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SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA 9 DE ENERO DE 2017 
 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la ciudad 
de A Coruña, a 9 de enero de 
2017. Bajo la Presidencia del 
Excmo. Señor Alcalde-
Presidente D. Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde y con la 
asistencia de los ediles Dª María 
Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao 
Varela Gómez, Dª Silvia 
Cameán Calvete, D. José 
Manuel Sande García, Dª María 
Eugenia Vieito Blanco, D. 
Alberto Lema Suárez, Dª 
Claudia Delso Carreira, D. 
Daniel Díaz Grandío, Dª María 
García Gómez, Dª Rosa María 
Gallego Neira, Dª Rosa María 
Lendoiro Otero, Dª Lucía 
Canabal Pérez, D. Miguel 
Lorenzo Torres, Dª María 
Begoña Freire Vázquez, D. 
Roberto Luis Coira Andrade, D. 
Martín Fernández Prado. D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro. Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María Luisa Cid 
Castro,  Dª María del Mar 
Barcón Sánchez, D. José 
Manuel García Pérez, Dª Silvia 
Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª. 
Eudoxia María Fernández 
Neira, D. Fito Ferreiro Seoane y 
Dª. Avia Veira González, se 
reunió, previa convocatoria 

 SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO PLENO DE DATA 
9 DE XANEIRO DE 2017 
 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a 
9 de xaneiro de 2017. Baixo a 
presidencia do Excmo. Señor 
Alcalde-Presidente D. Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde e coa 
asistencia dos edís, Dª María 
Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao 
Varela Gómez. Dª Silvia Cameán 
Calvete, D. José Manuel Sande 
García, Dª María Eugenia Vieito 
Blanco, D. Alberto Lema Suárez, 
Dª Claudia Delso Carreira, D. 
Daniel Díaz Grandío, Dª María 
García Gómez, Dª Rosa María 
Gallego Neira, Dª Rosa María 
Lendoiro Otero, Dª Lucía 
Canabal Pérez, D. Miguel 
Lorenzo Torres, Dª María 
Begoña Freire Vázquez, D. 
Roberto Luis Coira Andrade, D. 
Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María Luisa Cid 
Castro, Dª María del Mar Barcón 
Sánchez, D. José Manuel García 
Pérez, Dª Silvia Longueira 
Castro, D. José Manuel Dapena 
Varela, Dª. Eudoxia María 
Fernández Neira, D. Fito 
Ferreiro Seoane e Dª. Avia Veira 
González, reuníuse, previa 
convocatoria 
regulamentariamente circulada, o 
excelentísimo Concello Pleno, co 
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reglamentariamente circulada, el 
Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria. 
 
Da fe del acto el infrascrito 
Secretario General del Pleno, 
don Manuel José Díaz Sánchez, 
hallándose además presente el 
Interventor General don Ángel 
David Murado Codesal. 
 
 
Siendo las diecisiete horas y cinco 
minutos, por la Presidencia se 
declara abierta la sesión 
pasándose a tratar de los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA.  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Ben, pois, moi boa tarde a todos e 
a todas. Damos comezo a esta 
Sesión Ordinaria do Pleno do 
Excmo. Concello da Coruña, coa 
aprobación, se procede, das Actas 
das Sesións de 10 de outubro de 
2016 e de 2 de novembro de 2016. 
Non sei, se hai algunha 
observación ás Actas, senón 
quedan aprobadas, entonces. 
 
1 - Aprobación actas. 
 
Asunto.- Aprobación de los 
borradores de las Actas de las 
sesiones siguientes: 
 
-Ordinaria, de fecha 10 de octubre 
de 2016. 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ben, pois, moi boa tarde a todos e 
a todas. Damos comezo a esta 
Sesión Ordinaria do Pleno do 
Excmo. Concello da Coruña, coa 
aprobación, se procede, das Actas 
das Sesións de 10 de outubro de 
2016 e de 2 de novembro de 2016. 
Non sei, se hai algunha 
observación ás Actas, senón 
quedan aprobadas, enton. 
 
1 - Aprobación actas. 
 
Asunto.- Aprobación dos 
borradores das Actas das sesións 
seguintes: 
 
-Ordinaria, de data 10 de outubro 
de 2016. 
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-Extraordinaria, de fecha 2 de 
noviembre de 2016. 
 
Remitida a todos y cada uno de 
los miembros corporativos, copia 
de los borradores de las actas de 
las sesiones ordinaria de fecha 10 
de octubre de 2016 y 
Extraordinaria de fecha 2 de 
noviembre de 2016, las mismas se 
dan por leídas, procediéndose a su 
aprobación. 
 
COMUNICACIONES  DE LA 
ALCALDÍA 
 
2 – Comunicado de la Alcaldía 
sobre las nuevas víctimas de la 
violencia de género. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
En canto a Comunicacións da 
Alcaldía, lamentablemente, unha 
vez máis e, en aplicación do 
acordado o pasado 14 de outubro, 
pois, nos vemos obrigados e 
obrigadas a gardar un minuto de 
silencio por cada unha das 
seguintes vítimas da violencia de 
xénero:  
 
1.-Ana María Enjamio Carrillo, 25 
años. Vigo  
 
2.-Elena Micaela Marcu, 30 años. 
Santiago de Compostela  
 
3.-Mª Carmen Ginés Abelló, 44 
años. La Pobla de Mafumet. 
Tarragona 
 

 
-Extraordinaria, de data 2 de 
novembro de 2016. 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos, copia dos 
borradores das actas das sesións 
ordinaria de data 10 de outubro 
de 2016 e extraordinaria de data 
2 de novembro de 2016, as 
mesmas danse por lidas, 
procedéndose á súa aprobación. 
 
 
COMUNICACIÓNS DA 
ALCALDÍA 
 
2 – Comunicado da Alcaldía 
sobre as novas vitimas da 
violencia de xénero. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
En canto a Comunicacións da 
Alcaldía, lamentablemente, unha 
vez máis e, en aplicación do 
acordado o pasado 14 de outubro, 
pois, nos vemos obrigados e 
obrigadas a gardar un minuto de 
silencio por cada unha das 
seguintes vítimas da violencia de 
xénero:  
 
1.-Ana María Enjamio Carrillo, 
25 anos. Vigo  
 
2.-Elena Micaela Marcu, 30 anos. 
Santiago de Compostela  
 
3.-Mª Carmen Ginés Abelló, 44 
anos. La Pobla de Mafumet. 
Tarragona 
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4.-19/12/2016. Victoria Bertrán, 
57 años. Barcelona. 
 
5.-30/12/2016. Mónica C., 42 
años. Gran Canaria. 
 
6.-01/01/2017. Matilde C.H., 40 
años. Madrid. 
 
7.-Y finalmente, el pasado día 
uno, una víctima de 24 años, sin 
identificar en Madrid, también.  
 
Por lo tanto serán siete los 
minutos de silencio.  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Señor Secretario. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA  
 
Señor Secretario General 
 
3 – Toma de conocimiento 
informe anual. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
del informe Anual de Sugerencias 
y Reclamaciones de 2015. 
 

Acuerdo 
 

Tomar conocimiento del Informe 
Anual de Sugerencias y 
Reclamaciones 2015. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
4 – Aprobación definitiva del 

4.-19/12/2016. Victoria Bertrán, 
57 anos. Barcelona. 
 
5.-30/12/2016. Mónica C., 42 
anos. Gran Canaria. 
 
6.-01/01/2017. Matilde C.H., 40 
anos. Madrid. 
 
7.-Y finalmente, o pasado día un, 
unha vítima de 24 anos, sin 
identificar en Madrid, tamén.  
 
