadores e
traballadoras que están aquí, presentes, sólo lle vou dedicar cinco
segundos a unha cuestión técnica
ou como se queira chamar. Eu non
asinei, ainda, a moción, ainda que
asinaría en calquera momento.

Por respecto aos traballadores e
traballadoras que están aquí, presentes, só voulle dedicar cinco
segundos a unha cuestión técnica
ou como se queira chamar. Eu
non asinei, ainda, a moción, ainda que asinaría en calquera momento.

Entón, bueno, nada, simplemente
deixalo aí enriba da mesa. Non
pasa nada.

Entón, bo, nada, simplemente deixalo aí enriba da mesa. Non pasa
nada.

Seguimos co debate e, xa digo,
por respecto ás persoas que están
aquí.

Seguimos co debate e, xa digo,
por respecto ás persoas que están
aquí.

Ben, esta é unha moción máis que
traemos aquí, dunha empresa do
sector do telemarketing. Non son
poucas as empresas que temos na

Ben, esta é unha moción máis que
traemos aquí, dunha empresa do
sector do telemarketing. Non son
poucas as empresas que temos na

nosa cidade que se dedican ao telemarketing. Empresas, ademais,
nas que as traballadoras e os traballadores están nunha situación
moi precaria e, bueno, con moitas
dificultades e falamos que está
aquí. Temos traido outras de Eurocen, de Aprocem, Atento, pois,
de moitas empresas que se dedican ao telemarketing na nosa cidade e moitas traballadoras e traballadores que sofren, pois, esa
situación de precariedade e de
inseguridade, moitas veces e,
ademais, con empresas que teñen
diante, pois, que ademais se negan
a falar coas súas trababalladoras e
os seus traballadores, que se negan a negociar.

nosa cidade que se dedican ao
telemarketing. Empresas, ademais, nas que as traballadoras e
os traballadores están nunha situación moi precaria e, bo, con
moitas dificultades e falamos que
está aquí. Temos traido outras de
Eurocen, de Aprocem, Atento,
pois, de moitas empresas que se
dedican ao telemarketing na nosa
cidade e moitas traballadoras e
traballadores que sofren, pois,
esa situación de precariedade e
de inseguridade, moitas veces e,
ademais, con empresas que teñen
diante, pois, que ademais se negan a falar coas súas trababalladoras e os seus traballadores,
que se negan a negociar.

E non é a primeira vez, como digo, que acontece na nosa cidade e
deberiamos reflexionar tamén,
sobre este sector que está na nosa
cidade e como debemos actuar
diante del. E, como digo, manifestar todo o noso apoio. Creo que
a moción xa o di todo, que non...,
obviamente, nós nos manifestamos rotundamente en contra, pois,
desta actitude da empresa e, polo
tanto, amosamos a nosa solidariedade con todas e con todos os
traballadores.

E non é a primeira vez, como digo, que acontece na nosa cidade e
deberiamos reflexionar tamén,
sobre este sector que está na nosa
cidade e como debemos actuar
diante del. E, como digo, manifestar todo o noso apoio. Creo
que a moción xa o di todo, que
non…, obviamente, nós manifestámonos rotundamente en contra,
pois, desta actitude da empresa e,
polo tanto, amosamos a nosa solidariedade con todas e con todos
os traballadores.

Por certo, agora que digo todas,
acórdome tamén, que a maior parte das persoas que traballan no
telemarketing son mulleres, tamén
para tomar nota da situación precaria, nas que as mulleres atopamos traballo.

Por certo, agora que digo todas,
acórdome tamén, que a maior
parte das persoas que traballan
no telemarketing son mulleres,
tamén para tomar nota da situación precaria, nas que as mulleres
atopamos traballo.

Nada máis e moito ánimo ás traballadoras que hoxe nos acompañan.

Nada máis e moito ánimo ás traballadoras que hoxe acompáñannos.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

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.

Reitero os saúdos á representación
dos traballadores e traballadoras
de ALN que hoxe nos acompañan
no salón de plenos.

Reitero os saúdos á representación dos traballadores e traballadoras de ALN que hoxe nos
acompañan no salón de plenos.

Estes últimos anos, como apuntou
a miña compañeira Avia, son numerosas as movilizacións e as
concentracións que piden desenvolvido na Coruña as traballadoras e os traballadores de distintas
empresas de telemarketing. Un
sector, especialmente afectado
pola crise e pola dislocalización.
Estamos ante unha situación que
proxecta sombras sobre unha empresa e que somete a inquedanza
ao seu persoal. Tratáse neste caso
da empresa ALN TELEMARK
SL, filial de ALN GRUP, con sede en León e propiedade de José
Ángel Crego, presidente, ata fai
ben pouco, do Círculo Empresarial Leonés e autor daquelas declaracións nas que instaba aos
traballadores a indemnizar aos
empresarios, pagándolles, ata 45

Estes últimos anos, como apuntou
a miña compañeira Avia, son numerosas as movilizacións e as
concentracións que piden desenvolvido na Coruña as traballadoras e os traballadores de distintas
empresas de telemarketing. Un
sector, especialmente afectado
pola crise e pola dislocalización.
Estamos ante unha situación que
proxecta sombras sobre unha empresa e que somete a inquedanza
ao seu persoal. Tratáse neste caso
da empresa ALN TELEMARK SL,
filial de ALN GRUP, con sede en
León e propiedade de José Ángel
Crego, presidente, ata hai ben
pouco, do Círculo Empresarial
Leonés e autor daquelas declaracións nas que instaba aos traballadores a indemnizar aos empresarios, pagándolles, ata 45 días

días por ano, en que estivesen na
plantilla, se querían cambiar de
emprego. Unhas manifestacións
que retratan perfectamente ao seu
autor. Nas visitas e conversas que
mantivemos coa plantilla, a presidenta do Comité de Empresa, Pilar, resaltaba a condición de nais e
pais de familia da inmensa maioría do persoal, con fillos ao cargo,
con necesidades familiares e económicas sen cubrir.

por ano, en que estivesen no cadro de persoal, se querían cambiar de emprego. Unhas manifestacións que retratan perfectamente ao seu autor. Nas visitas e conversas que mantivemos co cadro
de persoal, a presidenta do Comité de Empresa, Pilar, resaltaba a
condición de nais e pais de familia da inmensa maioría do persoal, con fillos ao cargo, con necesidades familiares e económicas sen cubrir.

Agora, síntense eles, por emplear
unha expresión que eles mismos
nos transmitiron, como secuestrados, secuestradas, porque o persoal coruñés de ALN TELEMARK, padece unha situación de
total indefensión, con salarios
adeudados en nómina da empresa
e sen carga de traballo e sen poder
aceptar outra oferta de emprego.

Agora, síntense eles, por empregar unha expresión que eles mesmos nos transmitiron, como secuestrados, secuestradas, porque
o persoal coruñés de ALN TELEMARK, padece unha situación
de total indefensión, con salarios
debidos en nómina da empresa e
sen carga de traballo e sen poder
aceptar outra oferta de emprego.

En síntese, seguen vinculados coa
empresa, sen cobrar, sen traballar
e sen poder incorporarse a outra
empresa, porque perderían deste
xeito, algúns dos seus dereitos
adquiridos. A empresa non lles
liquida e quere que os traballadores firmen baixas voluntarias para
aforrase así, as indemnizacións
que lles corresponden. Sen despido, non poderían, sequera, cobrar
as indemnizacións pola vía (…).

En síntese, seguen vinculados coa
empresa, sen cobrar, sen traballar e sen poder incorporarse a
outra empresa, porque perderían
deste xeito, algúns dos seus dereitos adquiridos. A empresa non
lles liquida e quere que os traballadores asinen baixas voluntarias
para aforrase así, as indemnizacións que lles corresponden. Sen
despedimento, non poderían, sequera, cobrar as indemnizacións
pola vía (…).

Para empeorar, ainda máis, a situación, en marzo a empresa entrou en concurso de acreedores.
Está empresa perdeu o seu contra-

Para empeorar, ainda máis, a
situación, en marzo a empresa
entrou en concurso de acreedores.
Está empresa perdeu o seu con-

to, que tiña con páxinas amarillas,
traballo que agora será prestado
pola empresa CONECTA, con
centro operativo en Bergondo,
empresa que estaría interesada en
incorporar a boa parte da plantilla
de ALN, cando clarifiquen a súa
situación laboral.

trato, que tiña con páxinas amarelas, traballo que agora será
prestado pola empresa CONECTA, con centro operativo en Bergondo, empresa que estaría interesada en incorporar a boa parte do cadro de persoal de ALN,
cando clarifiquen a súa situación
laboral.

Agardamos que a forza mediática
desta moción axude, acelere unha
solución satisfactoria para o persoal, con noso permanente apoio
aos traballadores e traballadoras
cocuñesas. Votaremos, por suposto, a favor da moción, suscrita
polo noso Grupo.

Agardamos que a forza mediática
desta moción axude, acelere unha
solución satisfactoria para o persoal, con noso permanente apoio
aos traballadores e traballadoras
cocuñesas. Votaremos, por suposto a favor da moción, subscrita
polo noso Grupo.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena.

Moitas 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.

Yo creo que muchas de las cuestiones de fondo que hay en esta
cuestión, ya han sido comentadas
y habladas por los compañeros y
lo que voy a decir, lo voy a decir
con permiso y después de haberlo
hablado con las trabajadoras y
trabajadores de ALN TELEMARK.

Eu creo que moitas das cuestións
de fondo que hai nesta cuestión,
xa foron comentadas e faladas
polos compañeiros e o que vou
dicir, vouno dicir con permiso e
despois de falalo coas traballadoras e traballadores de ALN TELEMARK.

Es lamentable que en toda la historia de este Ayuntamiento, cuan-

É lamentable que en toda a historia deste Concello, cando se deu

do se ha dado una situación de
estas características,
sean 46
puestos de trabajo y 46 familias o
sea una, nunca, jamás, se ha hecho
política partidista con esto. Atribuir a un Grupo un apoyo que se
le ha pedido a todos y que ha sido
concedido por todos. Atribuir a
unas concejalas y su equipo, una
moción que fue redactada por
otros, pese a varias advertencias,
porque creo que el Alcalde ha dicho que fue un lapsus, pero ha
habido varias advertencias, por lo
menos, tres de los trabajadores
que buscaban un apoyo conjunto
de la ciudad, a su situación preocupante, problemática. Eso no
había pasado jamás en este Ayuntamiento. Y fíjense, nosotros, de
verdad, deseamos, deseamos que
no tengamos más situaciones de
este estilo, por las cuales haya
que pedir mociones, en las cuales
manifestemos el apoyo a las trabajadoras y trabajadores que se vean
en riesgo de perder su empleo o
sus derechos laborales. Pero, si
sucede, yo creo que es bueno que
entiendan, lo que significa que es
una moción de estas características, o lo que siempre ha significado para el Bloque, para Izquierda Unida cuando estaba, para el
Partido Socialista y, jamás, hubo
ninguna duda.

unha situación destas características, sexan 46 postos de traballo
e 46 familias ou sexa una, nunca,
xamais, fíxose política partidista
con isto. Atribuír a un Grupo un
apoio que se lle pediu a todos e
que foi concedido por todos. Atribuír a unhas concelleiras e o seu
equipo, unha moción que foi redactada por outros, a pesar de
varias advertencias, porque creo
que o alcalde dixo que foi un lapsus, pero houbo varias advertencias, polo menos, tres dos traballadores que buscaban un apoio
conxunto da cidade, á súa situación preocupante, problemática.
Iso non pasou xamais neste Concello. E fixense, nós, de verdade,
desexamos, desexamos que non
teñamos máis situacións deste
estilo, polas cales haxa que pedir
mocións, nas cales manifestemos
o apoio ás traballadoras e traballadores que se vexan en risco de
perder o seu emprego ou os seus
dereitos laborais. Pero, se sucede,
eu creo que é bo que entendan, o
que significa que é unha moción
destas características, ou o que
sempre significou para o Bloque,
para Esquerda Unida cando estaba, para o Partido Socialista e,
xamais, houbo ningunha dúbida.

Trabajadores de ALN TELEMARK, os hemos escuchado, estamos a vuestro lado y a vuestra
disposición. A título personal y
también y, sobre todo, en la representación que todos y cada uno de

Traballadores de ALN TELEMARK, escoitámosvos, estamos
ao voso lado e á vosa disposición.
A título persoal e tamén e, sobre
todo, na representación que todos
e cada un de nós temos dos ci-

nosotros tenemos de los ciudadanos de La Coruña. Queremos que
sepáis que este apoyo es por encima de cualquier diferencia y
color político y que con esta moción asumimos formalmente y
trasladaremos, tanto a la empresa,
como a la Corporación de León lo
que nos habéis pedido, sin condiciones.

dadáns da Coruña. Queremos
que saibades que este apoio é por
encima de calquera diferenza e
cor político e que con esta moción
asumimos formalmente e trasladaremos, tanto á empresa, como á
Corporación de León o que nos
pedistes, sen condicións.

Aquí estamos gracias.

Aquí estamos grazas.

Presidencia

Presidencia

Señor Lema.

Señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben.

Ben.

Vamos a empezar tamén, por suposto, manifestando a nosa solidariedade cos traballadores e traballadoras de ALN TELEMARK e,
creo que o alcalde da Coruña, xa
demostrou na última fase, na fase
final deste conflicto, o seu interése
persoal pola situación da plantilla,
recibindoos aquí no Concello e
visitandoas tamén, no seu centro
de traballo. Tamén entendemos
que esta, tal vez, sexa unha situación que non ten precedentes no
goberno anterior, ahora que estamos facendo, iso, aquí, memoria.

Vamos a empezar tamén, por suposto, manifestando a nosa solidariedade cos traballadores e
traballadoras de ALN TELEMARK e, creo que o alcalde da
Coruña, xa demostrou na última
fase, na fase final deste conflito, o
seu interése persoal pola situación do cadro de persoal, recibindoos aquí no Concello e visitandoas tamén, no seu centro de traballo. Tamén entendemos que esta, talvez, sexa unha situación
que non ten precedentes no goberno anterior, agora que estamos facendo, iso, aquí, memoria.

Ben.

Ben.

Dixeronse moitas cousas por este
asunto. Eu creo que, tamén, cómpre darlle un pouco de profundi-

Dixeronse moitas cousas por este
asunto. Eu creo que, tamén, cómpre darlle un pouco de profundi-

dade histórica ao que sucede. Nos
referimos ao que sucedeu con Telefónica, no seu momento, empresa pública. No seu momento, unha
empresa con 11.000 traballadores
contratados directamente
e,
tamén, a primeira empresa en bolsa, por capitalización. Esta empresa foi sufrindo diversos procesos
de privatizacións, culminados, por
certo, na época de José María Aznar, que foron supoñendo, entre
outras cousas, unha perda masiva
de empregos directos que foron
substituidos por empregos indirectos, mediante subcontratas.
Sabemos que é, de feito, unha
fraude de Lei e, agora, o que estamos vendo, ao longo deste ano
que estamos aquí, é como diversas
subcontratas de Telefónica veñen
aquí a exponer o que é a realidade.
O que é a realidade é que tiñamos
unha empresa pública contratada
de xeito directo e creaba emprego
de calidade, e agora temos unha
morea inmensa de filiais, subcontratas, que traballan, como dixemos, ante unha fraude de lei continuada, para un único cliente que,
por suposto, revirten os seus beneficios a máns privadas e que precarizan inmensamente a situación
laboral dos seus traballadores.
Entón, aí realmente, non somos
todos iguais. Aquí, ainda que estemos votando no mesmo sentido,
lamento decirlles que aquí, os que
perpetaron a privatización de Telefónica e, polo tanto, a expulsión
do réxime real da Seguridade Social de a maior plantila, nese momento, de España, duns traballa-

dade histórica ao que sucede. Referímonos ao que sucedeu con
Telefónica, no seu momento, empresa pública. No seu momento,
unha empresa con 11.000 traballadores contratados directamente
e, tamén, a primeira empresa en
bolsa, por capitalización. Esta
empresa foi sufrindo diversos
procesos de privatizacións culminados, por certo, na época de
José María Aznar, que foron supoñendo, entre outras cousas,
unha perda masiva de empregos
directos que foron substituidos
por empregos indirectos, mediante subcontratas. Sabemos que é,
de feito, unha fraude de Lei e,
agora, o que estamos vendo, ao
longo deste ano que estamos aquí,
é como diversas subcontratas de
Telefónica veñen aquí a expoñer
o que é a realidade. O que é a
realidade é que tiñamos unha empresa pública contratada de xeito
directo e creaba emprego de calidade, e agora temos unha morea
inmensa de filiais, subcontratas,
que traballan, como dixemos, ante
unha fraude de lei continuada,
para un único cliente que, por
suposto, revirten os seus beneficios a máns privadas e que precarizan inmensamente a situación
laboral dos seus traballadores.
Entón, aí realmente, non somos
todos iguais. Aquí, ainda que esteamos a votar no mesmo sentido,
lamento decirlles que aquí, os que
perpetaron a privatización de Telefónica e, polo tanto, a expulsión
do réxime real da Seguridade Social da maior plantila, nese mo-

dores que tiñan, gozaban, duns
decentes dereitos laboráis e foron
substituidos, neste proceso que
nunca acaba de parar, por diversas
subcontratas e diversos traballadores (…). Pois, aquí, non todos
temos o mesmo grado de responsabilidade e, máis ben, vostedes
só foron, digamos, os únicos responsables, pero os responsables
últimos, nun proceso, ademáis,
que seguiamos facendo un pouquiño de memoria, vostedes premiaron aos seus empresarios,
amigos, daquela. Non sei se recordan aqueles nomes, aquel presidente de Telefónica que o mesmo tempo mercou Antena 3, que
serviu, desde a pata do cuarto poder, do poder informativo, aos
intereses, tamén partidistas, do seu
goberno.

mento, de España, duns traballadores que tiñan, gozaban, dunsdereitos laboráis e foron substituidos, neste proceso que nunca
acaba de parar, por diversas subcontratas e diversos traballadores
(…).Pois, aquí, non todos temos o
mesmo grao de responsabilidade
e, máis ben, vostedes só foron,
digamos, os únicos responsables,
pero os responsables últimos, nun
proceso, ademáis, que seguiamos
facendo un pouquiño de memoria,
vostedes premiaron aos seus empresarios, amigos, daquela. Non
sei se recordan aqueles nomes,
aquel presidente de Telefónica
que o mesmo tempo mercou Antena 3, que serviu, desde a patas do
cuarto poder, do poder informativo, aos intereses, tamén partidistas, do seu goberno.

Efectivamente, o que acabo de
decirlles pode parecer que está
moi afastado do que hoxe presentamos aquí en Pleno, que non deixa de ser unha situación laboral
duns traballadores, dunha empresa
que está a 2 kilométros de aquí,
pero é que isto é así. Efectivamente, as veces, o que sucede cerca
ten raíces moi lonxe e o que sucede hoxe, ten raíces en acontencementos de hai vinte anos, nos
que francamente non todos tivemos a mesma responsabilidade.

Efectivamente, o que acabo de
decirlles pode parecer que está
moi afastado do que hoxe presentamos aquí en Pleno, que non deixa de ser unha situación laboral
duns traballadores, dunha empresa que está a 2 kilométros de
aquí, pero é que isto é así. Efectivamente, as veces, o que sucede
preto ten raíces moi lonxe e o que
sucede hoxe, ten raíces en acontencementos de hai vinte anos,
nos que francamente non todos
tivemos a mesma responsabilidade.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Eu, despois do dito aquí, non
houbo ningún intento, llo quero
dicir así as traballadoras, de patrimonializar, nin capitalizar nada.
Houbo un erro á hora de presentar
a moción que se presentou como
Marea Atlántica, cando tiña que
ter sido tramitada como conxunta.
Erro que eu mesmo, hoxe, na
Xunta de Voceiros, fun o primeiro
en poñer de manifesto e en retirar
a moción da Marea Atlántica e
propoñer a moción conxunta.

Eu, despois do dito aquí, non
houbo ningún intento, llo quero
dicir así as traballadoras, de patrimonializar, nin capitalizar nada. Houbo un erro á hora de presentar a moción que se presentou
como Marea Atlántica, cando tiña
que ter sido tramitada como
conxunta. Erro que eu mesmo,
hoxe, na Xunta de Voceiros, fun o
primeiro en poñer de manifesto e
en retirar a moción da Marea
Atlántica e propoñer a moción
conxunta.

Despois de que nos advertise así
pola representación dos traballadores e das traballadoras, houbo
simplemente un erro, un lapsus,
non ningún intento de patrimonializar nada. E repito non tiven que
agardar a que ningún dos outros
Grupos mo dixesen senón que o
fixemos de motu propio e con
ánimo de solventar ese lapsus.
Polo tanto, entendería que si esto
fose así, se houbese ese intento,
pois, os representantes dos traballadores e traballadoras debían de
ser molestas. Pero, repito, non
teñen razóns para estalo porque
non se fixo así.

Despois de que nos advertise así
pola representación dos traballadores e das traballadoras, houbo
simplemente un erro, un lapsus,
non ningún intento de patrimonializar nada. E repito non tiven que
agardar a que ningún dos outros
Grupos mo dixesen senón que o
fixemos de motu propio e con
ánimo de liquidar ese lapsus. Polo tanto, entendería que se isto
fose así, se houbese ese intento,
pois, os representantes dos traballadores e traballadoras debían
de ser molestas. Pero, repito, non
teñen razóns para estalo porque
non se fixo así.

Procedemos á votación da moción.

Procedemos á votación da moción.

Votación de la moción conjunta
presentada por los cuatro Grupos Municipales

Votación da moción conxunta
presentada polos catro Grupos
Municipais

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la moción
conjunta presentada por los cuatro
Grupos Municipales, produciéndose el siguiente resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a moción
conxunta presentada polos catro
Grupos Municipais, 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) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (10 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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Pois queda aprobada a moción por
unanimidade.

Pois queda aprobada a moción
por unanimidade.

116-Moción sobre la defensa de
los puestos de trabajo de la empresa ALN TELEMARK S.L.

116- Moción sobre a defensa dos
postos de traballo da empresa
ALN TELEMARK S.L.

Acuerdo

Acordo

Primero.- El Pleno de la Corporación solicita a la dirección de
ALN TELEMARK SL que abra
vías de comunicación y negocia-

Primeiro.- O Pleno da Corporación solicita á dirección de ALN
TELEMARK SL que abra vías de
comunicación e negociación cos

ción con los trabajadores y trabajadoras, con lealtad, respeto a la
verdad en el marco de la buena fe
y del respeto a la ley y a los derechos laborales, y que, lo antes posible, se tome una resolución expresa sobre su situación, respetando y conservando sus derechos.

traballadores e traballadoras, con
lealdade, respecto á verdade no
marco da boa fe e do respecto á
lei e aos dereitos laborais, e que,
canto antes, se tome unha resolución expresa sobre a súa situación, respectando e conservando
os seus dereitos.

Segundo.- El Pleno de la Corporación dará traslado del presente
acuerdo a la corporación local del
Ayuntamiento de León, donde se
encuentra la sede de la empresa,
de esta situación, solicitando su
apoyo expreso en este conflicto en
la búsqueda de soluciones para los
trabajadores y trabajadoras.

Segundo.- O Pleno da Corporación dará traslado do presente
acordo á corporación local do
Concello de León, onde se encontra a sede da empresa, desta situación, solicitando o seu apoio
expreso neste conflito na busca de
solucións para os traballadores e
traballadoras.

INCIDENCIA:
público.

INCIDENCIA: Aplausos do público.

Aplausos

del

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Procedemos a votar a urxencia das
restantes…

Procedemos a votar a urxencia
das restantes…

Se queren marchar non hai ningún
inconveniente. Xa lles manderemos un whatsApp cando acabemos coas mocións.

Se queren marchar non hai ningún inconveniente. Xa lles manderemos un whatsApp cando acabemos coas mocións.

A las diecisiete horas y cincuenta minutos, se ausentan del Salón de Sesiones los Concejales y
Concejalas que componen el
Grupo Municipal del Partido
Popular.

Ás dezasete horas e cincuenta
minutos, auséntanse do Salón de
Sesións os concelleiros e concelleiras que compoñen o Grupo
Municipal do Partido Popular.

Votos as favor da urxencia das
mocións restantes.

Votos as favor da urxencia das
mocións restantes.

Votación de la urgencia de todas
las mociones presentadas por los
distintos Grupos Políticos Municipais

Votación da urxencia de todas as
mocións presentadas polos distintos Grupos Políticos Municipales

Sometidas por la Presidencia las
mociones presentadas por los distintos Grupos Municipales, a la
preceptiva declaración de la urgencia, se produce el siguiente
resultado:

Sometidas pola presidencia as
mocións presentadas polos distintos Grupos Municipais, á preceptiva declaración da urxencia,
prodúcese 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) (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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moción do Bloque Nacionalista
Galego, relativa á eliminación da
peaxe AG-55.

Moción do Bloque Nacionalista
Galego, relativa á eliminación da
peaxe AG-55.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Mociones del Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA)

Mocións do Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA)

Primera.- Moción sobre la eliminación del peaje AG-55.

Primeira.- Moción sobre a eliminación da peaxe AG-55.

Intervenciones

Intervencións

Señora Veira González

Señora Veira González

Xa? Vale.

Xa? Vale.

O Pleno da Corporación… Bueno,
o BNG insta ao Pleno da Corporación Municipal a adoptar os seguintes acordos:

O Pleno da Corporación… Bo, o
BNG insta ao Pleno da Corporación Municipal a adoptar os seguintes acordos:

1. Rexeitar o convenio asinado
pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento que mantén a
peaxe na AG-55 para o conxunto
da poboación e que crea, ao mesmo tempo, unha peaxe na sombra
pagada con cartos públicos para o
tránsito portuario.

1. Rexeitar o convenio asinado
pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento que mantén a
peaxe na AG-55 para o conxunto
da poboación e que crea, ao
mesmo tempo, unha peaxe na
sombra pagada con cartos públicos para o tránsito portuario.

2. Rexeitar a imposición de futuras peaxes como consecuencia da
futura construción de enlaces co
vial AC-15 de acceso ao Porto de
Punta Langosteira en Arteixo.

2. Rexeitar a imposición de futuras peaxes como consecuencia da
futura construción de enlaces co
vial AC-15 de acceso ao Porto de
Punta Langosteira en Arteixo.

3. Solicitar á Xunta de Galicia a
eliminación total da peaxe da AG55 para o conxunto da poboación.

3. Solicitar á Xunta de Galicia a
eliminación total da peaxe da AG55 para o conxunto da poboación.

4. Dar traslado destes acordos á
Xunta de Galicia e ao Goberno do
Estado.

4. Dar traslado destes acordos á
Xunta de Galicia e ao Goberno do
Estado.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Ten a palabra para a defensa da

Ten a palabra para a defensa da

moción.

moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben,

Ben,

Supoño que o PP estaría incómodo co debate desta moción e co
resto das mocións que presentamos hoxe aquí.

Supoño que o PP estaría incómodo co debate desta moción e co
resto das mocións que presentamos hoxe aquí.

Mais, o que queríamos con esta
moción, primeiro, é facer un pouco de historia co que é esta autopista, a AG-55, porque non debemos de esquecer de onde vimos e
como se orixinan as consecuencias. Nos anos 90 decidiuse construir unha autovía que unise A
Coruña con Carballo por dous
motivos.

Mais, o que queriamos con esta
moción, primeiro, é facer un pouco de historia co que é esta autoestrada, a AG-55, porque non
debemos de esquecer de onde vimos e como se orixinan as consecuencias. Nos anos 90 decidiuse
construír unha autovía que unise
A Coruña con Carballo por dous
motivos.

Primeiro, contribuir a un maior
desenvolvemento económico, social e industrial. Vaia, para o que
sirven esas infraestruturas.

Primeiro, contribuír a un maior
desenvolvemento económico, social e industrial. Vaia, para o que
serven esas infraestruturas.

E segundo, mellorar a seguranza
do tránsito rodado. Pero o que
inicialmente era unha autovía,
reconverteuse nunha autoestrada
con peaxe, por decisión do Goberno galego no ano 94. Houbo
unha importante movilización social e con actos reinvindicativos,
etcétera. E no seu momento, o 20
de xaneiro do 95, consumáse o
que se chamaba naquela época, se
denominaba como espolio, e a
Xunta de Galicia entrégalle a empresa (…) a xestión desta autoestrada, vinculada tamén a outra no
sur do país.

E segundo, mellorar a seguranza
do tránsito rodado. Pero o que
inicialmente era unha autovía,
reconverteuse nunha autoestrada
con peaxe, por decisión do Goberno galego no ano 94. Houbo
unha importante mobilización
social e con actos reinvindicativos, etcétera. E no seu momento,
o 20 de xaneiro do 95, consumáse
o que se chamaba naquela época,
denominábase como espolio, e a
Xunta de Galicia entrégalle a empresa (…) a xestión desta autoestrada, vinculada tamén a outra no
sur do país.

Autovía que nacera como unha
alternativa ás dúas que estaban xa,
ás dúas estradas que estaban xa
conxestionadas. Bueno, convértese como dicimos, nunha autoestrada de pago e non cumpre, pois,
efectivamente cos obxectivos cos
que nacera.

Autovía que nacera como unha
alternativa ás dúas que estaban
xa, ás dúas estradas que estaban
xa conxestionadas. Bo, convértese
como dicimos, nunha autoestrada
de pago e non cumpre, pois, efectivamente cos obxectivos cos que
nacera.

A decisión de construir un porto
exterior en Arteixo e a posta en
marcha de varios polígonos industriais nas comarcas que atravesa o
vial…, pois, evidentemente os
problemas incrementanse e aquí
está, pois, unha das consecuencias
tamén, para a cidade da Coruña.
En concreto, para os cidadáns e
cidadás que traballan, que son
moitas, e moitos, que traballan
nestes polígonos industriais que
agora, pois, bueno, que xa hai un
tempo, teñen que pagar estas peaxes.

A decisión de construír un porto
exterior en Arteixo e a posta en
marcha de varios polígonos industriais nas comarcas que atravesa o vial…, pois, evidentemente
os problemas incrementanse e
aquí está, pois, unha das consecuencias tamén, para a cidade da
Coruña. En concreto, para os cidadáns e cidadás que traballan,
que son moitas, e moitos, que traballan nestes polígonos industriais que agora, pois, bo, que xa
hai un tempo, teñen que pagar
estas peaxes.

Ainda coas continuas, pois, peticións, pois, solicitudes de rescate
da concesión, pois, ao contrario,
aumentase a AUDASA, a concesión ata o ano 2045, nas vésperas
das eleccións do 2005. Un negocio redondo. Como dixemos, pois,
a creación do porto exterior
trouxo consigo, tamén, a construcción dun vial
de acceso,
coñecido como AC-15 que enlaza
coa AG-55 na peaxe de Pastoriza.
Porén, pois, o proxecto contemplaba que o tránsito portuario non
estaría suxeito a peaxe e para pór
en funcionamento ese vial…

Ainda coas continuas, pois, peticións, pois, solicitudes de rescate
da concesión, pois, ao contrario,
aumentase a AUDASA, a concesión ata o ano 2045, nas vésperas
das eleccións do 2005. Un negocio redondo. Como dixemos, pois,
a creación do porto exterior
trouxo consigo, tamén, a construción dun viaria de acceso, coñecido como AC-15 que enlaza coa
AG-55 na peaxe de Pastoriza.
Porén, pois, o proxecto contemplaba que o tránsito portuario
non estaría suxeito a peaxe e para
pór en funcionamento ese vial…

A las diecisiete horas y cincuenta y cuatro minutos entra en el
Salón de Sesiones la señora Barcón Sánchez.

Ás dezasete horas e cincuenta e
catro minutos entra no Salón de
Sesións a señora Barcón Sánchez.

… que se inaugurou con unha
demora evidente, o martes 7 de
xuño deste ano, o Ministerio de
Fomento e a Xunta de Galiza asinan un convenio en que non hai
eliminación da peaxe para o
conxunto de usuarios e usuarias
da AG-55, ainda que se fai unha
excepción ao tránsito portuario. E
o Ministerio de Fomento, vaille
pagar a AUDASA, polos meses
que restan, pois, 30.000 euros,
modificables en función do número de movementos. Todo isto até
que o Ministerio de Fomento, por
suposto, constrúa un novo vial que
conecte o acceso portuario coa
rede de estradas do Estado. Fomento e a Xunta, negánse constantemente a escoitar as reiteradas
solicitudes da Corporación de
Arteixo, da Corporación de veciña
e das veciñas e veciños que piden
que non se faga a nova obra, que
se estude o rescate da concesión
por unha cuestión de equilibrio
territorial e medioambiental, pero
tamén porque se están estragando
recursos públicos.

…que se inaugurou cunha demora
evidente, o martes 7 de xuño deste
ano, o Ministerio de Fomento e a
Xunta de Galicia asinan un convenio en que non hai eliminación
da peaxe para o conxunto de
usuarios e usuarias da AG-55,
ainda que se fai unha excepción
ao tránsito portuario. E o Ministerio de Fomento, vaille pagar a
AUDASA, polos meses que restan,
pois, 30.000 euros, modificables
en función do número de movementos. Todo isto até que o Ministerio de Fomento, por suposto,
constrúa un novo vial que conecte
o acceso portuario coa rede de
estradas do Estado. Fomento e a
Xunta, negánse constantemente a
escoitar as reiteradas solicitudes
da Corporación de Arteixo, da
Corporación de veciña e veciñas e
veciños que piden que non se faga
a nova obra, que se estude o rescate da concesión por unha cuestión de equilibrio territorial e
ambiental, pero tamén porque se
están estragando recursos públicos.

Simplemente, pedir que se aprobe
por unanimidad esta
moción,
porque xa digo, que é un negocio
redondo para algún, pero a verdade é que semella, máis, unha estafa para o conxunto da poboación.

Simplemente, pedir que se aprobe
por unanimidade esta moción,
porque xa digo, que é un negocio
redondo para algún, pero a verdade é que semella, máis, unha
estafa para o conxunto da poboación.
Nada mais.

Nada mais.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Polo Grupo Socialista, señor García.

Polo Grupo Socialista, señor
García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Anticipo el voto afirmativo del
Grupo Municipal Socialista a esta
moción, si bien, nos gustaría que
se hubiese construido de una manera diferente, entendiendo cuales
son as prioridades de la ciudad.

Anticipo o voto afirmativo do
Grupo Municipal Socialista a esta
moción, aínda que, gustaríanos
que se construíra dunha maneira
diferente, entendendo cales son as
prioridades da cidade.

De todos es sabido, que la inversión en infraestructuras, ayuda al
desarrollo económico de un país.
También, de todos es sabido, que
hay determinadas infraestructuras
que requieren de elevadas inversiones que se pueden complementar perfectamente con recursos
privados, aplicando un modelo de
coinversión que se autorizan en
países de la OCD. No es algo
nuevo que se viene haciendo en
España. Pero también, es de todos
sabido, que en el impulso de las
áreas metropolitanas es muy importante, que las ciudades afectas
y los municipios se vean implicados en las mismas, se unan para
exigir por parte de las Administraciones que el desarrollo económico que se canaliza a través
de las infraestructuras, no penalice

De todos é sabido, que o investimento en infraestruturas, axuda
ao desenvolvemento económico
dun país. Tamén, de todos é sabido, que hai determinadas infraestruturas que requiren de elevados
investimentos que se poden complementar perfectamente con recursos privados, aplicando un
modelo de coinversión que se autorizan en países da OCD. Non é
algo novo que se vén facendo en
España. Pero tamén, é de todos
sabido, que no impulso das áreas
metropolitanas é moi importante,
que as cidades afectas e os municipios véxanse implicados nas
mesmas, únanse para esixir por
parte das Administracións que o
desenvolvemento económico que
se canaliza a través das infraestruturas, non penalice a activida-

la actividad económica de las clases medias y trabajadoras. Porque
lo que consigue, en definitiva, es
drenar los escasos recursos que ya
tienen para dinamizar la propia
vida económica del área metropolitana. Sería muy interesante, una
pena que no esté aquí el Grupo
Popular, que la ciudad de La Coruña dijera, alto y fuerte, que en
este caso concreto, está a codo
partido con el Ayuntamiento de
Arteixo. No solamente,
por el
prejuicio que es para los vecinos
de Arteixo, que les instalen este
peaje en su municipio, sino porque es algo de interés estratégico
para la ciudad. Arteixo es un pueblo desarrollo económico vital
para la ciudad de La Coruña, no
solamente por el nuevo Puerto
Exterior, por el polígono que alberga a una de las empresas más
importantes del mundo que tienen
una conexión directa con la ciudad, con un carácter muy recurrente.

de económica das clases medias e
traballadoras. Porque o que consegue, en definitiva, é drenar os
escasos recursos que xa teñen
para dinamizar a propia vida
económica da área metropolitana.
Sería moi interesante, unha pena
que non estea aquí o Grupo Popular, que a cidade da Coruña dixese, alto e forte, que neste caso
concreto, está a cóbado partido
co Concello de Arteixo. Non
soamente, que é, o prexuízo que é
para os veciños de Arteixo, que
lles instalen esta peaxe no seu
municipio, senón porque é algo de
interese estratéxico para a cidade.
Arteixo é un pobo desenvolvemento económico vital para a cidade
da Coruña, ou soamente polo
novo Porto Exterior, polo polígono que alberga a unha das empresas máis importantes do mundo que teñen unha conexión directa coa cidade, cun carácter moi
recorrente.

Por eso, nos parece un poco desacertado que se eleve el tono de las
reivindicaciones a planteamientos
maximalistas, exigiendo la eliminación de peajes, y no se haga
foco en lo que, de verdad, a la
ciudad le interesa. Que es que el
área metropolitana se fortalezca
con infraestructuras gratuitas que
se puedan utilizar libremente y
que con eso se favorezca el tejido
empresarial de toda la comarca.

Por iso, parécenos un pouco
desacertado que se eleve o ton
das reivindicacións a formulacións maximalistas, esixindo a
eliminación de peaxes, e non se
faga foco no que, de verdade, á
cidade interésalle. Que é que a
área metropolitana fortalézase
con infraestruturas gratuítas que
se poidan utilizar libremente e
que con iso favorézase o tecido
empresarial de toda a comarca.

Es mucho más inteligente en estas
batallas titánicas desde adminis-

É moito máis intelixente nestas
batallas titánicas desde adminis-

traciones municipales, que nos
unamos para conseguir objetivos
posibles, como la eliminación del
peaje de Arteixo, que pretender
objetivos que está muy bien plantearlos, pero difícilmente van a ser
alcanzables, porque requieren de
una desinversión, por parte de las
administraciones, millonarias.

tracións municipais, que nos
unamos para conseguir obxectivos posibles, como a eliminación
da peaxe de Arteixo, que pretender obxectivos que está moi ben
expolos, pero dificilmente van ser
alcanzables, porque requiren
dunha desinversión, por parte
das administración, millonarias.

En ese sentido, reiteramos el
apoyo a esta moción. Nuestro voto
afirmativo. Nos gustaría que en un
momento, La Coruña hablara alto
y claro de la mano, también del
Concello de Arteixo, de todas las
fuerzas políticas representadas en
el Pleno, que ese peaje, lo único
que pretende es seguramente contentar concesiones futuras, para
inversiones que vayan a hacer
empresas privadas, pero en nada
favorece el desarrollo de área metropolitana, tan necesitada de apoyos de lo público en los últimos
tiempos.

Nese sentido, reiteramos o apoio
a esta moción. O noso voto afirmativo. Gustaríanos que nun momento, A Coruña falase alto e
claro da man, tamén do Concello
de Arteixo, de todas as forzas políticas representadas no Pleno,
que esa peaxe, o único que pretende é seguramente contentar
concesións futuras, para investimentos que vaian facer empresas
privadas, pero en nada favorece
o desenvolvemento de área metropolitana, tan necesitada de
apoios do público nos últimos
tempos.

Por alguna extraña razón, la ciudad de La Coruña está olvidada
del gobierno central y deberíamos
hacer un planteamiento asertivo,
coherente y, además posibilista,
para conseguir victorias parciales,
como en el caso de la eliminación
del peaje de Arteixo y no aspirar,
a derribar muros, que al final, no
vamos a poder con ellos. De tal
manera, nosotros reiteramos el
apoyo, pero incidimos que el foco
desde la ciudad de La Coruña y el
Área Metropolitana, no solamente
del Ayuntamiento de Arteixo,
también del Ayuntamiento de Cu-

Por algunha estraña razón, a cidade da Coruña está esquecida
do goberno central e deberiamos
facer unha formulación asertiva,
coherente e, ademais posibilista,
para conseguir vitorias parciais,
como no caso da eliminación da
peaxe de Arteixo e non aspirar, a
derrubar muros, que ao final, non
imos poder con eles. De tal maneira, nós reiteramos o apoio,
pero incidimos que o foco desde
a cidade da Coruña e a área Metropolitana, non soamente do
Concello de Arteixo, tamén do
Concello de Culleredo que de

lleredo que de manera indirecta se
va a ver beneficiado, también del
Ayuntamiento de Oleiros, que de
manera indirecta se va a ver beneficiado. En definitiva, toda el área
comarcal, que incidamos de manera conjunta para que la Administración central y la autonómica
se den cuenta, para el mejor desarrollo del área metropolitana de
esta ciudad, tan importante para
toda Galicia, se debe eliminar ese
peaje.

maneira indirecta vaise a ver beneficiado, tamén do Concello de
Oleiros, que de maneira indirecta
vaise a ver beneficiado. En definitiva, toda a área comarcal, que
incidamos de maneira conxunta
para que a Administración central e a autonómica déanse conta,
para o mellor desenvolvemento da
área metropolitana desta cidade,
tan importante para toda Galicia,
débese eliminar esa peaxe.