Polo tanto serán sete os minutos 
de silencio.  
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Señor Secretario. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA  
 
Señor Secretario Xeral 
 
3 – Toma de coñecemento 
informe anual. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento 
do informe Anual de Suxestións e 
Reclamacións de 2015. 
 

Acordo 
 

Tomar coñecemento do Informe 
Anual de Suxestións e 
Reclamacións 2015. 

 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
4 - Aprobación definitiva do 
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expediente de modificación de la 
Ordenanza Fiscal número 21. 
 
Asunto.- Aprobación definitiva 
del expediente de modificación de 
la ordenanza Fiscal número 21 
Reguladora de la Tasa que rige el 
Estacionamiento de Vehículos de 
Tracción Mecánica en las Vías 
Públicas. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Administración, con 
el voto a favor del Grupo 
Municipal Marea Atlántica y las 
abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido 
Popular, Socialista y Mixto 
(BNG-AA). Se propone el  
siguiente acuerdo: 
 
Primero. Desestimar las siguientes 
alegaciones: 
 
Alegaciones presentadas por Da 
Rosa Gallego Neira, en 
representación del Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
con fecha de entrada en el registro 

municipal el 23 de septiembre de 
2016 (Registro núm. 21544/2016 
y código identificador 
RMPE100GMG). 
 
Segundo. Aprobar definitivamente 
la modificación de la Ordenanza 
Fiscal n° 21 reguladora de la tasa 
que rige el estacionamiento de 
vehículos de tracción mecánica en 
las vías públicas, que figura como 
documento Anexo del presente 
acuerdo. 
 
Tercero. La modificación 

expediente de modificación da 
Ordenanza Fiscal número 21. 
 
Asunto.- Aprobación definitiva do 
expediente de modificación da 
ordenanza Fiscal número 21 
Reguladora da Taxa que rexe o 
Estacionamento de Vehículos de 
Tracción Mecánica nas Vías 
Públicas. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, co 
voto a favor do Grupo Municipal 
Marea Atlántica e as abstencións 
dos Grupos Municipais do 
Partido Popular, Socialista e 
Mixto (BNG-AA).  Proponse o  
seguinte acordo: 
 
 
Primeiro. Desestimar as seguintes 
alegacións: 
 
Alegacións presentadas por Da. 
Rosa Gallego Neira, en 
representación do Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
con data de entrada no rexistro 
municipal o 23 de setembro de 
2016 (Rexistro núm. 21544/2016 
e código identificador 
RMPE100GMG) 
 
Segundo. Aprobar definitivamente 
a modificación da Ordenanza 
Fiscal n° 21 reguladora da taxa 
que rexe o estacionamento de 
vehículos de tracción mecánica 
nas vías públicas, que figura 
como documento Anexo do 
presente acordo. 
 
Terceiro. A modificación 
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aprobada entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Cuarto. El texto íntegro de la 
modificación de la Ordenanza 
Fiscal se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, entrando 
en vigor al día siguiente de su  
publicación en el BOP, de acuerdo 
con el establecido en el art. 17.4 
del RDL 2/2004, de 5 de marzo 
por lo que se aprueba el TRLRHL 
"En la disposición Final de cada 
Ordenanza se consignará la fecha 
de su aprobación y la del inicio de 
su vigencia". 
 
Quinto. Facultar al Alcalde - 
Presidente tan ampliamente como 
en derecho sea posible para 
garantizar la plena efectividad del 
presente acuerdo 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
 
Si. Debido á relación íntima entre 
os asuntos 3 e 4, a idea é debatilos 
conxuntamente, ainda que 
fagamos votacións separadas. 
 
Señor Secretario General 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA, DERECHO A LA 
VIVIENDA Y MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
 
5 – Aprobación definitiva de la 
Ordenanza de la ORA. 
 
Asunto.-Aprobación definitiva de 

aprobada entrará en vigor ao día 
seguinte da súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia. 
 
Cuarto. O texto íntegro da 
modificación da Ordenanza 
Fiscal publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia, entrando en 
vigor ao día seguinte da súa  
publicación no BOP, de acordo 
co establecido no art. 17.4 do 
RDL 2/2004, de 5 de marzo polo 
que se aproba o TRLRHL "Na 
disposición Final de cada 
Ordenanza consignarase a data da 
súa aprobación e a do inicio da 
súa vixencia". 
 
Quinto. Facultar ao Alcalde - 
Presidente, tan amplamente como 
en dereito sexa posible, para 
garantir a plena efectividade do 
presente acordo 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
 
Si. Debido á relación íntima entre 
os asuntos 3 e 4, a idea é 
debatilos conxuntamente, ainda 
que fagamos votacións separadas. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA, DEREITO Á 
VIVENDA E MOBILIDADE 
SOSTIBLE 
 
5 - Aprobación definitiva da 
Ordenanza da ORA. 
 
Asunto.-Aprobación definitiva da  
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la  Ordenanza del Servicio 
Público de Ordenación y 
Regulación del Aparcamiento 
(ORA). 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Informativa de 
Movilidad Sostenible con el voto 
a favor del Grupo político 
municipal Marea Atlántica y las 
abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido 
Popular, Socialista y Mixto 
(BNG-AA).  Se propone el  
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.  Estimar las 
alegaciones presentadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Gallego en los 
(apartados 1 y 2) y el Grupo 
Municipal Socialista (alegaciones 
1 y 3) en relación con la 
eliminación de los espacios de uso 
general de corta duración II 
(Parking Exprés), y por tanto 
modificar la redacción de los 
siguientes artículos que quedarán 
redactados como siguen: 
 
Art. 3.-Conceptos previos  
 
1.-La Zona ORA comprende 
aquella superficie del término 
municipal cuyo régimen de 
estacionamiento queda sometido a 
las normas de esta Ordenanza. 
 
La Zona ORA, por su diferente 
Uso, puede ser General o de 
Residentes.  
 
a) Zona ORA de uso general 
 
a.1) Los espacios de uso 

Ordenanza do Servizo Público de 
Ordenación e Regulación do 
Aparcadoiro (ORA). 
 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Mobilidade Sostible co voto a 
favor do Grupo político 
municipal Marea Atlántica e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Popular, 
Socialista e Mixto (BNG-AA).  
Proponse o  seguinte acordo: 
 
 
PRIMEIRO. Estimar as 
alegacións presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego nos 
(apartados 1 e 2) e o Grupo 
Municipal Socialista (alegacións 
1 e 3) en relación coa eliminación 
dos espazos de uso xeral de curta 
duración II (Parking Exprés), e 
por tanto modificar a redacción 
dos seguintes artigos que 
quedarán redactados como 
seguen: 
 
Art. 3.-Conceptos previos  
 
1.-A Zona ORA comprende 
aquela superficie do termo 
municipal cuxo réxime de 
estacionamento queda sometido 
ás normas desta Ordenanza. 
 
A Zona ORA, polo seu diferente 
Uso, pode ser Xeral ou de 
Residentes.  
 
a) Zona ORA de uso xeral 
 
a.1) Os espazos de uso xeral son 
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general son aquellos en los que el 
usuario puede estacionar su 
vehículo durante un tiempo 
máximo de dos horas. 
 
a.2) Los espacios de uso general 
de corta duración son aquellos en 
los que el usuario pueda 
estacionar su vehículo durante un 
tiempo máximo de una hora (éstos 
mostrarán de forma destacada 
dicho límite máximo en la 
señalización vertical). 
 
b) Los espacios de Uso de 
Residentes sólo pueden ser 
utilizados por los vecinos que 
habiten en Zona ORA que 
cumplan los requisitos exigidos en 
esta Ordenanza, con el fin de 
disponer de estacionamientos 
próximos a su domicilio sin límite 
de tiempo. Los Sectores son 
divisiones de la Zona ORA que 
tienen por objeto optimizar y 
distribuir racionalmente el suelo 
reservado a Uso de Residentes y 
evitar que los usuarios de uno 
ocupen plazas en otro que no les 
corresponda.  
 
2.-Dentro de la Zona ORA y 
durante su funcionamiento, no hay 
libre aparcamiento, sino que todos 
los espacios están sujetos a uno u 
otro Uso o el estacionamiento está 
reservado o prohibido 
expresamente, en cuyo caso 
estarán sometidos al régimen 
general de prohibiciones de la 
normativa reguladora del tráfico, 
circulación y seguridad viaria 
aplicable. 
 
Art. 6.-Señalización vertical y 

aqueles nos que o usuario pode 
estacionar ou seu vehículo 
durante un tempo máximo de dúas 
horas. 
 
a.2) Os espazos de uso xeral de 
curta duración son aqueles nos 
que o usuario poda estacionar o 
seu vehículo durante un tempo 
máximo dunha hora (estes 
mostrarán de forma destacada 
devandito límite máximo na 
sinalización vertical). 
 
b) Os espazos de Uso de 
Residentes só poden ser utilizados 
polos veciños que habiten en 
Zona ORA que cumpran os 
requisitos esixidos nesta 
Ordenanza, co fin de dispoñer de 
estacionamentos próximos ao seu 
domicilio sen límite de tempo. Os 
Sectores son divisións da Zona 
ORA que teñen por obxecto 
optimizar e distribuír 
racionalmente o chan reservado a 
Uso de Residentes e evitar que os 
usuarios dun ocupen prazas 
noutro que non lles corresponda.  
 
 
2.-Dentro da Zona ORA e durante 
o seu funcionamento, non hai 
libre aparcadoiro, senón que 
todos os espazos están suxeitos a 
un ou outro Uso ou o 
estacionamento está reservado ou 
prohibido expresamente, nese 
caso estarán sometidos ao réxime 
xeral de prohibicións da 
normativa reguladora do tráfico, 
circulación e seguridade viaria 
aplicable. 
 
Art. 6.-Sinalización vertical e 
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horizontal  
 
1.-Señalización vertical de la 
Zona ORA:  
 
a) Todas las entradas y salidas 
estarán indicadas mediante 
señales verticales específicas de 
comienzo y fin de la Zona ORA.  
 
b) Los espacios de Uso de 
Residentes también estarán 
indicados con señalización 
vertical, con expresión del Sector 
al que pertenecen.  
 
c) Los espacios de Uso General 
que hubieren fijado un tiempo 
máximo de estacionamiento 
inferior al establecido con carácter 
general también estarán 
señalizados verticalmente, 
mostrando de forma destacada 
dicho límite máximo. (zona de 
corta duración) 
 
2.-El formato de las señales 
verticales mencionadas en el 
apartado anterior será el 
establecido en el Anexo III de esta 
Ordenanza.  
 
3.-En cuanto a la señalización 
horizontal, los espacios de Uso 
General estarán delimitados 
mediante líneas discontinuas de 
color azul y los de Uso de 
Residentes mediante líneas 
discontinuas de color verde. En el 
caso de los espacios de Uso 
General de corta duración, estarán 
señalizadas las plazas con líneas 
discontinuas de color rojo. 
  
4.-Si, como consecuencia de obras 

horizontal  
 
1.-Sinalización vertical da Zona 
ORA:  
 
a) Todas as entradas e saídas 
estarán indicadas mediante sinais 
verticais específicos de comezo e 
fin da Zona ORA.  
 
b) Os espazos de Uso de 
Residentes tamén estarán 
indicados con sinalización 
vertical, con expresión do Sector 
ao que pertencen.  
 
c) Os espazos de Uso Xeral que 
tiveren fixado un tempo máximo 
de estacionamento inferior ao 
establecido con carácter xeral 
tamén estarán sinalizados 
verticalmente, mostrando de 
forma destacada devandito límite 
máximo. (zona de curta duración) 
 
 
2.-O formato dos sinais verticais 
mencionados no apartado 
anterior será o establecido non 
Anexo III desta Ordenanza.  
 
 
3.-En canto á sinalización 
horizontal, os espazos de Uso 
Xeral estarán delimitados 
mediante liñas descontinuas de 
cor azul e os de Uso de 
Residentes mediante liñas 
descontinuas de cor verde. No 
caso dos espazos de Uso Xeral de 
curta duración, estarán 
sinalizadas as prazas con liñas 
descontinuas de cor vermello. 
  
4.-Se, como consecuencia de 
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en la calzada, desgaste da pintura, 
deterioros en la señalización 
vertical o por cualquier otra 
circunstancia, no se pudiera 
distinguir o hubiera dudas acerca 
del Uso de que se trata, éste se 
considerará siempre de Uso 
General.  
 
Art. 7. Autorización de 
estacionamiento 
 
1.-Para la obtención da 
autorización de estacionamiento 
en espacios de Uso General, 
deberá tenerse en cuenta:  
 
a) Las autorizaciones de 
estacionamiento podrán obtenerse 
bien por medio de máquinas 
expendedoras instaladas en la vía 
pública convenientemente 
señalizadas o bien a través de 
dispositivos móviles o 
telemáticos. El importe en los 
expendedores podrá hacerse 
efectivo mediante monedas, 
tarjetas u otros sistemas 
electrónicos de pago habilitados 
para eso u otro tipo de soluciones 
que se implanten en el futuro, 
siendo necesaria la introducción 
de la matrícula del vehículo 
estacionado. 
 
b) La avería o funcionamiento 
deficiente de una máquina 
expendedora no eximirá de la 
obligación de adquirir la 
autorización de estacionamiento 
correspondiente, debiendo el 
usuario acudir a otra máquina 
expendedora que estuviera en 
funcionamiento o utilizar 
cualquier otro sistema para la 

obras na calzada, desgaste da 
pintura, deterioracións na 
sinalización vertical ou por 
calquera outra circunstancia, non 
se puidese distinguir ou houbese 
dúbidas acerca do Uso de que se 
trata, este considerarase sempre 
de Uso Xeral.  
 
Art. 7. Autorización de 
estacionamento 
 
1.-Para a obtención da 
autorización de estacionamento 
en espazos de Uso Xeral, deberá 
terse en conta:  
 
a) As autorizacións de 
estacionamento poderán obterse 
ben por medio de máquinas 
expendedoras instaladas na vía 
pública convenientemente 
sinalizadas ou ben a través de 
dispositivos móbiles ou 
telemáticos. O importe nos 
expendedores poderá facerse 
efectivo mediante moedas, 
tarxetas ou outros sistemas 
electrónicos de pago habilitados 
para iso ou outro tipo de 
solucións que se implanten non 
futuro, sendo necesaria a 
introdución da matrícula do 
vehículo estacionado. 
 
b) A avaría ou funcionamento 
deficiente dunha máquina 
expendedora non eximirá da 
obrigación de adquirir a 
autorización de estacionamento 
correspondente, debendo o 
usuario acudir a outra máquina 
expendedora que estivera en 
funcionamento ou utilizar 
calquera outro sistema para a 
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obtención de la autorización de 
estacionamiento.  
 
c) La autorización de 
estacionamiento indicará la fecha, 
la hora de inicio y de fin de la 
autorización, la matrícula del 
vehículo autorizado así como el 
importe abonado. Asimismo 
reflejará si pertenece a una zona 
de estacionamiento con un tiempo 
máximo de estacionamiento 
inferior al establecido con carácter 
general (zona de corta duración), 
en cuyo caso, esta autorización 
será la única válida. 
 