Gracias.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Moitas grazas, señor García.

Por parte da Marea Atlántica, señor Díaz.

Por parte da Marea Atlántica,
señor Díaz.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno.

Bo.

Moi boa tarde a todos.

Moi boa tarde a todos.

En primeiro lugar manifestamos o
noso apoio, o noso voto a favor do
Grupo Municipal da Marea Atlántica, como así se fixo no Pleno da
Deputación da Coruña do pasado
xoves 30 de xuño. Un Pleno que,
por certo, tornouse bronco por
momentos, ainda que discurría no
aire un aroma a consenso. Arrecendo que finalmente tornou en
cheiro, en reproches, en desunión.
Cuestión que facilita a pervivencia
de cuestíons inxustas como pode
ser este caso.

En primeiro lugar manifestamos o
noso apoio, o noso voto a favor
do Grupo Municipal da Marea
Atlántica, como así se fixo no
Pleno da Deputación da Coruña
do pasado xoves 30 de xuño. Un
Pleno que, por certo, tornouse
bronco por momentos, ainda que
discorría no aire un aroma a consenso. Arrecendo que finalmente
tornou en cheiro, en reproches, en
desunión. Cuestión que facilita a
pervivencia de cuestíons inxustas
como pode ser este caso.

AG-55, como moi ben explicaron
tanto o compañeiro do Bloque,
como do Partido Socialista, (…)
un territorio que está falto de infraestructuras e que ten accesibilidade a ese territorio e, dado que
non sonvehículos privado, senón
que ten unha débeda histórica co
transporte público. Un territorio
que parte dunha porcentaxe de
poboación moi representativa, que
ten o seu centro de destino laboral á comarca da Coruña e Ferrol e
que ten que asumir os custos que
se convirten en inasumibles.

AG-55, como moi ben explicaron
tanto o compañeiro do Bloque,
como do Partido Socialista, (…)
un territorio que está falto de infraestruturas e que ten accesibilidade a ese territorio e, dado que
non son vehículos privado, senón
que ten unha débeda histórica co
transporte público. Un territorio
que parte dunha porcentaxe de
poboación moi representativa,
que ten o seu centro de destino
laboral á comarca da Coruña e
Ferrol e que ten que asumir os
custos que se convirten en inasumibles.

Dixestes xa, moitas cousas. Me
gustaría volver a incidir, volver a
resaltar o mesmo, pero cremos
obriga, tamén e, digamos, resaltar
a defensa polo traballo e nos intereses da veciñanza, como por
parte dos responsables políticos, e
por diante dos intereses partidistas. Con esto o que quero resaltar
é o traballo, neste caso, do veciño
alcalde de Arteixo, por loitar, e
por conseguir o que creo máis
xusto para os seus vecinos que
cremos que, tamén é extensible
para os intereses da cidade da Coruña e, dende aquí, recollendo o
guante, que lanzou persoalmente
Carlos Calvelo, no Pleno da
Deputación da semana pasada, si
que anunciamos a intención de
facer unha visita pública do Concello da Coruña, para, digamos,
coñecer e recoñecer de primeira
man o problema e a cuestión que
trae de cabeza ao alcalde do con-

Dixestes xa, moitas cousas. Gustaríame volver incidir, volver resaltar o mesmo, pero cremos
obriga, tamén e, digamos, resaltar a defensa polo traballo e nos
intereses da veciñanza, como por
parte dos responsables políticos,
e por diante dos intereses partidistas. Con isto o que quero resaltar é o traballo, neste caso, do
veciño alcalde de Arteixo, por
loitar, e conseguir o que creo
máis xusto para os seus veciños
que cremos que tamén, é extensible para os intereses da cidade da
Coruña e, desde aquí, recollendo
o luva, que lanzou persoalmente
Carlos Calvelo, no Pleno da
Deputación da semana pasada, si
que anunciamos a intención de
facer unha visita pública do Concello da Coruña, para, digamos,
coñecer e recoñecer de primeira
man o problema e a cuestión que
trae de cabeza ao alcalde do con-

cello veciño de Arteixo, como é o
peaxe de Pastoriza.

cello veciño de Arteixo, como é a
peaxe de Pastoriza.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señor Díaz.

Moitas grazas, señor Díaz.

Procedemos á votación da moción.

Procedemos á votación da moción.

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas
Abertas
(BNG-AA)

Votación da primeira moción
presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego-Asembleas Abertas (BNGAA)

Seguidamente por la presidencia
se somete a votación la primera
moción presentada por el Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista Galego-Asembleas Abertas,
produciéndose el siguiente resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a primeira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas, producíndose o seguinte resultado:

Vota a favor 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) (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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Queda aprobada a moción por
unanimidade dos presentes.

Queda aprobada a moción por
unanimidade dos presentes.

Acuerdo

Acordo

117 - Moción sobre la eliminación del peaje AG-55.

117 - Moción sobre á eliminación da peaxe AG-55.

1. Rechazar el convenio firmado
por la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento que mantiene
el peaje en la AG-55 para el conjunto de la población y que crea,
al mismo tiempo, un peaje en la
sombra pagada con dinero público
para el tránsito portuario.

1. Rexeitar o convenio asinado
pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento que mantén a
peaxe na AG-55 para o conxunto
da poboación e que crea, ao
mesmo tempo, unha peaxe na
sombra pagada con cartos públicos para o tránsito portuario.

2. Rechazar la imposición de futuros peajes como consecuencia de
la futura construcción de enlaces
con el vial AC-15 de acceso al
Puerto de Punta Langosteira en
Arteixo.

2. Rexeitar a imposición de futuras peaxes como consecuencia da
futura construcción de enlaces co
vial AC-15 de acceso ao Porto de
Punta Langosteira en Arteixo.

3. Solicitar a la Xunta de Galicia
la eliminación total del peaje de la
AG-55 para el conjunto de la población.

3. Solicitar á Xunta de Galicia a
eliminación total da peaxe da AG55 para o conxunto da poboación.

4. Dar traslado de estos acuerdos a
la Xunta de Galicia y al Gobierno
del Estado.

4. Dar traslado destes acordos á
Xunta de Galicia e ao Goberno do
Estado.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción número dous do Bloque
Nacionalista Galego. Regulación

Moción número dous do Bloque
Nacionalista Galego. Regulación

de axudas públicas á festexos e
eventos que degradan e cousifican
a imaxe das mulleres e da representación institucional do Concello da Coruña e das e dos membros do Goberno municipal nestas
actividades.

de axudas públicas á festexos e
eventos que degradan e cousifican
a imaxe das mulleres e da representación institucional do Concello da Coruña e das e dos membros do Goberno municipal nestas
actividades.

Ten a palabra dona Avia Veira,
para a lectura da parte dispositiva
da moción.

Ten a palabra dona Avia Veira,
para a lectura da parte dispositiva da moción.

Segunda.- Moción sobre la regulación de ayudas públicas a
festejos y eventos que degradan
y cosifican la imagen de las mujeres y de la representación institucional del Ayuntamiento de
A Coruña y de las y de los
miembros del Gobierno municipal en estas actividades.

Segunda.- Moción sobre a regulamentación de axudas públicas
a festexos e eventos que degradan e cousifican a imaxe das mulleres e da representación institucional do Concello da Coruña e
das e dos membros do Goberno
municipal nestas actividades.

Señora Veira González

Señora Veira González

O Grupo Municipal do BNG, propón os seguintes acordos:

O Grupo Municipal do BNG, propón os seguintes acordos:

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

Ás dezaoito horas e dez minutos
auséntase do Salón de Sesións o
señor Lema Suárez.

Primeiro.- Que o Concello da Coruña inclúa, na forma que legal e
administrativa que se considere
máis acaída, cláusulas nas convocatorias de axudas, actividades
e/ou festexos nas que se condicione a concesión das mesmas á non
utilización da imaxe da muller
como reclamo e con connotacións
de tipo sexual ou á denigración da
súa imaxe.

Primeiro.- Que o Concello da Coruña inclúa, na forma que legal e
administrativa que se considere
máis acaída, cláusulas nas convocatorias de axudas, actividades
e/ou festexos nas que se condicione a concesión das mesmas á non
utilización da imaxe da muller
como reclamo e con connotacións
de tipo sexual ou á denigración
da súa imaxe.

Dous.- De igual xeito, que o Concello da Coruña non subscriba
e/ou non conceda ningún tipo de
convenio nominativo, de colaboración, ou de calquera outra índole, con entidades, asociacións,
fundacións e/ou empresas que
empreguen a imaxe da muller como reclamo e con connotacións de
tipo sexual ou de denigración da
súa imaxe, tanto na súa actuación
ou quefacer diario como en campanas puntuáis ou publicitarias.

Dous.- De igual xeito, que o Concello da Coruña non subscriba
e/ou non conceda ningún tipo de
convenio nominativo, de colaboración, ou de calquera outra índole, con entidades, asociacións,
fundacións e/ou empresas que
empreguen a imaxe da muller como reclamo e con connotacións
de tipo sexual ou de denigración
da súa imaxe, tanto na súa actuación ou quefacer diario como en
campanas puntuáis ou publicitarias.

Tres.- Que representantes do Goberno municipal non participen
naqueles actos ou eventos nos que
se utilice a imaxe das mulleres
como reclamo ou obxecto decorativo, tais como nomeamentos de
"raíñas", “misses”, “princesas”,
“damas de honra” ou calquera
denominación con connotación
claramente misóxina, cousificadora e/ou onde a imaxe das mulleres
sexa empregada de xeito vexatorio, humillante, degradante ou en
condicións non igualitarias.

Tres.- Que representantes do Goberno municipal non participen
naqueles actos ou eventos nos que
se utilice a imaxe das mulleres
como reclamo ou obxecto decorativo, tais como nomeamentos de
"raíñas", “misses”, “princesas”,
“damas de honra” ou calquera
denominación con connotación
claramente misóxina, cousificadora e/ou onde a imaxe das mulleres sexa empregada de xeito
vexatorio, humillante, degradante
ou en condicións non igualitarias.

Catro.- Que se traslade o acordo a
outras institucións de ámbito comarcal e supramunicipal instándoas a que se tomen acordos neste
mesmo sentido para promover
unha actuación coordinada de todas as institucións nesta materia.

Catro.- Que se traslade o acordo
a outras institucións de ámbito
comarcal e supramunicipal instándoas a que se tomen acordos
neste mesmo sentido para promover unha actuación coordinada de
todas as institucións nesta materia.

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

Ben.

Ben.

Xa que a moción que nos trouxo
hoxe a gardar tres minutos de silencio, aprobouse por unanimidade e temos acadado, neste propio
Salón de Plenos unanimidades
varias en mocións sobre datas
concretas, contra o machismo, as
violencias machistas ou tamén
pola igualdade no emprego, gustariame, tamén, que as houbese
cando falamos das manifestacións
concretas do machismo, como é
neste caso.

Xa que a moción que nos trouxo
hoxe a gardar tres minutos de
silencio, aprobouse por unanimidade e temos acadado, neste propio Salón de Plenos unanimidades
varias en mocións sobre datas
concretas, contra o machismo, as
violencias machistas ou tamén
pola igualdade no emprego, gustariame, tamén, que as houbese
cando falamos das manifestacións
concretas do machismo, como é
neste caso.

É que difícilmente poderemos
contribuir desde o Concello, desde
as institucións, a construir unha
igualdade, unha sociedade igual
entre homes e mulleres senón
identificamosas diferentes manifestacións do machismo, e posicionámonos en contra dela claramente.

É que difícilmente poderemos
contribuir desde o Concello, desde as institucións, a construir unha igualdade, unha sociedade
igual entre homes e mulleres
senón identificados as diferentes
manifestacións do machismo, e
posicionámonos en contra dela

Gustaríame tamén, lembrar hoxe,
aquí, a unanimidade alcanzada en
Lugo, nunha moción semellante
na pasada semana. E que ademais,
pois, eu creo que, dado que estamos as portas das festas do verán,
non só con ese motivo, pero estamos as portas das festas do verán,
pois, gustaríame, tamén, que ficase aprobada por unanimidade esta
moción.

Gustaríame tamén, lembrar hoxe,
aquí, a unanimidade alcanzada en
Lugo, nunha moción semellante
na pasada semana. E que ademais, pois, eu creo que, dado que
estamos as portas das festas do
verán, non só con ese motivo, pero estamos as portas das festas do
verán, pois, gustaríame, tamén,
que ficase aprobada por unanimidade esta moción.

Como digo, son varios e decididos
os pasos que se teñen dado desde
o comezo deste mandato, en materia de igualdade, na procura dunha
cidade libre de violencias machistas. Falaba antes de esa moción,
aprobada por unanimidade. Bueno
aprobada, porque se presentou
conxuntamente por todos os grupos municipais, bueno, naquela
altura, pola alarmante incidencia
da violencia de xénero durante o
período estival e o interese común
que tiñamos todas e todos, en
avanzar na Coruña cara a unhas
realidades en violencias machistas. Naquela altura, no punto cuarto desa moción, falabamos de enviarlle unha mensaxe de compromiso institucional á cidadanía e de
asumir o compromiso de incrementar os orzamentos municipais,
dos programas e servizos públicos, dedicados a atención e a prevención, ante as violencias machistas e na mesma moción, no
seu punto quinto, resolviase, pois,
facer un chamamento á cidadanía,
participación no proceso de aprobación e desenvolvemento do pacto local, para facer da Coruña unha cidade libre de violencias machistas. Ben, pois, isto, tamén se
trata de aplicar a esa moción, de
ir librando a nosa cidade de violencias machistas, tamén nas festas, porque se cadra, é un coladeiro dos peores, porque con motivo
dunha celebración, pois, introducen mensaxes claramente machistas que cousifican as mulleres, que
xulgan as mulleres únicamente,

Como digo, son varios e decididos
os pasos que se teñen dado desde
o comezo deste mandato, en materia de igualdade, na procura dunha ci dade libre de violencias machistas. Falaba antes desa moción, aprobada por unanimidade.
Bo aprobada, porque se presentou conxuntamente por todos os
grupos municipais, bo, naquela
altura, pola alarmante incidencia
da violencia de xénero durante o
período estival e o interese común
que tiñamos todas e todos, en
avanzar na Coruña cara a unhas
realidades en violencias machistas. Naquela altura, no punto
cuarto desa moción, falabamos de
enviarlle unha mensaxe de compromiso institucional á cidadanía
e de asumir o compromiso de incrementar os orzamentos municipais, dos programas e servizos
públicos, dedicados a atención e a
prevención, ante as violencias
machistas e na mesma moción, no
seu punto quinto, resolviase, pois,
facer un chamamento á cidadanía, participación no proceso de
aprobación e desenvolvemento do
pacto local, para facer da Coruña
unha cidade libre de violencias
machistas. Ben, pois, isto, tamén
trátase de aplicar a esa moción,
de ir librando a nosa cidade de
violencias machistas, tamén nas
festas, porque se cadra, é un coladeiro dos peores, porque con
motivo dunha celebración, pois,
introducen mensaxes claramente
machistas que cousifican as mulleres, que xulgan as mulleres

ademais ás mulleres, por unhas
cuestións concretas, polo seu saber estar, o polo seu aspecto físico; mesmo, a nenas. Temos que
pensar na mensaxe que se está
dando, pois, ás rapazas e rapaces
da nosa cidade, cando, pois,
apoiamos con cartos públicos
eventos destas características ou
mesmo coa nosa propia presenza.
Polo tanto, para aplicar esta moción e para aplicar tamén, pois,
esas xeneralidades que adoitamos
dicir, de que estamos todos en
contra do machismo ou esa xeneralidade que adoitamos dicir, de
todos estamos a prol da igualdade,
vaiamos aos casos concretos, de
un en un. Vaiamonos posicionando en contra, vaiamos educando a
nosas fillas e fillos, ás xeracións
que veñen diante, nestas cuestións
concretas que, eu creo que constrúen ao final a ideoloxía machista.

únicamente, ademais ás mulleres,
por unhas cuestións concretas,
polo seu saber estar, ou polo seu
aspecto físico; mesmo, a meniñas.
Temos que pensar na mensaxe
que se está dando, pois, ás rapazas e rapaces da nosa cidade,
cando, pois, apoiamos con cartos
públicos eventos destas características ou mesmo coa nosa propia presenza. Polo tanto, para
aplicar esta moción e para aplicar tamén, pois, esas xeneralidades que adoitamos dicir, de que
estamos todos en contra do machismo ou esa xeneralidade que
adoitamos dicir, de que todos estamos a prol da igualdade, vaiamos aos casos concretos, dun
nun. Vaiamonos situando en contra, vaiamos educando a nosas
fillas e fillos, ás xeracións que
veñen diante, nestas cuestións
concretas que, eu creo que constrúen ao final a ideoloxía machista.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas.

Moi ben, moitas grazas.

Polo Grupo Socialista.

Polo Grupo Socialista.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Moitas grazas e moi boas tardes a
aqueles que nos están vendo por
streaming e aquí, no Palacio Municipal.

Moitas grazas e moi boas tardes a
aqueles que nos están vendo por
streaming e aquí, no Palacio Municipal.

Totalmente de acuerdo. No po-

Totalmente de acordo. Non po-

díamos decir otra cosa, con respecto a esta moción. Y dicho esto,
yo quisiera hacer una pequeña
reflexión sobre este tipo de mociones, de actitudes y de comportamientos en los plenos, con respecto a esto, a las mociones.

diamos dicir outra cousa, con
respecto a esta moción. E dito
isto, eu quixese facer unha pequena reflexión sobre este tipo de
mocións, de actitudes e de comportamentos nos plenos, con respecto a isto, ás mocións.

Los seres humanos solemos ser
tres cosas, lo que decimos, lo que
pensamos y lo que hacemos. Por
los motivos que sean, en este Salón de Plenos, estamos siempre
diciendo. Lo que pensamos, cada
uno sabrá para sí mismo en qué
consiste, pero estamos siempre
diciendo. Y es verdad que, a través de la expresión verbal y de las
actitudes verbales, podemos concienciar y, es verdad que podemos
estar insistiendo sobre determinadas temáticas y, sobre todo, diferentes pasos que la sociedad ha de
ir dando para que esa igualdad,
que cuando el Partido Socialista
en la Xunta, aprueba la Ley de
igualdad en el trabajo, se estima
que nos separan 400 años reales
para llegar a conseguir esa igualdad. Pues, como decía, para conseguir esa igualdad, se van dando
esos pasos, año a año y en actitudes que se van conformando, pero
al final, la cuestión es, que se nos
ha de juzgar por lo que hacemos
y, dicho sea de paso, esto está
muy bien. Todo nuestro apoyo,
pero también nos gustaría que en
estos programas que en esta Concejalía de Igualdad va a tener, con
un importante presupuesto para
llevar a cabo a diferentes programas, actividades, acciones, haya

Os seres humanos adoitamos ser
tres cosas, o que dicimos, o que
pensamos e o que facemos. Polos
motivos que sexan, neste Salón de
Plenos, estamos sempre dicindo.
O que pensamos, cada un saberá
para si mesmo en que consiste,
pero estamos sempre dicindo. E é
verdade que, a través da expresión verbal e das actitudes verbais, podemos concienciar e, é
verdade que podemos estar a insistir sobre determinadas temáticas e, sobre todo, diferentes pasos
que a sociedade irá dando para
que esa igualdade, que cando o
Partido Socialista na Xunta,
aproba a Lei de igualdade no traballo, estímase que nos separan
400 anos reais para chegar a
conseguir esa igualdade. Pois,
como dicía, para conseguir esa
igualdade, vanse dando eses pasos, ano a ano e en actitudes que
se van conformando, pero ao final, a cuestión é, que se nos xulgará polo que facemos e, dito
sexa de paso, isto está moi ben.
Todo o noso apoio, pero tamén
nos gustaría que nestes programas que nesta Concellería de
Igualdade vai ter, cun importante
orzamento para levar a cabo a
diferentes programas, actividades, accións, haxa un programa

un programa real, por ejemplo, de
empoderamiento de la mujer.

real, por exemplo, de empoderamento da muller.

Hoy, hemos traído aquí una moción conjunta de un colectivo básicamente conformado por mujeres, en esta empresa que nos ha
dejado ya aquí en este Salón de
Plenos. La moción de ALN TELEMARK. Bueno, pues, esto es
real. Quiero decir, un programa de
empoderamiento, donde uno pueda ayudar, guiar y levantar a colectivos de este tipo, que lo están
pasando realmente mal, que además son colectivos de mujeres,
normalmente. En donde una serie
de circunstancias familiares y
sociales les ha llevado a tener trabajos, ciertamente algo precarios,
en muchos aspectos y que no hay
otra.

Hoxe, trouxemos aquí unha moción conxunta dun colectivo basicamente conformado por mulleres, nesta empresa que nos deixou
xa aquí neste Salón de Plenos. A
moción de ALN TELEMARK. Bo,
pois, isto é real. Quero dicir, un
programa de empoderamento,
onde un poida axudar, guiar e
levantar a colectivos deste tipo,
que o están pasando realmente
mal, que ademais son colectivos
de mulleres, normalmente. Onde
unha serie de circunstancias familiares e sociais levoulles a ter
traballos, certamente algo precarios, en moitos aspectos e que
non hai outra.

Bueno, pues, actuemos ahí. Actuemos en la violencia de género,
también, pero de modo real, hasta
de acompañamientos reales, donde nos permita la ley a los organismos municipales. seguir de
cerca a aquellas mujeres que están
en verdadero… que ponen o que
están poniendo su vida en verdadero riesgo.

Bo, pois, actuemos aí. Actuemos
na violencia de xénero, tamén,
pero de modo real, ata de acompañamentos reais, onde nos permita a lei aos organismos municipais. Seguir de preto a aquelas
mulleres que están en verdadeiro… que poñen o que están a poñer a súa vida en verdadeiro risco.

Dicho esto, todo nuestro apoyo a
esa moción. No podría ser de otra
forma, pero queremos recordar lo
que somos básicamente, lo que
hacemos y que todavía estamos
esperando a que haya algo por
parte del sistema de Igualdad en
este Ayuntamiento, que apoyo
realmente vaya y vaya realmente,

Dito isto, todo o noso apoio a esa
moción. Non podería ser doutra
forma, pero queremos lembrar o
que somos básicamente, o que
facemos e que aínda estamos a
esperar a que haxa algo por parte do sistema de Igualdade neste
Concello, que apoio realmente
vaia e vaia realmente, detrás de

detrás de quien lo necesite.

quen o necesite.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Longueira.

Moitas grazas, señora Longueira.

Señora Fraga.

Señora Fraga.

Señor Fraga Sáenz

Señor Fraga Sáenz

Si.

Si.

Boa tarde.

Boa tarde.

Bueno, dicir que estamos totalmente de acordo coa moción
presentada polo Bloque Nacionalista Galego e, tamén dacordo
coas dificultades que ten realmente levar á práctica o que pensamos e o que dicimos e o que
proxectamos, porque bueno, porque non depende exclusivamente
de nós.

Bo, dicir que estamos totalmente
de acordo coa moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego e, tamén dacordo coas dificultades que ten realmente levar
á práctica o que pensamos e o
que dicimos e o que proxectamos,
porque bo, porque non depende
exclusivamente de nós.

No que depende de nós, lembrar
que si, que hai unha serie de medidas que, de feito, algunas das
que mencionou agora a señora
Longueira, pois, senón están xa no
perfil do contratante. Cousas como ampliar a atención que antes
era exclusivamente para menores
en situación de violencia, agora as
mulleres, próximamente, se abrirá,
e agora me alegro de que o dixera,
porque non me lembraba á hora
de pensar a resposta para esta moción, unha escola de empoderamento para mulleres,
porque
cremos que, efectivamente, non se

No que depende de nós, lembrar
que si, que hai unha serie de medidas que, de feito, algunhas das
que mencionou agora a señora
Longueira, pois, senón están xa
no perfil do contratante. Cousas
como ampliar a atención que antes era exclusivamente para menores en situación de violencia,
agora as mulleres, próximamente,
abrirase, e agora alégrome de
que o dixera, porque non me
lembraba á hora de pensar a resposta para esta moción, unha escola de empoderamento para mulleres, porque cremos que, efecti-

trata de que solo nós fagamos o
asistencialismo en este campo da
violencia machista, que é o que se
ven facendo desde casi todas as
administración e desde hai moitos
anos, senón tamén, empezar a traballar directamente con mulleres,
para que así se leve a cabo.

vamente, non se trata de que só
nós fagamos o asistencialismo
neste campo da violencia machista, que é o que ven facendo desde
case todas as administración e
desde hai moitos anos, senón
tamén, empezar a traballar directamente con mulleres, para que
así se leve a cabo.

Ademais de todo isto, está, bueno,
está esta aposta deste goberno,…

Ademais de todo isto, está, bo,
está esta aposta deste goberno,…

A las dieciocho horas y quince
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Lema Suárez.

Ás dezaoito horas e quince minutos entra no Salón de Sesións o
señor Lema Suárez.

… non sólo por crear una concellería ad hoc para estas cousas,
senón tamén ferramentas como,
por exemplo, a instrución de
transversalidade, que se levou a
cabo desde a Concellería para
cambiar un pouco o que, en xeral,
se recolle nesta moción, que son
cuestións, tamén de imaxe e de ir
cambiando, non sólo, a nosa linguaxe que, por certo, aproveito
para convidar ao Pleno e aos ausentes, a empezar a utilizar unha
linguaxe máis inclusiva e senón,
mais alá, en temas de imaxe e iso
é moi difícil concienciar en esa
materia. Moitas veces as persoas
e as propias estructuras deste tamaño non son fáciles de ir modificando, pero evidentemente estamos traballando niso.

…non só por crear unha concellería ad hoc para estas cousas, senón tamén ferramentas como, por
exemplo, a instrución de transversalidade, que se levou a cabo
desde a Concellería para cambiar
un pouco o que, en xeral, se recolle nesta moción, que son cuestións, tamén de imaxe e de ir
cambiando, non só, a nosa linguaxe que, por certo, aproveito
para convidar ao Pleno e aos ausentes, a empezar a utilizar unha
linguaxe máis inclusiva e senón,
mais alá, en temas de imaxe e iso
é moi difícil concienciar nesa materia. Moitas veces as persoas e
as propias estruturas deste tamaño non son fáciles de ir modificando, pero evidentemente estamos traballando niso.

E tamén queremos chegar un pouco, non a ter simplemente, tal e
como se recolle na moción, que xa
digo que estamos totalmente de

E tamén queremos chegar un
pouco, non a ter simplemente, tal
e como se recolle na moción, que
xa digo que estamos totalmente de

acordo co que nela se reflexa, e
non participar desas actividades
que se podan propoñer, senón que
chegue ese día, no que non se
propoña xa estas actividades que
sería o ideal, facendo o traballo de
corresponsabilidade coa cidadanía, e de sensibilización, tal e
como, se está facendo desde idades cada vez máis temperás e traballando coa sociedade civil, para
que sexa ela a que conscientemente non realice determinadas actividades e accións, que perpetúan
unha imaxe das mulleres e das
persoas e dos colectivos diversos,
deningrante, que non reforzan esterotipos, que non usen o noso
corpo como reclamo, etcétera.

acordo co que nela se reflicte, e
non participar desas actividades
que se poidan propoñer, senón
que chegue ese día, no que non se
propoña xa estas actividades que
sería o ideal, facendo o traballo
de corresponsabilidade coa cidadanía, e de sensibilización, tal e
como, se está a facer desde idades
cada vez máis temperás e traballando coa sociedade civil, para
que sexa ela a que conscientemente non realice determinadas actividades e accións, que perpetúan
unha imaxe das mulleres e das
persoas e dos colectivos diversos,
deningrante, que non reforzan
esterotipos, que non usen o noso
corpo como reclamo, etcétera.

E chamo tamén aos grupos, ao
ausente e a algún dos presentes,
tamén, a ter en conta que, nalgúns
casos, temos dificultades para
identificar esas imaxes denigrantes das mulleres, como xa temos
falado cando defendían algunhas
cuestións que se defenderon neste
Pleno, tamén, por parte, por exemplo, do Partido Socialista. Teñamos en conta, as veces, cando
defendamos que temos que mirar
(…) que usos xa. Ese é o tema
do (…), da transversalidade de
xénero. Poñernos sempre as gafas
violetas para mirar determinadas
cousas que defendemos.

E chamo tamén aos grupos, ao
ausente e a algúns dos presentes,
tamén, a ter en conta que, nalgúns
casos, temos dificultades para
identificar esas imaxes denigrantes das mulleres, como xa temos
falado cando defendían algunhas
cuestións que se defenderon neste
Pleno, tamén, por parte, por exemplo, do Partido Socialista. Teñamos en conta, as veces, cando
defendamos que temos que mirar
(…) que usos xa. Ese é o tema do
(…), da transversalidade de xénero. Poñernos sempre as lentes
violetas para mirar determinadas
cousas que defendemos.

Bueno, sen máis, dicir que estamos totalmente de acordo coa
moción, que estamos traballando e
me gustaría aproveitar, tamén,
para agradecer o bo traballo que

Bo, sen máis, dicir que estamos
totalmente dacordo coa moción,
que estamos traballando e gustaríame aproveitar, tamén, para
agradecer o bo traballo que se

se está realizando na Comisión de
Igualdade e Diversidade que creo
que é das que estamos traballando
con bastante traballo conxunto.
Creo estamos intentando arrimar a
ascua para a mesma sardiña.

está realizando na Comisión de
Igualdade e Diversidade que creo
que é das que estamos traballando con bastante traballo conxunto. Creo estamos a tentar arrimar
a ascua para a mesma sardiña.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Procedemos á votación da moción.

Procedemos á votación da moción.

Votación de la segunda moción
del Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Votación da segunda moción do
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Seguidamente la Presidencia somete a votación la segunda moción presentada por el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista
Gallego-Asembleas
Abertas
(BNG-AA), produciéndose el siguiente resultado:

Seguidamente a presidencia somete 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) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (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 contabiliza la abstención de
D. Alberto Lema Suárez (MA), 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. Alberto Lema Suárez (MA), 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 por
unanimidade dos presentes.

Queda aprobada a moción por
unanimidade dous presentes.

118 – Mocion sobre la regulación de ayudas públicas a festejos y eventos que degradan y
cosifican la imagen de las mujeres y de la representación institucional del Ayuntamiento de A
Coruña y de las y de los miembros del Gobierno municipal en
estas actividades.

118 - Mocion sobre a regulación de axudas públicas a festexos e eventos que degradan e
cousifican a imaxe das mulleres
e da representación institucional
do Concello da Coruña e das e
dos membros do Goberno municipal nestas actividades.

Acuerdo

Acordo

- Que el Ayuntamiento de A Coruña incluya, en la forma que legal y administrativa que se considere más adecuada, cláusulas en
las convocatorias de ayudas, actividades y/o festejos en las que se
condicione la concesión de las
mismas a la no utilización de la
imagen de la mujer como reclamo
y con connotaciones de tipo sexual o a la denigración de su imagen.

- Que o Concello da Coruña inclúa, na forma que legal e administrativa que se considere máis
acaída, cláusulas nas convocatorias de axudas, actividades e/ou
festexos nas que se condicione a
concesión das mesmas á non utilización da imaxe da muller como
reclamo e con connotacións de
tipo sexual ou á denigración da
súa imaxe.

- De igual manera, que el Ayuntamiento de A Coruña no suscriba

- De igual xeito, que o Concello
da Coruña non subscriba e/ou

y/o no conceda ningún convenio
nominativo, de colaboración, o de
cualquiera otra índole, con entidades, asociaciones, fundaciones y/o
empresas que empleen la imagen
de la mujer como reclamo y con
connotaciones de tipo sexual o de
denigración de su imagen, tanto
en su actuación o quehacer diario
como en campañas puntuales o
publicitarias.

non conceda ningún convenio
nominativo, de colaboración, ou
de calquera outra índole, con entidades, asociacións, fundacións
e/ou empresas que empreguen a
imaxe da muller como reclamo e
con connotacións de tipo sexual
ou de denigración da súa imaxe,
tanto na súa actuación ou quefacer diario como en campanas
puntuáis ou publicitarias.

- Que representantes del Gobierno
municipal no participen en aquellos actos o eventos en los que se
utilice la imagen de las mujeres
como reclamo u objeto decorativo, tales como nombramientos de
"reinas", “misses”, “princesas”,
“damas de honor” o cualquier denominación con connotación claramente misógina, cosificadora
y/o donde la imagen de las mujeres sea empleada de manera vejatoria, humillante, degradante o en
condiciones no igualitarias.

- Que representantes do Goberno
municipal non participen naqueles actos ou eventos nos que se
utilice a imaxe das mulleres como
reclamo ou obxecto decorativo,
tais como nomeamentos de "raíñas", “misses”, “princesas”,
“damas de honra” ou calquera
denominación con connotación
claramente misóxina, cousificadora e/ou onde a imaxe das mulleres sexa empregada de xeito
vexatorio, humillante, degradante
ou en condicións non igualitarias.

- Que se traslade el acuerdo a
otras instituciones de ámbito comarcal y supramunicipal instándolas a que se tomen acuerdos en
este mismo sentido para promover
una actuación coordinada de todas
las instituciones en esta materia.

- Que se traslade o acordo a outras institucións de ámbito comarcal e supramunicipal instándoas a que se tomen acordos neste mesmo sentido para promover
unha actuación coordinada de
todas as institucións nesta materia.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción número tres do Bloque
Nacionalista Galego, recollendo a
proposta da Iniciativa Galega pola

Moción número tres do Bloque
Nacionalista Galego, recollendo
a proposta da Iniciativa Galega

Memoria, na que participa a Comisión pola Recuperación da
Memoria Histórica da Coruña,
sobre a recuperación da memoria
histórica e de condena da ditadura.

pola Memoria, na que participa a
Comisión pola Recuperación da
Memoria Histórica da Coruña,
sobre a recuperación da memoria
histórica e de condena da ditadura.

Tercera.- Moción del Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista Galego-Asembleas Abertas
(BNG-AA) sobre la recuperación de la memoria histórica y
de condena de la dictadura.

Terceira.- Moción do Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA) sobre a recuperación da memoria histórica e
de condena da ditadura.

Ten a palabra dona Avia Veira
para a lectura da parte resolutiva
da moción.

Ten a palabra dona Avia Veira
para a lectura da parte resolutiva
da moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

O Grupo Municipal do BNG, recollendo a proposta da Iniciativa
Galega pola Memoria, na que participa a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, propón a adopción dos seguintes acordos:

O Grupo Municipal do BNG, recollendo a proposta da Iniciativa
Galega pola Memoria, na que
participa a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica
da Coruña, propón a adopción
dos seguintes acordos:

Primeiro.- O Concello da Coruña
expresa a súa condena do golpe de
estado militar de 1936 e da Ditadura franquista.

Primeiro.- O Concello da Coruña
expresa a súa condena do golpe
de estado militar de 1936 e da
Ditadura franquista.

Segundo.- O Concello da Coruña
promoverá ao longo do ano 2016
o desenvolvemento dun programa
de actividades -en colaboración
con entidades da memoria e outras
administracións- arredor da memoria histórica, a represión e a
resistencia contra o fascismo.

Segundo.- O Concello da Coruña
promoverá ao longo do ano 2016
o desenvolvemento dun programa
de actividades -en colaboración
con entidades da memoria e outras administracións- arredor da
memoria histórica, a represión e
a resistencia contra o fascismo.

Tres.- O Concello da Coruña organizará unha homenaxe pública
aos cargos políticos e aos traballadores e traballadoras da Institución que foron vítimas da represión franquista.

Tres.- O Concello da Coruña organizará unha homenaxe pública
aos cargos políticos e aos traballadores e traballadoras da Institución que foron vítimas da represión franquista.

Catro.- O Concello da Coruña
acorda a eliminación, supresión
ou anulación, de seguir estando
vixentes, dos acordos, distincións
e símbolos, e calquera outra manifestación institucional, que reflictan a adhesión e colaboración da
Institución coa Ditadura.

Catro.- O Concello da Coruña
acorda a eliminación, supresión
ou anulación, de seguir estando
vixentes, dos acordos, distincións
e símbolos, e calquera outra manifestación institucional, que reflictan a adhesión e colaboración
da Institución coa Ditadura.

Presidencia

Presidencia

Ben.

Ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Ten a palabra para a defensa da
moción.

Ten a palabra para a defensa da
moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

Se dixen antes que con algunha
das mocións, seguramente, o Partido Popular se sentiría incómodo,
creo que coa que máis se sentiría
incómodo sería con isto, porque
cómpre lembrar que é unha organización política que, ainda non
condenou a ditadura, nin o levantamento do 18 de xullo de 1936.
Ben.

Se dixen antes que con algunha
das mocións, seguramente, o Partido Popular se sentiría incómodo, creo que coa que máis se sentiría incómodo sería con isto,
porque cómpre lembrar que é unha organización política que, ainda non condenou a ditadura, nin
o levantamento do 18 de xullo de
1936.
Ben.

O próximo 18 de xullo de 2016, é

O próximo 18 de xullo de 2016, é

dicir, dentro de moi pouco, cumprense 80 anos do golpe de estado
militar contra o réxime democrático vixente no Estado español. Un
levantamento militar que en Galiza foi orixe, ademais dunha cruenta e brutal represión ao longo dos
anos da guerra e durante todo o
período da ditadura franquista.

dicir, dentro de moi pouco, cumprense 80 anos do golpe de estado
militar contra o réxime democrático vixente no Estado español.
Un levantamento militar que en
Galicia foi orixe, ademais dunha
cruenta e brutal represión ao longo dos anos da guerra e durante
todo o período da ditadura franquista.

A represión foi especialmente violenta nos anos da guerra e masterializouse en Galiza no asasinato
de máis de 5.000 persoas, noutras
múltiples violencias físicas. Encarceramentos masivos, violacións, rapado do cabelo, inxesta
de aceite de richo. Unha represión
que se exerceu con caracteres especialmente violentos e machistas,
no caso das mulleres.

A represión foi especialmente violenta nos anos da guerra e masterializouse en Galicia no asasinato de máis de 5.000 persoas,
noutras múltiples violencias físicas. Encarceramentos masivos,
violacións, rapado do cabelo,
inxesta de aceite de richo. Unha
represión que se exerceu con caracteres especialmente violentos e
machistas, no caso das mulleres.

Nos anos da guerra e ao longo de
toda a dictadura franquista, a represión tivo outras múltiples manifestacións. Depuracións laboráis, sancións económicas, espolio
de bens, persecución ideolóxica,
acoso psicolóxico, exclusión social, etcétera. A Imposición violenta da ideoloxía, da moral, da
educación e dos valores franquistas afectou a toda a sociedade e os
seus efectos, digamos, prolongaronse no tempo, moito máis aló de
1975. O exercicio da memoria
histórica, o coñecemento da verdade, a xustiza, a reparación e a
rehabilitación das persoas perseguidas polo fascismo, son dereitos
humanos fundamentais que temos
como sociedade e obrigas que ad-

Nos anos da guerra e ao longo de
toda a ditadura franquista, a represión tivo outras múltiples manifestacións. Depuracións laboráis, sancións económicas, espolio de bens, persecución ideolóxica, acoso psicolóxico, exclusión
social, etcétera. A imposición
violenta da ideoloxía, da moral,
da educación e dos valores franquistas afectou a toda a sociedade
e os seus efectos, digamos, prolongaronse no tempo, moito máis
aló de 1975. O exercicio da memoria histórica, o coñecemento
da verdade, a xustiza, a reparación e a rehabilitación das persoas perseguidas polo fascismo,
son dereitos humanos fundamentais que temos como sociedade e

quirimos coas familias e coas vítimas. Ainda que transcorreron
máis de 50 anos do final da ditadura e da restauración do réxime
democrático, o Estado español
carece dunha auténtica política
pública da memoria, que permita
o coñecemento da verdade histórica, a reparación e rehabilitación
das vítimas, o exercicio da xustiza, e a superación de afenda das
feridas físicas e morais causadas
polo levantamento militar, do que
se fai este mes 80 anos. Así aparece recollido no informe do Relator
da ONU para os Dereitos Humanos, Paul de Greig, que pon de
manifesto, precisamente, as eivas,
carencias e obrigas do Estado español en relación con esta materia.
As institucións públicas deben ter
un posicionamento claro e duro,
de condena do golpe de estado do
36, da ditadura franquista e tamén
da brutal represión que sufriron
miles de galegos, miles de galegas, miles de coruñesas, tamén, ao
longo deste terrible período histórico. Nós cremos que este 80
aniversario é unha oportunidade
tamén, que temos de hixene democrática, tamén, nas institucións
e dixo (…) especialmente esta
moción, de hixenizar a institución,
de honrar a que foi vítima, por
suposto, de quitarlle as honras a
quen foi verdugo, porque houbo
vítimas e verdugos houbo, e quen
estaba nun goberno, nunha institución, que era participante dunha
sociedade democrática e houbo
quen impuxo, pola forza e coa
violencia puxo un réxime antide-

obrigas que adquirimos coas familias e coas vítimas. Ainda que
transcorreron máis de 50 anos do
final da ditadura e da restauración do réxime democrático, o
Estado español carece dunha auténtica política pública da memoria, que permita o coñecemento
da verdade histórica, a reparación e rehabilitación das vítimas,
o exercicio da xustiza, e a superación de afenda das feridas físicas
e morais causadas polo levantamento militar, do que se fai este
mes 80 anos. Así aparece recollido no informe do Relator da ONU
para os Dereitos Humanos, Paul
de Greig, que pon de manifesto,
precisamente, as eivas, carencias
e obrigas do Estado español en
relación con esta materia. As
institucións públicas deben ter un
posicionamento claro e duro, de
condena do golpe de estado do
36, da ditadura franquista e
tamén da brutal represión que
sufriron miles de galegos, miles
de galegas, miles de coruñesas,
tamén, ao longo deste terrible
período histórico. Nós cremos que
este 80 aniversario é unha oportunidade tamén, que temos de hixene democrática, tamén, nas
institucións e dixo (…) especialmente esta moción, de hixenizar a
institución, de honrar a que foi
vítima, por suposto, de quitarlle
as honras a quen foi verdugo,
porque houbo vítimas e verdugos
houbo, e quen estaba nun goberno, nunha institución, que era
participante dunha sociedade democrática e houbo quen impuxo,

mocrático. Polo tanto, non son
iguais todos os que, dos que falamos.

pola forza e coa violencia, puxo
un réxime antidemocrático. Polo
tanto, non son iguais todos os
que, dos que falamos.

Nada máis e moitas grazas.

Nada máis e moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Polo Grupo Socialista, señora
Longueira.

Polo Grupo Socialista, señora
Longueira.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Gracias.

Grazas.

Decía hace poco más de cuatro
años, un poco antes de su fallecimiento, Isaac Díaz Pardo, que no
nos fiásemos, que en este país la
transición, no había terminado y
realmente, en algún sentido y en
algún aspecto del pensamiento
político y también social, esto es
cierto. A veces, parece que en este
país la transición no acaba de terminar. Y dicho esto, malos tiempos en los que hay que reivindicar
la evidencia, pero aquí estamos
otra vez, tratando de, yo diría,
aunque la moción del Bloque tiene esta parte reivindicativa, de lo
que ha sucedido aquí durante largos años y durante una represión
cruel. Nosotros nos posicionaremos, evidente-mente, a favor de
esta moción:

Dicía hai pouco máis de catro
anos, un pouco antes do seu falecemento, Isaac Díaz Pardo, que
non nos fiásemos, que neste país a
transición, non terminara e realmente, nalgún sentido e nalgún
aspecto do pensamento político e
tamén social, isto é certo. Ás veces, parece que neste país a transición non acaba de terminar. E
dito isto, malos tempos nos que
hai que reivindicar a evidencia,
pero aquí estamos outra vez, tratando de, eu diría, aínda que a
moción do Bloque ten esta parte
reivindicativa, do que sucedeu
aquí durante longos anos e durante unha represión cruel. Nós
situarémonos, evidentemente, a
favor desta moción:

Primero, agradeciendo el trabajo
de la Comisión de la Memoria
Histórica. Ya vemos por ahí que

Primeiro, agradecendo o traballo
da Comisión da Memoria Histórica. Xa vemos por aí que está al-

está alguno de sus miembros. Una
Comisión que se crea al amparo
de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, por
el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Y nos posicionamos también, propiciando y alentando, que se ponga en positivo,
aquello que ha estado años oculto
y aquello que ha estado durante
años sin referenciar, en lo que es
una parte importante e indispensable de nuestra historia. Ahí está,
bueno, pues, por parte del Gobierno Socialista. Es la construcción de la Fundación Luís Seoane,
por ejemplo, la construcción de
la casa Casares Quiroga, el callejero de esta ciudad, en donde existen nombres de ilustres personajes
de la II República. La puesta en
marcha para volver a la normalidad de nuestro callejero y que se
sigue ahora por el gobierno de la
Marea, con lo cual, bueno, pues,
es iniciar un camino que se había
iniciado, pero insisto si esta moción se lleva a cabo, es decir, si
además de hablarlo aquí, tenemos
la alegría de verla realizada, nos
gustaría mucho que la enseñanza
y que el camino para aquellos que
afortunadamente no conocieron,
ni las consecuencias, ni la crueldad de este período, fueron camino del descubrimiento y estoy
pensando aquí, por ejemplo, en
cuadros como, o en libros como
homenaje a la Torre de Hércules
de Luís Seoane, que se hace en el
exilio, pensando en lo que era la
ciudad que dejó amenazado de
muerte. O en el asesinato de Ju-

gún dos seus membros. Unha
Comisión que se crea ao amparo
da Lei da Memoria Histórica,
aprobada no ano 2007, polo Goberno de José Luís Rodríguez Zapatero. E situámonos tamén, propiciando e alentando, que se poña
en positivo, aquilo que estivo
anos oculto e aquilo que estivo
durante anos sen referenciar, no
que é unha parte importante e
indispensable da nosa historia. Aí
está, bo, pois, por parte do Goberno Socialista. É a construción
da Fundación Luís Seoane, por
exemplo, a construción da casa
Casares Quiroga, o rueiro desta
cidade, onde existen nomes de
ilustres personaxes da II República. A posta en marcha para volver á normalidade do noso rueiro
e que se segue agora polo goberno da Marea, co cal, bo, pois,
é iniciar un camiño que se
iniciou, pero insisto se esta moción lévase a cabo, é dicir, se
ademais de falalo aquí, temos a
alegría de vela realizada, gustaríanos moito que o ensino e que o
camiño para aqueles que afortunadamente non coñeceron, nin as
consecuencias, nin a crueldade
deste período, foron camiño do
descubrimento e estou a pensar
aquí, por exemplo, en cadros como, ou en libros como homenaxe
á Torre de Hércules de Luís
Seoane, que se fai no exilio, pensando no que era a cidade que
deixou ameazado de morte. Ou no
asasinato de Julián Grimau, un
cadro insigne da súa obra. É dicir, eu creo que hai moito que

lián Grimau, un cuadro insigne de
su obra. Es decir, yo creo que hay
mucho que descubrir de lo que
nos ha legado, de lo que se nos ha
robado, en muchísimas ocasiones,
de una generación culta, ilustrada,
posiblemente la mejor generación
de creadores de la historia de España en su conjunto, como fue la
gallega, en aquel momento y que
por muchas otras cuestiones a lo
largo de los años, no se ha transmitido ese patrimonio cultural y,
por otro lado, evidentemente, el
conocimiento veraz de la historia.
Nunca seremos lo suficientemente, nosotros mismos, si nuestra
historia no está suficientemente
reconocida.

descubrir do que nos legou, do
que se nos roubou, en moitísimas
ocasións, dunha xeración culta,
ilustrada, posiblemente a mellor
xeración de creadores da historia
de España no seu conxunto, como
foi a galega, naquel momento e
que por moitas outras cuestión ao
longo dos anos, non se transmitiu
ese patrimonio cultural e doutra
banda, evidentemente, o coñecemento veraz da historia. Nunca
seremos o suficientemente, nós
mesmos, se a nosa historia non
está suficientemente recoñecida.

En cualquier caso e dicho esto,
todo nuestro apoyo a estos actos y
a ver si hay suerte y los podemos
realizar.

En calquera caso e dito isto, todo
o noso apoio a estes actos e a ver
se hai sorte e podémolos realizar.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Longueira.

Moitas grazas, señora Longueira.

Señor Sande.

Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Ola a todos. Moi boa tarde, presentes e ausentes.

Ola a todos. Moi boa tarde, presentes e ausentes.

Por suposto, a favor da moción.
Como saben, o Goberno Municipal está traballando nesa dirección, logo de realizar unha primeira fase de cumprimento, en todas
as cousas de acordos primarios
que quedaron pendentes do 2009 e

Por suposto, a favor da moción.
Como saben, o Goberno Municipal está traballando nesa dirección, logo de realizar unha
primeira fase de cumprimento, en
todas as cousas de acordos primarios que quedaron pendentes

tamén, con actividades varias, non
só os cambios no rueiro.

do 2009 e tamén, con actividades
varias, non só os cambios no
rueiro.

Entre esas cousas, recuperouse o
contacto coa asociacións que levan anos nesa procura de xustiza
histórica. E efectivamente, como
dicía a concelleira Avia Veira, un
non pode menos que pensar, que o
PP, o Partido Popular, monta o
paripé das mocións, por exemplo,
para eludir debates como este.
(…) o baleiro casi, para non ter
que rendir contas, ou asumir o seu
posicionamento entorno ao pasado
do país. Curioso, como os últimos
días vimos episodios xudiciais de
insumisión, que teñen que ver coa
insumisión política e administrativa, ou dito máis vulgarmente, ao
escaqueo en aplicación da Lei da
Memoria Histórica, realizado polo
Partido Popular e así o avalan,
como digo, bastantes casos recentes. E curioso, como a aplicación
da Lei da Memoria, nun país onde
é casi, diríamos, que a rebelión
contra a realidade republicana, lle
seguiu, tantísimos anos despois,
logo de 2007, a rebelión contra
esta Lei, imposibilitando, ademáis, unha plena restitución da
historia.

Entre esas cousas, recuperouse o
contacto coa asociacións que
levan anos nesa procura de xustiza histórica. E efectivamente, como dicía a concelleira Avia Veira,
un non pode menos que pensar,
que o PP, o Partido Popular,
monta o paripé das mocións, por
exemplo, para eludir debates como este. (…) ou baleiro case, para non ter que render contas, ou
asumir o seu posicionamento
contorna ao pasado do país. Curioso, como os últimos días vimos
episodios xudiciais de insubmisión, que teñen que ver coa insubmisión política e administrativa, ou dito máis vulgarmente, ao
escaqueo en aplicación da Lei da
Memoria Histórica, realizado polo Partido Popular e así o avalan,
como digo, bastantes casos recentes. E curioso, como a aplicación
da Lei da Memoria, nun país onde
é case, diríamos, que a rebelión
contra a realidade republicana,
lle seguiu, tantísimos anos despois, logo de 2007, a rebelión
contra esta Lei, imposibilitando,
ademáis, unha plena restitución
da historia.

Resulta, desde logo escandaloso,
diría, que compartamos salón de
Pleno con persoas que poden ter
un asomo, non vou dicir de defensa, pero, desde logo, falta de criterio, dunha etapa histórica tan importante como lastimosa. Quen se

Resulta, desde logo escandaloso,
diría, que compartamos salón de
Pleno con persoas que poden ter
un asomo, non vou dicir de defensa, pero, desde logo, falta de criterio, dunha etapa histórica tan
importante como lastimosa. Quen

enche en falar das insuficiencias
democráticas de Venezuela ou
Grecia, parece esquecer que é un
Partido fundado por Ministros
dunha dictadura asasina. Onte
mesmo, nesta cidade, houbo un
ataque fascista contra o Ateneo
libertario Xosé Tarrío, un ataque
que, por suposto, reprobamos,
pero que tamén nos fai pensar
como no Estado español hai ataques ultras, pero parece non haber
votos ultras, curioso. A onde irán.

se enche en falar das insuficiencias democráticas de Venezuela
ou Grecia, parece esquecer que é
un Partido fundado por Ministros
dunha ditadura asasina. Onte
mesmo, nesta cidade, houbo un
ataque fascista contra o Ateneo
libertario Xosé Tarrío, un ataque
que, por suposto, reprobamos,
pero que tamén nos fai pensar
como no Estado español hai ataques ultras, pero parece non haber votos ultras, curioso. A onde
irán.

Xa o dixemos outras veces. Non
interesan as modificacións históricas no rueiro, non interesa ningunha alusión á historia recente,
ningún camiño nesa pedagoxía ou
coñecemento. Nesta estapa, como
dicía, con estas entidades especializadas, á parte doutros proxectos
de memoria, houbo unha recuperación do convenio coa comisión
para a Recuperación da Memoria
Histórica e, bueno, cremos que
pode haber unha amplitude de
todas as tarefas pendentes e que,
desde logo, bueno, as… Creo que,
ademáis, ter que ver cos distintos
modelos que poden convivir, tanto
a Administración como as actividades que realizan os cidadáns, as
homenaxes públicas, ese punto
terceiro, son susceptibles de ampliarse tamén, a outros ámbitos e,
bueno, efectivamente coincidimos, creo, en todos estes puntos e
creo que queda claro, que todos os
presentes, si algo queremos é que
nunca volva a repetirse, non, o
suceso, o suceso máis terrible da

Xa o dixemos outras veces. Non
interesan as modificacións históricas no rueiro, non interesa ningunha alusión á historia recente,
ningún camiño nesa pedagoxía ou
coñecemento. Nesta estapa, como
dicía, nestas entidades especializadas, á parte doutros proxectos
de memoria, houbo unha recuperación do convenio coa comisión
para a Recuperación da Memoria
Histórica e, bo, cremos que pode
haber unha amplitude de todas as
tarefas pendentes e que, desde
logo, bo, as… Creo que, ademáis,
ter que ver cos distintos modelos
que poden convivir, tanto a Administración como as actividades
que realizan os cidadáns, as homenaxes públicas, ese punto terceiro, son susceptibles de ampliarse tamén, a outros ámbitos e,
bo, efectivamente coincidimos,
creo, en todos estes puntos e creo
que queda claro, que todos os
presentes, se algo queremos é que
nunca volva a repetirse, non, o
suceso, o suceso máis terrible da

nosa historia contemporánea, con
todas as consecuencias e, porque
parte do que sucede hoxe, e vou
parafrasear ao concelleiro Alberto
Lema, ten raíces. E algúns parecen negalas.

nosa historia contemporánea, con
todas as consecuencias e, porque
parte do que sucede hoxe, e vou
parafrasear ao concelleiro Alberto Lema, ten raíces. E algúns parecen negalas.

Nada máis. Boa tarde.

Nada máis. Boa tarde.

Presidencia

Presidencia

Moigas grazas, señor Sande. Procedemos á votación da moción.

Moigas grazas, señor Sande. Procedemos á votación da moción.

Votación de la tercera moción
del Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Votación da terceira moción do
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Seguidamente la Presidencia somete a votación la tercera moción
presentada por el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Gallego-Asembleas Abertas (BNGAA), produciéndose el siguiente
resultado:

Seguidamente a presidencia somete a votación a terceira moción
presentada polo Grupo Municipal
do Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA),
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) (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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada por unanimidade
dos presentes.

Queda aprobada por unanimidade dos presentes.

Acuerdo

Acordo

119 – Moción sobre recuperación de la memoria histórica y
de condena de la dictadura.

119 -Moción sobre a recuperación da memoria histórica e de
condena da ditadura.

- El Ayuntamiento de A Coruña
expresa su condena del golpe de
estado militar de 1936 y de la Dictadura franquista.

- O Concello da Coruña expresa a
súa condena do golpe de estado
militar de 1936 e da Ditadura
franquista.

- El Ayuntamiento de A Coruña
promoverá a lo largo del año 2016
el desarrollo de un programa de
actividades -en colaboración con
entidades de la memoria y otras
administraciones- alrededor de la
memoria histórica, la represión y
la resistencia contra el fascismo.

- O Concello da Coruña promoverá ao longo do ano 2016 o
desenvolvemento dun programa
de actividades -en colaboración
con entidades da memoria e outras administracións- arredor da
memoria histórica, a represión e
a resistencia contra o fascismo.

- El Ayuntamiento de A Coruña
organizará un homenaje público a
los cargos políticos y a los trabajadores y trabajadoras de la Institución que fueron víctimas de la
represión franquista.

- O Concello da Coruña organizará unha homenaxe pública aos
cargos políticos e aos traballadores e traballadoras da Institución
que foron vítimas da represión
franquista.

- El Ayuntamiento de A Coruña
acuerda la eliminación, supresión
o anulación, de seguir estando
vigentes, de los acuerdos, distinciones y símbolos, y cualquiera
otra manifestación institucional,
que reflejen la adhesión y colaboración de la Institución con la Dictadura.

- O Concello da Coruña acorda a
eliminación, supresión ou anulación, de seguir estando vixentes,
dos acordos, distincións e símbolos, e calquera outra manifestación institucional, que reflictan a
adhesión e colaboración da Institución coa Ditadura.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, sobre respaldo ao
Ateneo Republicano.

Moción do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, sobre respaldo ao
Ateneo Republicano.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Ten a palabra a señora Barcón.

Ten a palabra a señora Barcón.

Mociones del Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE)

Mocións do Grupo Municipal do
Partido
Socialista
(PSdeGPSOE)

Primera.- Moción sobre respaldo al Ateneo Republicano.

Primeira.- Moción sobre respaldo ao Ateneo Republicano.

Intervenciones

Intervencións

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

El Partido Socialista PSOE, presenta la siguiente moción:

O Partido Socialista PSOE, presenta a seguinte moción

1.El Pleno Municipal insta al Gobierno local a alcanzar un acuerdo
con el Ateneo Republicano que
recoja

1.O Pleno Municipal insta ao Goberno local a alcanzar un acordo
co Ateneo Republicano que recolla

- el mantenimiento de una programación anual estable de debates y encuentros -tal y como ha
realizado ARGA en estos años- en
torno a la idea republicana y el
análisis de la actualidad política y
social española

- o mantemento dunha programación anual estable de debates e
encontros -tal e como realizou
ARGA nestes anos- ao redor da
idea republicana e a análise da
actualidade política e social española

- facilitar al Ateneo Republicano
una sede municipal, permitiendo

- facilitar ao Ateneo Republicano
unha sede municipal, permitindo

de esta manera un desahogo económico y una mayor capacidad
para llevar a cabo la labor de divulgación social, cultural y cívica.

desta maneira un desafogo económico e unha maior capacidade
para levar a cabo a súa labor de
divulgación social, cultural e cívica.

- el Ateneo Republicano cedería al
Ayuntamiento sus fondos bibliográficos, con el objetivo de que
pudieran ser consultados, conocidos y utilizados por todos aquellos
ciudadanos y ciudadanas que lo
desearan.

- o Ateneo Republicano cedería
ao Concello os seus fondos bibliográficos, co obxectivo de que
puidesen ser consultados, coñecidos e utilizados por todos aqueles
cidadáns e cidadás que o desexasen.

2. El Pleno Municipal insta al Gobierno local a impulsar la creación, en la Casa Casares de la
“Casa de la República”, como lugar de recuperación y divulgación
de la memoria republicana local,
en colaboración con el Ateneo
Republicano.

2. O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a impulsar a creación, na Casa Casares da “Casa
da República”, como lugar de
recuperación e divulgación da
memoria republicana local, en
colaboración co Ateneo Republicano.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Barcón.

Moitas grazas, señora Barcón.

Ten a palabra para a defensa da
moción.

Ten a palabra para a defensa da
moción.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Presentamos esta moción como
una petición expresa de la dirección, de la directiva del Ateneo
Republicano y de su Presidente
Juan Luís Alvajar.

Presentamos esta moción como
unha petición expresa da dirección, da directiva do Ateneo Republicano e do seu presidente
Juan Luís Alvajar.

Es una moción que creo que da

É unha moción que creo que da

continuidad a la moción que se
acaba de debatir. Una moción que
habla de una entidad fundada,
creada en esta ciudad, el 14 de
junio de 1998, creo recordar, que
a lo largo de estos 18 años ha servido de foro, de encuentro, de reflexión, de debate, de recuperación de esa memoria republicana,
de una recuperación, además sosegada y abierta, bueno, pues, incorporando voces que nos traían
los ecos de un pasado republicano,
de una realidad republicana que
había sido borrada por aquellos
que fueron vencedores, que vencieron, pero que no convencieron,
como decía Unamuno, pero que
lograron imponer sus nombres y
una única realidad. Un único relato histórico, bien, gracias a entidades. Se hablaba de la recuperación de la memoria histórica…
También, como este Ateneo Repulicano, recuperamos esa historia
oculta, esa historia del republicanismo local, cuyo, seguramente,
mayor exponente fue el Presidente
o el Primer Ministro, el Presidente
del Gobierno, Santiago Casares
Quiroga.

continuidade á moción que se
acaba de debater. Unha moción
que fala dunha entidade fundada,
creada nesta cidade, o 14 de xuño
de 1998, creo lembrar, que ao
longo destes 18 anos serviu de
foro, de encontro, de reflexión, de
debate, de recuperación desa
memoria republicana, dunha recuperación, ademais sosegada e
aberta, bo, pois, incorporando
voces que nos traían os ecos dun
pasado republicano, dunha realidade republicana que fora borrada por aqueles que foron vencedores, que venceron, pero que non
convenceron, como dicía Unamuno, pero que lograron impoñer
os seus nomes e unha única realidade. Un único relato histórico,
ben, grazas a entidades. Falábase
da recuperación da memoria histórica… Tamén, como este Ateneo
Repulicano, recuperamos esa historia oculta, esa historia do republicanismo local, cuxo, seguramente, maior expoñente foi o presidente ou o primeiro ministro, o
presidente do goberno, Santiago
Casares Quiroga.

Yo siempre digo que, si hay algún
crimen horroroso que se pueda
hacer contra un político, además
de asesinarle, de matarle, de robarle todo lo que tiene, es tratar de
negar su existencia. Recordarán
que eso fue lo que se intentó con
Santiago Casares Quiroga. Fue
arrancar la hoja que daba fe de su
nacimiento, para borrar absolutamente su paso por la historia.

Eu sempre digo que, se hai algún
crime horroroso que se poida facer contra un político, ademais de
asasinarlle, de matarlle, de
roubarlle todo o que ten, é tratar
de negar a súa existencia. Lembrarán que iso foi o que se tentou
con Santiago Casares Quiroga.
Foi arrincar a folla que daba fe
do seu nacemento, para borrar
absolutamente o seu paso pola

historia.
Bien. Sin embargo, esta moción,
lo que propone es un acuerdo y lo
hace, además, con un espíritu de
recuperar aquellas palabras que
dijo Manuel Azaña. Aquello de
paz, piedad y perdón. Que no es
silencio, que no es olvido, que no
es borrar de la memoria, que es
dar honor, pero caminar también,
mirando hacia adelante.

Ben. Con todo, esta moción, o que
propón é un acordo e faio, ademáis, cun espírito de recuperar
aquelas palabras que dixo Manuel Azaña. Aquilo de paz, piedade e perdón. Que non é silencio,
que non é esquecemento, que non
é borrar da memoria, que é dar
honra, pero camiñar tamén, mirando cara a adiante.

Este trabajo inteligente es el que
ha hecho el Ateneo Republicano a
lo largo de estos años, que además
de recuperar la memoria y de
traernos el debate y recuperar
aquella historia del republicanismo, fue capaz, también, de abrir
debates, bueno, pues, muy candentes en la realidad política.
Buena parte de los que están aquí
han sido protagonistas de esos
debates y han tenido la oportunidad de participar en los mismos.
Creemos, que está entidad que
está pasando dificultades económicas, merece ese reconocimiento, ese acuerdo, y ellos proponen
ese acuerdo; se lo han propuesto a
usted. Hoy lo traemos aquí, porque nos parecía que era una buena
manera de, no sé si, conmemorar
o de hacerlo en los días anteriores
a ese 80 aniversario, a ese golpe
de Estado terrorífico que, bueno,
pues, trató de borrar la existencia
y el trabajo de muchos republicanos y republicanas de esta ciudad
y de toda España y que, en todo
caso, ese acuerdo pasaría también,
por la cesión de esos 6.000 ejem-

Este traballo intelixente é o que
fixo o Ateneo Republicano ao
longo destes anos, que ademais de
recuperar a memoria e de traernos o debate e recuperar aquela
historia do republicanismo, foi
capaz, tamén, de abrir debates,
bo, pois, moi candentes na realidade política. Boa parte dos que
están aquí foron protagonistas
deses debates e tiveron a oportunidade de participar nos mesmos.
Cremos, que está entidade que
está a pasar dificultades económicas, merece ese recoñecemento,
ese acordó, e eles propoñen ese
acordo; propuxéronllo a vostede.
Hoxe traémolo aquí, porque nos
parecía que era unha boa maneira de, non sei se, conmemorar ou
de facelo nos días anteriores a ese
80 aniversario, a ese golpe de
estado terrorífico que, bo, pois,
tratou de borrar a existencia e o
traballo de moitos republicanos e
republicanas desta cidade e de
toda España e que, en todo caso,
ese acordo pasaría tamén, pola
cesión deses 6.000 exemplares
que teñen como fondos bibliográ-

plares que tienen como fondos
bibliográficos y en unas, por cierto, en unas estanterías que son una
réplica exacta de las estanterías
que Santiago Casares Quiroga
tenía en su casa familiar.

ficos e nuns, por certo, nuns estantes que son unha réplica exacta dos estantes que Santiago Casares Quiroga tiña na súa casa
familiar.

Todos sabemos que pasó con esos
libros. Algunos lo saben, porque
lo recuerdan, otros los saben, porque lo estudiaron, porque alguien
se lo contó y otros lo saben, porque Manolo Rivas nos recordó
que los libros arden mal y, ¡ojalá!
no ardan mal o peor ardió la memoria y, gracias a Dios, todos nos
acordamos.

Todos sabemos que pasou con
eses libros. Algúns o saben, porque o lembran, outros os saben,
porque o estudaron, porque alguén llo contou e outros o saben,
porque Manolo Rivas lembrounos
que os libros arden mal e, oxalá!
non ardan mal ou peor ardeu a
memoria e, grazas a Deus, todos
nos acordamos.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Barcón.

Moitas grazas, señora Barcón.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Ten a palabra dona Avia Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si.

Si.

Bueno, en primeiro lugar, quería
poñer de manifesto unha contradicción do propio Partido Socialista, que fai unha defensa acérrima da república. Obviamente, é
da república que xa se viviu neste
Estado español, pero que para nada contempla, pois, para un futuro
deste Estado español. É unha contradicción bastante chamativa.
Fálase dun futuro nun Estado xusto, igualitario e progresista, e precisamente, a monarquía que con-

Bo, en primeiro lugar, quería poñer de manifesto unha contradición do propio Partido Socialista,
que fai unha defensa acérrima da
república. Obviamente, é da república que xa se viviu neste Estado español, pero que para nada
contempla, pois, para un futuro
deste Estado Español. É unha
contradición bastante chamativa.
Fálase dun futuro nun Estado
xusto, igualitario e progresista, e
precisamente, a monarquía que

sagra a Constitución de 1975,
pois, non di moito dun Estado
xusto, igualitario e progresista,
que ten un Xefe de Estado que he
escollido ou que he nomeado,
pola graza de Deus.

consagra a Constitución de 1975,
pois, non di moito dun Estado
xusto, igualitario e progresista,
que ten un Xefe de Estado que
escolleu ou que nomeou, pola
graza de Deus.

En fin, salvando esta contradicción, a min, como dicía a propia
concelleira, Barcón, ao final, o
que me parece o primeiro punto
de negociación que tería que haber, precisamente, entre o Goberno Municipal e o Ateneo Republicano. Obviamente, non teño
nada en contra desta institución,
desta asociación, pero casi, me
parece máis, fruto dunha conversa,…

En fin, salvando esta contradición, a min, como dicía a propia
concelleira, Barcón, ao final, o
que me parede o primeiro punto
de negociación que tería que haber, precisamente, entre o Goberno Municipal e o Ateneo Republicano. Obviamente, non teño
nada en contra desta institución,
desta asociación, pero case, me
parece máis, froito dunha conversa,…

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

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

… fruto dunha negociación, na
que hai unhas cuestións que se
dan e outras que se reciben. A
cambio dunha sede, eles cederían
eses fondos bibliográficos. Bueno,
eu creo que iso tería que ser máis
froito dunha negociación directa
por parte do Goberno Local con
esta entidade. E demais, bueno,
fálase da sede municipal, de
adxudicarlle unha sede municipal.
Bueno, teño que recordar, que hai
moitas entidades e, sobre todo, do
tipo asociativo sanitario que están
pendentes tamén, de recibir un
oco nos locais municipais que o
precisan. Que o precisan, ademais,
non quero dicilo en perxuízo des-

…fruto dunha negociación, na
que hai unhas cuestións que se
dan e outras que se reciben. A
cambio dunha sede, eles cederían
eses fondos bibliográficos. Bo, eu
creo que iso tería que ser máis
froito dunha negociación directa
por parte do Goberno Local con
esta entidade. E demais, bo, fálase da sede municipal, de adxudicarlle unha sede municipal. Bo,
teño que lembrar, que hai moitas
entidades e, sobre todo, do tipo
asociativo sanitario que están
pendentes tamén, de recibir un
oco nos locais municipais que o
precisan. Que o precisan, ademais, non quero dicilo en perxuí-

ta, pero que o precisan, para dar
servizo a xente que padece determinadas enfermidades ou determinadas situacións e que están,
como digo, pendentes de recibir
esa sede municipal.

zo desta, pero que o precisan, para dar servizo a xente que padece
determinadas enfermidades ou
determinadas situacións e que
están, como digo, pendentes de
recibir esa sede municipal.

Entón, bueno, era o único que
quería comentar ao respecto desta
moción.

Entón, bo, era o único que quería
comentar ao respecto desta moción.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Pola Marea Atlántica, señor Sande.

Pola Marea
Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Si.

Si.

Bueno, nós imos absternos, porque a proposta, obviamente, tal e
como a explicaba a concelleira
Avia Veira, é concluinte e agora
mesmo está en estudio. Somos
coñecedores dela. Non só iso. Estamos interesados, temos proximidade con esta proposta e, por
suposto, todo o noso apoio ao
Ateneo Republicano, co que se
aumentou, incluso, a contía do
Convenio. Houbo colaboración
desde o inicio para facilitar, incluso, a programación, necesariamente estable. O alcalde e quen
lles fala visitaron a súa sede. Como digo, estamos, totalmente ao
tanto, pero efectivamente, están a
estudo. Polo tanto, non podemos

Bo, nós imos absternos, porque a
proposta, obviamente, tal e como
a explicaba a concelleira Avia
Veira, é concluinte e agora mesmo está en estudo. Somos coñecedores dela. Non só iso. Estamos
interesados, temos proximidade
con esta proposta e, por suposto,
todo o noso apoio ao Ateneo Republicano, co que se aumentou,
mesmo, a contía do Convenio.
Houbo colaboración desde o
inicio para facilitar, mesmo, a
programación,
necesariamente
estable. O alcalde e quen lles fala
visitaron a súa sede. Como digo,
estamos, totalmente ao tanto,
pero efectivamente, están a estudo. Polo tanto, non podemos dar

Atlántica,

señor

dar unha resposta definitiva sobre
iso. Ademais, xa estamos elaborando ou se está elaborando, desde
a concellería de Participación e
Innovación, un inventario de locais, espazos municipais que, polo
tanto, tamén está en proceso e,
como ben saben, non hai un trato
de favor, cara a niguén. Está pendente de resolver, pois, traballando, sobre criterios, formalizacións.
E logo, o proxecto da Casa da República é unha das posibilidades.
Tampouco queremos unha opción
unívoca para a Casa-museo.

unha resposta definitiva sobre iso.
Ademais, xa estamos a elaborar
ou está a elaborarse, desde a
concellería de Participación e
Innovación, un inventario de locais, espazos municipais que, polo
tanto, tamén está en proceso e,
como ben saben, non hai un trato
de favor, cara a niguén. Está pendente de resolver, pois, traballando, sobre criterios, formalizacións. E logo, o proxecto da Casa
da República e unha das posibilidades. Tampouco queremos unha
opción unívoca para a Casamuseo.

A súa filla, a filla de Santiago
Casares Quiroga, María Casares, é
tamén unha figura internacional.
Hai aí un impulso…

A súa filla, a filla de Santiago Casares Quiroga, María Casares, é
tamén unha figura internacional.
Hai aí un impulso…

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

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

… a parte artística, cultural, que
entendemos, que pode convivir e,
como digo, todo estaría en estudo,
en proceso e, simplemente, reiterar o noso apoio a unha institución
como o Ateneo Republicano.

…a parte artística, cultural, que
entendemos, que pode convivir e,
como digo, todo estaría en estudo,
en proceso e, simplemente, reiterar o noso apoio a unha institución como o Ateneo Republicano.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Sande.

Moitas grazas, señor Sande.

Procedemos a la votación de la
primera moción presentada por el
Grupo Municipal del Partido Socialista (PSdeG-PSOE), sobre respaldo al Ateneo Republicano.

Procedemos á
votación da
primeira moción presentada polo
Grupo Municipal do Partido Socialista (PSdeG-PSOE), sobre
respaldo ao Atenero Republicano.

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del Partido SocialistaPSdeG-PSOE

Votación da primeira moción
presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista-PSdeGPSOE

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la primera
moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE), produciéndose el
siguiente resultado.

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a primeira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Socialista
(PSdeG-PSOE), producíndose o
seguinte resultado.

Se abstiene el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Abstense o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 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).

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

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

Acuerdo

Acordo

120 – Moción sobre respaldo al
Ateneo Republicano.

120 – Moción sobre respaldo ao
Ateneo Republicano.

1. El Pleno Municipal insta al Gobierno local a alcanzar un acuerdo
con el Ateneo Republicano que
recoja

1. O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a alcanzar un
acordo co Ateneo Republicano
que recolla

-el mantenimiento de una programación anual estable de debates y

-o mantemento dunha programación anual estable de debates e

encuentros -tal y como ha realizado ARGA en estos años- en torno
a la idea republicana y el análisis
de la actualidad política y social
española

encontros -tal e como realizou
ARGA nestes anos- ao redor da
idea republicana e a análise da
actualidade política e social española

-facilitar al Ateneo Republicano
una sede municipal, permitiendo
de esta manera un desahogo económico y una mayor capacidad
para llevar a cabo su labor de divulgación social, cultural y cívica.

-facilitar ao Ateneo Republicano
unha sede municipal, permitindo
desta maneira un desafogo económico e unha maior capacidade
para levar a cabo a súa labor de
divulgación social, cultural e cívica.

-el Ateneo Republicano cedería al
Ayuntamiento sus fondos bibliográficos, con el objetivo de que
pudieran ser consultados, conocidos y utilizados por todos aquellos
ciudadanos y ciudadanas que lo
desearan.

-o Ateneo Republicano cedería ao
Concello os seus fondos bibliográficos, co obxectivo de que puidesen ser consultados, coñecidos
e utilizados por todos aqueles cidadáns e cidadás que o desexasen.

2. El Pleno Municipal insta al Gobierno local a impulsar la creación, en la Casa Casares de la
“Casa de la República”, como lugar de recuperación y divulgación
de la memoria republicana local,
en colaboración con el Ateneo
Republicano.

2. O Pleno Municipal insta ao
Goberno local a impulsar a creación, na Casa Casares da “Casa
da República”, como lugar de
recuperación e divulgación da
memoria republicana local, en
colaboración co Ateneo Republicano.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, sobre posta en
marcha dun plan estratéxico de
turismo.

Moción do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, sobre posta en
marcha dun plan estratéxico de
turismo.

Ten a palabra o señor García, para
a lectura da parte dispositiva.

Ten a palabra o señor García,
para a lectura da parte dispositiva.

Segunda.- Moción sobre la puesta en marcha de un plan estratégico de turismo.

Segunda.- Moción sobre a posta
en marcha dun plan estratéxico
de turismo.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Leo el dispositivo.

Leo o dispositivo.

1º. Que se realice el Plan Estratégico de turismo de la ciudad desde
el Consorcio de Turismo, contemplado en los presupuestos del
2016 con el objetivo de tenerlo
definido y aprobado para el 2017
y años sucesivos.

1º. Que se realice o Plan Estratéxico de turismo da cidade desde o
Consorcio de Turismo, contemplado nos orzamentos do 2016 co
obxectivo de telo definido e aprobado para o 2017 e anos sucesivos.

2º. Que se ejecute la partida de
turismo deportivo. En concreto
esta se define como el apoyo a los
desplazamientos de los clubs deportivos amateurs de la ciudad
que tengan…

2º. Que se execute a partida de
turismo deportivo. En concreto
esta defínese como o apoio aos
desprazamentos dos clubs deportivos amateurs da cidade que teñan…

A las dieciocho horas y treinta
y cinco minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora Cameán Calvete.

Ás dezaoito horas e trinta e cinco
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Cameán Calvete.

… competiciones nacionales.
Como contrapartida los clubs tendrían que llevar visible en sus
equipamientos y medios de transporte (en el caso de autobuses) el
slogan definido desde el Consorcio de Turismo de promoción de
la ciudad, consiguiendo trasladar
la imagen de A Coruña allá donde
los equipos coruñeses compitan
fuera de Galicia. Se transmite así,
a decenas de miles de personas
relacionadas de manera directa

… competicións nacionais. Como
contrapartida os clubs terían que
levar visible nos seus equipamentos e medios de transporte (no
caso de autobuses) o slogan definido desde o Consorcio de Turismo de promoción da cidade, conseguindo trasladar a imaxe da
Coruña alá onde os equipos coruñeses compitan fora de Galicia.
Transmítese así, a decenas de miles de persoas relacionadas de
maneira directa co deporte, a

con el deporte, la imagen de una
ciudad saludable y comprometida
con el deporte. También se consigue de esta forma, el doble objetivo de ayudar a los clubs amateurs
en sus desplazamientos para competir.

imaxe dunha cidade saudable e
comprometida co deporte. Tamén
se consegue desta forma, o dobre
obxectivo de axudar aos clubs
amateurs nos seus desprazamentos para competir.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Moitas grazas, señor García.

Ten a palabra para a defensa da
moción.

Ten a palabra para a defensa da
moción.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Bueno, como es conocido, en los
presupuestos del 2016, incorporamos un par de enmiendas referidas al área de turismo, intentando
concretar dos acciones que nos
parecen importantes. Desde el
punto de vista cualitativo, ambas
tienen su singularidad; desde el
punto de vista cuantitativo son
diferentes.

Bo, como é coñecido, nos orzamentos do 2016, incorporamos un
par de emendas referidas á área
de turismo, tentando concretar
dúas accións que nos parecen
importantes. Desde o punto de
vista cualitativo, ambas teñen a
súa singularidade; desde o punto
de vista cuantitativo son diferentes.

Empezaré por la segunda de ellas,
que es explicar la partida de turismo deportivo. No es que sea un
invento del Partido Socialista, pero sí es una idea que nos pareció
innovadora y por eso planteamos
trasladarla a la ciudad. Uno de los
principales inconvenientes de los
clubs a mateurs de la ciudad es
el…

Empezarei pola segunda delas,
que é explicar a partida de turismo deportivo. Non é que sexa un
invento do Partido Socialista, pero si é unha idea que nos pareceu
innovadora e por iso suxerimos
trasladala á cidade. Un dos principais inconvenientes dos clubs a
mateurs da cidade é o…

(Esto se acopla)

(Isto axústase)

…es el sufragar los gastos de los
viajes cuando compiten fuera de

…é o sufragar os gastos das viaxes cando compiten fóra da Co-

la Comunidad Autónoma. Es una
partida muy significativa para los
exiguos presupuestos que tienen
estas entidades deportivas. Son
además, equipos que compiten en
ligas nacionales, que tienen una
gran repercusión allá donde van, a
todas las ciudades en las que tienen a bien competir, pues, tienen
una relevancia y significancia
muy importante. Al igual que
otras competiciones nacionales
que se celebran en La Coruña,
tienen una gran asistencia de público.

munidade Autónoma. É unha partida moi significativa para os exiguos orzamentos que teñen estas
entidades deportivas. Son ademáis, equipos que compiten en
ligas nacionais, que teñen unha
gran repercusión alá onde van, a
todas as cidades nas que teñen a
ben competir, pois, teñen unha
relevancia e significancia moi
importante. Do mesmo xeito que
outras competicións nacionais
que se celebran na Coruña, teñen
unha gran asistencia de público.

Conseguir que el Consorcio de
Turismo patrocine los viajes de
estos clubs deportivos, a cambio
de que lleven la enseña de la ciudad en las equipaciones que ellos
tienen, nos parece una manera
muy innovadora de patrocinar la
ciudad, de una manera muy diferente, con un coste no muy elevado y que, además de manera complementaria, se consigue el doble
beneficio de ayudar a los clubs
deportivos.

Conseguir que o Consorcio de
Turismo patrocine as viaxes destes clubs deportivos, a cambio de
que leven a insignia da cidade nos
equipamentos que eles teñen, parécenos unha maneira moi innovadora de patrocinar a cidade,
dunha maneira moi diferente, cun
custo non moi elevado e que,
ademais de maneira complementaria, conséguese o dobre beneficio de axudar aos clubs deportivos.

Y me voy a la primera de las propuestas que era la realización del
plan estratégico.

E voume á primeira das propostas
que era a realización do plan estratéxico.

Es conocido que la ciudad de La
Coruña tiene una especial relevancia en el ámbito turístico nacional. Es una de las ciudades que
más se significan en este capítulo,
en cuanto al peso en el valor añadido de la ciudad, que tiene la actividad vinculada al turismo y todo lo que significa. Somos una

É coñecido que a cidade da Coruña ten unha especial relevancia
no ámbito turístico nacional. É
unha das cidades que máis se
significan neste capítulo, en canto
ao peso no valor engadido da cidade, que ten a actividade vinculada ao turismo e todo o que significa. Somos unha cidade singu-

ciudad singular en lo geográfico,
en lo histórico, en lo paisajístico,
pero también, muy singular en lo
gastronómico, como por ejemplo,
en los últimos años, en turismos
como el de Congresos.

lar no xeográfico, no histórico, no
paisaxístico, pero tamén, moi singular no gastronómico, por exemplo, nos últimos anos, en turismos como o de Congresos.

Desde el Consorcio de Turismo,
durante este último año, nosotros
tuvimos la percepción que se está
intentando acometer iniciativas de
una manera desordenada. Algunas
de ellas, quizás, surgen de lo que
le parece a determinadas personas
que podría ser bueno de la ciudad.
Esto es una manera de gestionar
un ámbito complejo como el turístico, errónea.