2.-Mediante Decreto de Alcaldía o 
Resolución de la Concejalía 
delegada con competencias en 
materia de circulación se podrán 
adoptar medidas de control de 
rotación forzosa del 
estacionamiento. 
 
3.- Las autorizaciones de 
estacionamiento no tendrán 
validez alguna en los espacios 
expresamente señalizados para 
Uso de Residentes.  
 

ANEXO II 
 
Usos y Sectores de la Zona ORA 
 
La Zona Ora queda dividida en 6 
Sectores con el fin de distribuir 
los espacios de estacionamiento 
de Uso de Residentes: 
 
Sector 1 
 
Abarca la superficie ubicada 
dentro del perímetro delimitado 
por las vías siguientes: 

obtención da autorización de 
estacionamento.  
 
c) A autorización de 
estacionamento indicará a data, a 
hora de inicio e de fin da 
autorización, a matrícula do 
vehículo autorizado así como o 
importe abonado. Así mesmo 
reflectirá se pertence a unha zona 
de estacionamento cun tempo 
máximo de estacionamento 
inferior ao establecido con 
carácter xeral (zona de curta 
duración), nese caso, esta 
autorización será a única válida. 
 
2.-Mediante Decreto de Alcaldía 
ou Resolución da Concellería 
delegada con competencias en 
materia de circulación poderanse 
adoptar medidas de control de 
rotación forzosa do 
estacionamento. 
 
3.- As autorizacións de 
estacionamento non terán validez 
algunha nos espazos 
expresamente sinalizados para 
Uso de Residentes.  
 

ANEXO II 
 
Usos e Sectores da Zona ORA 
 
A Zona Ora queda dividida en 6 
Sectores co fin de distribuír os 
espazos de estacionamento de 
Uso de Residentes: 
 
Sector 1 
 
Abarca a superficie situada 
dentro do perímetro delimitado 
polas vías seguintes: 
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Rúa Nueva, San Andrés, Sol, 
Barrié de la Maza, Curros 
Enríquez, Torre, Pz. España, Pz. 
de las Atochas, Cuesta de San 
Agustín, Pz. Marqués de San 
Martín, Pz. María Pita, María 
Barbeito, Paseo de la Dársena, 
Avda Puerto de A Coruña, 
Alcalde Casás, Avda. Marina y 
Marchesi Dalmau. 
 
1.1 Zona de Uso General 

 
Alcalde Casás, Corralón, Curros 
Enríquez, Hospital, Socorro (Sol - 
Corralón), María Vitoria 
Fernández España, Avda. Marina, 
Avda. Montoto, San Andrés 
(Álvaro Cebreiro-Rúa Nueva), 
San Roque y Zalaeta.  
 
Zona de Uso General de Corta 
Duración  

 
Juan XXIII, Marqués de Pontejos, 
Pío XII, Torre.  
 
1.2 Zona de Uso de Residentes 

 
Campo de Artillería, Disciplina, 
Independencia, Justicia, Plaza 
María Auxiliadora, Rúa Orzán 
(Pz. Pintor Álvarez Sotomayor - 
Sol), Panaderas, San Nicolás, Sol, 
Trabajo, Travesía de la Torre y 
Tren. 
 

 1.3 Zona de Uso Mixto (General 
y Residente) 

 
Cuesta de San Agustín, Don 
Bosco, Marqués de Pontejos, 
Marqués de San Martín 
 
Sector 2. 

Rúa Nova, San Andrés, Sol, 
Barrié de la Maza, Curros 
Enríquez, Torre, Pz. España, Pz. 
das Atochas, Costa de San 
Agustín, Pz. Marqués de San 
Martín, Pz. María Pita, María 
Barbeito, Paseo da Dársena, 
Avda. Porto da Coruña, Alcalde 
Casás, Avda. Mariña e Marchesi 
Dalmau. 
 
1.1 Zona de Uso Xeral 

 
Alcalde Casás, Corralón, Curros 
Enríquez, Hospital, Socorro (Sol - 
Corralón), María Vitoria 
Fernández España, Avda. Mariña, 
Avda. Montoto, San Andrés 
(Álvaro Cebreiro-Rúa Nova), San 
Roque e Zalaeta.  
 
1.1.1 Zona de Uso Xeral de 
Curta Duración  
 
Juan XXIII, Marqués de Pontejos, 
Pío XII, Torre.  
 
1.2 Zona de Uso de Residentes 

 
Campo de Artillería, Disciplina, 
Independencia, Xustiza, Praza 
María Auxiliadora, Rúa Orzán 
(Pz. Pintor Álvarez Sotomayor - 
Sol), Panadeiras, San Nicolás, 
Sol, Traballo, Travesía da Torre e 
Tren. 
 
1.3 Zona de Uso Mixto (Xeral e 
Residente) 

 
Costa de San Agustín, Don Bosco, 
Marqués de Pontejos, Marqués de 
San Martín 
 
Sector 2. 
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Abarca la superficie ubicada 
dentro del perímetro delimitado 
por las vías siguientes: 
 
Juana de Vega, Pz. Pontevedra, 
Regidor Somoza, Barrié de la 
Maza, Sol, San Andrés, Rúa 
Nueva, Marchesi y Dalmau, 
Avda. Marina, Alcalde Casás, 
Avda Puerto de A Coruña y 
Sánchez Bregua. 
 
2.1 Zona de Uso General 
 
Avda Puerto de A Coruña (zona 
surtidor de gasolina), Comandante 
Fontanes, Durán Loriga, 
Entrejardines, Fiscal José Gómez 
Naveira, Socorro (Rúa Alta-Sol), 
Santa Catalina y San Andrés (Rúa 
Nueva-Alameda) 
 
2.2. Zona de Uso de Residentes. 
 
Huertas, Travesía de Huertas, 
Calle Orzán (Sol - Pz. 
Pontevedra), Pasadizo del Orzán, 
 
2.3. Zona de Uso Mixto. 
(General y Residente) 
 
Cordelería  
 
Sector 3. 
 
Abarca la superficie ubicada 
dentro del perímetro delimitado 
por las vías siguientes: 
 
Juan Flórez (números impares, y 
pares del 2 al 84), Pz.Pontevedra, 
Modesta Goicouría, Avda. Pedro 
Barrié de la Maza, Regidor 
Somoza, Pz. Pontevedra, Juana de 
Vega, Sánchez Bregua, Pz. 

Abarca a superficie situada 
dentro do perímetro delimitado 
polas vías seguintes: 
 
Juana de Vega, Pz. Pontevedra, 
Rexedor Somoza, Barrié de la 
Maza, Sol, San Andrés, Rúa Nova, 
Marchesi e Dalmau, Avda. 
Mariña, Alcalde Casás, Avda. 
Porto da Coruña e Sánchez 
Bregua. 
 
2.1 Zona de Uso Xeral 
 
Avda. Porto da Coruña (zona 
surtidor de gasolina), 
Comandante Fontanes, Durán 
Loriga, Entrexardíns, Fiscal José 
Gómez Naveira, Socorro (Rúa 
Alta-Sol), Santa Catalina e San 
Andrés (Rúa Nova-Alameda) 
 
2.2. Zona de Uso de Residentes. 
 
Hortas, Travesía de Hortas, Rúa 
Orzán (Sol - Pz. Pontevedra), 
Pasadizo do Orzán, 
 
2.3. Zona de Uso Mixto. (Xeral e 
Residente) 
 
Cordelería  
 
Sector 3. 
 
Abarca a superficie situada 
dentro do perímetro delimitado 
polas vías seguintes: 
 
Juan Flórez (números impares, e 
pares do 2 ao 84), Pz.Pontevedra, 
Modesta Goicouría, Avda. Pedro 
Barrié de la Maza, Rexedor 
Somoza, Pz. Pontevedra, Juana 
de Vega, Sánchez Bregua, Pz. 
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Ourense, Avda. Linares Rivas y 
Avda. Alfonso Molina. 
 
3.1. Zona de Uso General. 
 
Federico Tapia, Francisco Mariño, 
Juan Flórez, Juana de Vega, 
Picavia, Rosalía de Castro, Teresa 
Herrera y Pz. Pontevedra. 
 
3.1.1. Zona de Uso General de 
Corta Duración 
 
Pz. de Lugo 
 
3.2. Zona de Uso de Residentes. 
 
Avda Alfonso Molina, Arzobispo 
Lago, Compostela, José Cornide, 
Fernando González, Fonseca, 
Fontán, Marcial del Adalid, 
Modesta Goicouría, Notariado, 
Padre Feijóo, Pz. Galicia, 
Pz.Ourense, Pintor Joaquín 
Vaamonde y Ramón de la Sagra. 
 
3.3. Zona de Uso Mixto. 
(General y Residente) 
 
Betanzos, Emilia Pardo Bazán, 
Ferrol, Avda. Linares Rivas y 
Menéndez Pelayo. 
 
Sector 4. 
 
Abarca la superficie ubicada 
dentro del perímetro delimitado 
por las vías siguientes: 
 
Juan Flórez, Avda. Arteixo, 
Uruguay, Glorieta de América, 
Palomar, Paseo  de los Puentes, 
Avda. Calvo Sotelo, Pz. de 
Portugal, Avda. Buenos Aires, 
Avda. Pedro Barrié de la Maza, 

Ourense, Avda. Linares Rivas e 
Avda. Alfonso Molina. 
 
3.1. Zona de Uso Xeral. 
 
Federico Tapia, Francisco 
Mariño, Juan Flórez, Juana de 
Vega, Picavia, Rosalía de Castro, 
Teresa Herrera e Pz. Pontevedra. 
 
3.1.1. Zona de Uso Xeral de 
Curta Duración 
 
Pz. de Lugo 
 
3.2. Zona de Uso de Residentes. 
 
Avda Alfonso Molina, Arcebispo 
Lago, Compostela, José Cornide, 
Fernando González, Fonseca, 
Fontán, Marcial del Adalid, 
Modesta Goicouría, Notariado, 
Padre Feijóo, Pz. Galicia, 
Pz.Ourense, Pintor Joaquín 
Vaamonde e Ramón de la Sagra. 
 
3.3. Zona de Uso Mixto. (Xeral e 
Residente) 
 
Betanzos, Emilia Pardo Bazán, 
Ferrol, Avda. Linares Rivas e 
Menéndez Pelayo. 
 
Sector 4. 
 
Abarca a superficie situada 
dentro do perímetro delimitado 
polas vías seguintes: 
 
Juan Flórez, Avda. Arteixo, 
Uruguai, Glorieta de América, 
Pombal, Paseo das Pontes, Avda. 
Calvo Sotelo, Pz. de Portugal, 
Avda. Buenos Aires, Avda. Pedro 
Barrié de la Maza, Modesta 
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Modesta Goicouría y Pz. 
Pontevedra. 
 
4.1. Zona de Uso General. 
 
Alfredo Vicenti, Avda. Arteixo, 
Bolivia, Cabo Santiago Gómez 
(propuesta de cambio a Sinfónica 
de Galicia para la próxima 
semana), Ciudad de Lugo, 
Fernando Macías, Glorieta de 
América, Avda. Fisterra, José 
Luis Pérez Cepeda, Magistrado 
Manuel Artime, Médico 
Rodríguez, Palomar, Pz. Portugal, 
Avda. Rubine y Uruguay. 
 
 
4.2 Zona de Uso de Residentes. 
 
Costa Rica, Donantes de Sangre, 
Historiador Vedía, Lagar, Pz. 
Maestro Mateo, Paseo de los 
Puentes y Santiago de la Iglesia. 
 
4.3 Zona de Uso Mixto. 
 
Avda. Calvo Sotelo, Riazor, 
Palomar y Rey Abdullah 
 
Sector 5. 
 
Abarca la superficie ubicada 
dentro del perímetro delimitado 
por las vías siguientes: 
 
Juan Flórez (números pares del 86 
hasta al 148), Fernando Rey, 
Ronda de Nelle y Avda. Arteixo. 
 
5.1. Zona de Uso General. 
 
Antón Vilar Ponte, Dr. Fleming 
(Sinforiano López - Pasadizo de 
Pernas), Inés de Castro (Pla y 

Goicouría e Pz. Pontevedra. 
 
 
4.1. Zona de Uso Xeral. 
 
Alfredo Vicenti, Avda. Arteixo, 
Bolivia, Cabo Santiago Gómez 
(proposta de cambio a Sinfónica 
de Galicia para a vindeira 
semana), Cidade de Lugo, 
Fernando Macías, Glorieta de 
América, Avda. Fisterra, José 
Luís Pérez Cepeda, Maxistrado 
Manuel Artime, Médico 
Rodríguez, Palomar, Pz. 
Portugal, Avda. Rubine e 
Uruguai. 
 
4.2 Zona de Uso de Residentes. 
 
Costa Rica, Doantes de Sangue, 
Historiador Vedía, Lagar, Pz. 
Maestro Mateo, Paseo de los 
Pontes e Santiago de la Iglesia. 
 
4.3 Zona de Uso Mixto. 
 
Avda. Calvo Sotelo, Riazor, 
Palomar e Rei Abdullah 
 
Sector 5. 
 
Abarca a superficie situada 
dentro do perímetro delimitado 
polas vías seguintes: 
 
Juan Flórez (números pares do 86 
ata ao 148), Fernando Rey, Rolda 
de Nelle e Avda. Arteixo. 
 
5.1. Zona de Uso Xeral. 
 
Antón Vilar Ponte, Dr. Fleming 
(Sinforiano López - Pasadizo de 
Pernas), Inés de Castro (Pla e 
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Cancela - Dr. Fleming), Ronda de 
Nelle, Pla y Cancela y Wenceslao 
Fernández Flórez. 
 
5.1.1. Zona de Uso General de 
Corta Duración. 
 
Dr. Fleming (Pasadizo de Pernas - 
Inés de Castro), Inés de Castro 
(Dr. Fleming - Médico Durán), 
Médico Durán (Pasadizo de 
Pernas - Wenceslao Fernández 
Flórez), Pasadizo de Pernas (Dr. 
Fleming - Médico Durán). 
 
5.2. Zona de Uso de Residentes. 
 
Alcalde Soto González, Alfonso 
VII, Falperra, Industrial, Pz. 
Libro, Médico Durán (Antón 
Vilar Ponte-Pasadizo de Pernas y 
Wenceslao Fernández Flórez – 
Cuesta de la Unión), Río Eume, 
Río Miño, Río Sar, Río Tambre, 
Travesía del Monte y Vila de 
Laxe. 
 
5.3. Zona de Uso Mixto. 
(General y Residente) 
 
Enrique Dequidt Hevia, Juan 
Castro Mosquera, Nicaragua, 
Sinforiano López y Cuesta de la 
Unión. 
 
Sector 6. 
 
Abarca la superficie ubicada 
dentro del perímetro delimitado 
por las vías siguientes: 
 
Avda. Primo de Rivera, Lope de 
Vega, Avda. Ejército, Río 
Monelos, Alcalde Marchesi, 
Ramón y Cajal, Alcalde Pérez 

Cancela - Dr. Fleming), Rolda de 
Nelle, Pla e Cancela e Wenceslao 
Fernández Flórez. 
 