Desde o Consorcio de Turismo,
durante este último ano, nós tivemos a percepción que se está tentando acometer iniciativas dunha
maneira desordenada. Algunhas
delas, quizais, xorden do que lle
parece a determinadas persoas
que podería ser bo da cidade. Isto
é unha maneira de xestionar un
ámbito complexo como o turístico, errónea.

No es que lo diga yo, lo dicen todos los estudios sobre el sector
particular. Es muy importante que
la ciudad se dote de un proyecto
estratégico, de un plan estratégico,
que fije las guías principales sobre
las que tiene que discurrir las inversiones que, desde el Ayuntamiento, se pueden impulsar en el
ámbito turístico. No sólo en lo
relacionado con las infraestructuras que traen gente a la ciudad,
léase el aeropuerto de La Coruña,
que si bien tiene que desarrollar
estas estrategias conjuntas con
aeropuertos del perímetro de influencia de la ciudad, pero tiene
también, que ser consciente de la
singularidad de una ciudad como
La Coruña, nodo de un territorio y
que sin el aeropuerto, pierde un
elemento cuantitativo muy importante. El turismo de trasatlánticos,
el turismo de congresos, el turis-

Non é que o diga eu, dino todos
os estudos sobre o sector particular. É moi importante que a cidade se dote dun proxecto estratéxico, dun plan estratéxico, que fixe
as guías principais sobre as que
ten que discorrer os investimentos
que, desde o Concello, pódense
impulsar no ámbito turístico. Non
só no relacionado coas infraestruturas que traen xente á cidade,
léase o aeroporto da Coruña, que
aínda que ten que desenvolver
estas estratexias conxuntas con
aeroportos do perímetro de influencia da cidade, pero ten
tamén, que ser consciente da singularidade dunha cidade como A
Coruña, nodo dun territorio e que
sen o aeroporto, perde un elemento cuantitativo moi importante. O
turismo de transatlánticos, o turismo de congresos, o turismo
gastronómico.

mo gastronómico.
Ahora que tenemos la suerte, un
año después, de contar con una
gerente de Turismo que puede
empezar a desarrollar su trabajo,
sería muy importante, que el concejal del área aplicase la partida
que incorporamos al presupuesto,
para el desarrollo de un plan estratégico que le ayudara a él, a orientar la actividad turística de la ciudad, para los próximos años.

Agora que temos a sorte, un ano
despois, de contar cunha xerente
de Turismo que pode empezar a
desenvolver o seu traballo, sería
moi importante, que o concelleiro
da área aplicase a partida que
incorporamos ao orzamento, para
o desenvolvemento dun plan estratéxico que lle axudase a el, a
orientar a actividade turística da
cidade, para os próximos anos.

Eso fue el motivo de la partida
presupuestaria…

Iso foi o motivo da partida orzamentaria…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor García, por
favor.

Vaia rematando, señor García,
por favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Y eso es lo que pedimos que se
haga.

E iso é o que pedimos que se faga.

Gracias.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señor García.

Moitas grazas, señor García.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

En primeiro lugar, comparto a
visión do señor García no sentido

En primeiro lugar, comparto a
visión do señor García no sentido

de que é positiva a planificación.
Non só en sectores complexos
como os turísticos, senón en xeral, pois, na xestión das institucións. En xeral, en toda a temática
que ten que ver co Concello, porque planificar tamén significa,
facer un gasto ou un investimento
máis planificado e mellor, dos
recursos públicos. Incluso, pois,
axuda a que as cousas, pois, funcionen mellor e se fagan de maneira máis eficiente.

de que é positiva a planificación.
Non só en sectores complexos
como os turísticos, senón en xeral, pois, na xestión das institucións. En xeral, en toda a temática que ten que ver co Concello,
porque planificar tamén significa,
facer un gasto ou un investimento
máis planificado e mellor, dos
recursos públicos. Mesmo, pois,
axuda a que as cousas, pois, funcionen mellor e se fagan de maneira máis eficiente.

De todas maneiras, xa o fixen
noutras mocións que viñeron a
Pleno, en concreto no Pleno pasado, que implicaban a aplicación
directa dos orzamentos. Voume a
abster nesta moción, porque me
abstiven no que foi a aprobación
dos orzamentos. Polo tanto, non
tería sentido que votase a favor da
aplicación dos orzamentos aos que
me estiven.

De todas maneiras, xa o fixen
noutras mocións que viñeron a
Pleno, en concreto no Pleno pasado, que implicaban a aplicación
directa dos orzamentos. Voume
abster nesta moción, porque me
abstiven no que foi a aprobación
dos orzamentos. Polo tanto, non
tería sentido que votase a favor
da aplicación dos orzamentos aos
que me estiven.

Pode cabecear o que queira pero é
o máis coherente.

Pode cabecear o que queira pero
é o máis coherente.

En todo caso, eso deixo enriba da
mesa, esta abstención, polo motivo indicado.

En todo caso, iso deixo enriba da
mesa, esta abstención, polo motivo indicado.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Señor Lema.

Señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Por suposto, tamén estamos a favor de planificar as acción en cada
unha das áreas de goberno.Pero
esa planificación ten que estar
acompañada dunha dotación orzamentaria e a nós, segundo as
contas que fixéramos, foi o proceso de negociación do orzamento,
restábanos
por executar uns
50.000 euros, de aquí a final de
ano. Entón, efectivamente, nós
tamén temos a vontade de planificar e contar con ese plan director,
que analice o sector en toda a súa
complexidade, o sector turístico
na nosa cidade, pero certamente,
disponemos dunha escaseza de
recursos determinantes, para poder levar adiante todo o que nos
gustaría, Ese plan director e tamén
ese plan para a promoción da Coruña, como destino turístico, ou a
través do deporte con eses patrocinios. Hai que dicir, neste caso,
que nós faciamos unha conversa
sobre esta aplicación orzamentaria
coa concelleira Mar Barcón, para
que nos explicase, como vía ela,
esta aplicación, unha aplicación
que o que dice literalmente é,
“Campaña de patrocinio destinada
a promocionar o turismo a través
do deporte”. É a que concelleira
viña a darlle un significado moi
semellante ao que acaba de exponer, o que está no literal da moción e que acaba de expoñer o
señor García.

Por suposto, tamén estamos a favor de planificar as acción en cada unha das áreas de goberno.
Pero esa planificación ten que
estar acompañada dunha dotación orzamentaria e a nós, segundo as contas que fixéramos, foi o
proceso de negociación do orzamento, restábanos por executar
uns 50.000 euros, de aquí a final
de ano. Entón, efectivamente, nós
tamén temos a vontade de planificar e contar con ese plan director, que analice o sector en toda a
súa complexidade, o sector turístico na nosa cidade, pero certamente, dispoñemos dunha escaseza de recursos determinantes, para poder levar adiante todo o que
nos gustaría. Ese plan director e
tamén ese plan para a promoción
da Coruña, como destino turístico
ou a través do deporte con eses
patrocinios. Hai que dicir, neste
caso, que nós faciamos unha conversa sobre esta aplicación orzamentaria coa concelleira Mar
Barcón, para que nos explicase,
como vía ela, esta aplicación, unha aplicación que o que di literalmente é, “Campaña de patrocinio destinada a promocionar o
turismo a través do deporte”. É a
que concelleira viña a darlle un
significado moi semellante ao que
acaba de expoñer, ou que está no
literal da moción e que acaba de
expoñer o señor García.

Ben. Nós entendemos, que o título
desta moción da lugar a máis mo-

Ben. Nós entendemos, que o título
desta moción da lugar a máis mo-

dalidades de execución que a que
acaban de exponer, que, talvez,
mellor sería executala a través da
Concellería de Deportes que da
nosa.

dalidades de execución que a que
acaban de exponer, que, talvez,
mellor sería executala a través
da Concellería de Deportes que
da nosa.

Nós, en concreto, sobre esta aplicación ou a finalidade que tiñamos previsto para ela, era a de
financiar ou conveniar a celebración, na nosa cidade, dun torneo
da (…) do tour en outubro. Entendemos que os títulos das aplicacións orzamentarias son o suficientemente extensos para poder
concretalos nunhas prácticas ou
noutras. E por esta razón é, pola
que pensamos que debemos absternos nesta moción.

Nós, en concreto, sobre esta aplicación ou a finalidade que tiñamos previsto para ela, era a de
financiar ou conveniar a celebración, na nosa cidade, dun torneo
da (…) do tour en outubro. Entendemos que os títulos das aplicacións orzamentarias son o suficientemente extensos para poder
concretalos nunhas prácticas ou
noutras. E por esta razón é, pola
que pensamos que debemos absternos nesta moción.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Votos a favor da moción…

Votos a favor da moción…

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Votación da segunda moción
presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista (PSdeGPSOE)

Seguidamente la Presidencia somete a votación la segunda moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, produciéndose el siguiente resultado.

Seguidamente a presidencia somete a votación a segunda moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista,
producíndose o seguinte resultado.

Se abstiene el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (9 votos).

Abstense o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeG-

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos).

PSOE) (5 votos).

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

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

Se contabiliza la abstención de
Dª. Silvia Cameán Calvete (MA),
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. Silvia Cameán Calvete (MA),
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.

121 – Puesta en marcha de un
plan estratégico de turismo.

121 –Posta en marcha dun plan
estratéxico de turismo.

Acuerdo

Acordo

1º. Que se realice el Plan Estratégico de turismo de la ciudad desde
el Consorcio de Turismo, contemplado en los presupuestos del
2016 con el objetivo de tenerlo
definido y aprobado para el 2017
y años sucesivos.

1º. Que se realice o Plan Estratéxico de turismo da cidade desde o
Consorcio de Turismo, contemplado nos orzamentos do 2016 co
obxectivo de telo definido e aprobado para o 2017 e anos sucesivos.

2º. Que se ejecute la partida de
turismo deportivo. En concreto
esta se define como el apoyo a los
desplazamientos de los clubs deportivos amateurs de la ciudad
que tengan competiciones nacionales. Como contrapartida los
clubs tendrían que llevar visible

2º. Que se execute a partida de
turismo deportivo. En concreto
esta defínese como o apoio aos
desprazamentos dos clubs deportivos amateurs da cidade que teñan competicións nacionais. Como contrapartida os clubs terían
que levar visible nos seus equi-

en sus equipamientos y medios de
transporte (en el caso de autobuses) el slogan definido desde el
Consorcio de Turismo de promoción de la ciudad, consiguiendo
trasladar la imagen de A Coruña
allá donde los equipos coruñeses
compitan fuera de Galicia. Se
transmite así, a decenas de miles
de personas relacionadas de manera directa con el deporte, la imagen de una ciudad saludable y
comprometida con el deporte.
También se consigue de esta forma, el doble objetivo de ayudar a
los clubs amateurs en sus desplazamientos para competir.

pamentos e medios de transporte
(no caso de autobuses) o slogan
definido desde o Consorcio de
Turismo de promoción da cidade,
conseguindo trasladar a imaxe da
Coruña alá onde os equipos coruñeses compitan fora de Galicia.
Transmítese así, a decenas de miles de persoas relacionadas de
maneira directa co deporte, a
imaxe dunha cidade saudable e
comprometida co deporte. Tamén
se consegue desta forma, o dobre
obxectivo de axudar aos clubs
amateurs nos seus desprazamentos para competir.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción de Marea Atlántica en
relación ao transporte no entorno
metropolitano da Coruña.

Moción de Marea Atlántica en
relación ao transporte no entorno
metropolitano da Coruña.

Ten a palabra o señor Díaz, para
dar lectura á parte dispositiva da
moción.

Ten a palabra o señor Díaz, para
dar lectura á parte dispositiva da
moción.

Esta moción conta cunha emenda
do Partido Socialista que despois,
leremos.

Esta moción conta cunha emenda
do Partido Socialista que despois,
leremos.

Señor Díaz.

Señor Díaz.

Moción del Grupo Municipal de
la Marea Atlántica (MA)

Moción do Grupo Municipal da
Marea Atlántica (MA)

Única.- Moción sobre el transporte en el entorno metropolitano de A Coruña.

Única.- Moción sobre o transporte no entorno metropolitano da
Coruña.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Vale.

Vale.

Pois, paso a ler a parte dispositiva
desta moción.

Pois, paso a ler a parte dispositiva desta moción.

Primeiro.- O Pleno da Corporación demanda da Xunta de Galicia
que facilite a participación dos
concellos do entorno metropolitano da Coruña, na elaboración
dos traballos previos para a adxudicación das novas concesións de
transporte público interurbano
regular de persoas por estrada de
uso xeral -unha vez vencido o
prazo dos correspondentes títulos
contractuais- a fin de integrar as
propostas sobre mobilidade urbana que os respectivos concellos
están elaborando…

Primeiro.- O Pleno da Corporación demanda da Xunta de Galicia que facilite a participación
dos concellos do entorno metropolitano da Coruña, na elaboración dos traballos previos para a
adxudicación das novas concesións de transporte público interurbano regular de persoas por
estrada de uso xeral -unha vez
vencido o prazo dos correspondentes títulos contractuais- a fin
de integrar as propostas sobre
mobilidade urbana que os respectivos concellos están elaborando…

A las dieciocho horas y cuarenta
y cinco minutos se ausenta del
Salón de Sesiones el señor García Pérez.

Ás dezaoito horas e coarenta e
cinco minutos auséntase do Salón de Sesiones o señor García
Pérez.

… para satisfacer as demandas da
poboación, cunha visión claramente metropolitana.

…para satisfacer as demandas da
poboación, cunha visión claramente metropolitana.

Segundo.- O Pleno da Corporación reclama que ao efecto se cree
unha comisión de seguimento para
garantir a participación dos municipios e a coordinación entre a
elaboración de pregos de condicións das novas concesións cos
traballos que sobre mobilidade
urbana formulen os concellos.

Segundo.- O Pleno da Corporación reclama que ao efecto se
cree unha comisión de seguimento
para garantir a participación dos
municipios e a coordinación entre
a elaboración de pregos de condicións das novas concesións cos
traballos que sobre mobilidade
urbana formulen os concellos.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas. En canto a emenda, señora Barcón.

Moitas grazas. En canto a emenda, señora Barcón.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Presentamos unha emenda de adición de dous puntos. Engadir.

Presentamos unha emenda de
adición de dous puntos. Engadir.

Terceiro.- O Pleno da Corporación insta ao Goberno Local a pór
en marcha as medidas recollidas
no Plan de Mobilidade redactado
pola Axencia de Ecoloxía Urbana,
na súa primeira fase, encargando a
actualización e fase segunda do
mesmo para o seu posterior debate
e aprobación.

Terceiro.- O Pleno da Corporación insta ao Goberno Local a
pór en marcha as medidas recollidas no Plan de Mobilidade redactado pola Axencia de Ecoloxía
Urbana, na súa primeira fase,
encargando a actualización e fase
segunda do mesmo para o seu
posterior debate e aprobación.

E cuarto.- A Corporación insta ao
Goberno Local a poñer en marcha
unha mesa de mobilidade na que
estean presentes todos os partidos
políticos e axentes sociais da cidade e a través, da que se estuden
e acorden as modificacións do
transporte público urban que están
pendentes.

E cuarto.- A Corporación insta ao
Goberno Local a poñer en marcha unha mesa de mobilidade na
que estean presentes todos os partidos políticos e axentes sociais
da cidade e a través, da que se
estuden e acorden as modificacións do transporte público urban
que están pendentes.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Ten a palabra o señor Díaz para a
defensa da moción.

Ten a palabra o señor Díaz para
a defensa da moción.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Vale.

Vale.

Nos últimos anos, o entorno metropolitano da Coruña ven demandando un protagonismo para facer
fronte de forma conxunta, aos
problemas do asentamento da poboación en zonas urbanas, debido
entre outras cuestións, á concentración nas grandes cidades e o
seu entorno, dos factores de xeración de riqueza.

Nos últimos anos, a contorna metropolitana da Coruña ven demandando un protagonismo para
facer fronte de forma conxunta,
aos problemas do asentamento da
poboación en zonas urbanas, debido entre outras cuestións, á
concentración nas grandes cidades e a súa contorna, dos factores
de xeración de riqueza.

Isto xera un aumento de desprazamentos de persoas…

Isto xera un aumento de desprazamentos de persoas…

A las dieciocho horas y cuarenta
y seis minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora Veira González.

Ás dezaoito horas e corenta e seis
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Veira González.

…en traxectos urbanos inferiores
a 50 kilómetros, que provoca a
conxestión de tráfico, contaminación atmosférica, contaminación
acústica, consumo ennerxético,
impacto na saúde, deterioro dos
espazos comúns, custo económico, pérdeda de competitividade,
exclusión social etcétera.

…en traxectos urbanos inferiores
a 50 quilómetros, que provoca a
conxestión de tráfico, contaminación atmosférica, contaminación
acústica, consumo ennerxético,
impacto na saúde, deterioración
dos espazos comúns, custo económico, pérdeda de competitividade, exclusión social etcétera.

Os municipios da Coruña, o seu
entorno, viven con preocupación
estas circunstancias e senten a
necesidade de dar solución ás demandas da poboación. De aí, que
se suscite unha estratexia común,
para satisfacer as necesidades de
mobilidade e de persoas e empresas nas cidades e os seus arredores. Tendo en consideración os

Os municipios da Coruña, a súa
contorna, viven con preocupación
estas circunstancias e senten a
necesidade de dar solución ás
demandas da poboación. De aí
que se suscite unha estratexia
común, para satisfacer as necesidades de mobilidade e de persoas
e empresas nas cidades e os seus
arredores. Tendo en considera-

principios de integración, participación e avaliación, tal e como
define a guía europea de Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan.
Tamén a guía que en 2006 publicaba o Ministerio de Industria,
Turismo, Comercio para elaboración de Plans de Mobilidade Urbana Sustentábel. Se refería a este,
como un conxunto de actuacións
que teñen como obxectivo a implantación de formas de desplazamento máis sustentabeis, camiñar, bicicleta, transporte público
dentro dunha cidade. É dicir, de
modos de transporte que se fagan
compatibeis, que fagan compatibeis o crecemento económico,
cohesión social e defensa do medio ambiente, garantindo desta
forma unha maior calidade de vida para os cidadáns.

ción os principios de integración,
participación e avaliación, tal e
como define a guía europea de
Developing and Implementing a
Sustainable Urban Mobility Plan.
Tamén a guía que en 2006 publicaba o Ministerio de Industria,
Turismo, Comercio para elaboración de Plans de Mobilidade Urbana Sustentábel. Referíase a este, como un conxunto de actuacións que teñen como obxectivo a
implantación de formas de desplazamento máis sustentabeis,
camiñar, bicicleta, transporte público dentro dunha cidade. É dicir, de modos de transporte que se
fagan compatibeis, que fagan
compatibeis o crecemento económico, cohesión social e defensa
do medio ambiente, garantindo
desta forma unha maior calidade
de vida para os cidadáns.

A las dieciocho horas y cuarenta
y nueve minutos entra en el Salón de Sesiones la señora Veira
González.

Ás dezaoito horas e corenta e
nove minutos entra no Salón de
Sesións a señora Veira González.

Actualmente os gobernos locais
do entorno metropolitano están
colaborando, estamos colaborando
conxuntamente, a través de mesas
de coordinadición de actuacións,
de políticas de desenvolvemento
territorial que constitúen grupos
de traballo coxunto, na posta en
común das problemáticas derivadas da mobilidade dos seus vecinos e na busca de solución compartidas, que favorezan a comunicación nos seus municipios entre
si e coa cidade da Coruña.

Actualmente os gobernos locais
da contorna metropolitana están
a colaborar, estamos a colaborar
conxuntamente, a través de mesas
de coordinadición de actuacións,
de políticas de desenvolvemento
territorial que constitúen grupos
de traballo coxunto, na posta en
común das problemáticas derivadas da mobilidade dos seus veciños e na busca de solución compartidas, que favorezan a comunicación nos seus municipios entre si e coa cidade da Coruña.

Preocupa especialmente, fomentar
o uso dos transportes públicos e
colectivos e outros modos non
motorizados. Medios de transporte
de menor custo social, económico,
ambiental e enerxético.

Preocupa especialmente, fomentar o uso dos transportes públicos
e colectivos e outros modos non
motorizados. Medios de transporte de menor custo social, económico, ambiental e enerxético.

Non obstante, sendo de competencia autonómica o transporte
público regular, interurbano de
persoas, calquera solución que se
pretenda, no fomento do transporte público colectivo entre municipios, pasa pola intervención da
administración autonómica.

Non obstante, sendo de competencia autonómica o transporte
público regular, interurbano de
persoas, calquera solución que se
pretenda, no fomento do transporte público colectivo entre municipios, pasa pola intervención da
administración autonómica.

No artigo 1 da Lei 6/1996 de Galicia, disponse que é obxecto de
presente Lei a coordinación dos
servizos de transporte público urbano de viaxeiros o transporte
interurbanos, nos supostos en que
o establecemento ou ampliación
dos primeiros, afectan aos servizos urbanos previamente establecidos, sempre que se presten íntegramente no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galiza. Comprendese no ámbito de
aplicación da Lei, tanto servizos
permanentes como os temporais, e
tanto os de uso xeral como especial. Di este artigo, tamén, que a
coordinación á que se refire esta
Lei, estenderase tamén, aos sevizos aos que o Estado lle delega a
súa ordenación ou xestión, total
ou parcial, á Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo é
obxecto da presente Lei, a regulación de situcións peculiares na
prestación dos servizos, de trans-

No artigo 1 da Lei 6/1996 de Galicia, disponse que é obxecto de
presente Lei a coordinación dos
servizos de transporte público
urbano de viaxeiros ou transporte
interurbanos, nos supostos en que
o establecemento ou ampliación
dos primeiros afectan aos servizos
urbanos previamente establecidos, sempre que se presten integramente no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia. Comprendese no ámbito de
aplicación da Lei, tanto servizos
permanentes como os temporais,
e tanto os de uso xeral como especial. Di este artigo, tamén, que
a coordinación á que se refire
esta Lei, estenderase tamén, aos
sevizos aos que o Estado lle delega a súa ordenación ou xestión,
total ou parcial, á Comunidade
Autónoma de Galicia. Así mesmo
é obxecto da presente Lei, a regulación de situcións peculiares na
prestación dos servizos, de trans-

porte público discrecional interurbano en autotaxi, nos cales, o
réxime eminentemente local do
transporte necesita ser modulado.

porte público discrecional interurbano en autotaxi, nos que, o
réxime eminentemente local do
transporte necesita ser modulado.

No artigo 3 do mesmo texto legal
di, “Fins e principios. A coordinación dos servizos de transporte
público de viaxeiros servirá para
os seguintes fins, integración nunha soa rede dos seguintes servizos
de transporte público, urbano de
titularidade municipal e interurbano de titularidade da Comunidad Autónoma de Galiza, ou xestionado pola Delegación do Estado, satisfacción das necesidades
da Comunidade, establecemento
dos instrumentos de conexión
necesarios entre o planeamento
sectorial de transportes e ordenación territorial, así como, se é o
caso, dos mecanismos para a fixación das infraestructuras de transporte e, tamén, na coordinación
dos servizos de transporte públicos, axustaranse aos siguientes
principios…

No artigo 3 do mesmo texto legal
di, “Fins e principios. A coordinación dos servizos de transporte
público de viaxeiros servirá para
os seguintes fins, integración
nunha soa rede dos seguintes servizos de transporte público, urbano de titularidade municipal e
interurbano de titularidade da
Comunidade Autónoma de Galicia, ou xestionado pola Delegación do Estado, satisfacción das
necesidades da Comunidade, establecemento dos instrumentos de
conexión necesarios entre o planeamento sectorial de transportes
e ordenación territorial, así como,
se é o caso, dos mecanismos para
a fixación das infraestruturas de
transporte e, tamén, na coordinación dos servizos de transporte
públicos, axustaranse aos seguintes principios…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señor Díaz.

Vaia rematando señor Díaz.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Ahora remato.

Ahora remato.

Eficacia na xestión co mínimo
custo económico social e autonomía dos concellos na xestión dos
seus propios servizos de transporte.

Eficacia na xestión co mínimo
custo económico social e autonomía dos concellos na xestión dos
seus propios servizos de transporte.

O 10 de febreiro de 2009, asinouse un protocolo de intencións entre a Consellería de Polítíca Territorial de Transporte, de Obras Públicas, Transportes da Xunta de
Galicia, os concellos da Coruña,
Abegondo, Bergondo, Betanzos,
Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada para o desenvolvemento conxunto de actuacións de fomento do transporte público, no
ámbito desta área de Transporte
Metropolitano da Coruña; potenciar o transporte público, como
principal alternativa sostíbel, que
satisfaga as necesidades de desprazamento dos cidadáns da área
metropolitana e incidir na redución do uso do vehículo particular.

O 10 de febreiro de 2009, asinouse un protocolo de intencións entre a Consellería de Polítíca Territorial de Transporte, de Obras
Públicas, Transportes da Xunta
de Galicia, os concellos da Coruña, Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo,
Oleiros e Sada para o desenvolvemento conxunto de actuacións
de fomento do transporte público,
no ámbito desta área de Transporte Metropolitano da Coruña;
potenciar o transporte público,
como principal alternativa sostíbel, que satisfaga as necesidades
de desprazamento dos cidadáns
da área metropolitana e incidir
na redución do uso do vehículo
particular.

Na execución deste protocolo, os
municipios cooperan coa Xunta
de Galicia no programa para incrementar a oferta de transporte
público, mediante a implantación
de novos servizos ou intensificación doutros xa existentes.

Na execución deste protocolo, os
municipios cooperan coa Xunta
de Galicia no programa para incrementar a oferta de transporte
público, mediante a implantación
de novos servizos ou intensificación doutros xa existentes.

Por todo isto, o sistema resulta
insuficiente e insatisfactorio. Os
percorridos de transporte público
colectivo resultan excesivamente
longos e os itinerarios, horarios,
frecuencias, escaseza das líneas,
compenetración da cidade e viceversa, compenetración do urbano
no interurbano, non son os máis
axeitados, nin se adaptan ás necesidades actuáis de mobilidade dos
cidadáns.

Por todo isto, o sistema resulta
insuficiente e insatisfactorio. Os
percorridos de transporte público
colectivo resultan excesivamente
longos e os itinerarios, horarios,
frecuencias, escaseza das liñas,
compenetración da cidade e viceversa, compenetración do urbano
no interurbano, non son os máis
axeitados, nin adáptanse ás necesidades actuades de mobilidade
dos cidadáns.

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Díaz. Por favor.

Remate xa, señor Díaz. Por favor.

Señor Díaz Grandio

Señor Díaz Grandio

Xa remato.

Xa remato.

A las dieciocho horas y cuarenta
y tres minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Cameán
Calvete.

Ás dezaoito horas e corenta e tres
minutos entra no Salón de Sesións a señora Cameán Calvete.

De aí, que tendo o transporte público colectivo unha grande incidencia na intercomunicación e na
mobilidade de todos os municipios do entorno, estando relativamente cerca o prazo de extinción
de concesión de transporte, habitualmente usadas pola poboación
asentada neste ámbito urbano e
polo que se estima que é o momento óptimo para demandar o
protagonismo que os municipios
deben ter, na toma de decisións
relativas ao transporte público
colectivo no entorno metropolitano da Coruña.

De aí, que tendo o transporte público colectivo unha grande incidencia na intercomunicación e na
mobilidade de todos os municipios da contorna, estando relativamente preto o prazo de extinción de concesión de transporte,
habitualmente usadas pola poboación asentada neste ámbito
urbano e polo que se estima que é
o momento óptimo para demandar o protagonismo que os municipios deben ter, na toma de decisións relativas ao transporte público colectivo na contorna metropolitana da Coruña.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señor Díaz.

Moitas grazas, señor Díaz.

Ten a palabra a señora Veira.

Ten a palabra a señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Pois, moitas veces neste
Pleno, tamén, temos falado da
redución da entrada de coches na

Ben. Pois, moitas veces neste
Pleno, tamén, temos falado da
redución da entrada de coches na

cidade, temos falado de Alfonso
Molina, temos falado, pois,… tense falado desde os concellos, da
redución de CO2 dentro dos propios concellos, asinando pactos e
contra do cambio climático, etcétera, etcétera, pero a realidade é
que o que é preciso, precisamente,
para reducir ese CO2, o que é preciso para non ter que acudir a amplicacións de vías, o que é preciso
para mellorar o transporte na nosa
cidade é apostar por un transporte
metropolitano e non, única e exclusivamente, o rodado, non única
e exclusivamente o que é transporte por autobús, que é moi útil
e, por suposto, é un dos métodos
polos que nos podemos transportar na nosa comarca, senón tamén,
temos falado do propio servizo de
cercanías, o servizo de proximidade, etcétera, etcétera. Non, até
que non se poña en marcha todos
estes servizos, até que non lle
deamos a xente a alternativa ao
transporte privado, pois, difícilmente lograremos todos eses
obxectivos que nos (…) marcar
desde o Concello e, a verdade é
que eses obxectivos, obviamente,
o que é o servizo de proximidade,
depende do Estado Español. O
que é o servizo, neste caso, transporte interurbano e por autobús,
depende da Xunta de Galiza. Pois,
non só depende, como digo, do
Concello da Coruña. Eu si quero
poñer de releve, estou de acordo,
coa moción e, polo tanto, vou votar a favor. Hai que poñer de relevo, tamén, que teremos que coordinarnos, evidentemente, coa

cidade, temos falado de Alfonso
Molina, temos falado, pois,… tense falado desde os concellos, da
redución de CO2 dentro dos propios concellos, asinando pactos e
contra do cambio climático, etcétera, etcétera, pero a realidade é
que o que é preciso, precisamente,
para reducir ese CO2, o que é
preciso para non ter que acudir a
amplicacións de vías, o que é preciso para mellorar o transporte
na nosa cidade é apostar por un
transporte metropolitano e non,
única e exclusivamente, o rodado,
non única e exclusivamente o que
é transporte por autobús, que é
moi útil e, por suposto, é uns dos
métodos polos que nos podemos
transportar na nosa comarca,
senón tamén, temos falado do
propio servizo de proximidade, o
servizo de proximidade, etcétera,
etcétera. Non, até que non se poña en marcha todos estes servizos, até que non lle deamos a xente a alternativa ao transporte privado, pois, dificilmente lograremos todos eses obxectivos que nos
(…) marcar desde o Concello e, a
verdade é que eses obxectivos,
obviamente, o que é o servizo de
proximidade, depende do Estado
Español. O que é o servizo, neste
caso, transporte interurbano e
por autobús, depende da Xunta de
Galicia. Pois, non só depende,
como digo, do Concello da Coruña. Eu si quero poñer de releve,
estou de acordo, coa moción e,
polo tanto, vou votar a favor. Hai
que poñer de relevo, tamén, que
teremos que coordinarnos, evi-

Xunta de Galiza, ou mellor, a
Xunta de Galiza, terá que buscar o
consenso nos concellos á hora,
pois, do que falabamos, de sacar a
concurso as novas concesións ou
incluso no que é…

dentemente, coa Xunta de Galicia,
ou mellor, a Xunta de Galicia,
terá que buscar o consenso nos
concellos á hora, pois, do que
falabamos, de sacar a concurso
as novas concesións o mesmo no
que é…

A las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos entra en el
Salón de Sesiones el señor García Pérez.

Ás dezaoito horas e cincuenta e
cinco minutos entra no Salón de
Sesións o señor García Pérez.

… a penetración dos autobuses
interurbanos na cidade, tendo en
conta que aquí hai unha concesión
xa, no propio Concello da Coruña,
e bo, teremos que ver como lidiamos con iso, desde o propio Concello, desde a propia concellería
de Mobilidade. Hai moitas cousas
por facer. Aprobamos no último
Pleno unha moción sobre mobilidade que tamén está pendente,
obviamente, de aplicarse, na que
tamén hai que facer moita incidencia, porque eu creo que de nada serve ter un transporte metropolitano ou interurbano que funcione de marabilla se logo chegamos a A Coruña, e o transporte da
propia cidade non serve de nada.
Eu creo, que a xente non vai deixar de coller o coche, se o transporte que lle achega á cidade funciona ben e o transporte de dentro
da cidade, funciona mal. Eu creo
que tamén temos que tomar boa
nota diso e a coordinación, tamén
ten que partir desde o propio Concello da Coruña, desde o propio
Goberno se asuman as propias
responsabilidades e a necesidade

… a penetración dos autobuses
interurbanos na cidade, tendo en
conta que aquí hai unha concesión xa, no propio Concello da
Coruña, e bo, teremos que ver
como lidamos con iso, desde o
propio Concello, desde a propia
concellería de Mobilidade. Hai
moitas cousas por facer. Aprobamos no último Pleno unha moción
sobre mobilidade que tamén está
pendente, obviamente, de aplicarse, na que tamén hai que facer
moita incidencia, porque eu creo
que de nada serve ter un transporte metropolitano ou interurbano que funcione de marabilla
se logo chegamos a A Coruña o
transporte da propia cidade non
serve de nada. Eu creo, que a xente non vai deixar de coller o coche, se o transporte que lle achega á cidade funciona ben e o
transporte de dentro da cidade
funciona mal. Eu creo que tamén
temos que tomar boa nota diso e a
coordinación, tamén ten que partir desde o propio Concello da
Coruña, desde o propio Goberno
se asuman as propias responsabi-

de tomar decisión, nese sentido.
Polo tanto, o noso voto favorable
nisto, pero eu pregaría tamén, que
se aplicase a moción aprobada no
pasado Pleno, en canto ao tema de
mobilidade.

lidades e a necesidade de tomar
decisión, nese sentido. Polo tanto,
o noso voto favorable nisto, pero
eu pregaría tamén, que se aplicase a moción aprobada no pasado
Pleno, en canto ao tema de mobilidade.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Polo Grupo Socialista, señora
Barcón.

Polo Grupo Socialista, señora
Barcón.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Como cuestión previa y como veo
que vamos holgados de tiempo,
quería decir una cosiña. Está el
Gobierno Local en su derecho a
dedicar, a lo que quiera, los espacios públicos, que para eso gobierna, pero lo que yo quiero que
conste en acta y por eso lo digo
así, la casa Casares Quiroga se
compró resarciendo al Presidente
del Gobierno, al último presidente
del Gobierno, o quien era Presidente de Gobierno de la República y no por los indudables talentos
para el teatro de su hija. Se compró por eso, no porque María Casares fuera una excelente actriz de
teatro, naturalmente.

Como cuestión previa e como
vexo que imos folgados de tempo,
quería dicir unha cosiña. Está o
Goberno Local no seu dereito
para dedicar, ao que queira, os
espazos públicos, que para iso
goberna, pero o que eu quero que
conste en acta e por iso dígoo así,
a casa Casares Quiroga comprouse resarcindo ao Presidente
do Goberno, ao último Presidente
do Goberno, o quen era Presidente do Goberno da República e non
polos indubidables talentos para
o teatro da súa filla. Comprouse
por iso, non porque María Casares fose unha excelente actriz de
teatro, naturalmente.

Dicho lo cual, nosotros presenta-

Dito o cal, nós presentamos unha

mos una enmienda, bueno, una
enmienda de adición, que ya me
anunció telefónicamente el Concejal, aunque no ha hecho referencia a ella en su lectura de la parte
expositiva. En la lectura que ha
hecho no se ha referido a la enmienda. Nosotros presentamos
una enmienda, porque entendemos
que siendo, naturalmente, muy
importante la coordinación de todos los municipios del área y, faltaba más, la coordinación con el
Gobierno autonómico, desde luego, es imprescindible que se ponga en marcha, tanto la Mesa de
Movilidad, que está recogida en
los propios documentos de movilidad, como empezar a poner en
marcha en la ciudad, aquellas medidas que venían recogidas, tanto
en el Plan de Movilidad, como
llevar a cabo una actualización de
dicho plan. Son estos dos puntos.
Ya fueron presentados en su día,
en febrero y fueron aprobados en
febrero en una moción, pero nada
se ha avanzado. Es más, se anuncian continuamente, medidas concretas, medidas puntuales de peatonalización de una calle, de un
cambio de sentido, de una modificación de señales. Por cierto, hace apenas unos días, todavía no
estaban cambiadas las que están
frente al hotel Finisterre. Lo digo,
no sé si las cambiaron desde el
viernes, pero no se ponen en marcha las medidas que se recogían
en el Plan de Movilidad y, desde
luego, no tenemos ninguna noticia
de cuáles van a ser las actuaciones
en lo que se refiere al transporte

emenda, bo, unha emenda de adición, que xa me anunciou telefonicamente o concelleiro, aínda
que non fixo referencia a ela na
súa lectura da parte expositiva.
Na lectura que fixo non se referiu
á emenda. Nós presentamos unha
emenda, porque entendemos que
sendo, naturalmente, moi importante a coordinación de todos os
municipios da área e, faltaba
máis, a coordinación co Goberno
autonómico, desde logo, é imprescindible que se poña en marcha, tanto a Mesa de Mobilidade,
que está recollida nos propios
documentos de mobilidade, como
empezar a poñer en marcha en la
ciudad, aquelas medidas que viñan recollidas, tanto no Plan de
Mobilidade, como levar a cabo
unha actualización do devandito
plan. Son estes dous puntos. Xa
foron presentados no seu día, en
febreiro e foron aprobados en
febreiro nunha moción, pero nada
se avanzou. É máis, se anuncian
continuamente, medidas concretas, medidas puntuais de peonalización dunha rúa, dun cambio de
sentido, dunha modificación de
sinais. Por certo, hai apenas uns
días, aínda non estaban cambiadas as que están fronte ao hotel
Finisterre. Dígoo, non sei se as
cambiaron desde o venres, pero
non se poñen en marcha as medidas que se recollían no Plan de
Mobilidade e, desde logo, non
temos ningunha notica de cales
van ser as actuacións no que se
refire ao transporte público.

público.
Por cierto, también no deja de
sorprenderme, que se haya leído la
parte dispositiva y que tratándose
de transporte público, el Concejal
no haya hecho ninguna alusión, a
lo que ha sido el gran anuncio de
los últimos días. Que ha sido por
parte de la Concelleira, al parecer,
sin haberlo pactado previamente,
anunciar que van a entrar 350 autobuses…

Por certo, tamén non deixa de
sorprenderme, que se lera a parte
dispositiva e que tratándose de
transporte público, o concelleiro
non fixese ningunha alusión, ao
que foi o gran anuncio dos últimos días. Que foi por parte da
concelleira, ao parecer, sen pactalo previamente, anunciar que
van entrar 350 autobuses…

A las diecinueve horas se ausenta del Salón de Sesiones el señor
Sande García.

Ás dezanove horas auséntase do
Salón de Sesións o señor Sande
García.

… hasta lo que ella denomina, al
centro de la ciudad, que es también, una concepción sui géneris
de lo que es el centro de la ciudad.

…ata o que ela denomina, ao centro da cidade, que é tamén, unha
concepción sui géneris do que é o
centro da cidade.

Bueno, nosotros creemos que es
un buen momento. Esas mesas de
movilidad y esas mesas de trabajo, para que se debata si, desde
luego, estamos de acuerdo, con
que la Consellería decida que van
a entrar los autobuses, 20 líneas
más hasta la plaza de Pontevedra,
si el Concejal de transporte cree
que la Plaza de Pontevedra tiene
capacidad para absorber, ni más,
ni menos que 20 líneas más, en
estos momentos, que 19 líneas
más a lo que se llama Entre Jardines o el Paseo de Carruajes, o
como se llame, que se va a incorporar parece que en unos días, ha
dicho la señora Conselleira. Desde luego, dónde se están tomando
estas decisiones, en qué docu-

Bo, nós cremos que é un bo momento. Esas mesas de mobilidade
e esas mesas de traballo, para
que se debata se, desde logo, estamos de acordo, con que a Consellería decida que van entrar os
autobuses, 20 liñas máis ata a
praza de Pontevedra, se o concelleiro de transporte cre que a
Praza de Pontevedra ten capacidade para absorber, nin máis, nin
menos que 20 liñas máis, nestes
momentos, que 19 liñas máis ao
que se chama Entre Xardíns ou o
Paseo de Carruaxes, ou como se
chame, que se vai a incorporar
parece que nuns días, dixo a señora conselleira. Desde logo,
onde se están tomando estas decisións, en que documentos están a

mentos se están basando, que frecuencias van a tener estas líneas
de autobuses y cuáles son, que
cuál es el parecer de este Gobierno Local, que podía, bueno,
también se podía, hablar, haber
hablado de esto en esta moción.

basearse, que frecuencias van ter
estas liñas de autobuses e cales
son, que cal é o parecer deste
Goberno Local, que podía, bo,
tamén se podía, falar, falar disto
nesta moción.

Nosotros hemos presentado una
pregunta, luego, vamos a poder
hablar de este tema, pero, desde
luego, a mí me llama la atención
que tratando de debatirse, bueno,
pues, la presencia y la necesidad
de la coordinación, se obvie, una
cuestión, bueno, que nos ha dejado, yo creo que preocupados a
todo el mundo, porque nos da la
impresión de que no está basado
en ningún documento. Desde luego, el Grupo Socialista no tiene
ese documento. Me han comentado que el Concejal, quedó en remitirlo a los Grupos. Desde luego,
nosotros no lo tenemos, no sabemos, cuál es el diagnóstico que ha
hecho la Consellería para hacer
ese anuncio. No sabemos con
quién lo ha acordado, ni con quién
lo pactado.