5.1.1. Zona de Uso Xeral de 
Curta Duración. 
 
Dr. Fleming (Pasadizo de Pernas 
- Inés de Castro), Inés de Castro 
(Dr. Fleming - Médico Durán), 
Médico Durán (Pasadizo de 
Pernas - Wenceslao Fernández 
Flórez), Pasadizo de Pernas (Dr. 
Fleming - Médico Durán). 
 
5.2. Zona de Uso de Residentes. 
 
Alcalde Soto González, Alfonso 
VII, Falperra, Industrial, Pz. 
Libro, Médico Durán (Antón 
Vilar Ponte- Pasadizo de Pernas 
e Wenceslao Fernández Flórez – 
Costa da Unión), Río Eume, Río 
Miño, Río Sar, Río Tambre, 
Travesía do Monte e Vila de Laxe. 
 
 
5.3. Zona de Uso Mixto. (Xeral e 
Residente) 
 
Enrique Dequidt Hevia, Juan 
Castro Mosquera, Nicaragua, 
Sinforiano López e Costa da 
Unión. 
 
Sector 6. 
 
Abarca a superficie situada 
dentro do perímetro delimitado 
polas vías seguintes: 
 
Avda. Primo de Rivera, Lope de 
Vega, Avda. Exército, Río 
Monelos, Alcalde Marchesi, 
Ramón y Cajal, Alcalde Pérez 
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Ardá, Ronda de Outeiro, 
Caballeros, Alfonso Molina 5-7, 
Alexandre Bóveda, Fernando Rey 
y Avda. Alfonso Molina. 
 
6.1. Zona de Uso General. 
 
Alcalde Marchesi, Alcalde Pérez 
Ardá, Alexandre Bóveda, Benito 
Blanco Rajoy, Cigarreras, 
Concepción Arenal, Avda. 
Ejército, Estación de Autobuses 
(Caballeros 21), Fernando Rey, 
Avda. de Oza, Manuel Piñeiro 
Pose, Marqués de Amboage, 
Nicomedes Pastor Díaz, Novoa 
Santos, Ramón y Cajal y 
Viaducto. 
 
6.2. Zona de Uso de Residentes. 
 
Alcalde Puga y Parga, Brasil,  
Cabana, Castiñeiras de Abajo, 
México, Primavera, Río Monelos 
y Santa Lucía. 
 
6.3. Zona de Uso Mixto.  
 
Avda. Alfonso Molina 5-7, 
Caballeros, Castro Chané, Avda. 
Chile, Fernández Latorre, Cuesta 
de la Palloza, Palloza,  Perpetuo 
Socorro y Avda.  Primo de Rivera 
 
Se incorpora plano de 
delimitación da Zona ORA y de 
cada uno de los sectores.  
 
En caso de duda prevalecerá la 
delimitación realizada 
gráficamente en el plano. 
 

ANEXO III 
 
Señalización vertical en Zonas 

Ardá, Rolda de Outeiro, 
Cabaleiros, Alfonso Molina 5-7, 
Alexandre Bóveda, Fernando Rey 
e Avda. Alfonso Molina. 
 
6.1. Zona de Uso Xeral. 
 
Alcalde Marchesi, Alcalde Pérez 
Ardá, Alexandre Bóveda, Benito 
Blanco Rajoy, Cigarreiras, 
Concepción Arenal, Avda. 
Exército, Estación de Autobuses 
(Cabaleiros 21), Fernando Rey, 
Avda. de Oza, Manuel Piñeiro 
Pose, Marqués de Amboage, 
Nicomedes Pastor Díaz, Novoa 
Santos, Ramón y Cajal e Viaduto. 
 
 
6.2. Zona de Uso de Residentes. 
 
Alcalde Puga e Parga, Brasil,  
Cabana, Castiñeiras de Abaixo, 
México, Primavera, Río Monelos 
e Santa Lucía. 
 
6.3. Zona de Uso Mixto.  
 
Avda. Alfonso Molina 5-7, 
Cabaleiros, Castro Chané, Avda. 
Chile, Fernández Latorre, Costa 
da Palloza, Palloza,  Perpetuo 
Socorro e  Avda. Primo de Rivera 
 
Incorpórase plano de 
delimitación da Zona ORA e de 
cada un dos sectores. 
  
En caso de dúbida prevalecerá a 
delimitación realizada 
graficamente no plano. 

 
ANEXO III 

 
Sinalización vertical en Zonas 
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ORA. 
 
La señalización vertical indicativa 
de la aplicación del régimen de 
esta Ordenanza la forman las 
señales siguientes: 

 
1.- Señal de entrada en Zona 
ORA Uso General: 

 

 
 2.- Señal de entrada en Zona 
ORA Corta Duración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORA. 
 

  A sinalización vertical indicativa 
da aplicación do réxime desta 
Ordenanza a forman os sinais 
seguintes: 

 
1.- Sinal de entrada en Zona 
ORA Uso Xeral:  

 

 
2.- Sinal de entrada en Zona 
ORA Curta Duración 
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3.- Señal de Zona ORA 
Residentes. 

 
4.-  Señal de fin de zona ORA 
 

 
 
SEGUNDO. Estimar las 
alegaciones presentadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Gallego en los 
(apartado 7) y el Grupo Municipal 
Socialista (alegación 5) en 
relación con los estacionamientos 
realizados por personas titulares 
de tarjetas de discapacitados, y 
por tanto añadir un artículo (que 
tendrá el número 8) con la 
siguiente redacción: 
 
Art. 8 Obtención de 
autorización de estacionamiento 
para personas titulares de 
tarjetas que habilita a 
estacionar en lugares reservados 

3.- Sinal de Zona ORA 
Residentes 

 
4.-  Sinal de fin de zona ORA 
 

 
 

SEGUNDO. Estimar as 
alegacións presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego nos 
(apartado 7) e o Grupo Municipal 
Socialista (alegación 5) en 
relación cos estacionamentos 
realizados por persoas titulares 
de tarxetas de discapacitados, e 
por tanto engadir un artigo (que 
terá o número 8) coa seguinte 
redacción: 
 
Art. 8 Obtención de autorización 
de estacionamento para persoas 
titulares de tarxetas que habilita 
a estacionar en lugares 
reservados a persoas 

SECTOR

LABORABLES:
LUNES A SABADO DE 10 A 14 H.
LUNES A VIERNES DE 16 A 20 H.

PERMITIDO
SOLAMENTE A

RESIDENTES

PARA EL

CON TARJETA

 

SECTOR

LABORABLES:
LUNES A SABADO DE 10 A 14 H.
LUNES A VIERNES DE 16 A 20 H.

PERMITIDO
SOLAMENTE A

RESIDENTES

PARA EL

CON TARJETA
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la personas discapacitadas. 
 
1.-Las personas empadronadas en 
el Ayuntamiento de A Coruña que 
sean titulares de una tarjeta 
vigente que les habilita a 
estacionar en lugares reservados a 
personas discapacitadas, podrán 
solicitar una autorización que 
permita el estacionamiento 
gratuito en zonas de uso general 
para un vehículo, por un tiempo 
máximo de 120 minutos al día.  
 
2.- La documentación para la 
obtención de la citada 
autorización, será la siguiente:  
 

• Solicitud de autorización 
según el modelo establecido al 
efecto. 

 
• Fotocopia de documento de 
identidad del solicitante. 

 
• Fotocopia del permiso de 
circulación del vehículo. 