Nós presentamos unha pregunta,
logo, imos poder falar deste tema,
pero, desde logo, a min chámame
a atención que tratando de debaterse, bo, pois, a presenza e a necesidade da coordinación, óbviese, unha cuestión, bo, que nos
deixou, eu creo que preocupados
a todo o mundo, porque nos da a
impresión de que non está baseado en ningún documento. Desde
logo, o Grupo Socialista non ten
ese documento. Comentáronme
que o concelleiro, quedou en remitilo aos Grupos. Desde logo,
nós non o temos, non sabemos,
cal é o diagnóstico que fixo a
Consellería para facer ese anuncio. Non sabemos con quen o
acordou, nin con quen o pactou.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, por favor.

Vaia rematando, por favor.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Sí. En seguida. Ya termino.

Si. Deseguido. Xa termino.

No sabemos con quién lo ha pactado y con quien lo ha acordado.
No sabemos cuál va a ser el impacto. Lo único que tenemos es

Non sabemos con quen o pactou e
con quen o acordou. Non sabemos
cal vai ser o impacto.O único que
temos é unha declaración dunha

una declaración de una Conselleira que ha dicho que 350 autobuses
al día no van a tener ninguna incidencia en el tráfico de la ciudad.

conselleira que dixo que 350 autobuses ao día non van ter ningunha incidencia no tráfico da
cidade.

Con afirmaciones así, como usted
comprenderá, no tenemos, desde
luego, ninguna fe. No podemos
tener ninguna fe en la competencia de la señora Conselleira, ni,
desde luego, en los documentos en
los que se haya basado para tomar
esa decisión que, parece ser, ha
sido sin consultar a los ayuntamientos del Área, por las propias
declaraciones que hicieron en su
día los alcaldes. Insistimos en presentar que se acepte nuestra enmienda, porque creemos que habrá que coordinarse con los municipios y con la Xunta, pero desde
luego, tenemos que empezar también a hablar aquí y el Concejal
tiene que empezar, bueno, a llevar
adelante sus propias competencias, a tomar decisiones y a dar la
palabra a los Grupos Políticos y a
los agentes que deben de tener voz
y participación, en lo que se refiere al Plan de Movilidad y, por lo
tanto, si no es aprobada la enmienda, pues, nos abstendremos.
En todo caso, coordinación sí,
generosidad toda, pero creemos
que el Gobierno local tiene también, bueno, que empezar a trabajar.

Con afirmacións así, como vostede comprenderá, non temos, desde logo, ningunha fe. Non podemos ter ningunha fe na competencia da señora conselleira, nin,
desde logo, nos documentos nos
que se baseou para tomar esa decisión que, parece ser, foi sen
consultar aos concellos da área,
polas propias declaracións que
fixeron no seu día os alcaldes.
Insistimos en presentar que se
acepte a nosa emenda, porque
cremos que haberá que coordinarse cos municipios e coa Xunta,
pero desde logo, temos que empezar tamén a falar aquí e o concelleiro ten que empezar, bo, a levar
adiante as súas propias competencias, a tomar decisións e a dar
a palabra aos Grupos Políticos e
aos axentes que deben de ter voz e
participación, no que se refire ao
Plan de Mobilidade e, polo tanto,
se non é aprobada a emenda,
pois, nos absteremos. En todo
caso, coordinación si, xenerosidade toda, pero cremos que o
Goberno local ten tamén, bo, que
empezar a traballar.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas, señora Barcón.

Moitas grazas, señora Barcón.

Procedemos á votación, en primer
lugar, da emenda presentada polo
Partido Socialista a esta moción.

Procedemos á votación, en
primeiro lugar, da emenda presentada polo Partido Socialista a
esta moción.

Votación de la enmienda presentada por el Partido Socialista
a la moción de Marea Atlántica
en relación con el transporte en
el entorno metropolitano de A
Coruña

Votación da emenda presentada
polo Partido Socialista á moción
de Marea Atlántica en relación
co transporte na contorna metropolitana da Coruña

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la enmienda
presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, a la moción de Marea Atlántica en relación con el transporte en el entorno metropolitano de A Coruña.

Deseguido pola presidencia sométese a votación a emenda presentada polo Grupo Municipal do
Partido Socialista, á moción de
Marea Atlántica en relación co
transporte na contorna metropolitana da Coruña.

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 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-AAI)
(1 voto).

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda rexeitada a emenda. Procedemos á votación da moción.

Queda rexeitada a emenda. Procedemos á votación da moción.

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Muni-

Votación da primeira moción
presentada polo Grupo Munici-

cipal de Marea Atlántica (MA)

pal de Marea Atlántica (MA)

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

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a moción
presentada polo Grupo Municipal
da Marea Atlántica producíndose
o seguinte resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal e
Marea Atlántica (MA) 9 votos.

Vota a favor o Grupo Municipal e
Marea Atlántica (MA) 9 votos.

Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (5 abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (5 abstencións).

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
D. José Manuel Sande García
(MA), 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. José Manuel Sande García
(MA), 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.

Pois, queda aprobada a moción.

122 – Moción en sobre el transporte en el entorno metropolitano de A Coruña

122 - Moción sobre o transporte
na contorna metropolitana da
Coruña.

Acuerdo

Acordo

Primero.- El Pleno de la Corporación demanda de la Xunta de Galicia que facilite la participación
de los ayuntamientos del entorno
metropolitano de A Coruña, en la
elaboración de los trabajos previos
para la adjudicación de las nuevas
concesiones de transporte público
interurbano regular de personas
por carretera de uso general - una
vez vencido el plazo de los correspondientes títulos contractuales - a fin de integrar las propuestas sobre movilidad urbana que
los respectivos ayuntamientos están elaborando para satisfacer las
demandas de la población, con
una visión claramente metropolitana.

Primeiro.- O Pleno da Corporación demanda da Xunta de Galiza
que facilite a participación dos
concellos do entorno metropolitano da Coruña, na elaboración
dos traballos previos para a
adxudicación das novas concesións de transporte público interurbano regular de persoas por
estrada de uso xeral - unha vez
vencido o prazo dos correspondentes títulos contractuais - a fin
de integrar as propostas sobre
mobilidade urbana que os respectivos concellos están elaborando
para satisfacer as demandas da
poboación, cunha visión claramente metropolitana.

Segundo.- El Pleno de la Corporación reclama que al efecto se cree
una comisión de seguimiento para
garantizar la participación de los
municipios y la coordinación entre
la elaboración de pliegos de condiciones de las nuevas concesiones con los trabajos que sobre
movilidad urbana formulen los
ayuntamientos.

Segundo.- O Pleno da Corporación reclama que ao efecto se
cree unha comisión de seguimento
para garantir a participación dos
municipios e a coordinación entre
a elaboración de pregos de condicións das novas concesións cos
traballos que sobre mobilidade
urbana formulen os concellos.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Ben, pasamos a preguntas de resposta oral. Supoño que se abrirá
esa porta a continuación, e primeira pregunta…

Ben, pasamos a preguntas de resposta oral. Supoño que se abrirá
esa porta a continuación, e
primeira pregunta…

Efectivamente, teño dotes visionarias.

Efectivamente, teño dotes visionarias.

A las diecinueve horas y dos minutos entra en el Salón de Sesiones el Grupo Municipal del
Partido Popular.

Ás dezanove horas e dous minutos entra no Salón de Sesións o
Grupo Municipal do Partido
Popular.

A las dicinueve horas y dos minutos se ausentan del Salón de
Sesiones el señor Dapena Varela
y la señora Longueira Castro.

Ás dezanove horas e dous minutos auséntase do Salón de Sesións o señor Dapena Varela e a
señora Longueira Castro.

3º.- Preguntas orales

3º.- Preguntas orais

Preguntas orales formuladas
por el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego
Asembleas Abertas (BNG-AA)

Preguntas orais formuladas polo
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Primera.- Pregunta oral sobre el
plan de empleo juvenil.

Primeira.- Pregunta oral sobre o
plano de emprego xuvenil.

Señora Veira González

Señora Veira González

Que medidas impulsou o goberno
municipal para poñer en marcha
un Plan de Emprego Xuvenil?

Que medidas impulsou o goberno
municipal para poñer en marcha
un Plan de Emprego Xuvenil?

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Estamos, nestes momentos, implementando unha mesa sectorial,
a Concellería de Emprego e a
Concellería de Participación e de
Xuventude para empezar a delinear ese Plan de Emprego Xuvenil.

Estamos, nestes momentos, implementando unha mesa sectorial,
a Concellería de Emprego e a
Concellería de Participación e de
Xuventude para empezar a delinear ese Plan de Emprego Xuvenil.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Pois, non hai como preguntar, para obter unha resposta, porque a verdade e, se ben anuncian
a, vou usar unha expresión bastante española, bombo e platillo e

Ben. Pois, non hai como preguntar, para obter unha resposta,
porque a verdade e, se ben anuncian a, vou usar unha expresión
bastante española, bombo e prato

moitas cousas, eu, disto, desde
logo, non se publicitou, en absoluto. Xa van máis de cinco meses
desde que se aprobou unha moción que trouxemos desde o Bloque Nacionalista Galego, precisamente, para falar de desemprego
xuvenil. Para traer a situación da
nosa mocidade a este Salón de
Plenos, falabamos, polo tanto,
nesa moción:

e moitas cousas, eu, disto, desde
logo, non se publicitou, en absoluto. Xa van máis de cinco meses
desde que se aprobou unha moción que trouxemos desde o Bloque Nacionalista Galego, precisamente, para falar de desemprego xuvenil. Para traer a situación
da nosa mocidade a este Salón de
Plenos, falabamos, polo tanto,
nesa moción:

A las diecinueve horas y cuatro
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Sande García.

Ás dezanove horas e catro minutos entra no Salón de Sesións o
señor Sande García.

A las diecinueve horas y cuatro
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones el señor Alcalde.

Ás dezanove horas e catro minutos auséntase do Salón de Sesións o señor Alcalde.

…de implementar un Plan de Emprego Xuvenil específico, destinado á mocidade, porque recordo,
ademais que se elaborou un Plan
de Emprego, un pouco xeral para
a cidade, pero non nada específico
a emprego xuvenil, cando estaba
específicamente recollido, ademais, no Programa Electoral da
Marea Atlántica. Entón, bueno, eu
quixera saber, si está traballando
nese Plan de Emprego Xuvenil, en
que líneas se está traballando, si
se contemplan, efectivamente, as
líneas que están recollidas na moción que falaba, de impulsar a
creación dunha rede municipal de
empregabilidade para xente moza,
de coordinarse co Servizo Público
de Emprego na xestión das ofertas
de traballo. Falabamos de potenciar as industrias vinculadas á lingua e á cultura galega que crean

…de implementar un Plan de Emprego Xuvenil específico, destinado á mocidade, porque recordo,
ademais que se elaborou un Plan
de Emprego, un pouco xeral para
a cidade, pero non nada específico a emprego xuvenil, cando estaba especificamente recollido,
ademais, no Programa electoral
da Marea Atlántica. Entón, bo, eu
quixera saber, se está traballando
nese Plan de Emprego Xuvenil, en
que liñas se está traballando, se
se contemplan, efectivamente, as
liñas que están recollidas na moción que falaba, de impulsar a
creación dunha rede municipal de
empregabilidade para xente moza, de coordinarse co Servizo Público de Emprego na xestión das
ofertas de traballo. Falabamos de
potenciar as industrias vinculadas
á lingua e á cultura galega que

valor engadido, polo tanto emprego na nosa cidade; convocar pregos, bolsas e certames, por exemplo, para esta finalidade. Crear en
colaboración coa Universidade da
Coruña, bolsas destinadas a titulados superiores, para executar
proxectos de especialización, exportación, innovación da economía local; si se está falando de
apoiar proxectos emprendedores
da xente moza, dándolle cavida
nos viveiros de emprego xestionados polo Concello, pero tamén, a
través do acompañamento, creando espazos gratuitos de coworking
para a mocidade, donde convivan
as culturas profesionais, etcétera,
etcétera.

crean valor engadido, polo tanto
emprego na nosa cidade; convocar pregos, bolsas e certames, por
exemplo, para esta finalidade.
Crear en colaboración coa Universidade da Coruña, bolsas destinadas a titulados superiores,
para executar proxectos de especialización, exportación, innovación da economía local; se se está
falando de apoiar proxectos emprendedores da xente moza, dándolle cavida nos viveiros de emprego xestionados polo Concello,
pero tamén, a través do acompañamento, creando espazos gratuítos de coworking para a mocidade, onde convivan as culturas
profesionais, etcétera, etcétera.

Queremos saber si se está traballando nesta línea e para cando se
vai ter ese Plan de Emprego
Xuvenil. Por certo, que a moción
falaba específicamente dos viveiros de emprego xestionados polo
Concello. Quero recordar que nas
bases de acceso ao viveiro do Papagaio, non se recolle nada específico para a mocidade. Agardo
que neste proceso, que, bueno,
iniciamos agora, de intentar consensuar un pouco esas bases de
acceso, sí que se especifique como
algo, bueno, a ter moi en conta,
pois, que poida entrar xente nova,
sobre todo, tendo en conta, que se
trata dun viviero tecnolóxico,
pois, que poda entrar xente nova,
preferentemente, a traballar, por
exemplo, nas preincumbadoras ou
noutro tipo de perfil neste, neste
viveiro.

Queremos saber se se está traballando nesta liña e para cando se
vai ter ese Plan de Emprego
Xuvenil. Por certo, que a moción
falaba especificamente dos viveiros de emprego xestionados polo
Concello. Quero lembrar que nas
bases de acceso ao viveiro do Papagaio, non se recolle nada específico para a mocidade. Agardo
que neste proceso, que, bo, iniciamos agora, de tentar acordar
un pouco esas bases de acceso, si
que se especifique como algo, bo,
a ter moi en conta, pois, que
poida entrar xente nova, sobre
todo, tendo en conta, que se trata
dun viviero tecnolóxico, pois, que
poda entrar xente nova, preferentemente, a traballar, por exemplo,
nas preincumbadoras ou noutro
tipo de perfil neste, neste viveiro.

Se abrimos un espazo novo, pois,
tamén, eu creo, que hai que introducir estas xestións que temos
enriba da mesa.

Se abrimos un espazo novo, pois,
tamén, eu creo, que hai que introducir estas xestións que temos
enriba da mesa.

Nada máis. Agardo resposta.

Nada máis. Agardo resposta.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Pola parte da Marea Atlántica,
señor Lema.

Pola parte da Marea Atlántica,
señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Algunha das iniciativas que acaba
de expoñer vostede, señora Veira,
dalgún xeito xa están sendo executadas. Falaba vostede, de bolsas
coa Universidade da Coruña, de
fomento da innovación. Isto xa
existe. É un convenio que hai asinado coa FUCC, por valor de
20.000 euros. Falaba vostede
tamén, de iniciativas destinadas a
fomento da…, do emprendemento
(…) en Oza. Sabe vostede que no
Centro de Empresas do Papagaio,
en que creo que todos compartimos ese interese, por abrilo canto
antes, temos conveniado que os
gañadores do premio INICIA, terán alí a posibilidade de establecerse de xeito gratuito. Estas son
algunhas das cuestións que vostede acaba de comentar, que están
xa, presentes na nosa acción de
goberno. Non forman parte do
plano, do plano, por certo, que nós

Algunha das iniciativas que acaba
de expoñer vostede, señora Veira,
dalgún xeito xa están sendo executadas. Falaba vostede, de bolsas coa Universidade da Coruña,
de fomento da innovación. Isto xa
existe. É un convenio que hai asinado coa FUCC, por valor de
20.000 euros. Falaba vostede
tamén, de iniciativas destinadas a
fomento da…, do emprendemento
(…) en Oza. Sabe vostede que no
Centro de Empresas do Papagaio,
en que creo que todos compartimos ese interese, por abrilo canto
antes, temos conveniado que os
gañadores do premio INICIA,
terán alí a posibilidade de establecerse de xeito gratuíto. Estas
son algunhas das cuestións que
vostede acaba de comentar, que
están xa, presentes na nosa acción de goberno. Non forman parte do plano, do plano, por certo,

entedemos, ademais, que aínda
que efectivamente poda ser desglosado, tampoco corresponde
acaer nunha proliferación entre
planos. É dicir, nós entendemos
que o Plan Municipal de Emprego, acolle ou debe acoller, de feito, si o fai, a casuística deste colectivo, do colectivo de (…). Entre outras cousas, hay unha reserva de 200.000 euros para optar a
unha subvención europea, do
Fondo Social Europeo, de
1.000.000 de euros, que poría en
marcha accións específicas de
formación para o colectivo que,
entendemos que é, o colectivo
que esixe os nosos maiores esforzos, xunto a dos parados de longa
duración, de máis de 55 anos, que
son os que teñen as cotas máis
altas de desemprego.

que nós entedemos, ademais, que
aínda que efectivamente poda ser
desagregado, tampouco corresponde acaer nunha proliferación
entre planos. É dicir, nós entendemos que o Plan Municipal de
Emprego, acolle ou debe acoller,
de feito, si o fai, a casuística deste
colectivo, do colectivo de (…).
Entre outras cousas, hai unha
reserva de 200.000 euros para
optar a unha subvención europea,
do Fondo Social Europeo, de
1.000.000 de euros, que poría en
marcha accións específicas de
formación para o colectivo que,
entendemos que é, o colectivo
que esixe os nosos maiores esforzos, xunto a dos parados de longa
duración, de máis de 55 anos, que
son os que teñen as cotas máis
altas de desemprego.

En todo caso, nós, como dixemos
antes, estamos traballando nesta
encomenda que asumimos perfectamente, como algo que encaixa
nas nosas líneas de goberno. A
mesa sectorial, entre as dúas concellerías xa está implementada.
Entendemos que temos cabida,
ademais, de algún dos axentes que
vostede citou, dos (…). Entendemos que hai que contar tamén coa
comunidade educativa. Entendemos que hai que contar tamén cos
sindicatos, coas organizacións
empresariais, para que ese plano
que levemos adiante, teña a maior
sensibilidade, desde o punto de
vista social posible e non me gusta
adiantar datas, pero esperemos

En todo caso, nós, como dixemos
antes, estamos traballando nesta
encomenda que asumimos perfectamente, como algo que encaixa
nas nosas liñas de goberno. A
mesa sectorial, entre as dúas concellerías xa está implementada.
Entendemos que temos cabida,
ademais, dalgún dos axentes que
vostede citou, dos (…). Entendemos que hai que contar tamén coa
comunidade educativa. Entendemos que hai que contar tamén cos
sindicatos, coas organizacións
empresariais, para que ese plano
que levemos adiante, teña a maior
sensibilidade, desde o punto de
vista social posible e non me gusta adiantar datas, pero esperemos

que para este outono, poidamos
ter o Plano sobre a mesa e traer ao
debate, tamén, a este Pleno.

que para este outono, poidamos
ter o Plano sobre a mesa e traer
ao debate, tamén, a este Pleno.

Graciñas.

Graciñas.

Presidencia

Presidencia

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Pasamos á seguinte pregunta sobre o Plano de Dinamización dos
Mercados Municipais.

Pasamos á seguinte pregunta sobre o Plano de Dinamización dos
Mercados Municipais.

Segunda.- Pregunta oral sobre
el Plan de Dinamización de los
Mercados Municipales.

Segunda.- Pregunta oral sobre o
Plan de Dinamización dos Mercados Municipais.

Intervenciones

Intervencións

Señora Veira González

Señora Veira González

Ten pensado o Goberno Municipal pór en marcha o Plan de Dinamización dos Mercados Municipais, en cumprimento coa moción aprobada en Pleno?

Ten pensado o Goberno Municipal pór en marcha o Plan de Dinamización dos Mercados Municipais, en cumprimento coa moción aprobada en Pleno?

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Bueno, esta pregunta, cousas destas, de sincronía, curiosas. Recibina o mesmo día no que se había
publicado no perfil do contratante
a contratación, a posta de licitación dun Plan de Dinamización
dos mercados cun valor de 15.000
euros.

Bo, esta pregunta, cousas destas,
de sincronía, curiosas. Recibina o
mesmo día no que se publicou no
perfil do contratante a contratación, a posta de licitación dun
Plan de Dinamización dos mercados cun valor de 15.000 euros.

Señora Veira González

Señora Veira González

Sincronía será.

Sincronía será.

Non era de todas maneiras sen
tempo, porque hai máis de 6 meses que se aprobou a moción relativa ao Plan de Dinamización dos
Mercados Municipais, que non só
falaba dunha planificación da dinaminzación dos mercados municipais. Eu creo, como dixen antes,
que a planificación é necesaria
para empregar os recursos públicos con eficiencia e tamén, valga
a redundancia, de exeito planificado e con sentidiño. Iso que se
fala tantas veces.

Non era de todas maneiras sen
tempo, porque hai máis de 6 meses que se aprobou a moción relativa ao Plan de Dinamización dos
Mercados Municipais, que non só
falaba dunha planificación da
dinaminzación dos mercados municipais. Eu creo, como dixen antes, que a planificación é necesaria para empregar os recursos
públicos con eficiencia e tamén,
valla a redundancia, de exeito
planificado e con sentidiño. Iso
que se fala tantas veces.

E falaba naquela moción, que no
prazo de 6 meses se elaborase ese
Plan de Dinamización dos Mercados Municipais. Bueno, en 6 meses saiu a concurso. Non sei se
poderíamos admitir pulpo como
animal de compañía, pero, en todo
caso, está sacado a concurso.

E falaba naquela moción, que no
prazo de 6 meses elaborásese ese
Plan de Dinamización dos Mercados Municipais. Bo, en 6 meses
saiu a concurso. Non sei se poderíamos admitir polbo como animal de compañía, pero, en todo
caso, está sacado a concurso.

Tamén gustariame máis que si
tivese feito, pois, desde o consenso…

Tamén gustariame máis que se
tivese feito, pois, desde o consenso…

Perdón non me saen as palabras.

Perdón non me saen as palabras.

…coas praceiras e os praceiros.
Que se tivese feito desde os propios servizos municipais. Xa sei
que, bueno, é reducida o cadro de
persoal que se dedica a mercados,
pero, en todo caso, eu creo que hai
que ter en conta o sector, hai que
ter en conta as praceiras, os praceiros. Que hai que ter en conta
non só a eles, senón ao persoal
propio do Concello, que traballa
nos mercados municipais, como
poden ser os conserxes e as con-

…coas praceiras e os praceiros.
Que se tivese feito desde os propios servizos municipais. Xa sei
que, bo, é reducida o cadro de
persoal que se dedica a mercados,
pero, en todo caso, eu creo que
hai que ter en conta o sector, hai
que ter en conta as praceiras, os
praceiros. Que hai que ter en conta non só a eles, senón ao persoal
propio do Concello, que traballa
nos mercados municipais, como
poden ser os conserxes e as con-

serxes. E que, bueno, que non se
limite iso, si que o pido, que non
se limite, única e exclusivamente,
a facer capañas de promoción,
que vaia un pouquiño máis aló;
que explore todas as posibilidades
que teñen os nosos mercados municipais, que son moitas y moi
variadas. E que traballe nesa línea.
Entón, eu reitero que eu creo que
antes de que teña forma de Plan,
que se aprobe nalgún lugar. Debía
ser levado, tanto a Comisión de
Emprego, como falado coas precieras e os preceiros, ainda que se
fracasase. Que non quero falar
diso, do proceso, e das ordenanzas, Ademais, se tivese renunciado radicalmente a modificar a Ordenanza, eu creo que é un bo momento éste, do Plan de Dinamización dos Mercados, para recuperar
o diálogo e para o final sacar un
Plan consensuado. Sobre todo,
porque eles van a ser os receptores
desa dinamización e probablemente actores principias desa dinamización.

serxes. E que, bo, que non se limite iso, si que o pido, que non se
limite, única e exclusivamente, a
facer capañas de promoción, que
vaia un pouquiño máis aló; que
explore todas as posibilidades que
teñen os nosos mercados municipais, que son moitas e moi variadas. E que traballe nesa liña. Entón, eu reitero que eu creo que
antes de que teña forma de Plan,
que se aprobe nalgún lugar. Debía ser levado, tanto a Comisión
de Emprego, como falado coas
precieras e os preceiros, ainda
que se fracasase. Que non quero
falar diso, do proceso, e das ordenanzas, Ademais, se tivese renunciado radicalmente a modificar a Ordenanza, eu creo que é
un bo momento este, do Plan de
Dinamización dos Mercados, para recuperar o diálogo e para o
final sacar un Plan consensuado.
Sobre todo, porque eles van ser os
receptores desa dinamización e
probablemente actores principias
desa dinamización.

Nada máis.

Nada máis.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Señora Veira, efectivamente, hai 6
meses que se aprobou a moción,
pero hai un mes que se aprobou o
orzamento. Eu creo que nun mes,
nun plazo máis que cabal para
sacar á licitación este contrato.
Non sei, ao mellor podían abreviarse máis os tempos, pero paréceme que non está nada mal, tendo en conta, ademais que non ha-

Señora Veira, efectivamente, hai 6
meses que se aprobou a moción,
pero hai un mes que se aprobou o
orzamento. Eu creo que nun mes,
nun prazo máis que cabal para
sacar á licitación este contrato.
Non sei, ao mellor podían abreviarse máis os tempos, pero paréceme que non está nada mal, tendo en conta, ademais que non ha-

bía ningunha aplicación no Orzamento 2015, que puidera ser prorrogada este ano e onde se puidera, polo tanto, tirar o crédito para
licitar este Plano, este Plano de
Dinamización. Para facelo desde o
servizo, temos un único funcionario destinado á xestión dos nove
mercados municipais coruñeses,
que ainda que temos que dicir,
que estamos moi satisfeitos co
seu rendimento, eu creo que saen
comentarios de facer tamén un
plan de migración, pois, eu creo
que xa sería superior a calquera
posibilidade humana; entre outras
cousas, porque este plan de dinamización contempla a realización
de 500 entrevistas, tanto ás persoas que traballan nos mercados
municipais, como as persoas que
son usuarias e tamén as persoas
que son veciñas, a parte, digamos,
social, ou entorno. Entendemos
que un plan de dinamización non
ten que ter en conta, únicamente
os recursos, senón todo o que rodea eses recursos. Por suposto, ese
traballo de campo. Eu creo que é
perfectamente lexítimo que sea
encargada una empresa privada,
unha consultora, e os resultados
despois, deben ser afinados e postos en común, non só polas propias interesadas, senón tamén por
suposto, co Pleno da Coruña.

bía ningunha aplicación no Orzamento 2015, que puidera ser
prorrogada este ano e onde se
puidera, polo tanto, tirar o crédito para licitar este Plano, este
Plano de Dinamización. Para facelo desde o servizo, temos un
único funcionario destinado á
xestión dos nove mercados municipais coruñeses, que ainda que
temos que dicir, que estamos moi
satisfeitos co seu rendimento, eu
creo que saen comentarios de facer tamén un plan de migración,
pois, eu creo que xa sería superior a calquera posibilidade humana; entre outras cousas, porque este plan de dinamización
contempla a realización de 500
entrevistas, tanto ás persoas que
traballan nos mercados municipais, como as persoas que son
usuarias e tamén as persoas que
son veciñas, a parte, digamos,
social, ou contorna. Entendemos
que un plan de dinamización non
ten que ter en conta, unicamente
os recursos, senón todo o que rodea eses recursos. Por suposto,
ese traballo de campo. Eu creo
que é perfectamente lexítimo que
sexa encargada unha empresa
privada, unha consultora, e os
resultados despois, deben ser afinados e postos en común, non só
polas propias interesadas, senón
tamén por suposto, co Pleno da
Coruña.

Temos que dicir, ademais, que hai
outro tipo de campañas en marcha, ahora mesmo, nos mercados
municipais. Entre outras, sacaron-

Temos que dicir, ademais, que hai
outro tipo de campañas en marcha, agora mesmo, nos mercados
municipais. Entre outras, saca-

se a licitación recentemente, os 48
postos baleiros dos mercados coruñeses por un procedemento de
concurso. A primeira vez que se
sacaran postos fora no 94 por un
procedemento de subasta. Neste
caso, optamos por unha forma de
concurso nunha das súas modalidades de fomento e de creación de
emprego. Non se esixe, aportar
ningunha cantidade económica.
Tamén estamos nun procedemento de formación continua dos vendedores e vendedoras. Entendemos que o principal recurso que
teñen as prazas coruñesas, é a
calidade de servizo dos vendedores e a súas vendedoras. Polo tanto, aí van encamiñados a meirande
parte dos nosos esforzos e outro
tipo de actividades, que están ahora mesmo no perfil do contratante
a licitación, como son a creación
dunha páxina web, a renovación
de imaxe gráfica, os talleres destinados a atracción do público infantil ás prazas ou campañas xerais de dinamización, encamiñadas, sobre todo, ao fomento da
compra en temporada de alta demanda, como por exemplo, o Nadal. E pensamos, que con isto,…

ronse a licitación recentemente,
os 48 postos baleiros dos mercados coruñeses por un procedemento de concurso. A primeira
vez que se sacaran postos fora no
94 por un procedemento de poxa.
Neste caso, optamos por unha
forma de concurso nunha das
súas modalidades de fomento e de
creación de emprego. Non se esixe, achegar ningunha cantidade
económica. Tamén estamos nun
procedemento de formación continua dos vendedores e vendedoras. Entendemos que o principal
recurso que teñen as prazas coruñesas, é a calidade de servizo dos
vendedores e a súas vendedoras.
Polo tanto, aí van encamiñados a
meirande parte dos nosos esforzos
e outro tipo de actividades, que
están agora mesmo no perfil do
contratante a licitación, como son
a creación dunha páxina web, a
renovación de imaxe gráfica, os
talleres destinados a atracción do
público infantil ás prazas ou
campañas xerais de dinamización,
encamiñadas, sobre todo, ao fomento da compra en tempada de
alta demanda, como por exemplo,
o Nadal. E pensamos, que con
isto,…

A las diecinueve horas y quince
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Alcalde.

Ás dezanove horas e quince minutos entra no Salón de Sesións
o señor alcalde.

… o salto cualitativo, no digamos,
no empeño do goberno da Coruña, na dinamización e na posta na
recuperación dos mercados municipais, despois, de tantos anos de

…o salto cualitativo, non digamos, no empeño do goberno da
Coruña, na dinamización e na
posta na recuperación dos mercados municipais, despois, de tan-

desleixo, eu creo que aquí, fica
máis que demostrada.

tos anos de desleixo, eu creo que
aquí, fica máis que demostrada.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas. Pregunta do Bloque Nacionalista Galego sobre
festas de verán nos barrios.

Moitas grazas. Pregunta do Bloque Nacionalista Galego sobre
festas de verán nos barrios.

Tercera.- Pregunta oral sobre
fiestas de verano en los barrios.

Terceira.- Pregunta oral sobre
festas de verán nos barrios.

Intervenciones

Intervencións

Señora Veira González

Señora Veira González

Como ten pensado desenvolver
este goberno municipal a xestión
das festas nos barrios para este
verán?

Como ten pensado desenvolver
este goberno municipal a xestión
das festas nos barrios para este
verán?

Señor Sande García

Señor Sande García

En contacto coas entidades, ainda
que observando, tendo en conta as
limitacións económicas, propias
do IMCE, neste caso.

En contacto coas entidades, ainda
que observando, tendo en conta
as limitacións económicas, propias do IMCE, neste caso.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si.

Si.

Máis ben, esta pregunta ou, mellor
dito, esta pregunta non ía encamiñada nunha cuestión económica,
no que vai destinado efectivamente a sufragar as festas nos barrios,
senón máis ben, a trasladarlle a
este concelleiro neste Salón de

Máis ben, esta pregunta ou, mellor dito, esta pregunta non ía
encamiñada nunha cuestión económica, no que vai destinado
efectivamente a sufragar as festas
nos barrios, senón máis ben, a
trasladarlle a este concelleiro

Plenos, pois, unha sensación, un
sentimento que teñen as entidades
veciñais que se reuniron coa concellería, porque existe, como digo,
un fondo malestar entre entidades
veciñais pola mañeira que se está
xestionando esta cuestión.

neste Salón de Plenos, pois, unha
sensación, un sentimento que teñen as entidades veciñais que se
reuniron coa concellería, porque
existe, como digo, un fondo malestar entre entidades veciñais
pola mañeira que se está xestionando esta cuestión.

A las diecinueve horas y dieciséis minutos entran en el Salón
de Sesiones la señora Longueira
Castro y el señor Dapena Varela.

Ás dezanove horas e dezaseis minutos entran no Salón de Sesións
a señora Longueira Castro e o
señor Dapena Varela.

Sente, eu creo, porque é así, lle
están impoñendo certas limitacións. Non falo a nivel cuantitativo, ni económico, quero que conste, á hora de organizar as festas
dos seus barrios. Hai que ter en
conta que as festas dos barrios son
unhas festas populares, que supoño que saberán que son organizadas polas asociacións veciñais de
xeito desinteresado, sen ningún
ánimo de lucro e coa finalidade
única e exclusiva, pois, de que a
veciñanza poda gozar en conxunto
e que poda ter un momento de
convivio.

Sente, eu creo, porque é así, lle
están impoñendo certas limitacións. Non falo a nivel cuantitativo, nin económico, quero que
conste, á hora de organizar as
festas dos seus barrios. Hai que
ter en conta que as festas dos barrios son unhas festas populares,
que supoño que saberán que son
organizadas polas asociacións
veciñais de xeito desinteresado,
sen ningún ánimo de lucro e coa
finalidade única e exclusiva, pois,
de que a veciñanza poda gozar en
conxunto e que poda ter un momento de convivio.

Hai entidades, e teño que decilo
aquí, porque ao mellor, estamos a
tempo de rectificar a maneira en
que se está xestionando, hai entidades que se están pensando, se
facer estas festas, debido ás limitacións que se lle están poñendo
nas condicións da festa. Coido que
debería mudarse, si é posible, si
estamos a tempo, esta maneira de
xestionar as festas dos barrios, se

Hai entidades, e teño que decilo
aquí, porque ao mellor, estamos a
tempo de rectificar a maneira en
que se está xestionando, hai entidades que se están pensando, se
facer estas festas, debido ás limitacións que se lle están poñendo
nas condicións da festa. Coido
que debería mudarse, se é posible, se estamos a tempo, esta maneira de xestionar as festas dos

queremos ou, mellor dito, se non
queremos que desaparecen; que eu
creo que a ninguén lle gustaría
que desaparecesen. Todos vivimos
nos barrios da nosa cidade e,
bueno, temos que procurar que se
sigan mantendo estes eventos, xa
digo, polo popular, polo que significa de convivio, de construcción
da sociedade, etcétera, etcétera.

barrios, se queremos ou, mellor
dito se non queremos que desaparecen; que eu creo que a ninguén
lle gustaría que desaparecesen.
Todos vivimos nos barrios da nosa cidade e, bo, temos que procurar que se sigan mantendo estes
eventos, xa digo, polo popular,
polo que significa de convivio, de
construción da sociedade, etcétera, etcétera.

Bueno, saber si estamos a tempo
de modifícalo, se saben dese malestar e se se pode rectificar.

Bo, saber se estamos a tempo de
modifícao, se saben dese malestar e se pode rectificarse.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Si.

Si.

Creo que coincidimos no planteamento que pode haber dunha festa popular e barrial.

Creo que coincidimos no planteamento que pode haber dunha
festa popular e barrial.

Hai unha parte, que creo, que foi
anunciada, hai tempo. A idea de
esa aposta por descentralizar os
festexos da cidade. É complicado,
porque fóra das propias festas, si
que esa parte económica é bastante importante. Pero é certo que
imos de realizar xuntanzas con
gran parte das entidades veciñais
que habitualmente exercen como
coorganizadoras, ou, bueno, promotoras en certo modo, e, bueno,
de momento, atender o cen por
cen de todas as demandas, vamos,
durante todas as festas que foron
ata agora, nunha rolda de xuntanzas que houbo ademáis, tanto de

Hai unha parte, que creo, que foi
anunciada, hai tempo. A idea desa aposta por descentralizar os
festexos dA cidade. É complicado,
porque fóra dAs propias festas, sI
que esa parte económica é bastante importante. Pero é certo que
imos de realizar xuntanzas con
gran parte das entidades veciñais
que habitualmente exercen como
coorganizadoras, ou, bo, promotoras en certo modo, e, bo, de
momento, atender o cen por cen
de todas as demandas, imos, durante todas as festas que foron ata
agora, nunha rolda de xuntanzas
que houbo ademáis, tanto de gru-

grupo como individuais. Nalgúns
casos, evidentemente houbo diferencias, eu creo que por un deseño das propias festas e, as veces,
si que tiña que ver o propio custe,
a intervención de axentes privados; si que creo que había outros
elementos. En calquera caso, si
que somos receptivos. Distinta,
incluso, idiosincrasia, en xeito de
organizar, desas entidades. Se estableceu un calendario de festas
nos barrios que ten que ver ademais co, bueno, calendario tradicional do mes de agosto e, 13, 14,
e 15 é Oza-Gaiteira-Os Castros;
17, 18, 19 sería Castrillón/Urbanización Soto; 19 Monelos-Paxariñas. Nese fin de samana
tamén, Barrio das Frores; 23 de
agosto, Eirís, a festa da fresa; e a
fin de semana 26, 27, 28 de agosto, Cidade Vella, Novo Mesoiro e
Sagrada Familia. E no mes de
setembro hai, polo menos, xa, 3
que se celebrarán, Atochas/Monte
Alto, Falperra e Bulevar Elviña.

po como individuais. Nalgúns casos, evidentemente houbo diferenzas, eu creo que por un deseño
das propias festas e, as veces, si
que tiña que ver o propio custe, a
intervención de axentes privados;
si que creo que había outros elementos. En calquera caso, si que
somos receptivos. Distinta, mesmo, idiosincrasia, en xeito de organizar, desas entidades. Se estableceu un calendario de festas nos
barrios que ten que ver ademais
co, bo, calendario tradicional do
mes de agosto e, 13, 14, e 15 é
Oza-Gaiteira-Os Castros; 17, 18,
19 sería Castrillón/Urbanización
Soto; 19 Monelos-Paxariñas. Nese fin de samana tamén, Barrio
das Frores; 23 de agosto, Eirís, a
festa da fresa; e a fin de semana
26, 27, 28 de agosto, Cidade Vella, Novo Mesoiro e Sacra Familia. E no mes de setembro hai,
polo menos, xa, 3 que se celebrarán, Atochas/Monte Alto, Falperra e Bulevar Elviña.

Si, é verdade e, o dixemos varias
veces, que a financiación de cada
evento, despois desa necesaria e
frustada reconversión, digamos
daquelas axudas das subvencións
que se negaron aquí, se mal no
recordo, no mes de marzo, pois, se
correspondería cun promedio de
10.000 euros para cada entidade, e
pode, aí si, hai cifras que baixan,
suben, e si, é verdade que o contacto constante coas entidades debe servir para correxir calquera
posibilidade de mellora, evidentemente.

Si, é verdade e, o dixemos varias
veces, que o financiamento de
cada evento, despois desa necesaria e frustada reconversión, digamos daquelas axudas das subvencións que se negaron aquí, se
mal non recordo, no mes de marzo, pois, corresponderíase cun
media de 10.000 euros para cada
entidade, e pode, aí si, hai cifras
que baixan, soben, e si, é verdade
que o contacto constante coas
entidades debe servir para correxir calquera posibilidade de mellora, evidentemente.

A las diecinueve horas y veinte
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones la señora Fraga Sáenz.

Ás dezanove horas e vinte minutos auséntase do Salón de Sesións a señora Fraga Sáenz.

Por outro lado, estas festas irán
tamén, acompañadas de medidas e
de decisión de ampliación desa
descentralización e, repito, reitero,
e son pesado e, o sei, con ese atenuante económico, pero creo que
é unha circunstancia que permitirá que nas festas de María Pita,
poda haber novos, bueno, outros e
novos escenarios que serán,
tamén, anunciados en breve.

Por outro lado, estas festas irán
tamén, acompañadas de medidas
e de decisión de ampliación desa
descentralización e, repito, reitero, e son pesado e, o sei, con esa
atenuante económica, pero creo
que é unha circunstancia que
permitirá que nas festas de María
Pita, poida ter novos, bo, outros e
novos escenarios que serán,
tamén, anunciados en breve.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, relativa aos atascos
no túnel da Marina.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, relativa aos atascos no túnel da Mariña.

Preguntas orales del Grupo
Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Preguntas orais do Grupo Municipal do Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Primera.- Pregunta oral sobre
los atascos en el túnel de La
Marina.

Primeira.- Pregunta oral sobre
os atascos no túnel da Mariña.

Intervenciones

Intervencións

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Tiene previsto adoptar alguna medida para evitar que se repitan los
atascos de vehículos de grandes
dimensiones en el túnel de La Marina.

Ten previsto adoptar algunha medida para evitar que se repitan os
atascos de vehículos de grandes
dimensións no túnel da Mariña.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Si.

Si.

Efectivamente, teñense previsto
adoptar medidas e, de feito, algunhas delas, xa están tomadas.

Efectivamente, teñense previsto
adoptar medidas e, de feito, algunhas delas, xa están tomadas.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

El dicho popular de que el hombre
es el único animal que tropieza
dos veces con la misma piedra, se
deja cumplirse con reiteración en
este Ayuntamiento.

O dito popular de que o home é o
único animal que tropeza dúas
veces coa mesma pedra, déixase
cumprirse con reiteración neste
Concello.