 
• Fotocopia de la tarjeta que 
habilita a estacionar en vigor. 

 
3.- Comprobada la documentación 
se remitirá comunicación de 
autorización a la empresa 
concesionaria del servicio público 
de ordenación y regulación de 
aparcamiento (ORA), para la 
incorporación de la matrícula en 
la base de datos correspondiente, 
de forma que habilite el 
estacionamiento gratuito por un 
tiempo máximo de dos horas al 
día para el vehículo autorizado.  
 
4.- El período de vigencia de la 

discapacitadas. 
 
1.- As persoas empadroadas no 
Concello da Coruña que sexan 
titulares dunha tarxeta vixente 
que lles habilita a estacionar en 
lugares reservados a persoas 
discapacitadas, poderán solicitar 
unha autorización que permita o 
estacionamento gratuíto en zonas 
de uso xeral para un vehículo, por 
un tempo máximo de 120 minutos 
ao día.  
 
2.- A documentación para a 
obtención da citada autorización, 
será a seguinte:  
 

• Solicitude de autorización 
segundo o modelo establecido 
para o efecto. 

 
• Fotocopia de documento 
de identidade do solicitante. 

 
• Fotocopia do permiso de 
circulación do vehículo. 

 
• Fotocopia da tarxeta que 
habilita a estacionar en vigor. 

 
3.- Comprobada a documentación 
remitirase comunicación de 
autorización á empresa 
concesionaria do servizo público 
de ordenación e regulación de 
aparcadoiro (ORA), para a 
incorporación da matrícula na 
base de datos correspondente, de 
forma que habilite o 
estacionamento gratuíto por un 
tempo máximo de dúas horas ao 
día para o vehículo autorizado.  
 

 4.- O período de vixencia da 
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autorización será lo mismo que lo 
de la tarjeta que habilita a 
estacionar en lugares reservados a 
personas discapacitadas. Una vez 
finalizado deberá solicitar de 
nuevo la autorización. 
 
5.- Una vez estacionado el 
vehículo será obligatoria la 
obtención de autorización de 
estacionamiento, bien por medio 
de las máquinas expendedoras 
instaladas en la vía pública o bien 
a través de dispositivos móviles o 
telemáticos, autorización que será 
gratuita los 120 primeros minutos 
de cada día. El estacionamiento 
sin la obtención de  dicha 
autorización será considerado 
infracción según lo dispuesto en el 
artículo 13.1 de la presente 
Ordenanza. 
 
TERCERO. Estimar la alegación 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(apartado 5) en relación con la 
introducción de un punto 3 en el 
artículo que quedará redactado 
como sigue:  
 
Art. 3.-Conceptos previos  
 
1.-La Zona ORA comprende 
aquella superficie del término 
municipal cuyo régimen de 
estacionamiento queda sometido a 
las normas de esta Ordenanza. 
 
La Zona ORA, por su diferente 
Uso, puede ser General o de 
Residentes.  
 
a) Zona ORA de uso general 
 

autorización será o mesmo que o 
da tarxeta que habilita a 
estacionar en lugares reservados 
a persoas discapacitadas. Unha 
vez finalizado deberá solicitar de 
novo a autorización. 
 
5.- Unha vez estacionado o 
vehículo será obrigatoria a 
obtención de autorización de 
estacionamento, ben por medio 
das máquinas expendedoras 
instaladas na vía pública ou ben a 
través de dispositivos móbiles ou 
telemáticos, autorización que será 
gratuíta os 120 primeiros minutos 
de cada día. O estacionamento 
sen a obtención da devandita 
autorización será considerado 
infracción segundo o disposto no 
artigo 13.1 da presente 
Ordenanza. 
 
TERCEIRO. Estimar a alegación 
presentada polo Grupo Municipal 
do Partido Popular (apartado 5) 
en relación coa a introdución dun 
punto 3 no artigo que quedará 
redactado como segue:  
 
 
Art. 3.-Conceptos previos 
  
1.-A Zona ORA comprende 
aquela superficie do termo 
municipal cuxo réxime de 
estacionamento queda sometido 
ás normas desta Ordenanza. 
 
A Zona ORA, polo seu diferente 
Uso, pode ser Xeral ou de 
Residentes.  
 
a) Zona ORA de uso xeral 
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a.1) Los espacios de uso 
general son aquellos en los que el 
usuario puede estacionar  su 
vehículo durante un tiempo 
máximo de dos horas. 
 
a.2) Los espacios de uso general 
de corta duración son aquellos en 
los que el usuario pueda 
estacionar su vehículo durante un 
tiempo máximo de una hora (estos 
mostrarán de forma destacada 
dicho límite máximo en la 
señalización vertical). 
 
b) Los espacios de Uso de 
Residentes sólo pueden ser 
utilizados por los vecinos que 
habiten en Zona ORA que 
cumplan los requisitos exigidos en 
esta Ordenanza, con el fin de 
disponer de estacionamientos 
próximos a su domicilio sin límite 
de tiempo. Los Sectores son 
divisiones da Zona ORA que 
tienen por objeto optimizar y 
distribuir racionalmente el suelo 
reservado a Uso de Residentes y 
evitar que los usuarios de uno 
ocupen plazas en otro que no les 
corresponda.  
 
2.-Dentro de la Zona ORA y 
durante su funcionamiento, no hay 
libre aparcamiento, sino que todos 
los espacios están sujetos a uno u 
otro Uso o el estacionamiento está 
reservado o prohibido 
expresamente, en cuyo caso 
estarán sometidos al régimen 
general de prohibiciones de la 
normativa reguladora del tráfico, 
circulación y seguridad viaria 
aplicable. 
 

a.1) Os espazos de uso xeral son 
aqueles en os que o usuario pode 
estacionar ou seu vehículo 
durante un tempo máximo de dúas 
horas. 
 
a.2) Os espazos de uso xeral de 
curta duración son aqueles nos 
que o usuario poda estacionar o 
seu vehículo durante un tempo 
máximo dunha hora (estes 
mostrarán de forma destacada 
devandito límite máximo na 
sinalización vertical). 
 
b) Os espazos de Uso de 
Residentes só poden ser utilizados 
polos veciños que habiten en 
Zona ORA que cumpran os 
requisitos esixidos nesta 
Ordenanza, co fin de dispoñer de 
estacionamentos próximos ao seu 
domicilio sen límite de tempo. Os 
Sectores son divisións da Zona 
ORA que teñen por obxecto 
optimizar e distribuír 
racionalmente o chan reservado a 
Uso de Residentes e evitar que os 
usuarios dun ocupen prazas 
noutro que non lles corresponda.  
 
 
2.-Dentro da Zona ORA e durante 
o seu funcionamento, non hai 
libre aparcadoiro, senón que 
todos os espazos están suxeitos a 
un ou outro Uso ou o 
estacionamento está reservado ou 
prohibido expresamente, nese 
caso estarán sometidos ao réxime 
xeral de prohibicións da 
normativa reguladora do tráfico, 
circulación e seguridade viaria 
aplicable. 
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3.-Las reservas de horario 
restringido, tanto de uso general 
como particular, para realizar 
labores de carga y descarga, que 
se encuentren situadas en 
cualquiera de las zonas de 
Ordenación y Regulación de 
Aparcamiento (ORA), están 
sometidas a la regulación 
específica durante las horas de 
reserva y a la regulación de esta 
Ordenanza una vez finalizada 
aquélla, para lo cual deberán 
delimitarse e indicarse 
convenientemente mediante 
señalización horizontal y vertical. 
 