En pocos días, a finales del pasado mes de junio, los coruñeses
hemos observado y padecido, como dos vehículos de grandes dimensiones, quedaban empotrados
en el túnel de La Marina, con los
consiguientes trastornos, consecuencia de los atascos desencadenados al quedar taponada esta vía
de acceso. Los coruñeses se preguntan si las barras de los gálibos
están bien ubicadas para cumplir
su misión, qué falla; cómo no hay
previsiones o respuestas que den
solución alternativa al cierre del
túnel. Y cuando hablo de alternativa, me refiero a opciones adicionales para una situación imprevista, no a las alternativas habituales
para la conducción diaria y cotidiana. La ciudadanía se pregunta,

En poucos días, a finais do pasado mes de xuño, os coruñeses observamos e padecemos, como
dous vehículos de grandes dimensións, quedaban encaixados no
túnel da Mariña, cos consecuentes trastornos, consecuencia dos
atascos desencadeados ao quedar
taponada esta vía de acceso. Os
coruñeses pregúntanse se as barras dos gálibos están ben situadas para cumprir a súa misión,
que falla; como non hai previsións ou respostas que dean solución alternativa ao peche do túnel. E cando falo de alternativa,
refírome a opcións adicionais para unha situación imprevista, non
ás alternativas habituais para a
condución diaria e cotiá. A cidadanía pregúntase, se existe, se se

si existe, si se ha condicionado
algún protocolo, dirigido a establecer los oportunos dispositivos
que desvíen adecuadamente los
flujos de tráfico o que abran otras
vías de circulación en caso de obstrucción prolongada del túnel. La
señalizaciones es claro que hay
que mejorarlas y hacerlas reiterativas, desde mucho más lejos y,
por otro lado, habida cuenta de los
atascos circulatorios sobrevenidos, también es cuestionable que
en los sucesos de junio se diesen
los avisos a los usuarios en los
lugares oportunos, con suficiente
visibilidad, para que los conductores no quedasen atrapados en
largas y desesperantes colas a la
entrada o a la salida del túnel.

condicionou algún protocolo, dirixido a establecer os oportunos
dispositivos que desvíen adecuadamente os fluxos de tráfico ou
que abran outras vías de circulación en caso de obstrución prolongada do túnel. A sinalizacións
é claro que hai que melloralas e
facelas reiterativas, desde moito
máis lonxe e, doutra banda, tendo
en conta dos atascos circulatorios
sobrevindos, tamén é cuestionable
que nos sucesos de xuño désense
os avisos aos usuarios nos lugares oportunos, con suficiente visibilidade, para que os condutores
non quedasen atrapados en longas e desesperantes colas á entrada ou á saída do túnel.

Hay que ser muy ágil en la respuesta, porque cualquier incidente
colapsa la ciudad en siempre eternas caravanas. Se abrió en su
inicio el túnel, según se vio, sin
estudios previos que acompasasen
las secuencias semafóricas a los
flujos previsibles. Se utilizó a los
conductores como conejillos de
India. Y ahora, tras estas incidencias, se constatan nuevas imprevisiones que, supongo, derivarán o
habrán derivado en futuros y novedosos estudios.

Hai que ser moi áxil na resposta,
porque calquera incidente colapsa a cidade en sempre eternas
caravanas. Abriuse no seu inicio
o túnel, segundo viuse, sen estudos previos que compasasen as
secuencias semafóricas aos fluxos
previsibles. Utilizouse aos condutores como coellos de India. E
agora, tras estas incidencias,
constátanse novas imprevisións
que, supoño, derivarán ou derivarían en futuros e novos estudos.

Un año después del inicio de este
mandato, a falta de Plan de Movilidad propio de la Marea, los coruñeses seguimos sin conocer por
qué Plan de Movilidad se inclina
finalmente el Gobierno local. Si
por el plan que defiende el conte-

Un ano despois do inicio deste
mandato, a falta de Plan de Mobilidade propio da Marea, os coruñeses seguimos sen coñecer por
que Plan de Mobilidade inclínase
finalmente o Goberno local. Se
polo plan que defende o contido

nido de la señora Freire o por el
Plan de Movilidad desarrollado en
tiempos del Alcalde socialista,
Javier Losada; por la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona, o
quizás, por algún hibrido ignoto a
los ciudadanos.

da señora Freire ou polo Plan de
Mobilidade desenvolvido en tempos do Alcalde socialista, Javier
Losada; pola Axencia de ecoloxía
urbana de Barcelona, ou quizais,
por algún hibrido ignoto aos cidadáns.

Y, mientras, se siguen sucediendo
noticias de la alarmante incidencia
del horizonte venidero del tráfico
en La Coruña. Entrada de los autocares metropolitanos, más allá
de las zonas de la ciudad, hasta
ahora delimitadas, sin plan circulatorio específico. Aumento de los
carriles de entrada por Alfonso
Molina, con el efecto llamada que
ello puede originar y eventos a
corto plazo, como las fiestas de
María Pita, en agosto, la regata
que arribará a la ciudad en ese
mismo mes, que atraerán que… o,
al menos así se le desea, a miles
de visitantes en la ciudad. Los
socialistas no deseamos que la La
Coruña sea un caos circulatorio.
Por eso le instamos, señor Grandío, a que además de estudiar los
temas, le busque solución y aplique efectivamente esas soluciones, antes de que remate el mandato.

E, mentres, se seguen sucedendo
noticias da alarmante incidencia
do horizonte vindeiro do tráfico
na Coruña. Entrada dos autocares metropolitanos, máis aló das
zonas da cidade, ata agora delimitadas, sen plan circulatorio
específico. Aumento dos carrís de
entrada por Alfonso Molina, co
efecto chamada que iso pode orixinar e eventos a curto prazo,
como as festas de María Pita, en
agosto, a regata que arribará á
cidade nese mesmo mes, que
atraerán que… ou, polo menos así
se lle desexa, a miles de visitantes
na cidade. Os socialistas non
desexamos que a A Coruña sexa
un caos circulatorio. Por iso instámoslle, señor Grandío, a que
ademais de estudar os temas,
búsquelle solución e aplique efectivamente esas solucións, antes de
que remate o mandato.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno, boas, de novo.

Bo, boas, de novo.

En realidade, que digamos, dende
que se abriu o túnel, efectivamente cambiaron os fluxos circulato-

En realidade, que digamos, dende
que se abriu o túnel, efectivamente cambiaron os fluxos circulato-

rios e, moito, dentro da cidade.

rios e, moito, dentro da cidade.

Boa proba delo son as diferentes
intensidades medias, de paso, por
determinados puntos da cidade,
en parte críticos. A mobilidade na
cidade cambiou dende a apertura
do túnel. O fluxo de tráfico na,
digamos, na zona do Paseo Marítimo, que era unha desas vías, ou
unha desas arterias principais de
comunicación da zona de Monte
Alto, descendeu, prácticamente un
40%. Ese efecto chamada que sucede cada vez que se abre unha
infraestructura é o que provoca
que, bueno, a maior parte da xente…

Boa proba delo son as diferentes
intensidades medias, de paso, por
determinados puntos da cidade,
en parte críticos. A mobilidade na
cidade cambiou dende a apertura
do túnel. O fluxo de tráfico na,
digamos, na zona do Paseo Marítimo, que era unha desas vías, ou
unha desas arterias principais de
comunicación da zona de Monte
Alto, descendeu, practicamente un
40%. Ese efecto chamada que
sucede cada vez que se abre unha
infraestrutura é ou que provoca
que, bo, a maior parte da xente…

A las diecinueve horas y veinticinco minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Fraga
Sáenz.

Ás dezanove horas e vinte e cinco
minutos entra no Salón de Sesións a señora Fraga Sáenz.

… cando modifica o seus hábitos,
ante calquera cambio, opte por
utilizar esas principais vías de
comunicación recientemente abertas. A realidade da, digamos, do
tránsito, na zona do túnel, eu creo
que cambiou. Xa pasou a unha
fase moito máis sólida, moito
máis calmada. E eu creo que aquí,
boa parte da culpa de que eso, digamos, se estabilizase, que esté
funcionando, desde hai varias semanas e que dende hai máis dun
mes de forma estable, é o traballo
que está facendo a xente e a Policía Local, permanente na sala de
pantallas que, como digo, xa digamos, colleu o gancho a ese gran
cambio e que tivo unha grande

…cando modifica o seus hábitos,
ante calquera cambio, opte por
utilizar esas principais vías de
comunicación recentemente abertas. A realidade da, digamos, do
tránsito, na zona do túnel, eu creo
que cambiou. Xa pasou a unha
fase moito máis sólida, moito
máis acougada. E eu creo que
aquí, boa parte da culpa de que
iso, digamos, estabilizásese, que
estea a funcionar, desde hai varias semanas e que dende hai
máis dun mes de forma estable, é
o traballo que está facendo a xente e a Policía Local, permanente
na sala de pantallas que, como
digo, xa digamos, colleu o gancho
a ese gran cambio e que tivo unha

repercusión no tránsito na cidade.

grande repercusión non tránsito
na cidade.

Respostando un pouco a que, digamos, a ese inicio de pregunta,
que eran eses atascos ou esas entradas de vehículos cunha limitación de gálibo superior á permitida, hai que dicir que, efectivamente, nos últimos…, dende a apertura do túnel do Parrote, houbo tres
eventos, tres eventos nos derradeiros meses, nos que se vían afectados, polo conseguinte corte de
túnel de María Pita.

Respostando un pouco a que, digamos, a ese inicio de pregunta,
que eran eses atascos ou esas entradas de vehículos cunha limitación de gálibo superior á permitida, hai que dicir que, efectivamente, nos últimos…, dende a
apertura do túnel do Parrote,
houbo tres eventos, tres eventos
nos derradeiros meses, nos que se
vían afectados, polo conseguinte
corte de túnel de María Pita.

Bueno, hai sinalización, claro que
hai sinalización, dende a praza de
Ourense ata a entrada do túnel.
Hai sinalización de gálibo. Dase o
caso, que nos tres eventos nos que
quedaron, digamos, elementos de
transporte atorados no propio túnel, nos tres casos, os tres, gracias
ás grabacións que hay, por hai, no
túnel, nos tres casos, os tres
vehículos seguiron as indicacions
e evitaron esas limitacións de gálibo. Os tres fixeron, digamos,
manobras incorrectas no último
tramo. Entraron no túnel ben, polo
carril da dereita, o carril da dereita
é o que da servizo, o que da continuidade ata o Castelo de San Antón que non ten limitación de gálibo. Ten cinco metros. O que si
que ten, é o túnel de María Pita,
que ten 3,2 e, digamos, que no
último momento, nos tres optaron
por frenarse e cambiar de carril, a
sabendas, de que o seu vehículo
iba a ter problemas para o tránsito. De feito un deles, quizais o

Bo, hai sinalización, claro que hai
sinalización, dende a praza de
Ourense ata a entrada do túnel.
Hai sinalización de gálibo. Dase
o caso, que nos tres eventos nos
que quedaron, digamos, elementos de transporte atorados non
propio túnel, nos tres casos, os
tres, grazas ás grabacións que
hai, por hai, no túnel, nos tres
casos, os tres vehículos seguiron
as indicacións e evitaron esas
limitacións de gálibo. Os tres fixeron, digamos, manobras incorrectas no último tramo. Entraron no túnel ben, polo carril da
dereita, ou carril da dereita é o
que da servizo, o que da continuidade ata o Castelo de San Antón
que non ten limitación de gálibo.
Ten cinco metros. O que si que
ten, é o túnel de María Pita, que
ten 3,2 e, digamos, que no último
momento, nos tres optaron por
frearse e cambiar de carril, a sabendas, de que o seu vehículo ía a
ter problemas para o tránsito. De

máis, o que máis repercusión tivo,
que foi a noite de San Xoan, cunha alcolemia digamos positiva e
ben positiva.

feito un deles, quizais o máis, o
que máis repercusión tivo, que foi
a noite de San Xoan, cunha alcolemia digamos positiva e ben positiva.

Con respecto a iso e, para mellorar esos tempos de respostas, ante
maniobras que se supoñen que son
incontrolables, cando a xente é
consciente do que fai, optouse
por mellorar a sinalización horizontal e vaise optar por ubicación
duns elementos previos a eses
elementos sensibles, como é a
tubería que da servizo á rede anteincendios do propio túnel ou as
regletas de comunicación. É dicir,
que no momento en que un usuario decida circular cun transporte
con maior gálibo do túnel, do que
ten o túnel de María Pita, se tope
físicamente con algún elemento
que non sexa esencial para a pervivencia e para a apertura do túnel.

Con respecto a iso e, para mellorar eses tempos de respostas, ante
manobras que se supoñen que son
incontrolables, cando a xente é
consciente do que fai, optouse
por mellorar a sinalización horizontal e vaise optar por ubicación
duns elementos previos a eses
elementos sensibles, como é a tubaxe que da servizo á rede anteincendios do propio túnel ou as
regletas de comunicación. É dicir,
que no momento en que un usuario decida circular cun transporte
con maior gálibo do túnel, do que
ten o túnel de María Pita, tópese
fisicamente con algún elemento
que non sexa esencial para a pervivencia e para a apertura do túnel.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, sobre transporte
metropolitano.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, sobre transporte
metropolitano.

Segunda.- Pregunta oral sobre
transporte metropolitano.

Segunda.- Pregunta oral sobre
transporte metropolitano.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

¿Tiene conocimiento de la incidencia que tendrá para el tráfico
de la ciudad la entrada de autobuses metropolitanos hacia el centro?

Ten coñecemento da incidencia
que terá para o tráfico da cidade
a entrada de autobuses metropolitanos cara ao centro?

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Nos últimos días tivemos coñecemento do Plan da Xunta de Galicia que, por outra parte, xa
adiantou vostede, que, efectivamente, non foi consensuado e si,
temos información, sobre a incidencia que poderá causar o transporte público metropolitano.

Nos últimos días tivemos coñecemento do Plan da Xunta de Galicia que, por outra parte, xa
adiantou vostede, que, efectivamente, non foi consensuado e si,
temos información, sobre a incidencia que poderá causar o
transporte público metropolitano.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Es que me quedé un poco, así…

É que quedei un pouco, así…

Es cierto, señor Grandío, que como usted trataba de explicarnos en
la anterior respuesta, la vida está
llena de imprevistos y la vida de
un Concejal del Gobierno también. Y uno de esos imprevistos
sucedió hace unas semanas o hace
unos días, cuando la Conselleira
de Infraestructuras anunció una
medida que, por lo visto, no estaba consensuada y anunció, que
dijo, que 350 autobuses interurbanos iban a llegar diariamente a
distintos puntos, de lo que ella
denominó el centro de la ciudad.
Hay que aclarar que, en este momento, autobuses interurbanos
llegan y hacen transbordo gratuito. Los viajeros llegan, unos por
Los Castros, otros por la Ronda de
Outeiro. Se pueden bajar vecinos

É certo, señor Grandío, que como
vostede trataba de explicarnos na
anterior resposta, a vida está
chea de imprevistos e a vida dun
concelleiro do Goberno tamén. E
un deses imprevistos sucedeu hai
unhas semanas ou hai uns días,
cando a Conselleira de Infraestruturas anunciou unha medida
que, polo visto, non estaba acordada e anunciou, que dixo, que
350 autobuses interurbanos ían
chegar diariamente a distintos
puntos, do que ela denominou o
centro da cidade. Hai que aclarar
que, neste momento, autobuses
interurbanos chegan e fan transbordo gratuíto. Os viaxeiros chegan, uns polos Castros, outros
pola Rolda de Outeiro. Pódense
baixar veciños e veciñas, tanto no

y vecinas, tanto en el Materno,
como en Los Castros, como en la
propia Estación de Autobuses; se
pueden bajar en la esquina entre la
Avenida de Finisterre y la Ronda
de Outeiro. Y que estos viajeros
tienen transbordo gratuito y, además, quiero recordar, también
aquí, que esta ciudad es una ciudad en la que el bono bus lo puede
sacar cualquier viajero o viajera.
No sólo aquellos que están censados. Por cierto, es una cuestión
única. En aquellos momentos, la
verdad es que se generó, a raíz de
este anuncio, cierta alarma. Nosotros estamos muy preocupados.
En primer lugar, porque no conocemos cual es el informe en el que
se basa, la documentación en la
que se basa la Conselleira, para
hacer tal información y tal anuncio, y decir que eso va a suceder
las próximas semanas.

Materno, como nos Castros, como
na propia Estación de Autobuses;
podense baixar na esquina entre a
Avenida de Finisterre e a Rolda
de Outeiro. E que estes viaxeiros
teñen transbordo gratuíto e, ademais, quero lembrar, tamén aquí,
que esta cidade é unha cidade na
que o bono bus pódeo sacar calquera viaxeiro ou viaxeira. Non
só aqueles que están censados.
Por certo, é unha cuestión única.
Naqueles momentos, a verdade é
que se xerou, por mor deste anuncio, certa alarma. Nós estamos
moi preocupados. En primeiro
lugar, porque non coñecemos cal
é o informe no que se basea, a
documentación na que se basea a
Conselleira, para facer tal información e tal anuncio, e dicir que
iso vai suceder as próximas semanas.

En segundo lugar, porque si lo
conoce el Gobierno, no se ha dado
traslado a los Grupos.

En segundo lugar, porque se o
coñece o Goberno, non se deu
traslado aos Grupos.

En tercer lugar, porque la afirmación de la Conselleira, de que eso
no va a tener un impacto en el tráfico, para nada tranquiliza, como
comprenderá, Cualquiera con un
documento o sin él, sabe que 350
autobuses más, diariamente, además de los escolares, además de
los casi 100 urbanos, bueno, pues,
van a tener un impacto notable en
una ciudad que, además es una
península.

En terceiro lugar, porque a afirmación da Conselleira, de que iso
non vai ter un impacto no tráfico,
para nada tranquiliza, como
comprenderá. Calquera cun documento ou sen el, sabe que 350
autobuses máis, diariamente,
ademais dos escolares, ademais
dos case 100 urbanos, bo, pois,
van ter un impacto notable nunha
cidade que, ademais é unha península.

En cuarto, quinto lugar, porque

En cuarto, quinto lugar, porque

con la apertura del túnel de La
Marina… A usted le parece que
hay poco atasco ahora, pero hay
un atasco notable y se ha movido
mucho el tráfico en la ciudad y sí,
hay unas retenciones muy importantes, pero además, porque se
han pasado ustedes, bueno, pues,
los últimos meses, haciendo avisos puntuales que se iba a cambiar
una línea de autobús, que se iba a
cambiar otra y ahora la señora
Conselleira ya nos dice que van a
entrar todos estos, que además,
van a compartir paradas y plataformas con los autobuses urbanos
y que se van a compartir el mismo
espacio, el transporte interurbano
con el urbano. Además que, bajo
nuestro punto de vista, podía haber algún debate sobre la competencia. No en vano, la propia LOT
fue llevada al Tribunal Supremo y
el Tribunal Supremo dijo que
quien mandaba en el tráfico urbano, no sólo en el servicio, sino
en el transporte urbano, sino además, en la organización de transporte urbano, eran los ayuntamientos. Es el gobierno municipal, pero dejando eso aparte,
creemos que eso va causar un gravísimo perjuicio, si no se hace,
desde luego, de una manera coordinada y con cabeza. Eso va a
causar un perjuicio, no solo a los
vecinos que utilizan en este momento el transporte urbano, sino a
los propios vecinos que vienen del
área. Lo decía un regidor. Pero
¿cuanto vamos a tardar ahora en
llegar si esta medida se hace así,
sin consenso alguno? No tenemos

coa apertura do túnel da Mariña… A vostede parécelle que hai
pouco atasco agora, pero hai un
atasco notable e moveuse moito o
tráfico na cidade e si, hai unhas
retencións moi importantes, pero
ademais, porque se pasaron vostedes, bo, pois, os últimos meses,
facendo avisos puntuais que se ía
a cambiar unha liña de autobús,
que se ía a cambiar outra e agora
a señora Conselleira xa nos di
que van entrar todos estes, que
ademáis, van compartir paradas e
plataformas cos autobuses urbanos e que se van a compartir o
mesmo espazo, o transporte interurbano co urbano. Ademais que,
baixo o noso punto de vista, podía
haber algún debate sobre a competencia. Non en balde a propia
LOT foi levada ao Tribunal Supremo e o Tribunal Supremo dixo
que quen mandaba no tráfico urbano, non só no servizo, senón no
transporte urbano, senón ademáis, na organización de transporte urbano, eran os concellos.
É o goberno municipal, pero deixando iso aparte, cremos que iso
vai causar un gravísimo prexuízo,
se non se fai, desde logo, dunha
maneira coordinada e con cabeza. Iso vai causar un prexuízo,
non só aos veciños que utilizan
neste momento o transporte urbano, senón aos propios veciños
que veñen da área. Dicíao un rexedor. Pero, canto imos tardar
agora en chegar se esta medida
faise así, sen consenso algún?
Non temos ningún documento técnico, non sabemos se o viron os

ningún documento técnico, no
sabemos si lo han visto los técnicos de la Concejalía. Mucho nos
tememos, que si lo ven, no estarán
de acuerdo. No sabemos si las
frecuencias o el destino final del
que se habla. Dijo la Conselleira
que ocho de cada diez irían o a la
Plaza de Pontevedra o a los jardines. Pero los datos que están en
poder, tanto de la Concejalía, bien
lo saben los de la empresa de
transportes, non son que 8 de cada
10 vecinos del área quieran ir
ahí…

técnicos da Concellería. Moito
nos tememos, que se o ven, non
estarán de acordo. Non sabemos
se as frecuencias ou o destino final do que se fala. Dixo a Conselleira que oito de cada dez irían
ou á Praza de Pontevedra ou aos
xardíns. Pero os datos que están
en poder tanto da Concellería,
ben o saben os da empresa de
transportes, non son que 8 de cada 10 veciños da área queiran ir
aí…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Barcón,
por favor.

Vaia rematando, señora Barcón,
por favor.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Quieren ir, termino, señor Alcalde. Es que como el Concejal tardó, luego, un poquito en contestar,
y usted es tan generoso…

Queren ir, remato, señor alcalde.
É que como o concelleiro tardou,
logo, un pouquiño en contestar, e
vostede é tan xeneroso…

… Los vecinos van a Cuatro Caminos, porque muchos de ellos
van a los Rosales, van al Agra del
Orzán, va a la Universidad, pueden hacer transbordo. Los transbordos…, insisto en que son gratuitos para los viajeros. En definitiva, la verdad, tienen que entenderse obviamente, con la Consellería y con los municipios del
Área. Habrá que facilitar todo tipo
de… Habrá que encontrar una
manera, pero desde luego, que
compartan las mismas vías, las
mismas paradas e imponer que el

…Os veciños van a Catro Camiños porque moitos deles van aos
Rosales, van ao Agra do Orzán,
vai á Universidade, poden facer
transbordo. Os transbordos…,
insisto en que son gratuítos para
os viaxeiros. En definitiva, a verdade, teñen que entenderse obviamente, coa Consellería e cos
municipios da área. Haberá que
facilitar todo tipo de… Haberá
que atopar unha maneira, pero
desde logo, que compartan as
mesmas vías, as mesmas paradas
e impoñer que o transporte inter-

transporte interurbano entre en la
ciudad, de una manera masiva, sin
acuerdo y sin coordinación, previa, bueno, bajo nuestro punto de
vista. no solo es un error, sino que
además, va a empeorar mucho el
servicio.

urbano entre na cidade, dunha
maneira masiva, sen acordo e sen
coordinación, previa, bo, baixo o
noso punto de vista, non só é un
erro, senón que ademáis, vai empeorar moito o servizo.

Y una última cuestión, si le estamos diciendo a un vecino o a una
vecina de Arteixo, que coge un
autobús y que la vamos a dejar ir
al punto de A Coruña, donde quiera, en su autobús del área, me va a
decir que la va a contestar usted a
un vecino, a una vecina de Monte
Alto, que diga, “pues yo quiero ir
en un único autobús a Novo Mesoiro” y otro dirá. “Y yo quiero ir
en un único autobús a un hospital”
No es así, hay que hacer transbordos y el diseño de las redes urbanas y de las interurbanas tendrá
que estar coordinado, pero desde
luego, este aviso o este anuncio ha
sido completamente extemporáneo. Nos gustaría saber qué piensan ustedes hacer.

E unha última cuestión, se lle estamos dicindo a un veciño ou a
unha veciña de Arteixo, que colle
un autobús e que a imos deixar ir
ao punto da Coruña, onde queira,
no seu autobús da área, vaime a
dicir que a vai a contestar vostede
a un veciño, a uhna veciña de
Monte Alto que diga, “pois eu
quero ir nun único autobús a Novo Mesoiro” e outro dirá. “E eu
quero ir nun único autobús a un
hospital” Non é así, hai que facer
transbordos e o deseño das redes
urbanas e das interurbanas terá
que estar coordinado, pero desde
logo, este aviso ou este anuncio
foi completamente extemporáneo.
Gustaríanos saber que pensan
vostedes facer.

Gracias.

Grazas.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno, pois, a realidade é que xa
dixo moito, vostede. Eu o que,
digamos, quería adiantar e incidir
de forma previa…

Bo, pois, a realidade é que xa
dixo moito, vostede. Eu o que,
digamos, quería adiantar e incidir
de forma previa…

A las diecinueve horas y treinta
y cinco minutos se ausenta del
Salón de Sesiones el señor Varela Gómez.

Ás dezanove horas e trinta e cinco minutos auséntase do Salón
de Sesións o señor Varela Gómez.

… a dar respostas ás cuestións
que vos plantexades, é, en moitos
casos, a irresponsabilidade, digamos, dun cargo público por presentar un estudo-proxecto que ten
as súas implicacións en outros
concellos, que tamén teñen competencias no propio transporte.
Referíndome, neste caso, á propia
conselleira, con ese anuncio, repito, sen traballar co propio Concello da Coruña e a súa directora
xeral, e así foi, transmitido. Un
estudo-proxecto que, efectivamente, cumpre coas…, que está dentro
das
propias competencias da
Xunta de Galicia, pero que ten
implicacións e, moitas, para o
propio Concello da Coruña.

…a dar respostas ás cuestións
que vos plantexades, é, en moitos
casos, a irresponsabilidade, digamos, dun cargo público por
presentar un estudo-proxecto que
ten as súas implicacións noutros
concellos, que tamén teñen competencias no propio transporte.
Referíndome, neste caso, á propia
conselleira, con ese anuncio, repito, sen traballar co propio Concello da Coruña e a súa directora
xeral, e así foi, transmitido. Un
estudo-proxecto que, efectivamente, cumpre coas…, que está dentro das propias competencias da
Xunta de Galicia, pero que ten
implicacións e, moitas, para o
propio Concello da Coruña.

Un estudo que, efectivamente, ven
a conformar ou propoñer, unha
serie de puntos dentro da cidade,
xa coñecidos por todos, entre xardíns e praza de Pontevedra e incluso Catro Camiños, e que ten un
erro, pois, un erro que é grave,
que é o plantexamento que dispón
a propia Consellería e, por certo,
este documento xa acabo de envíalo aos propios Grupos, xa que
o tiña aquí, no correo. Pois, digamos que erra no concepto no que
é a ducea, a comida para todos.
Van a entrar todos os autobuses. E
que choca, por un lado, cun concepto que ten o propio goberno,
que si, é favorecer a penetración,
pero daquelas liñas ou daqueles
corredores que teñan un sentido, e
non universalizar o acceso ao centro, de todos os transportes interurbanos. Que tamén, bueno, intro-

Un estudo que, efectivamente, ven
a conformar ou propoñer, unha
serie de puntos dentro da cidade,
xa coñecidos por todos, entre
xardíns e praza de Pontevedra e
mesmo Catro Camiños, e que ten
un erro, pois, un erro que é grave,
que é o plantexamento que dispón
a propia Consellería e, por certo,
este documento xa acabo de envíalo aos propios Grupos, xa que
o tiña aquí, no correo. Pois, digamos que erra no concepto no
que é a ducea, a comida para todos. Van entrar todos os autobuses. E que choca, por unha banda,
cun concepto que ten o propio
goberno, que si, é favorecer a penetración, pero daquelas liñas ou
daqueles corredores que teñan un
sentido, e non universalizar o acceso ao centro, de todos os transportes interurbanos. Que tamén,

duce outro tipo de debate, un debate de fondo, que é a concepción
de cidade-estado ou cidade separada da realidade urbana na que
vivimos, unha cidade que espalla
os seus límites. Creo e cremos,
que así defende este goberno máis
aló das fronteiras municipais. É un
debate que non pode caer na simple penetración de interubanos ou
non, dentro da cidade, senón
tamén, digamos, no estudo das
competencias e as líneas en global, e ter unha visión metropolitana, non só do transporte metropolitano, senón tamén do urbano e
favorecer a saída do urbano a esos
núcleos ou a esos case barrios da
cidade que están dentro doutros
concellos. É dicir, conseguir que o
servizo de transporte público consiga ese obxectivo de resolver os
problemas da cidade, que os teñe
graves, na súa relación coa área
metropolitana e con esa entrada
de máis de 150.000 vehículos todos los días na nosa cidade, nesa
corona, primeira corona de concellos.

bo, introduce outro tipo de debate, un debate de fondo, que é a
concepción de cidade-estado ou
cidade separada da realidade urbana na que vivimos, unha cidade
que espalla os seus límites. Creo e
cremos, que así defende este goberno, máis aló das fronteiras
municipais. É un debate que non
pode caer na simple penetración
de interubanos ou non, dentro da
cidade, senón tamén, digamos, no
estudo das competencias e as liñas en global, e ter unha visión
metropolitana, non só do transporte metropolitano, senón tamén
do urbano e favorecer a saída do
urbano a eses núcleos ou a eses
case barrios da cidade que están
dentro doutros concellos. É dicir,
conseguir que o servizo de transporte público consiga ese obxectivo de resolver os problemas da
cidade, que os teñe graves na súa
relación coa área metropolitana
e con esa entrada de máis de
150.000 vehículos todos os días
na nosa cidade, nesa coroa,
primeira coroa de concellos.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Pregunta do Partido SocialistaPSOE, sobre limpeza da cidade.

Pregunta do Partido SocialistaPSOE, sobre limpeza da cidade.

Tercera.- Pregunta oral sobre la
limpieza de la ciudad.

Terceira.- Pregunta oral sobre a
limpeza da cidade.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor alcalde.

Que medidas están adoptando para garantizar la limpieza de la ciudad?

Que medidas están a adoptar para garantir a limpeza da cidade?

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si.

Si.

Gracias pola pregunta.

Grazas pola pregunta.

O Concello está traballando dende
múltiples prespectivas para manter as condicións de limpeza na
cidade e…, como poden ser, a
optimización dos servizos municipais, que son varios, a detención e solución de problemas en
puntos concretos, a concienciación da cidadanía para a responsabilidade compartida no coidado
da cidade. E en último termo, pero
que tamén existe, a vía sancionadora ante conductas reiteradas.

O Concello está traballando dende múltiples prespectivas para
manter as condicións de limpeza
na cidade e…, como poden ser, a
optimización dos servizos municipais, que son varios, a detención
e solución de problemas en puntos concretos, a concienciación
da cidadanía para a responsabilidade compartida no coidado da
cidade. E en último termo, pero
que tamén existe, a vía sancionadora ante condutas reiteradas.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias.

Grazas.

Antes de hablar sobre la pregunta,
en concreto, quería apuntar, que
ya van por dos veces en este
Pleno, que escuchamos de Concejales de áreas, que no se van a
cumplir enmiendas aportadas por
el Partido Socialista a los Presupuestos del 2016 y, no por razones
de procedimiento técnicas, sino
por cuestiones ideológicas. Recordamos que por cuestiones ideológicas, nosotros incorporamos

Antes de falar sobre a pregunta,
en concreto, quería apuntar, que
xa van por dúas veces neste
Pleno, que escoitamos de concelleiros de áreas, que non se van a
cumprir emendas achegadas polo
Partido Socialista aos Orzamentos do 2016 e, non por razóns de
procedemento técnicas, senón por
cuestións ideolóxicas. Lembramos
que por cuestións ideolóxicas, nós
incorporamos esas emendas e

esas enmiendas y votamos a favor
del Presupuesto. Simplemente lo
apunto aquí, porque me parece
importante resaltarlo. Nosotros
traemos enmiendas constructivas
para que se apoye y, aparte del
legendario abstencionismo del
Bloque Nacionalista Galego, contábamos con que el Gobierno, por
el apoyo socialista a los Presupuestos de 2016, se comprometería a cumplir las enmiendas que
nosotros introducimos en los
mismos.

votamos a favor do Orzamento.
Simplemente apúntoo aquí, porque me parece importante resaltalo. Nós traemos emendas construtivas para que se apoie e, á parte
do lexendario abstencionismo do
Bloque Nacionalista Galego, contabamos con que o Goberno polo
apoio socialista aos Orzamentos
de 2016, comprometeríase a cumprir as emendas que nós introducimos nos mesmos.

Más allá de eso, con respecto a la
pregunta, en concreto, señora
García, yo le voy a decir. La ciudad está sucia, está sucia. Así se
lo digo. Al igual que usted en el
Plan Estratégico, en el Área de
Medioambiente, tuvo la habilidad,
no sé cuantas hojas sin una sola
cifra, es decir, haciendo planteamientos subjetivos, que posiblemente creerá usted que se va a
cumplir el Plan Estratégico que
presentó, porque no hay ningún
número para contrastar que así
sea, también es subjetivo decir,
que la ciudad está sucia. Pero no
solamente lo dice el Grupo Municipal Socialista, hay entidades
vecinales y entidades de la ciudad
que están protestando, porque no
se están limpiando las calles como
se debiera.

Máis aló diso, con respecto á
pregunta, en concreto, señora
García, eu voulle a dicir. A cidade está sucia, está sucia. Así llo
digo. Do mesmo xeito que vostede
no Plan Estratéxico, na área de
Medio Ambiente, tivo a habilidade, non sei cantas follas sen unha
soa cifra, é dicir, facendo formulacións subxectivos, que posiblemente crerá vostede que se vai a
cumprir o Plan Estratéxico que
presentou, porque non hai ningún
número para contrastar que así
sexa, tamén é subxectivo dicir,
que a cidade está sucia. Pero non
soamente dio o Grupo Municipal
Socialista, hai entidades veciñais
e entidades da cidade que están a
protestar, porque non se están
limpando as rúas como se debese.

Mire usted, señora García, tiene
en sus manos una de las Áreas
más importantes del Ayuntamiento. Gestiona usted 41.000.000 de
euros. El Área de Medioambien-

Mire vostede, señora García, ten
nas súas mans unha das Áreas
máis importantes do Concello.
Xestiona vostede 41.000.000 de
euros. A área de Medio Ambiente

te,…

…

A las diecinueve horas y cuarenta minutos se ausenta del Salón
de Sesiones la señora Barcón.

Ás dezanove horas e corenta minutos auséntase do Salón de Sesións a señora Barcón.

… es un Área con capacidad
transformadora de la ciudad, no
solamente en lo que respecta al
Área de la limpieza, a un montón
de aspectos que tienen que ver con
el desarrollo sostenible de la misma.

…é unha Área con capacidade
transformadora da cidade, non
soamente no que respecta á Área
da limpeza, a unha chea de aspectos que teñen que ver co desenvolvemento sustentable da mesma.

En cuanto a la limpieza, le estamos cobrando a los vecinos diez
millones de euros en tasas. Ocho
millones a los particulares y dos
millones a las empresas. Tiene
usted en el capítulo de gastos dedicado a este fin, una empresa
contratada…

En canto á limpeza, estamos a
cobrarlle aos veciños dez millóns
de euros en taxas. Oito millóns
aos particulares e dous millóns ás
empresas. Ten vostede no capítulo
de gastos dedicado a este fin, unha empresa contratada…

A las diecinueve horas y cuarenta minutos entra el señor Varela
Gómez.

Ás dezanove horas e corenta minutos entra o señor Varela Gómez.

… por 10 millones de euros. Es
importante que en este Plano,
aplique usted criterios, más allá de
la subjetividad, técnicos. Horas
hombre, metros cuadrados, hora
de máquina, qué tipos de máquinas, qué innovación se incorpora
en la ciudad, qué productos químicos se utilizan cuando se friega
y cómo. Si no tiene usted capacidad de gestionar este contexto,
puede pedir ayuda, que nosotros
se la vamos a ofrecer. Pero lo que
hace falta es que después de un
año, de un período de reflexión
grande del área, ya no es tiempo

…por 10 millóns de euros. É importante que neste Plano, aplique
vostede criterios, máis aló da
subxectividade, técnicos. Horas
home, metros cadrados, hora de
máquina, que tipos de máquinas,
que innovación incorpórase na
cidade, que produtos químicos
utilízanse cando se frega e como.
Se non ten vostede capacidade de
xestionar este contexto, pode pedir axuda, que nós se lla imos a
ofrecer. Pero o que fai falta é que
despois dun ano, dun período de
reflexión grande da área, xa non
é tempo de lamentacións, e dicir

de lamentaciones, y decir que le
gustaría a usted empezar a planificar, como dijo en el Pleno anterior, es que ya toca, que se hagan
las cosas y, en el Área de Medioambiente, más allá de buenas
palabras, lo que hace falta es que
la ciudad funcione y aplique las
decenas de millones que tiene
comprometidas en este capítulo,
de manera eficiente y esto es importante que lo tenga usted presente, que la ciudad no está limpia
como se debiera. Es algo que salta
a todas luces, paseando por las
aceras. No es algo que sea una
cuestión subliminal, que no sabemos muy bien de donde viene.

que lle gustaría a vostede empezar a planificar, como dixo no
Pleno anterior, é que xa toca, que
se fagan as cousas e, na área de
Medio, máis aló de boas palabras, o que fai falta é que a cidade funcione e aplique as decenas
de millóns que ten comprometidas
neste capítulo, de maneira eficiente e isto é importante que o teña
vostede presente, que a cidade
non está limpa como debésese. É
algo que salta de xeito evidente,
paseando polas beirarrúas. Non é
algo que sexa unha cuestión subliminar, que non sabemos moi
ben de onde vén.

Hay zonas de La Coruña que bajan las gaviotas, durante el día,
para comer en la calle. Así se lo
digo. Cierto es, que la ciudad…
Yo entiendo que les haga mucha
gracia a algunos de ustedes, pero a
nosotros no nos hace ninguna.
Cierto es, que la ciudad ha incrementado los …

Hai zonas da Coruña que baixan
as gaivotas, durante o día, para
comer na rúa. Así llo digo. Certo
é, que a cidade… Eu entendo que
lles faga moita graza a algúns de
vostedes, pero a nós non nos fai
ningunha. Certo é, que a cidade
incrementou os …

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señor García.

Vaia rematando señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

…metros cuadros que tiene bajo
su responsabilidad, pero cierto
también, que es de su competencia
y de su responsabilidad, destinar
recursos de manera eficiente a
este fin, porque una de las principales competencias de su ámbito
es que la ciudad sea una ciudad

…metros cadros que ten baixo a
súa responsabilidade, pero certo
tamén, que é da súa competencia
e da súa responsabilidade, destinar recursos de maneira eficiente
a este fin, porque unha das principais competencias do seu ámbito é que a cidade sexa unha cida-

vivible, desde el punto de vista de
la limpieza de las calles.

de vivible, desde o punto de vista
da limpeza das rúas.

Muchísimas gracias.

Moitísimas grazas.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Vamos a ver. A verdade é que, xa
empeza a ser un clásico, utilizar a
cuestión da limpeza como arma
política. Non só está pasando na
Coruña, está pasando nun montón
de cidades onde houbo un cambio
político. Eu vou a obviar ese tono
de reproche e vou tentar contestar
da maneira máis tranquila. O contrato de limpeza é un…

Imos ver. A verdade é que, xa empeza a ser un clásico, utilizar a
cuestión da limpeza como arma
política. Non só está a pasar na
Coruña, está a pasar nunha chea
de cidades onde houbo un cambio
político. Eu vou a obviar ese ton
de reproche e vou tentar contestar
da maneira máis tranquila. O
contrato de limpeza é un…

(Que me achegue máis).

(Que me achegue máis).

O contrato de limpieza é un contrato que casi vai facer 10 anos. É
un contrato que se plantexou cando a cidade tiña unhas características moi diferentes. E a cidade, a
ninguén se lle escapa, que nos
últimos 10 anos cambiou moitísimo, ampliou en zonas, se ampliou
o uso de moitas zonas que, ademais non ten ningún tipo de control de calidade. Vostede fala por
horas traballadas, metros cadrados, tipos de maquinaria. Todo
iso, agora mesmo, non está introducido no contrato de limpieza. É
unha das melloras que queremos
introducir nós, cando se renove
ese contrato, a finais de 2017.
Efectivamente, imos meter un
control de calidade, porque agora
mesmo non existe, non existe
dende a época en que gobernaba o
seu Partido, señor García.

O contrato de limpeza é un contrato que case vai facer 10 anos.
É un contrato que se plantexou
cando a cidade tiña unhas características moi diferentes. E a cidade, a ninguén se lle escapa, que
nos últimos 10 anos cambiou moitísimo, ampliou en zonas, se ampliou o uso de moitas zonas que,
ademais non ten ningún tipo de
control de calidade. Vostede fala
por horas traballadas, metros
cadrados, tipos de maquinaria.
Todo iso, agora mesmo, non está
introducido no contrato de limpeza. É unha das melloras que queremos introducir nós, cando se
renove ese contrato, a finais de
2017. Efectivamente, imos meter
un control de calidade, porque
agora mesmo non existe, non existe dende a época en que gobernaba o seu Partido, señor García.