CUARTO . Estimar la alegación 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(apartado 6) en relación con la  
modificación del artículo 4 que 
quedará redactado como sigue:  
 
Art. 4.-Competencias  
 
1.-Corrresponde al Pleno la 
modificación y reforma de la parte 
dispositiva de la presente 
Ordenanza así como la ampliación 
o modificación del perímetro de la 
zona ORA establecida en el anexo 
I. 
 
2.-Corresponde a la  Alcaldía o a 
la Concejalía delegada con 
competencias en materia de 
circulación la fijación y 
distribución de los espacios de 
Uso General y los de Residentes, 
y la distribución en Sectores. Esta 
Ordenanza establece una 
distribución inicial de Usos y 
Sectores en su Anexo II.  
 

3.-As reservas de horario 
restrinxido, tanto de uso xeral 
como particular, para realizar 
labores de carga e descarga, que 
se atopen situadas en calquera 
das zonas de Ordenación e 
Regulación de Aparcadoiro 
(ORA), están sometidas á 
regulación específica durante as 
horas de reserva e á regulación 
desta Ordenanza unha vez 
finalizada aquela, para o que 
deberán delimitarse e indicarse 
convenientemente mediante 
sinalización horizontal e vertical. 
 
 
CUARTO. Estimar a alegación 
presentada polo Grupo Municipal 
do Partido Popular (apartado 6) 
en relación coa a modificación do 
artigo 4 que quedará redactado 
como segue:  
 
Art. 4.-Competencias  
 
1.-Corresponde ao Pleno a 
modificación e reforma da parte 
dispositiva da presente 
Ordenanza así como a ampliación 
ou modificación do perímetro da 
zona ORA establecido non anexo 
I. 
 
2.-Corresponde á  Alcaldía ou á 
Concellería delegada con 
competencias en materia de 
circulación a fixación e 
distribución dos espazos de Uso 
Xeral e os de Residentes, e a 
distribución en Sectores. Esta 
Ordenanza establece unha 
distribución inicial de Usos e 
Sectores no seu Anexo II.  
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Asimismo será competente para la 
regulación de la señalización 
vertical indicativa de la aplicación 
del régimen de esta ordenanza 
recogida en el anexo III 
 
3.-Las modificaciones 
competencia de la Alcaldía o de la 
Concejalía Delegada no tendrán 
efecto hasta su completa e íntegra 
publicación en el Boletín Oficial 
da Provincia y la correspondiente 
actualización de la señalización, 
con el fin de garantizar en cada 
momento el conocimiento de los 
Usos y Sectores en vigor y hacer 
efectivo  su cumplimiento.  
 
QUINTO . Desestimar el resto de 
las alegaciones presentadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Gallego, el Grupo 
Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal del Partido Popular.  
 
SEXTO. Aprobar definitivamente 
la Ordenanza del Servicio Público 
de Ordenación y Regulación de 
Aparcamiento (ORA) en su 
redacción de 28 de noviembre de 
2016 que consta en el expediente. 
 
SÉPTIMO . El texto íntegro de la 
dicha Ordenanza se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia, 
entrando en vigor a los quince 
días hábiles de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, ten a 
palabra o señor Díaz. 

Así mesmo será competente para 
a regulación da sinalización 
vertical indicativa da aplicación 
do réxime desta ordenanza 
recollida non anexo III 
 
3.-As modificacións competencia 
da Alcaldía ou da Concellería 
Delegada non terán efecto ata a 
súa completa e íntegra 
publicación non Boletín Oficial 
da Provincia e a correspondente 
actualización da sinalización, co 
fin de garantir en cada momento 
o coñecemento dos Usos e 
Sectores en vigor e facer efectivo 
o seu cumprimento.  
 
QUINTO. Desestimar o resto das 
alegacións presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, o Grupo 
Municipal Socialista e o Grupo 
Municipal do Partido Popular.  
 
SEXTO. Aprobar definitivamente 
a Ordenanza do Servizo Público 
de Ordenación e Regulación de 
Aparcadoiro (ORA) na súa 
redacción do 28 de novembro de 
2016 que consta no expediente. 
 
SÉTIMO. O texto íntegro da 
devandita Ordenanza publicarase 
no Boletín Oficial da Provincia, 
entrando en vigor aos quince días 
hábiles da súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, ten a 
palabra o señor Díaz. 
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Señor Díaz Grandío 
 
Vale. Grazas, Alcalde. Boa tarde a 
todos e a todas e, todos os 
presentes neste Salón de Plenos e 
aqueles que seguen este Pleno 
Municipal pola Rede; a uns e 
outros deséxovos un Feliz Ano 
2017. 
 
Comezamos pola Ordenanza 
Fiscal da ORA, Ordenanza Fiscal 
número 21, ditaminada pola 
Comisión de Facenda de xeito 
favorable e que trae os seguintes 
acordos.  
 
O primeiro é desestimar as 
alegacións presentadas por Doña 
Rosa Gallego Neira, en 
representación do Partido Popular, 
do Grupo Municipal do Partido 
Popular.  
 
O segundo, aprobar 
definitivamente a modificación da 
Ordenanza Fiscal número 21, 
reguladora da taxa que rexe o 
Estacionamento de Vehículos de 
Tracción Mecánica nas Vías 
Públicas, que figura como 
documento adxunto no acordo que 
se trae hoxe.  
 
O Terceiro, modificar a (…) 
aprobada. Entrará en vigor ao día 
seguinte á súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia.  
 
Punto cuarto. O texto íntegro da 
modificación da Ordenanza Fiscal 
publicarase no BOP, entrando en 
vigor ao día seguinte da súa 
publicación.  

 
Señor Díaz Grandío 
 
Vale. Grazas, Alcalde. Boa tarde 
a todos e a todas e, todos os 
presentes neste Salón de Plenos e 
aqueles que seguen este Pleno 
Municipal pola Rede; a uns e 
outros deséxovos un Feliz Ano 
2017. 
 
Comezamos pola Ordenanza 
Fiscal da ORA, Ordenanza Fiscal 
número 21, ditaminada pola 
Comisión de Facenda de xeito 
favorable e que trae os seguintes 
acordos.  
 
O primeiro é desestimar as 
alegacións presentadas por Doña 
Rosa Gallego Neira, en 
representación do Partido 
Popular, do Grupo Municipal do 
Partido Popular.  
 
O segundo, aprobar 
definitivamente a modificación da 
Ordenanza Fiscal número 21, 
reguladora da taxa que rexe o 
Estacionamento de Vehículos de 
Tracción Mecánica nas Vías 
Públicas, que figura como 
documento adxunto no acordo 
que se trae hoxe.  
 
O terceiro, modificar a (…) 
aprobada. Entrará en vigor ao 
día seguinte á súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia.  
 
Punto cuarto. O texto íntegro da 
modificación da Ordenanza 
Fiscal publicarase no BOP, 
entrando en vigor ao día seguinte 
da súa publicación.  
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E quinto, facultar ao Alcalde-
Presidente tan amplamente como 
en dereito fose posible, para 
garantir a plena afectiva, dado o 
presente acordo. 
 
Por outro lado, a Ordenanza non 
fiscal de regulación de ordenación 
de aparcadoiro en superficie, 
tamén ditaminada na Comisión de 
Mobilidade de xeito favorable, e 
que o primeiro acordo sería, 
estimar as alegacións presentadas 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, nos 
apartados 1  e 2. E o Grupo 
Municipal Socialista, alegacións 1 
e 3, en relación coa eliminación 
dos espazos de uso xeral de corta 
duración, o chamado parking 
exprés e por tanto, modificar a 
redacción dos artigos 3, 5 e 7. 
 
 
O segundo acordo sería estimar as 
alegacións presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego no apartado 
7. O Grupo Municipal