Agora mesmo, si que estamos en
contacto permanente coa empresa,
para adaptar o servizo de limpeza
ás necesidades da cidade. A ninguén se lle escapa que en canto
empeza a época estival, se utiliza
moitísimo máis, a vía pública e, a
verdade, que con consecuencias
de que, pois, se usa moitísimo
máis e se ensucia moitísimo máis,
tamén. Entonces, teñen que cambiar as prioridades de limpeza,
porque hai eventos, porque hai
acumulacións de xente, porque a
xente festexa na rúa, porque se
producen moitísimos máis recibos
e iso é o que estamos facendo, cun
control periódico das concesionarias. Ademais diso, dende a Concellería de Medioambiente estamos identificando focos de especial gravidade, como pode ser os
acumulos de residuos na zona
centro, de viños e, intentando propoñer a nosa solución, unha vez
maís, a través de melloras e optimización do servizo, a través de
apelar a colaboración cidadá, sen
a cal non funciona absolutamente
nada e, a través doutro tipo de vías
que se presentarán a semana que
ven, de maneira pública. Estamos
apelando constantemente a esa
colaboración cidadá e cremos que
é un requisito imprescindible.
Acabamos de pasar polo San
Xoán e vemos o que ocorre, pois,
realmente, pois, cando falta, en
parte esa colaboración. Estamos
eliminando os metros tóxicos de
limpeza viaria e optando por métodos mecánicos, porque unha vez

Agora mesmo, si que estamos en
contacto permanente coa empresa
para adaptar, o servizo de limpeza ás necesidades da cidade. A
ninguén se lle escapa que en canto empeza a época estival, utilízase moitísimo máis, a vía pública
e, a verdade, que con consecuencias de que, pois, úsase moitísimo
máis e se ensucia moitísimo máis,
tamén. Entón, teñen que cambiar
as prioridades de limpeza, porque
hai eventos, porque hai acumulacións de xente, porque a xente
festexa na rúa, porque se producen moitísimos máis recibos e iso
é o que estamos facendo, cun control periódico das concesionarias.
Ademais diso, desde a Concellería de Medio estamos a identificar
focos de especial gravidade, como
pode ser os acumulos de residuos
na zona centro, de viños e, tentando propoñer a nosa solución,
unha vez maís, a través de melloras e optimización do servizo, a
través de apelar á colaboración
cidadá, sen a cal non funciona
absolutamente nada e, a través
doutro tipo de vías que se presentarán a semana que ven, de maneira pública. Estamos apelando
constantemente a esa colaboración cidadá e cremos que é un
requisito imprescindible. Acabamos de pasar polo San Xoán e
vemos o que ocorre, pois, realmente, pois, cando falta, en parte
esa colaboración. Estamos eliminando os metros tóxicos de limpeza viaria e optando por métodos
mecánicos, porque, unha vez

máis, insistimos, a vexetación non
é suciedade. O que suciedade son,
se cadra, produtos químicos.

máis, insistimos, a vexetación non
é suciedade. O que suciedade son,
se cadra, produtos químicos.

Bueno, unha vez máis, insistir que
as condicións de limpeza na cidade, son tarefa compartida, en
primeiro lugar polos servizos municipais e neso estamos traballando e, por outro lado, por todos los
axentes implicados. Tamén hai
que apelar a esa sensibilidade,
cara ao coidado patrimonio común. E isto é o que estamos facendo.

Bo, unha vez máis, insistir, que as
condicións de limpeza na cidade,
son tarefa compartida, en primeiro lugar polos servizos municipais
e neso estamos traballando e, por
outro lado, por todos os axentes
implicados. Tamén hai que apelar
a esa sensibilidade, cara ao coidado patrimonio común. E isto é
o que estamos facendo.

Moitas grazas pola súa pregunta.
Agardo terlle contestado.

Moitas grazas pola súa pregunta.
Agardo terlle contestado.

Presidencia

Presidencia

Moi ben moitas grazas.

Moi ben moitas grazas.

Pregunta do Partido Popular, sobre comercio local.

Pregunta do Partido Popular,
sobre comercio local.

Preguntas orales del Grupo
Municipal del Partido Popular
(PP)

Preguntas orais do Grupo Municipal do Partido Popular (PP)

Primera.- Pregunta oral sobre
comercio local.

Primeira.- Pregunta oral sobre
comercio local.

Intervenciones

Intervencións

Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

¿Qué actuaciones tiene prevista
Xulio Ferreiro para apoyar la
promoción del comercio local durante la presencia de la Regata
Tall Ship en nuestra ciudad?

Que actuacións ten prevista Xulio
Ferreiro para apoiar a promoción
do comercio local durante a presenza da Regata Tall Ship na nosa
cidade?

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben.

Ben.

Pois, a deferenza do que acoteceu
no ano 2012, donde o comercio
local estivo ausente na primeira
zona, no Porto de baixada dos
grandes valeiros, este ano, o comercio local terá alí a súa presenza ao mesmo (…) hai que (…)
grandes distribuidoras de roupa ou
produtos que sexan da nosa cidade
ao mesmo tempo, tamén pretendemos facer unha campaña de
formación urbana de engrandamento das rúas, nas que pensamos
que vai ter máis incidencia este
evento.

Pois a deferenza do que acoteceu
non ano 2012, onde o comercio
local estivo ausente na primeira
zona, no Porto de baixada dos
grandes valeiros, este ano, o comercio local terá alí a súa presenza ao mesmo (…) hai que (…)
grandes distribuidoras de roupa
ou produtos que sexan da nosa
cidade ao mesmo tempo, tamén
pretendemos facer unha campaña
de formación urbana de engrandamento das rúas, nas que pensamos que vai ter máis incidencia
este evento.

Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

Bien.

Ben.

Quisiera empezar por decir, que el
Grupo lamenta muchísimo tener
que ausentarse en las mociones,
pero lógicamente esto responde al
déficit democrático demostrado
por la Marea. Y esto es una protesta que da visibilidad a este déficit democrático.

Quixese empezar por dicir, que o
Grupo lamenta moitísimo ter que
ausentarse nas mocións, pero loxicamente isto responde o déficit
democrático demostrado pola
Marea. E isto é unha protesta que
da visibilidade a este déficit democrático.

Siguiendo con el asunto del comercio que nos ocupa en esta
pregunta, afortunadamente para
usted, señor Lema, esto no es un
debate, esto es una pregunta y una
respuesta y yo me imagino que
usted, además, por lo que acabo
de escuchar, ha venido preparado
para un “y tú más”, ¿Verdad? Pero no. Ese es su nivel, pero fíjese,

Seguindo co asunto do comercio
que nos ocupa nesta pregunta,
afortunadamente para vostede,
señor Lema, isto non é un debate,
isto é unha pregunta e unha resposta e eu imaxínome que vostede, ademáis, polo que acabo de
escoitar, veu preparado para un
“e ti máis”, Verdade? Pero non.
Ese é o seu nivel, pero fixese, eu

yo creo y, lo he dicho antes, que
estamos aquí para representar a
los ciudadanos y por ese motivo,
nosotros que sí estamos en contacto constante con el comercio de
esta ciudad, les hemos pedido que
nos digan qué quiere decir en el
Pleno, a usted y a usted, después
de la última reunión que han tenido este mismo fin de semana. Y
le digo, le leo.

creo e, díxeno antes, que estamos
aquí para representar aos cidadáns e por ese motivo, nós que
se estamos en contacto constante
co comercio desta cidade, pedímoslles que nos digan que quere
dicir no Pleno, a vostede e a vostede, despois da última reunión
que tiveron este mesmo fin de semana. E dígolle, léolle.

Primero, de nada nos sirven las
palabras, yo estoy con el comercio
y que, luego los hechos sean lo
contrario. Como por ejemplo, la
reducción del presupuesto navideño y la reducción de luces de Navidad. Y es deplorable, que encima, nos tengamos que enterar por
la prensa, de que esta es la pretensión para los próximos años. Hay
que agilizar los procesos burocrático-administrativos que impiden
dar licencias a los sectores…

Primeiro, de nada sérvennos as
palabras, eu estou co comercio e,
que logo, os feitos sexan o contrario. Por exemplo, a redución do
orzamento do Nadal e a redución
de luces de Nadal. E é deplorable,
que encima, nos teñamos que decatar pola prensa, de que esta é a
pretensión para os próximos
anos. Hai que axilizar os procesos burocrático-administrativos
que impiden dar licenzas aos sectores…

A las diecinueve horas y cuarenta y seis minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora
García Gómez.

Ás dezanove horas e corenta e
seis minutos auséntase do Salón
de Sesións a señora García Gómez.

… y que originan parálisis y desencanto para emprender actividades económicas. Es necesaria
atención, no sólo por parte de la
Concejalía de Comercio, señor
Lema, sino también de otras concejalías, que se implican directamente, como Cultura y Turismo.
Se atiende tarde, mal y no es el
propio Concejal, son los asesores.
Hay que ser más accesibles.

…e que orixinan parálise e desencanto para emprender actividades económicas. É necesaria
atención, non só por parte da
Concellería de Comercio, señor
Lema, senón tamén doutras concellerías, que se implican directamente, como Cultura e Turismo. Aténdese tarde, mal e non é o
propio concelleiro, son os asesores. Hai que ser máis accesibles.

Es penoso conocer detalles de
empresarios de esta ciudad de La
Coruña, que apuestan por la ciudad, a las que se les ponen todos
los días, todas las trabas del mundo. Y aquí da algunos ejemplos
que no voy a leer, porque no tengo
permiso de los empresarios concretos, que ponen como ejemplo.

É penoso coñecer detalles de empresarios desta cidade da Coruña, que apostan pola cidade, ás
que se lles poñen todos os días,
todas as trabas do mundo. E aquí
dá algúns exemplos que non vou
ler, porque non teño permiso dos
empresarios concretos, que poñen
como exemplo.

En cuanto a la Tall Ships. El comercio, a través de la Federación
de la Unión de Comercios Coruñeses, que representa casi a la totalidad de las asociaciones de comercio de la ciudad, debe estar
representado para concienciar y
promocionar de forma activa el
comercio de los barrios. Y ellos
mismos que dicen, que usted les
reprochó que no estuvieron hace
cuatro años, les recuerdan, que
hace cuatro años la FUCC nacía.
Estaban empezando a funcionar;
todavía estaban uniendo asociaciones y aún estaban estableciendo su forma de funcionamiento.

En canto á Tall Ships. O comercio, a través da Federación da
Unión de Comercios Coruñeses,
que representa case á totalidade
das asociacións de comercio da
cidade, debe estar representado
para concienciar e promocionar
de forma activa o comercio dos
barrios. E eles mesmos que din,
que vostede lles reprochou que
non estiveron hai catro anos,
lémbranlles, que hai catro anos a
FUCC nacía. Estaban a empezar
a funcionar; aínda estaban a unir
asociacións e aínda estaban a
establecer a súa forma de funcionamento.

(Esto son cosas que dicen ellos)

(Isto son cousas que din eles)

Hoy, ya llevan cuatro años y, por
lo tanto, tienen un proyecto, un
proyecto que, además, ustedes les
pidieron y que ellos lo hicieron,
de acuerdo con los parámetros que
ustedes les dieron, para que ustedes les dijeran que no. Y que, ahora tienen que reformular y, ya no
saben si se les va a decir que si,
que no, o todo lo contrario.

Hoxe, xa levan catro anos e, polo
tanto, teñen un proxecto, un
proxecto que, ademáis, vostedes
pedíronlles e que eles o fixeron,
dacordo cos parámetros que vostedes lles deron, para que vostedes dixésenlles que non. E que,
agora teñen que reformular e, xa
non saben se se lles vai a dicir
que si, que non, ou todo o contrario.

Y todas estas cosas, además, están

E todas estas cousas, ademais,

en coherencia con la forma de
actuar de ustedes y, yo no sé si
han visto los datos de paro de hoy,
señor Alcalde y señor Lema,
donde en un momento de crecimiento generalizado del empleo,
de toda la nación, la ciudad que es
el motor económico de Galicia,
que es esta, es en la que menos
baja el paro. Pero es que es más,
prácticamente la mitad, que en el
resto de las ciudades de Galicia,
que están todas en el entorno del
10 y el 12 por ciento en el interanual y La Coruña en un 6,8. Mírelo, está todo relacionado. Su
inacción, su incapacidad para gestionar, su parálisis tiene consecuencias. Por favor, atiendan al
comercio en la Tall Ships y trabajen para poner en marcha esta ciudad.

están en coherencia coa forma de
actuar de vostedes e, eu non sei se
viron os datos de paro de hoxe,
señor alcalde e señor Lema, onde nun momento de crecemento
xeneralizado do emprego, de toda
a nación, a cidade que é o motor
económico de Galicia, que é esta,
é na que menos baixa o paro. Pero é que é máis, practicamente a
metade, que no resto das cidades
de Galicia, que están todas na
contorna do 10 e o 12 por cento
no interanual e A Coruña nun 6,8.
Míreo, está todo relacionado. A
súa inacción, a súa incapacidade
para xestionar, a súa parálise ten
consecuencias. Por favor, atendan ao comercio na Tall Ships e
traballen para poñer en marcha
esta cidade.

Gracias.

Grazas.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben.

Ben.

Señora Cid, antes que nada. Aquí
leccións de pureza democrática,
despois de coñecer as actuacións…

Señora Cid, primeiro de nada.
Aquí leccións de pureza democrática, despois de coñecer as actuacións…

A las diecinueve horas entra en
el Salón de Sesiones la señora
García Gómez.

Ás dezanove horas entra no Salón de Sesións a señora García
Gómez.

… ao mando dos (…) do señor
Fernández Díaz, recentemente,
combatendo por todas las vías, á
oposición lexítima que se expresa
por vías democráticas do país,

…ao mando dos (…) do señor
Fernández Díaz, recentemente,
combatendo por todas as vías, á
oposición lexítima que se expresa
por vías democráticas do país,

creo que leccións ningunha, ninguna. Tamén quero dicir, que non
é casualidade a ausencia durante o
debate á moción sobre o franquismo.

creo que leccións ningunha, ningunha. Tamén quero dicir, que
non é casualidade a ausencia durante o debate á moción sobre o
franquismo.

Bueno, indo un pouco máis á cosa. Eu non me reuno con ninguen
a fin de semana, polo menos, con
ninguén a nivel oficial. Non sei
con quen pensa vostedes que me
reunín. Con ninguén, con ninguén,
polo menos, que representase á
FUCC. Di vostede que a FUCC
hai catro anos non existía. Iso é
mentira. Hai catro anos existía, En
todo caso, se non era FUCC, podía vostede escoller calquera outra…

Bo, indo un pouco máis á cousa.
Eu non me reuno con ninguen a
fin de semana, polo menos, con
ninguén a nivel oficial. Non sei
con quen pensa vostedes que me
reunín. Con ninguén, con ninguén, polo menos, que representase á FUCC. Di vostede que a
FUCC hai catro anos non existía.
Iso é mentira. Hai catro anos
existía, En todo caso, se non era
FUCC, podía vostede escoller
calquera outra…

Presidencia

Presidencia

Silencio, por favor.

Silencio, por favor.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

En todo caso, se non era FUCC,
podía vostede, podía vostede escoller calquer outro tipo de selección de comerciantes e darlles un
espazo no lugar de privilexio (…).
Alí non había nada, nada que representase o pequeño comercio.
Sin embargo, así, habería representacións a nivel de patrocinios
doutras marcas comerciais. Pode
preguntarlle ao señor Mourelo
que, probablemente existen novos
patrocinios, cun criterio que, ainda
hoxe, me resulta misterioso, pero
que talvez, teña él momento para
expoñelo, máis adiante.

En todo caso, se non era FUCC,
podía vostede, podía vostede escoller calquera outro tipo de selección de comerciantes e darlles
un espazo no lugar de privilexio
(…). Alí non había nada, nada
que representase o pequeno comercio. Con todo, así, habería
representacións a nivel de patrocinios doutras marcas comerciais.
Pode preguntarlle ao señor Mourelo que, probablemente existen
novos patrocinios, cun criterio
que, ainda hoxe, resúltame misterioso, pero que talvez, teña o
momento para expoñelo, máis
adiante.

Estaría ben que
turno de palabra…

respetasen o

Estaría ben que respectasen a
quenda de palabra…

Presidencia

Presidencia

Silencio, por favor.

Silencio, por favor.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

… en razón desa lóxica democrática, á que antes facían referencia.

…en razón desa lóxica democrática, á que antes facían referencia.

Tamén, teño que dicir, en deferencia a outras cuestións que se
dixeron aquí, que non teño ningunha preferencia ideolóxica do
paddle fronte o hockey, nin nada
diso. Nos damoslle aquí un valor
deterninado a unha aplicación orzamentaria que di, que hai que
fomentar o turismo a través do
deporte e, escollimos o deporte
que nos parece. Lamento moito,
todo isto. Desde logo, non é faltar
a ningunha resolución do Pleno.

Tamén, teño que dicir, en deferencia a outras cuestións que se
dixeron aquí, que non teño ningunha preferencia ideolóxica do
paddle fronte o hockey, nin nada
diso. Nos damoslle aquí un valor
deterninado a unha aplicación
orzamentaria que di, que hai que
fomentar o turismo a través do
deporte e, escollimos o deporte
que nos parece. Lamento moito,
todo isto. Desde logo, non é faltar
a ningunha resolución do Pleno.

Pero, volvendo sobre o caso, á
cuestión do comercio, insisto, nós,
neste ano 2016, imos darlle visibilidade ao comercio coruñés, no
lugar de privilexio a celebración
da Tall Ships Reaces. Hai catro
anos, o mesmo evento, nesta
mesma cidade, non había ningunha representación do comercio
local e eses son os feitos discutíbels.

Pero, volvendo sobre o caso, á
cuestión do comercio, insisto, nós,
neste ano 2016, imos darlle visibilidade ao comercio coruñés, no
lugar de privilexio a celebración
da Tall Ships Reaces. Hai catro
anos, o mesmo evento, nesta
mesma cidade, non había ningunha representación do comercio
local e eses son os feitos discutíbels.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Pregunta do Partido Popular sobre
o novo complexo deportivo do
Castrillón.

Pregunta do Partido Popular sobre o novo complexo deportivo do
Castrillón.

Segunda.- Pregunta oral sobre
el nuevo complejo deportivo del
Castrillón.

Segunda.- Pregunta oral sobre o
novo complexo deportivo do Castrillón.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Buenas tardes.

Boas tardes.

¿Cuándo tiene previsto, Xulio Ferreiro, que los vecinos del Castrillón puedan disfrutar del nuevo
complejo deportivo y cuál será el
modelo de gestión de las instalaciones deportivas?

Cando ten previsto, Xulio Ferreiro, que os veciños do Castrillón
poidan gozar do novo complexo
deportivo e cal será o modelo de
xestión das instalacións deportivas?

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bueno.

Bo.

Boas tardes a todas e a todos.

Boas tardes a todas e a todos.

No menor tempo posible, o Centro
do Castrillón será de equipamento
público que o barrio do Castrillón
demanda dende hai décadas.

No menor tempo posible, o Centro
do Castrillón será de equipamento público que o barrio do Castrillón demanda dende hai décadas.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Les presentamos esta pregunta, a
solicitud de los vecinos del Castrillón, para intentar conocer sus
intenciones en relación con la instalación deportiva del barrio y
para clarificar las noticias contradictorias que les llegan.

Presentámoslles esta pregunta, a
solicitude dos veciños do Castrillón, para tentar coñecer as súas
intencións en relación coa instalación deportiva do barrio e para
clarificar as noticias contraditorias que lles chegan.

Sinceramente, creemos que los
vecinos necesitan y merecen mensajes más claros y contundentes

Sinceramente, cremos que os veciños necesitan e merecen mensaxes máis claros e contundentes

por parte del Gobierno Municipal,
mensajes, que despejen dudas y
confirmen con rotundidad que se
vai a acabar y poner en funcionamiento esta instalación.

por parte do Goberno Municipal,
mensaxes, que despexen dúbidas e
confirmen con rotundidade que se
vai acabar e poñer en funcionamento esta instalación.

Permítame que haga un minuto de
recordatorio, que sirve para valorar lo que llevan esperando estos
vecinos con su instalación deportiva. La primera promesa de construcción fue el Alcalde Francisco
Vázquez en la primavera 2003,
hace trece. Siguieron diciendo
promesas incumplidas y dos licitaciones desiertas, tanto los gobiernos socialistas, como el Bipartito, cuando la gestión de deportes
era responsabilidad de un Concejal del BNG.

Permítame que faga un minuto de
recordatorio, que serve para valorar o que levan esperando estes
veciños coa súa instalación deportiva. A primeira promesa de
construción foi o alcalde Francisco Vázquez na primavera 2003,
hai trece. Seguiron dicindo promesas incumpridas e dúas licitacións desertas, tanto os gobernos
socialistas, como o Bipartito,
cando a xestión de deportes era
responsabilidade dun concelleiro
do BNG.

No fue hasta la llegada del Partido
Popular que se avanzó en esta instalación y fruto de esta gestión se
obtuvieron los terrenos. Está ya
construido el contenedor, las
obras básicas interiores. Quiero
además, recordarles que con vaso
de piscina, que la licitación del
bipartito no incluía. Queda ahora
acabar las instalaciones deportivas
en las obras del interior. Los vecinos vuelven a sentir lo que el resto
de vecinos de La Coruña, la paralización de proyectos y la falta de
gestión del Gobierno de la Marea.
Les está afectando directamente
retrasar una obra de su barrio que
ya debería estar más avanzada.

Non foi ata a chegada do Partido
Popular que se avanzou nesta
instalación e froito desta xestión
obtivéronse os terreos, está xa
construído o colector, as obras
básicas interiores. Quero ademais
lembrarlles que co vaso de piscina, que a licitación do bipartito
non incluía. Queda agora acabar
as instalacións deportivas nas
obras do interior. Os veciños volven sentir o que o resto de veciños
da Coruña, a paralización de
proxectos e a falta de xestión do
Goberno da Marea. Está a afectarlles directamente atrasar unha
obra do seu barrio que xa debería
estar máis avanzada.

Si hubiera seguido el gobierno del
Partido Popular, los vecinos hubiesen podido bañarse en la pisci-

Se seguise o goberno do Partido
Popular, os veciños puidesen bañarse na piscina o próximo in-

na el próximo invierno. Con ustedes no sabremos, todavía, los años
que tardarán.

verno. Con vostedes non saberemos, aínda, os anos que tardarán.

Para acabar las instalaciones y
ponerlas en funcionamiento, pueden hacerlo como el resto de las
instalaciones deportivas, similares
de la ciudad. Esto es, a través de
un concurso, de concesión, que
pudieron haber licitado hace meses, para que ahora ya estuviera
haciendo las obras y con lo que
los vecinos del Castrillón estarían
disfrutando, próximamente de las
instalaciones, en las mismas condiciones que lo hacen los vecinos
en la de San Diego, Riazor o San
Amaro y sin costarle un euro a las
arcas municipales. O pueden ustedes municipalizarlas, si es lo que
quieren, independientemente de la
gente que se apunte ahora en una
lista. Para ello tendrían que haber
hecho ya el proyecto de obras,
tenerlo en licitación y empezarlas
con los Presupuestos o bien del
2016 que no recogieron o del
2017. Bien de forma directa o a
través de una (…) EMVSA o avalando el crédito de esta última
empresa. Pero todo esto había que
haberlo hecho en paralelo a las
obras del contenedor, como le
dijimos hace muchos meses que
fueran avanzando el trabajo.

Para acabar as instalacións e
poñelas en funcionamento poden
facelo como o resto das instalacións deportivas, similares da
cidade. Isto é, a través dun concurso, de concesión, que puideron
licitar hai meses, para que agora
xa estivese a facer as obras e co
que os veciños do Castrillón estarían a gozar proximamente das
instalacións, nas mesmas condicións que o fan os veciños na de
San Diego, Riazor ou San Amaro
e sen custarlle un euro ás arcas
municipais. Ou poden vostedes
municipalizalas, se é o que queren, independentemente da xente
que se apunte agora nunha lista.
Para iso terían que facer xa o
proxecto de obras, telo en licitación e empezalas cos Orzamentos
ou ben do 2016 que non recolleron ou do 2017. Ben de forma
directa ou a través dunha (…)
EMVSA ou avalando o crédito
desta última empresa. Pero todo
isto había que facelo en paralelo
ás obras do colector, como lle
dixemos hai moitos meses que
foran avanzando o traballo.

Por lo que sabemos, aunque me
gustaría, de verdad, que me dijese
lo contrario, todo está sin hacer.
Aún no hay proyecto y, por supuesto, no se espera a corto, ni
licitación, ni ejecución de esas

Polo que sabemos, aínda que me
gustaría, de verdade, que me dixese o contrario, todo está sen
facer. Aínda non hai proxecto e,
por suposto, non se espera a curto, nin licitación, nin execución

obras. Siguen mareando la perdiz
con una lista de gente que tiene
que dar sus datos. ¡Ojo!, por cierto, cómo se utilizan este tipo de
datos, porque se está haciendo con
poco control y existe una Ley de
Protección de Datos.

desas obras. Seguen mareando a
perdiz cunha lista de xente que
ten que dar os seus datos. Ollo!,
por certo, como se utilizan este
tipo de datos, porque se está facendo con pouco control e existe
unha Lei de Protección de Datos.

En resumen, hagan el concurso de
gestión y, o, si quieren, gestionen
públicamente
y municipalicen
este servicio. Olvídense de los que
se apunten ahora. La gente lo hará
cuando las instalaciones acabadas
o cuando, con el boca a boca, se lo
cuenten sus vecinos. Pero pónganse ya, que como el resto de las
obras y gestiones municipales, su
paralización está perjudicando
gravemente a los vecinos.

En resumo, fagan o concurso de
xestión e, ou, se queren, xestionen
publicamente
e municipalicen
este servizo. Esquézanse dos que
se apunten agora. A xente farao
cando as instalacións acabadas
ou cando, co boca a boca, cóntenllo os seus veciños. Pero póñanse xa, que como o resto das
obras e xestións municipais, a súa
paralización está a prexudicar
gravemente aos veciños.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Señor concelleiro, polo manual de
instruccións. En calquera caso, o
que vou facer e decirlles o que
vostede pretendían. E despois, o
que pretendemos nós.

Señor concelleiro, polo manual de
instruccións. En calquera caso, o
que vou facer e decirlles o que
vostede pretendían. E despois, o
que pretendemos nós.

O novo centro deportivo do Castrillón é outra das obras de minímos que o Partido Popular ofreceu, no anterior mandato, aos barrios da cidade afastados do centro. Parece mentira que nos apreten agora, cando tiveron catro
anos para rematar a obra. E tamén,
dicir que os veciños teñen que
utilizalos a vostedes para facer
esas demandas, me parece, cando
menos, gracioso, porque teñen

O novo centro deportivo do Castrillón é outra das obras de minímos que o Partido Popular ofreceu, no anterior mandato, aos
barrios da cidade afastados do
centro. Parece mentira que nos
apreten agora, cando tiveron catro anos para rematar a obra. E
tamén, dicir que os veciños teñen
que utilizalos a vostedes para facer esas demandas, paréceme,
cando menos, gracioso, porque

total línea directa para falar connosco, cando desexan. De feito,
mañán temos unha xuntanza coa
asociación de veciños. Outra máis,
para falar deste tema.

teñen total liña directa para falar
connosco, cando desexan. De feito, mañán temos unha xuntanza
coa asociación de veciños. Outra
máis, para falar deste tema.

Creo recordar, que o Partido Popular acordou cunha empresa privada, a construcción de tan importante equipamento para o barrio
do Castrillón, que é unha demanda
histórica dese barrio, como dicía.
Que ven dende o 2003.

Creo lembrar, que o Partido Popular acordou cunha empresa
privada, a construción de tan importante equipamento para o barrio do Castrillón, que é unha
demanda histórica dese barrio,
como dicía. Que ven dende o
2003.

Deste modo, o cambio da explotación comercial da totalidade da
planta baixa dun equipamento
municipal, esta pagada. A construción do edificio, á empresa.
Este feito explica moitas cousas.
A empresa privada que, obviamente busca o seu propio beneficio, proxectaba construir o cascarón con deseño moito máis semellante a unha nave industrial que a
un equipamento deportivo. Unha
piscina con erros de concepto graves, como a diferenza de cota do
espazo de vestiarios e o vaso da
piscina, o cal limitaba moito a
distribución interior.

Deste modo, o cambio da explotación comercial da totalidade da
planta baixa dun equipamento
municipal esta pagada a construción do edificio, a empresa. Este
feito explica moitas cousas. A empresa privada que, obviamente
busca o seu propio beneficio,
proxectaba construír o cascarón
con deseño moito máis semellante
a unha nave industrial que a un
equipamento deportivo. Unha piscina con erros de concepto graves, como a diferenza de cota do
espazo de vestiarios e o vaso da
piscina, o cal limitaba moito a
distribución interior.

Había outros problemas graves na
concepción espacial, que tamén
chegamos a tempo de correxir.
Por exemplo, a definición da pista
deportiva nun único espazo. Tema
prioritario para os veciños e potenciais usuarios, que nos trasladaron que este espazo único, subdividíase en tres pistas de paddel,
nos plans da anterior corporación.

Había outros problemas graves
na concepción espacial, que
tamén chegamos a tempo de correxir. Por exemplo, a definición
da pista deportiva nun único espazo. Tema prioritario para os
veciños e potenciais usuarios,
que nos trasladaron que este espazo único, subdividíase en tres
pistas de paddel, nos plans da

División que atendía a o obxectivo relacionado coa explotación
comercial do recinto, nunha xestión, como non podía ser doutra
maneira en máns do Partido Popular, privada.

anterior corporación. División
que atendía a o obxectivo relacionado coa explotación comercial
do recinto, nunha xestión, como
non podía ser doutra maneira en
máns do Partido Popular, privada.

Desde a nosa entrada na Concellería de Urbanismo, tivemos
reunións periódicas coa asociación de veciños Iar, Castrillón,
Urbanización Soto, con máis de
700 socios no barrio, que nos trasladaron todas estas preocupacións
que derivaron nunha mellora do
proxecto, a solicitude dos mesmos
veciños. Enumero alguhas das
melloras. A piscina de pista polideportiva, polideportiva, ao mesmo nivel, o que posibilitou a ampliación das zonas de vestiarios e
a ampliación dunha zona termal; a
ampliación da profundidade do
vaso da piscina; a non división do
espazo da pista deportiva que
quedaría como un único espacio;
unha bancada para cen persoas no
pabillón; a urbanización e mellora
dos espazos públicos anexos ao
Centro Deportivo, ou a mellora
nas calidades do edificio especialmente nos acabados de fachada. En abril, e xa remato, realizouse unha exposición das reformas do proxecto no Centro Cívico
do Castrillón que tivo unha masiva afluencia de participación da
cidadanía do barrio. Nela trasladouse a preocupación por parte
dos vecinos, de que a xestión de
equipamento no caese en máns
privadas. Tamén o obxectivo prio-

Desde a nosa entrada na Concellería de Urbanismo, tivemos
reunións periódicas coa asociación de veciños Iar, Castrillón,
Urbanización Soto, con máis de
700 socios no barrio, que nos
trasladaron todas estas preocupacións que derivaron nunha mellora do proxecto, a solicitude dos
mesmos veciños. Enumero alguhas das melloras. A piscina de
pista polideportiva, polideportiva,
ao mesmo nivel, o que posibilitou
a ampliación das zonas de vestiarios e a ampliación dunha zona
termal; a ampliación da profundidade do vaso da piscina; a non
división do espazo da pista deportiva que quedaría como un único
espazo; unha bancada para cen
persoas no pabillón; a urbanización e mellora dos espazos públicos anexos ao Centro Deportivo,
ou a mellora nas calidades do
edificio especialmente nos acabados de fachada. En abril, e xa
remato, realizouse unha exposición das reformas do proxecto no
Centro Cívico do Castrillón que
tivo unha masiva afluencia de
participación da cidadanía do
barrio. Nela trasladouse a preocupación por parte dos vecinos,
de que a xestión de equipamento
non caese en máns privadas.

ritario desta Corporación cambia a
futura xestión do Centro, da anteriormente planeada como xestión
privada, á xestión pública, coincidindo co desexo dos vecinos. Para
iso repartironse máis de 2.000
enquisas no barrio para ter un estudo de viabilidade económica no
Centro. A día de hoxe e a partir
dos resultados destas enquisas,
están a barallarse distintas posibilidades para a explotación, sempre
dentro do enfoque da xestión pública do Centro.

Tamén o obxectivo prioritario
desta Corporación cambia a futura xestión do Centro, da anteriormente planeada como xestión
privada, á xestión pública, coincidindo co desexo dos vecinos.
Para iso repartironse máis de
2.000 enquisas no barrio, para ter
un estudo de viabilidade económica no Centro. A día de hoxe e a
partir dos resultados destas enquisas, están a barallarse distintas posibilidades para a explotación, sempre dentro do enfoque
da xestión pública do Centro.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Grazas.

Grazas.

Pregunta do Partido Popular sobre
asociacións sociosanitarias.

Pregunta do Partido Popular sobre asociacións sociosanitarias.

Tercera.- Pregunta oral sobre
asociaciones sociosanitarias.

Terceira.- Pregunta oral sobre
asociacións sociosanitarias.

Intervenciones

Intervencións

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

¿Qué gestiones ha realizado Xulio
Ferreiro para que se puedan realizar las obras necesarias en las antiguas instalaciones de la Institución Padre Rubinos o facilitar una
ubicación municipal alternativa,
para que sirva como sede compartida de entidades sociosanitarias de la ciudad, en cumplimiento de la moción aprobada en pleno

Que xestións realizou Xulio Ferreiro para que se poidan realizar
as obras necesarias nas antigas
instalacións da Institución Padre
Rubinos o facilitar unha localización
municipal alternativa,
para que sirva como sede compartida de entidades sociosanitarias da cidade, en cumprimento
da moción aprobada en pleno o 7

el 7 de marzo de 2016?

de marzo de 2016?

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Ben.

Ben.

Pois, tras a aprobación do orzamento e varias visitas técnicas ás
instalacións de Padre Rubinos, se
está elaborando o preproxecto de
intervención nas vellas instalación, para dar unha ubicación definitiva ás entidades sociosanitarias.

Pois, tras a aprobación do orzamento e varias visitas técnicas ás
instalacións de Padre Rubinos,
está a elaborarse o preproxecto
de intervención nas vellas instalación, para dar unha localización
definitiva ás entidades sociosanitarias.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno, en el Pleno de marzo se
aprobó una moción que decía literalmente, “Realizar las obras necesarias en las antiguas instalaciones de la Institución de Padre Rubinos en Labañou o facilitar una
ubicación municipal alternativa
para que sirva como sede compartida de entidades sociosanitarias
de la ciudad”.

Bo, no Pleno de marzo aprobouse
unha moción que dicía literalmente, “Realizar as obras necesarias
nas antigas instalacións da Institución de Padre Rubinos en Labañou ou facilitar unha localización municipal alternativa para
que sirva como sede compartida
de entidades sociosanitarias da
cidade”.

Nada de nada. En el presupuesto,
desde luego, no está. Estarán haciendo un estudio pero, presupuesto, cero. En el Pleno anterior,
ya dejaron bien claro, que iban a
cumplir las mociones. Por eso,
hemos abandonado hoy el Pleno
durante su debate, porque efectivamente eso es antidemocrático.

Nada de nada. No orzamento,
desde logo, non está. Estarán a
facer un estudo pero, presuposto,
cero. No Pleno anterior, xa deixaron ben claro, que ían cumprir as
mocións. Por iso, abandonamos
hoxe o Pleno durante o seu debate, porque efectivamente iso é antidemocrático.

Esa moción la presentamos, porque a finales de julio estas entidades debían abandonar las instalaciones que utilizaban en Eirís. Ese
día ha llegado y el gobierno do

Esa moción presentámola, porque
a finais de xullo estas entidades
debían abandonar as instalacións
que utilizaban en Eirís. Ese día
chegou e o goberno do común non

común no ha hecho nada, para
encontrar una solución definitiva,
a una situación que conocen desde
hace meses. Lo único que han hecho es esperar al último día, para
decir que hizo lo que en realidad
no hizo, ya que la solución que les
proponen no es más que un parche provisional y solicitar auxilio
a la Xunta de Galicia, para que
haga su trabajo y les busque una
solución, cuando quien desahucia
a estas entidades es el propio
Ayuntamiento.

fixo nada, para atopar unha solución definitiva, a unha situación
que coñecen desde hai meses. O
único que fixeron é esperar ao
último día, para dicir que fixo o
que en realidade non fixo, xa que
a solución que lles propoñen non
é máis que un parche provisional
e solicitar auxilio á Xunta de Galicia, para que faga o seu traballo
e búsquelles unha solución, cando
quen desahucia a estas entidades
é o propio Concello.

Suya es la competencia, señor
Ferreiro. Estas entidades siempre
han ocupado locales municipales.
Cuando tuvieron que abandonar la
sede que ocupaban en el Centro
García Sabell, les buscamos una
solución, pero llegó el cambio de
gobierno y quedaron abandonadas
a su suerte. De seis en seis meses
van trampeando, coincidiendo con
citas electorales y con el aviso de
que han de abandonar al día siguiente.

Súa é a competencia, señor Ferreiro. Estas entidades sempre
ocuparon locais municipais. Cando tiveron que abandonar a sede
que ocupaban no Centro García
Sabell, buscámoslles unha solución, pero chegou o cambio de
goberno e quedaron abandonadas
á súa sorte. De seis en seis meses
van trampeando, coincidindo con
citas electorais e co aviso de que
abandonarán ao día seguinte.

Habla la Concejala, en una nota el
otro día, de lealtad y colaboración
institucional, refiriéndose a la
Xunta. Para ustedes, colaboración
institucional es que les hagan su
trabajo. Eso no es colaboración, es
pedir que les quiten las castañas
del fuego. Han sido las propias
entidades las que se han dirigido
desesperadas a la Xunta de Galicia, al ver que llegaba la fecha del
desahucio, y ha sido la Xunta
quien ha solucionado el problema
de Parkinson Coruña y está en

Fala a concelleira, nunha nota o
outro día, de lealdade e colaboración institucional, referíndose á
Xunta. Para vostedes, colaboración institucional é que lles fagan
o seu traballo. Iso non é colaboración, é pedir que lles quiten as
castañas do lume. Foron as propias entidades as que se dirixiron
desesperadas á Xunta de Galicia,
ao ver que chegaba a data do
desafiuzamento, e foi a Xunta
quen solucionou o problema de
Parkinson Coruña e está en vías

vías de solucionar, el de FEGEREC.

de solucionar, o de FEGEREC.

Por nuestra parte, como ya hemos
dicho en más de una ocasión, consideramos que las antiguas instalaciones de Padre Rubinos, en
Labañou, son las más adecuadas,
como sede definitiva, para estas y
otras entidades sociosanitarias de
la ciudad, para lo que es necesario
que el Gobierno Municipal, realice las obras oportunas. O que lo
estudien, que lo incluyan en el
presupuesto. Lamentablemente, ya
han perdido un año en el que estas
obras se podían haber comenzado,
y perderán otro más, porque están
más centrados en viajar y en fotos,
que en resolver los problemas.

Pola nosa banda, como xa dixemos en máis dunha ocasión, consideramos que as antigas instalacións de Padre Rubinos, en Labañou, son as máis adecuadas, como sede definitiva, para estas e
outras entidades sociosanitarias
da cidade, para o que é necesario
que o Goberno Municipal, realice
as obras oportunas. Ou que o estuden, que o inclúan no orzamento. Lamentablemente, xa perderon
un ano no que estas obras podíanse comezar, e perderán outro
máis, porque están máis centrados en viaxar e en fotos, que en
resolver os problemas.

Exigimos, que se pongan, cuanto
antes, con los trámites para solucionarlos y que puedan comenzar
pronto las obras. Al respecto,
quiero recordar, que mientras van
a tener a estas asociaciones de
local en local, como si fueran feriantes, rechazaron una enmienda
a los presupuestos que incluía el
Partido Popular. Cincuenta mil
euros para la redacción del proyecto de reforma de la sede de
Padre Rubinos. El Grupo Popular
se compromete a incluir, entre sus
propuestas para el próximo presupuesto, una partida para el proyecto y para las obras necesarias. Ya
se lo anunciamos.

Esiximos, que se poñan, canto
antes, cos trámites para solucionalos e que poidan comezar pronto as obras. Respecto diso, quero
lembrar, que mentres van ter a
estas asociacións de local en local, coma se fosen feirantes, rexeitaron unha emenda aos orzamentos que incluía o Partido Popular. Cincuenta mil euros para a
redacción do proxecto de reforma
da sede de Padre Rubinos. O
Grupo Popular comprométese a
incluír, entre as súas propostas
para o próximo orzamento, unha
partida para o proxecto e para as
obras necesarias. Xa llo anunciamos.

Y ahora, sólo me queda decirles y
felicitarles por el éxito de público
al Pleno y del escaño ciudadano.

E agora, só me queda dicirlles e
felicitarlles polo éxito de público
ao Pleno e do escano cidadán.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Bueno.

Bo.

Me alegro de que me faga vostede
esta pregunta, que xa abanderou
esta semana como gran defensora
das entidades sociosanitarias, cando estivo utilizando as dinámicas
do medo para asustar aos seus
usuarios e usuarias, cando xa tiñan
efectivamente unha solución para
unha destas entidades que, por
certo, van a un espacio, donde
fomos nós quen lle facilitamos á
Xunta de Galicia, os planos dese
mesmo edificio. Fumos nós e teño
os correos aquí, quen lle entragamos ao señor Diego Calvo, os
planos dese edificio, porque non
contaban con el, para facer uso
del, e alí fumos nós a decirllo,
porque nós si que queríamos colaborar con vostedes, porque cremos que hai que colaborar, que
tamén é responsabilidade da Xunta, buscar unha ubicación para
esas entidades, non exclusivamente do Concello. Outra cousa é que
vos, despois da bronca que nos
votachedes ao inicio do Pleno, cun
erro, utilicedes, utilicen, perdón,
ás entidades sanitarias como arma
arroxadiza, para facer un pouquiño de campaña electoral.

Alégrome de que me faga vostede
esta pregunta, que xa abanderou
esta semana como gran defensora
das entidades sociosanitarias,
cando estivo utilizando as dinámicas do medo para asustar aos
seus usuarios e usuarias, cando
xa tiñan efectivamente unha solución para unha destas entidades
que, por certo, van a un espazo,
onde fomos nós quen lle facilitamos á Xunta de Galicia, os planos
dese mesmo edificio. Fumos nós e
teño os correos aquí, quen lle
entragamos ao señor Diego Calvo, os planos dese edificio, porque non contaban con el para
facer uso del, e alí fumos nós a
decirllo, porque nós si que queriamos colaborar con vostedes,
porque cremos que hai que colaborar, que tamén é responsabilidade da Xunta, buscar unha localización para esas entidades, non
exclusivamente do Concello. Outra cousa é que vos, despois da
rifa que nos votachedes ao inicio
do Pleno, cun erro, utilicedes,
utilicen, perdón, ás entidades sanitarias como arma arroxadiza,
para facer un pouquiño de campaña electoral.

Efectivamente, a Asociación de
Parkison ten unha nova ubicación
temporal, xa que tampouco cumpre as necesidades definitivas que

Efectivamente, a Asociación de
Parkison ten unha nova localización temporal, xa que tampouco
cumpre as necesidades definitivas

teñen, e FEGEREC e (…) se quedarán nas instalacións de Irmáns
Tenreiro, mentres atopemos unha
solución definitiva.

que teñen, e FEGEREC e (…)
quedarán nas instalacións de Irmáns Tenreiro, mentres atopemos
unha solución definitiva.

Me fai gracia que valoren en
50.000 euros unha reforma das
vellas instalación de Padre Rubinos. En primer lugar, as instalacións de Padre Rubinos non son
do Concello da Coruña, co cual,
hai que traballar para facer que
esas instalacións podan ser do noso uso, e así levamos meses traballando, tanto con a Entidade Padre
Rubinos, como desde a Concellería de Rexeneración Urbana, para
facer ese proxecto que nos faga
orzamentar cando teñamos o valor
do orzamento, esa reforma que,
evidentemente vai levar bastante
máis que 50.000 euros. Entón,
bueno, que poñan ustedes, que se
colguen unha medalla, decindo
que se meterán 50.000 euros no
orzamento, da a enteder, primeiro,
que non coñecen as instalacións
de Padre Rubinos e segundo, que
non coñecen as necesidades das
asociacións sociosanitarias…

Me fai graza que valoren en
50.000 euros unha reforma das
vellas instalación de Padre Rubinos. En primeiro lugar, as instalacións de Padre Rubinos non son
do Concello da Coruña, co cal,
hai que traballar para facer que
esas instalacións podan ser do
noso uso, e así levamos meses
traballando, tanto coa Entidade
Padre Rubinos, como desde a
Concellería de Rexeneración Urbana, para facer ese proxecto que
nos faga orzamentar cando teñamos o valor do orzamento, esa
reforma que, evidentemente vai
levar bastante máis que 50.000
euros. Entón, bo, que poñan vostedes, que se colguen unha medalla, decindo que se meterán
50.000 euros no orzamento, da a
enteder, primeiro, que non coñecen as instalacións de Padre Rubinos e segundo, que non coñecen
as necesidades das Asociacións
sociosanitarias…

Presidencia

Presidencia

Un momentiño, concelleira.

Un momentiño, concelleira.

Vamos a ver. De verdade, a min
me produce certo sonrojo, ter que
chamar a atención a señores e señoras que son maiores ca mín.

Imos ver. De verdade, a min prodúceme certo ruborizo, ter que
chamar a atención a señores e
señoras que son maiores ca mín.

É dicir, de verdade. E creo que
deberían comportarse como per-

É dicir, de verdade. E creo que
deberían comportarse como per-

soas educadas nun Pleno, e respetar a quen ten o uso da palabra.
Curiosamente, son as persoas da
bancada da dereita, os únicos que
interrumpen aos demais, mentras
falan e, o levan facendo todo o
Pleno. Despois, queremos dar leccións de pureza democrática e
montar numeritos. Pois, o principal número que debería montar é
o de estar calados, mentres fala
unha concelleira, ainda que non
estén dacordo co que diga, como
fan os demais membros desta
Corporación.

soas educadas nun Pleno, e respectar a quen ten o uso da palabra. Curiosamente, son as persoas da bancada da dereita, os
únicos que interrompen aos demais, mentras falan e, o levan
facendo todo o Pleno. Despois,
queremos dar leccións de pureza
democrática e montar numeriños.
Pois, o principal número que debería montar é o de estar calados,
mentres fala unha concelleira,
ainda que non estean dacordo co
que diga, como fan os demais
membros desta Corporación.

Pode proseguir, concelleira.

Pode proseguir, concelleira.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Pois, a verdade que si, que chegados a este punto de mal facer, e
mal entender as respostas, pois,
tampouco teño máis que engadir.
Máis que lembrar, unha vez máis,
que efectivamente a falta…

Pois, a verdade que si, que chegados a este punto de mal facer, e
mal entender as respostas, pois,
tampouco teño máis que engadir.
Máis que lembrar, unha vez máis,
que efectivamente a falta…

Perdón, estou falando eu.

Perdón, estou falando eu.

INCIDENCIA: Habla el señor
Mourelo, pero no se recoge el
sonido.

INCIDENCIA: Fala o señor
Mourelo, pero non se recolle o
son.

Presidencia

Presidencia

Por favor, señor Mourelo.

Por favor, señor Mourelo.

Señor Mourelo, por favor. Por
favor, señor Mourelo.

Señor Mourelo, por favor. Por
favor, señor Mourelo.

Bueno, pois, que…

Bo, pois, que…

Señor… Señor Mourelo, por fa-

Señor… Señor Mourelo, por fa-

vor.

vor.

Continúe concelleira.

Continúe concelleira.

Por favor, que calquera persoa na
sala, se absteña de facerlle xestos
ao señor Mourelo.

Por favor, que calquera persoa na
sala, se absteña de facerlle xestos
ao señor Mourelo.

Continúe concelleira, por favor.

Continúe concelleira, por favor.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Si.

Si.

Perdín un pouco o fío, ante o arrebato de educación que hai na bancada de enfrente.

Perdín un pouco o fío, ante o
arrebato de educación que hai na
bancada de en fronte.

E, bueno, insistir na falta de lealtade institucional, no desexo de
sacarnos do medio nas negociacións coas entidades. Algo que
non conseguiron, xa que as entidades seguen confiando en nós e,
si que lles vamos a atopar ese espazo definitivo, igual que lles atopamos este espazo provisional e
que, bueno, que lles lanzo a man,
de novo, para seguir colaborando,
se lles interesa, e bueno, de cara
ás próximas eleccións, eu creo que
non lles interesará. A partir de
outubro, se queren, pois, volvemos a colaborar en algunhas destas cuestión, para solucionarlle a
vida á xente, que creo que é o importante e non colgarse medallas e
sacar titulares de prensa, cando
ademáis, vostedes empezaron a
publicar, Rosa Gallego, artigos,
cando xa sabían que tiñan unha
solución para unha das entidades;
seguían publicando artigos sem-

E, bo, insistir na falta de lealtade
institucional, no desexo de sacarnos do medio nas negociacións
coas entidades. Algo que non conseguiron, xa que as entidades seguen confiando en nós e, si que
lles imos a atopar ese espazo definitivo, igual que lles atopamos
este espazo provisional e que, bo,
que lles lanzo a man, de novo,
para seguir colaborando, se lles
interesa, e bo, de cara ás próximas eleccións, eu creo que non
lles interesará. A partir de outubro, se queren, pois, volvemos
colaborar nalgunhas destas cuestión, para solucionarlle a vida á
xente, que creo que é o importante
e non colgarse medallas e sacar
titulares de prensa, cando ademáis, vostedes empezaron a publicar, Rosa Gallego, artigos,
cando xa sabían que tiñan unha
solución para unha das entidades;
seguían publicando artigos se-

brando o medo nas demais. Entón,
que saiban que con nós, o medo
non funciona. Que o medo cambiou de bando.

mentando o medo nas demais.
Entón, que saiban que connosco,
o medo non funciona. Que o medo
cambiou de bando.

4º.- Preguntas escritas.

4º.- Preguntas escritas.

Preguntas escritas presentadas
por el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA)

Preguntas escritas presentadas
polo Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Primera.- Pregunta escrita sobre el desbroce realizado en el
entorno de la calle Ribeira Sacra en el barrio de Novo Mesoiro.

Primeira.- Pregunta escrita sobre
a roza realizada na contorna da
rúa Ribeira Sacra no barrio de
Novo Mesoiro.

-Podería o Goberno municipal
explicar por que se realizou esta
actuación tan agresiva?

-Podería o Goberno municipal
explicar por que se realizou esta
actuación tan agresiva?

-O Goberno municipal cre acertada esta actuación?

-O Goberno municipal cre acertada esta actuación?

-O Executivo local requiriu, ou
vai requerir, algunha explicación
da empresa concesionaria de mantemento de xardíns por esta actuación? Se vai ser así, cal foi a xustifiación dada pola empresa por
esta actuación?

-O Executivo local requiriu, ou
vai requirir, algunha explicación
da empresa concesionaria de
mantemento de xardíns por esta
actuación? Se vai ser así, cal foi a
xustifiación dada pola empresa
por esta actuación?

-Canta é a frecuencia coa que a
empresa do mantemento de xardíns realiza os servizos de roza e
poda no barrio de Novo Mesoiro?

-Canta é a frecuencia coa que a
empresa do mantemento de xardíns realiza os servizos de roza e
poda no barrio de Novo Mesoiro?

-Non é a primeira vez que desde o
Grupo Municipal do BNG nos
diriximos ao Goberno municipal
para trasladar actuacións que demanda a veciñanza ao respecto

-Non é a primeira vez que desde o
Grupo Municipal do BNG nos
diriximos ao Goberno municipal
para trasladar actuacións que
demanda a veciñanza ao respecto

dos parques e xardíns do Novo
Mesoiro. A respecto disto, aínda
non se teñen restituido as árbores
envelenadas do xardín na contorna
do centro cívico, tal como demandaba o BNG no seu escrito de
data 28 de setembro de 2015. Para
cando se ten pensado realizar esta
restitución?

dos parques e xardíns do Novo
Mesoiro. A respecto disto, aínda
non se teñen restituído as árbores
envelenadas do xardín na contorna do centro cívico, tal como demandaba o BNG no seu escrito de
data 28 de setembro de 2015. Para cando tense pensado realizar
esta restitución?

-O Goberno municipal está facendo de todas as actuacións que lle
está trasladando o BNG, a petición da veciñanza, nos parques e
xardíns de Novo Mesoiro?

-O Goberno municipal está facendo de todas as actuacións que
lle está a trasladar o BNG, a petición da veciñanza, nos parques e
xardíns de Novo Mesoiro?

-Podería detallar as actuacións
realizadas neste barrio ao respecto
disto desde o comezo do mandato?

-Podería detallar as actuacións
realizadas neste barrio ao respecto disto desde o comezo do mandato?

Segunda.- Pregunta escrita respecto a varios edificios en estado
de abandono en la calle San
Xoán número 15, 17 y 19.

Segunda.- Pregunta escrita respecto de varios edificios en estado de abandono en rúa San Xoán
número 15, 17 e 19.

-Tense xa solicitada a autorización
xudicial para o acceso aos edificios co obxecto de comprobar in
situ se seguen sen adoptarse as
medidas ordenadas? Cando se
solicitou?

-Tense xa solicitada a autorización xudicial para o acceso aos
edificios co obxecto de comprobar
in situ se seguen sen adoptarse as
medidas ordenadas? Cando se
solicitou?

-Vaise iniciar algún procedemento
ou tomar algunha medida sancionadora ao respecto da administradora concursal das propiedades,
Torres Díaz Sanjurjo y Barral
SLP, polas continuas incomparecencias que impiden o acceso e a
inspección do cumprimento das
medidas de seguridade e rehabilitación?

-Vaise iniciar algún procedemento ou tomar algunha medida sancionadora ao respecto da administradora concursal das propiedades, Torres Díaz Sanjurjo e
Barral SLP, polas continuas incomparecencias que impiden o
acceso e a inspección do cumprimento das medidas de seguridade
e rehabilitación?

-Unha vez obtido o acceso a estes
edificios, e de se comprobar, se
fose o caso, que non se tomaron as
medidas de seguridade e rehabilitación sinaladas nos informes técnicos de data 10 de novembro de
2015 e 25 de xaneiro de 2016,
tomarase acordo de aplicar algunha medida sancionadora a respecto da administradora concursal das
propiedades, Torres Díaz Sanjurjo
y Barral SLP?

-Unha vez obtido o acceso a estes
edificios, e de comprobarse, se
fose o caso, que non se tomaron
as medidas de seguridade e rehabilitación sinaladas nos informes
técnicos de data 10 de novembro
de 2015 e 25 de xaneiro de 2016,
tomarase acordo de aplicar algunha medida sancionadora a
respecto da administradora concursal das propiedades, Torres
Díaz Sanjurjo e Barral SLP?

-Tras as inspeccións de xuño e
xullo de 2015, no cal se incoou
procedementos de declaración de
ruína, e en función da autorización
xudicial para o acceso ás edificacións da rúa San Xoán 15,17 e 19,
o Goberno municipal actuará de
urxencia para declarar a ruína dos
edificios e autorizará realizar todas as medidas que fosen necesarias, incluído o derribo de xeito
inmediato, co obxecto de evitar o
deterioro irreversíbel das edificacións ao seu carón?

-Tras as inspeccións de xuño e
xullo de 2015, no cal se incoou
procedementos de declaración de
ruína, e en función da autorización xudicial para o acceso ás
edificacións da rúa San Xoán
15,17 e 19, o Goberno municipal
actuará de urxencia para declarar a ruína dos edificios e autorizará realizar todas as medidas
que fosen necesarias, incluído o
derribo de xeito inmediato, co
obxecto de evitar a deterioración
irreversíbel das edificacións ao
seu carón?

-Que prazos manexa a área de urbanismo para solucionar o problema da ruína destes edificios e
darlle unha solución definitiva á
veciñanza das rúas San Xoán e
San Xosé?

-Que prazos manexa a área de
urbanismo para solucionar o problema da ruína destes edificios e
darlle unha solución definitiva á
veciñanza das rúas San Xoán e
San Xosé?

Tercera.- Pregunta oral sobre
la limpieza de basura en fincas
del barrio da Silva.

Terceira.- Pregunta oral sobre a
limpeza de lixo en leiras do barrio da Silva.

-En torno á recollida dese lixo, ten
pensado ordenar o Goberno muni-

-En torno á recollida dese lixo,
ten pensado ordenar o Goberno

cipal facer unha limpeza integral
nas fincas que sexan de titularidade pública?

municipal facer unha limpeza integral nas leiras que sexan de titularidade pública?

-No caso das fincas de titularidade
privada, obrigará ás persoas propietarias a que se apañe ese lixo?

-No caso das leiras de titularidade privada, obrigará ás persoas
propietarias a que se apañe ese
lixo?

-Tendo en conta a época estival na
que estamos, e a urxencia coa que
se debe realizar estes traballos de
limpeza para a prevención de calquera incidencia, cando ten pensado realizala nas zonas públicas?
E cando a demandar para as zonas
privadas?

-Tendo en conta a época estival
na que estamos, e a urxencia coa
que se debe realizar estes traballos de limpeza para a prevención
de calquera incidencia, cando ten
pensado realizala nas zonas públicas? E cando a demandar para
as zonas privadas?

Cuarta.- Pregunta oral sobre la
reparación y la rehabilitación de
los daños causados en el Camposanto de San Amaro por un
temporal en febrero de este año.

Cuarta.- Pregunta oral sobre a
reparación e a rehabilitación dos
danos causados no Camposanto
de San Amaro por un temporal
en febreiro deste ano.

-Por que non se ten realizado, pasados xa máis de catro meses,
ningunha actuación para a reparación dos danos causados no Camposanto de Santo Amaro?

-Por que non se ten realizado,
pasados xa máis de catro meses,
ningunha actuación para a reparación dos danos causados no
Camposanto de Santo Amaro?

-Cando se van realizar as obras de
reparación e restauración dos danos?

-Cando se van realizar as obras
de reparación e restauración dos
danos?

-Por mor do potencial risco de
dano físico a persoas que supón
ter ciscados polas escaleiras de
acceso principais os restos de cantería e pedrería caídos, ten pensado o Goberno municipal recollelos? Cando?

-Por mor do potencial risco de
dano físico a persoas que supón
ter ciscados polas escaleiras de
acceso principais os restos de
cantería e pedrería caídos, ten
pensado o Goberno municipal
recollelos? Cando?

Preguntas escritas presentadas

Preguntas escritas presentadas

por el Grupo Municipal del Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

polo Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE)

Primera.- Pregunta escrita sobre las nuevas iniciativas en
Servicios Sociales

Primeira.- Pregunta escrita sobre
as novas iniciativas en Servizos
Sociais

1) ¿En qué momento se encuentran los trámites para la puesta en
marcha de las becas comedor?

1) En que momento atópanse os
trámites para a posta en marcha
das bolsas comedor?

2) ¿Qué estimación y en qué forma se otorgarán las ayudas a las
familias para la compra de libros
de texto y material escolar?

2) Que estimación e en que forma
outorgaranse as axudas ás familias para a compra de libros de
texto e material escolar?

3) ¿Qué ayudas plantea Xulio Ferreiro con la vuelta al colegio de
septiembre para establecer políticas de conciliación familiar?

3) Que axudas propon Xulio Ferreiro coa volta ao colexio de setembro para establecer políticas
de conciliación familiar?

4) ¿Cómo subsanará en verano la
alimentación de la población infantil que transitan en el umbral
de pobreza?

4) Como remediará no verán a
alimentación da poboación infantil que transitan no limiar de pobreza?

Segunda.- Pregunta escrita sobre las actividades de los Centros Cívicos

Segunda.- Pregunta escrita sobre
as actividades dos Centros Cívicos

1) ¿Cuándo tiene previsto el alcalde Ferreiro anunciar las actividades de los Centros Cívicos para
el próximo trimestre?

1) Cando ten previsto o alcalde
Ferreiro anunciar as actividades
dos Centros Cívicos para o próximo trimestre?

2) ¿Se ha puesto en contacto el
alcalde Ferreiro, de manera eficaz,
con los usuarios para atender las
demandas de actividades de los
centros cívicos?

2) Púxose en contacto o alcalde
Ferreiro, de maneira eficaz, cos
usuarios para atender as demandas de actividades dos centros
cívicos?

3) ¿Cuántos usuarios han asistido
a las actividades durante este año

3) Cantos usuarios asistiron ás
actividades durante este ano

2016?

2016?

Tercera.- Pregunta escrita sobre
los atascos en el túnel de La
Marina y María Pita.

Terceira.- Pregunta escrita sobre
os atascos no túnel da Mariña e
María Pita.

1- ¿Cuántos vehículos se han quedado atascados en el túnel de La
Marina y de María Pita tras la
apertura del primero?

1- Cantos vehículos quedáronse
atascados no túnel da Mariña e
de María Pita tras a apertura do
primeiro?

2- ¿Cuáles son las causas de estos
accidentes?

2- Cales son as causas destes
accidentes?

3- ¿Tiene previsto adoptar alguna
medida para impedir que se repitan estos sucesos? ¿Qué plan alternativo al tráfico rodado tiene
para evitar que se produzcan atascos? ¿Mejorará la señalización?

3- Ten previsto adoptar algunha
medida para impedir que se repitan estes sucesos? Que plan alternativo ao tráfico rodado ten
para evitar que se produzan atascos? Mellorará a sinalización?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
flujos en la circulación del Jardín de San Carlos

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
fluxos na circulación do Xardín
de San Carlos

¿Qué medidas ha adoptado Xulio
Ferreiro para cambiar la señalización horizontal y vertical en el
entorno de San Carlos para dar
prioridad a los nuevos flujos de
circulación?

Que medidas adoptou Xulio Ferreiro para cambiar a sinalización horizontal e vertical na contorna de San Carlos para dar
prioridade aos novos fluxos de
circulación?

Quinta.- Pregunta escrita sobre
dificultades de acceso de los vecinos de As Rañas a sus viviendas.

Quinta.- Pregunta escrita sobre
dificultades de acceso dos veciños das Rañas ás súas vivendas.

1- ¿Es conocedor de que vecinos
de As Rañas tienen dificultades
para acceder a sus viviendas por
los desniveles de hasta el 70% que
hay entre sus casas y la acera del
nuevo vial?

1- É coñecedor de que veciños
das Rañas teñen dificultades para
acceder ás súas vivendas polos
desniveis de ata o 70% que hai
entre as súas casas e a beirarrúa
do novo viario?

2- ¿Es conocedor de que una persona que residía en el número 62
de As Rañas ha tenido que abandonar la vivienda y trasladarse a
una residencia por la incapacidad
de salir y de acceder de las ambulancias?

2- É coñecedor de que unha persoa que residía no número 62 das
Rañas tivo que abandonar a vivenda e trasladarse a unha residencia pola incapacidade de saír
e de acceder das ambulancias?

3- ¿Tiene previsto tomar medidas
y realizar las obras necesarias para
rebajar este desnivel como vienen
solicitando los vecinos desde hace
más de un año? ¿Cuándo y en qué
plazo?

3- Ten previsto tomar medidas e
realizar as obras necesarias para
rebaixar este desnivel como veñen
solicitando os veciños desde hai
máis dun ano? Cando e en que
prazo?

Sexta.- Pregunta escrita sobre
conexiones aéreas desde Alvedro.

Sexta.- Pregunta escrita sobre
conexións aéreas desde Alvedro.

1- ¿Tiene previsto presentar al
resto de la Corporación su propuesta sobre el mapa de rutas
municipal?

1- Ten previsto presentar ao resto
da Corporación a súa proposta
sobre o mapa de rutas municipal?

2- ¿Con qué criterios técnicos lo
ha diseñado? ¿Es conocedor o
partícipe del mismo algún técnico
municipal ante la falta de responsable de Turismo?

2- Con que criterios técnicos
deseñouno? É coñecedor ou partícipe do mesmo algún técnico
municipal ante a falta de responsable de Turismo?

3- ¿Ha consultado a los actores
implicados de la ciudad la propuesta, como puede ser Hospeco,
Empresarios,
Comerciantes…?
¿Ha pactado con ellos esta propuesta?

3- Consultou aos actores implicados da cidade a proposta, como
pode ser Hospeco, Empresarios,
Comerciantes…? Pactou con eles
esta proposta?

4- ¿Es conocedor de la importancia de mantener el enlace de
Heathrow desde el punto de vista
empresarial de la ciudad como
enlace internacional y vía de co-

4- É coñecedor da importancia de
manter a ligazón de Heathrow
desde o punto de vista empresarial da cidade como ligazón internacional e vía de conexión ou-

nexión otros mercados internacionales?

tros mercados internacionais?

5- ¿Ha tomado las medidas oportunas para garantizar la continuidad de este enlace con Londres?

5- Tomou as medidas oportunas
para garantir a continuidade desta ligazón con Londres?

Séptima.- Pregunta escrita sobre el reloj del Obelisco.

Sétima.- Pregunta escrita sobre o
reloxo do Obelisco.

1- ¿Es conocedor de que el reloj
del Obelisco no funciona?

1- É coñecedor de que o reloxo do
Obelisco non funciona?

2- ¿Cuáles son las causas?

2- Cales son as causas?

3- ¿Tiene previsto restaurarlo?
¿En qué plazo?

3- Ten previsto restauralo? En
que prazo?

Octava.- Pregunta escrita sobre
reapertura del centro de mediación LGTB.

Oitava.- Pregunta escrita sobre
reapertura do centro de mediación LGTB.

1- ¿Tiene previsto reabrir el centro de mediación LGTB que en su
día abrió el gobierno del PSOE y
que posteriormente cerró el PP
para recolocarlo en un sótano?

1- Ten previsto reabrir o centro
de mediación LGTB que no seu
día abriu o goberno do PSOE e
que posteriormente pechou o PP
para recolocalo nun soto?

2- ¿Por qué todavía no hay un
servicio acorde? ¿En dónde y en
qué plazo lo abrirá? ¿Con qué personal y dotación?

2- Por que aínda non hai un servizo acorde? Onde e en que prazo
abrirao? Con que persoal e dotación?

Novena.- Pregunta escrita sobre
izado de la bandera LGTB

Novena.- Pregunta escrita sobre
izado da bandeira LGTB

1- ¿Cuál es el motivo de que no se
izase la bandera arco iris en el
ayuntamiento hasta el pasado martes?

1- Cal é o motivo de que non se
izase a bandeira arco iris no concello ata o pasado martes?

2- ¿Por qué no se izó la bandera
con el inicio de la celebración del

2- Por que non se izou a bandeira
co inicio da celebración do Orgu-

Orgullo?

llo?

Décima.- Pregunta escrita sobre
la entrada en la ciudad de buses
interurbanos

Décima.- Pregunta escrita sobre
a entrada na cidade de buses interurbanos

1- ¿Es conocedor el gobierno municipal de los planes para que los
buses interurbanos entren en la
ciudad?

1 -É coñecedor o goberno municipal dos plans para que os buses
interurbanos entren na cidade?

2- ¿Tiene previsto presentar el
plan y debatirlo con el resto de la
Corporación?

2- Ten previsto presentar o plan e
debatelo co resto da Corporación?

3- ¿Es conocedor de las consecuencias para el tráfico rodado en
la ciudad del incremento de
vehículos de gran tamaño?

3- É coñecedor das consecuencias
para o tráfico rodado na cidade
do incremento de vehículos de
gran tamaño?

Décimo primera.- Pregunta escrita sobre la organización de
Fiestas de Agosto.

Décimo primeira.- Pregunta escrita sobre a organización de
Festas de Agosto.

1- ¿Cuándo tiene previsto sacar a
licitación los pliegos de los servicios técnicos para la organización
de las fiestas de agosto?

1- Cando ten previsto sacar a licitación os pregos dos servizos técnicos para a organización das
festas de agosto?

2- ¿Es conocedor de la urgencia
de los plazos para la contratación
técnica que debe garantizar las
fiestas?

2- É coñecedor da urxencia dos
prazos para a contratación técnica que debe garantir as festas?

3- ¿Cuál es el motivo del retraso?

3- Cal é o motivo do atraso?

Décimo segunda.- Pregunta escrita sobre medidas de la Comisión de Movilidad.

Décimo segunda.- Pregunta escrita sobre medidas da Comisión
de Mobilidade.

1- ¿Qué medidas se han cumplido
ya y, en su defecto en que estado
de ejecución se encuentran todas

1- Que medidas cumpríronse xa e,
na súa falta en que estado de execución atópanse todas elas?

ellas?
Décimo tercera.- Pregunta escrita sobre cambio de semáforo
con Ronda de Nelle y avenida de
Arteixo.

Décimo terceira.- Pregunta escrita sobre cambio de semáforo con
Ronda de Nelle e avenida de
Arteixo.

1- ¿Qué medidas ha adoptado Xulio Ferreiro par hacer efectiva todas las medidas de seguridad y
buena movilidad solicitada a través del ruego oral del Grupo Municipal Socialista en dos ocasiones?

1- Que medidas adoptou Xulio
Ferreiro par facer efectiva todas
as medidas de seguridade e boa
mobilidade solicitada a través do
rogo oral do Grupo Municipal
Socialista en dúas ocasións?

Preguntas escritas presentadas
por el Grupo Municipal del Partido Popular (PP)

Preguntas escritas presentadas
polo Grupo Municipal do Partido
Popular (PP)

Primera.- Pregunta escrita sobre Colegio Novo Mesoiro.

Primeira.- Pregunta escrita sobre
Colexio Novo Mesoiro.

1.-¿Cuándo tiene previsto el gobierno municipal entregar a la
Xunta la parcela para la construcción del colegio en Novo Mesoiro?

1.-Cando ten previsto o goberno
municipal entregar á Xunta a
parcela para a construción do
colexio en Novo Mesoiro?

Segunda.- Pregunta escrita sobre la Federación Gallega de
fútbol.

Segunda.- Pregunta escrita sobre
a Federación Galega de fútbol.

1.- ¿Cómo se encuentran las negociaciones con la Federación
Gallega de Fútbol en relación a la
construcción de su sede en la ciudad y a los campos de San Pedro
de Visma?

1.- Como se atopan as negociacións coa Federación Galega de
Fútbol en relación á construción
da súa sede na cidade e aos campos de San Pedro de Visma?

Tercera.- Pregunta escrita sobre
Parque Adolfo Suárez.

Terceira.- Pregunta escrita sobre
Parque Adolfo Suárez.

1.-¿Cuándo tienen previsto la

1.-Cando teñen previsto a apertu-

apertura del Parque Adolfo Suárez
en San Pedro de Visma?

ra do Parque Adolfo Suárez en
San Pedro de Visma?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
Sagrada Familia.

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
Sagrada Familia.

1.- ¿En qué estado está el expediente y qué previsiones tiene el
gobierno municipal para la reforma del espacio deportivo y de
ocio existente en la Sagrada Familia entre las calles Nuestra Señora
de Fátima y Alberto Datas Panero?

1.- En que estado está o expediente e que previsións ten o goberno
municipal para a reforma do espazo deportivo e de lecer existente
na Sagrada Familia entre as rúas
A Nosa Señora de Fátima e Alberto Datas Panero?

Quinta.- Pregunta escrita sobre
mantenimiento de plazas.

Quinta.- Pregunta escrita sobre
mantemento de prazas.

1.- ¿Cuándo piensa el gobierno
local proceder a la sustitución de
los adoquines que se encuentran
levantados y rotos en muchos casos, en la plaza del monumento a
Curros Enríquez, haciendo caso
omiso a las llamadas de diferentes
ciudadanos que han planteado esta
queja al tratarse de una zona de
paso frecuente en la que se encuentran diferentes locales de hostelería y un Teatro?

1.- Cando pensa o goberno local
proceder á substitución das lastras que se atopan levantadas e
rotas en moitos casos, na praza
do monumento a Curros Enríquez, facendo caso omiso ás chamadas de diferentes cidadáns que
expuxeron esta queixa ao tratarse
dunha zona de paso frecuente na
que se atopan diferentes locais de
hostalería e un Teatro?

2.- ¿Por qué el gobierno de la Marea opta por no realizar un mantenimiento periódico y adecuado en
esta y otras zonas de la ciudad?

2.- Por que o goberno da Marea
opta por non realizar un mantemento periódico e adecuado nesta
e outras zonas da cidade?

Sexta.- Pregunta escrita sobre
pago de alquileres.

Sexta.- Pregunta escrita sobre
pago de alugueres.

1.- ¿A fecha 27 de junio de 2016,
debe algún dinero el Ayuntamiento a la Fundación Tenreiro por el
alquiler de las instalaciones en

1.- A data 27 de xuño de 2016,
debe algún diñeiro o Concello á
Fundación Tenreiro polo aluguer
das instalacións en Eirís que ocu-

Eirís que ocupan diversas asociaciones sociosanitarias?

pan diversas asociacións sociosanitarias?

2.- En caso negativo, ¿cuándo se
realizó el último pago y cuál fue
el importe?

2.- En caso negativo, cando se
realizou o último pago e cal foi o
importe?

3.- En caso afirmativo, ¿por qué
no se ha pagado?

3.- En caso afirmativo, por que
non se pagou?

Séptima.- Pregunta escrita sobre Novo Mesoiro.

Sétima.- Pregunta escrita sobre
Novo Mesoiro.

¿Qué trámites ha realizado el Gobierno municipal para cumplir el
punto 3 de la moción aprobada
por unanimidad en el Pleno de
enero de 2016 relacionada con los
edificios 15, 17, 19 y 21 de la calle Ribeira Sacra en Novo Mesoiro que decía textualmente: “O
concello comprométese a iniciar
no prazo de seis meses os trámites
necesarios, para rehabilitar os
baixos destes edificios, aínda baleiros e dotalos dun mínimo de
equipamento co obxecto de que
nun futuro se poidan empregar
para usos dotacionais do barrio, de
conformidade coa normativa urbanística de aplicación”?

Que trámites realizou o Goberno
municipal para cumprir o punto
3 da moción aprobada por unanimidade no Pleno de xaneiro de
2016 relacionada cos edificios 15,
17, 19 e 21 da rúa Ribeira Sacra
en Novo Mesoiro que dicía textualmente: “O concello comprométese a iniciar no prazo de seis
meses os trámites necesarios, para rehabilitar os baixos destes
edificios, aínda baleiros e dotalos
dun mínimo de equipamento co
obxecto de que nun futuro se
poidan empregar para usos dotacionais do barrio, de conformidade coa normativa urbanística de
aplicación”?

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Rogo oral do Bloque Nacionalista
Galego, sobre o deportivo feminino.

Rogo oral do Bloque Nacionalista
Galego, sobre o deportivo feminino.

5º.- Rogos

5º.- Rogos

Ruegos orales del Grupo Municipal del Bloque Nacionalista
Galego

Rogos orais do Grupo Municipal
do Bloque Nacionalista Galego

.- Ruego oral sobre el Deportivo
femenino.

.- Rogo oral sobre o Deportivo
feminino.

Intervenciones

Intervencións

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben.

Ben.

Rogamos a este Pleno, en primeiro lugar, que o Pleno do Concello
felicitase, porque o Real Club Deportivo da Coruña, poña en marcha para esta vindeira temporada
2016-2017 o equipo feminino.

Rogamos a este Pleno, en primeiro lugar, que o Pleno do Concello
felicitase, porque o Real Club
Deportivo da Coruña, poña en
marcha para esta vindeira tempada 2016-2017 o equipo feminino.

Dous. Congratulámonos de que se
dean pasos para visualizar o deporte feminino, desexandolle os
maiores dos éxitos.

Dous. Congratulámonos de que se
dean pasos para visualizar o deporte feminino, desexandolle os
maiores dos éxitos.

E tres. Instamos ao Concello para
que facilite ao Deportivo feminino, instalacións municipais para
contribuir a que o deporte feminino e de competición gañe espazos, visualización e promoción.

E tres. Instamos ao Concello para
que facilite ao Deportivo feminino, instalacións municipais para contribuír a que o deporte feminino e de competición gañe
espazos, visualización e promoción.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Rogo oral do Partido Socialista de
Galicia PSOE, sobre desniveis
que sofren os veciños das Rañas

Rogo oral do Partido Socialista
de Galicia PSOE, sobre desniveis
que sofren os veciños das Rañas

no acceso ás súas vivendas.

no acceso ás súas vivendas.

Ruegos Orales del Grupo Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Rogos Orais do Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE)

.- Ruego oral sobre desniveles
que sufren los vecinos de las
Rañas en el acceso a sus viviendas.

.- Ruego oral sobre desniveis que
sofren os veciños das Rañas no
acceso ás súas vivendas.

Intervenciones

Intervencións

Señor Ferreiro Seaone

Señor Ferreiro Seaone

El Grupo Municipal Socialista
presenta el siguiente ruego oral.

O Grupo Municipal Socialista
presenta o seguinte rogo oral.

Insta al Gobierno Municipal a reunirse de inmediato con los vecinos y vecinas de As Rañas afectados por las obras de la Tercera
Ronda que han dejado desniveles
de hasta un 70% en los accesos a
sus viviendas.

Insta o Goberno Municipal a reunirse de inmediato cos veciños e
veciñas das Rañas afectados polas obras da Terceira Rolda que
deixaron desniveis de ata un 70%
nos accesos ás súas vivendas.

Dos. Dar respuesta inmediata a la
vecina que tuvo que abandonar su
vivienda y trasladarse a una residencia porque las ambulancias no
podían acceder a su casa.

Dous. Dar resposta inmediata á
veciña que tivo que abandonar a
súa vivenda e trasladarse a unha
residencia porque as ambulancias
non podían acceder á súa casa.

Y tres. Realizar las obras necesarias en la carretera de As Rañas,
para rebajar el desnivel existente y
que dificulta el acceso de los vecinos y vecinas a sus propias viviendas.

E tres. Realizar as obras necesarias na estrada das Rañas, para
rebaixar o desnivel existente e que
dificulta o acceso dos veciños e
veciñas ás súas propias vivendas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Ruego do Partido Popular sobre
completar o corredor verde de
Novo Mesoiro.

Rogo do Partido Popular sobre
completar o corredor verde de
Novo Mesoiro.

Ruegos orales presentados por
el Grupo Municipal del Partido
Popular (PP)

Rogos orais presentados polo
Grupo Municipal do Partido Popular (PP)

Primer. - Ruego oral sobre sobre completar el corredor verde
de Novo Mesoiro.

Primeiro. - Ruego oral sobre sobre completar o corredor verde
de Novo Mesoiro.

Intervenciones

Intervencións

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Muchas gracias.

Moitas grazas.

El Grupo Municipal del Partido
Popular, presenta el siguiente ruego oral para que el Gobierno Municipal avance los trámites urbanísticos, presupuestarios y de gestión para completar el conocido
como Corredor Verde Novo Mesoiro, atendiendo a las demandas
vecinales a ese respecto.

O Grupo Municipal do Partido
Popular, presenta o seguinte rogo
oral para que o Goberno Municipal avance os trámites urbanísticos, orzamentarios e de xestión
para completar o coñecido como
Corredor Verde Novo Mesoiro,
atendendo ás demandas veciñais
a ese respecto.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Rogo do Partido Popular, para que
Xulio Ferreiro responda as peticións de medios materiais realizadas pola oposición hai once meses.

Rogo do Partido Popular, para
que Xulio Ferreiro responda as
peticións de medios materiais realizadas pola oposición hai once
meses.

Segundo.- Ruego oral para que

Segundo.- Rogo oral para que

Xulio Ferreiro responda a las
peticiones de medios materiales
realizadas por la oposición hace
once meses.

Xulio Ferreiro responda as peticións de medios materiais realizadas pola oposición hai once
meses.

Intervenciones

Intervencións

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Ruego del Partido Municipal del
Grupo Popular, para que el Alcalde responda a las peticiones de
medios materiales de los Grupos
Municipales de la Oposición formuladas hace más de once meses
por Registro. A pesar de decir que
ya estaban resueltas, a pesar de
haberlo recordado en varias Juntas
de Portavoces y en varias intervenciones en los Plenos. A pesar
de haber presentado ruegos orales
en los Plenos en noviembre de
2015, marzo, abril, mayo y junio
de 2016. A pesar de haber aprobado sendas mociones al respecto
en los Plenos de septiembre y de
enero, por lo que solo se puede
interpretar como otro intento del
Alcalde de obstaculizar intencionadamente el trabajo de la oposición, ya que mientras se nos niegan los medios materiales, el Gobierno Municipal se ha autoadjudicado, al menos, 30 teléfonos
móviles, 12 ordenadores portátiles, 12 tablets, en una clara muestra de sectarismo y de falta de espíritu democrático, lamentable,
una vez más.

Rogo do Partido Municipal do
Grupo Popular, para que o alcalde responda as peticións de medios materiais dos Grupos Municipais da Oposición formuladas
hai máis de once meses por Rexistro. A pesar de dicir que xa estaban resoltas, a pesar de lembralo
en varias Xuntas de Voceiros e en
varias intervencións nos Plenos.
A pesar de presentar rogos orais
nos Plenos en novembro de 2015,
marzo, abril, maio e xuño de
2016. A pesar de aprobar senllas
mocións respecto diso nos Plenos
de setembro e de xaneiro, polo
que só pódese interpretar como
outro intento do alcalde de obstaculizar intencionadamente o traballo da oposición, xa que mentres se nos negan os medios materiais, o Goberno Municipal autoadxudicouse, polo menos, 30 teléfonos móbiles, 12 computadores
portátiles, 12 tablets, nunha clara
mostra de sectarismo e de falta de
espírito democrático, lamentable,
unha vez máis.

Hoy, a última hora de la mañana,

Hoxe, a última hora da mañá,

después de la Junta de Portavoces,
llegó un escrito firmado por la
Concejala de Hacienda y Administraciones Públicas solicitándonos que por escrito le concretáramos que medios materiales se necesitaban. Yo aprovecho para entregarle hoy al Secretario el escrito presentado por este Grupo en
fecha 6 de agosto de 2015, a las
once horas, tres minutos y 46 segundos para que tenga conocimiento de ello. Mañana de todas
formas, reiteraremos el mismo
escrito.

despois da Xunta de Voceiros,
chegou un escrito asinado pola
concelleira de Facenda e Administracións Públicas solicitándonos que por escrito concretásemoslle que medios materiais necesitábanse. Eu aproveito para
entregarlle hoxe ao secretario o
escrito presentado por este Grupo
en data 6 de agosto de 2015, ás
once horas, tres minutos e 46 segundos para que teña coñecemento diso. Mañá de todos os xeitos,
reiteraremos o mesmo escrito.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Moitas grazas.

Moitas grazas.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veinte horas y
diez 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 horas e dez 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.

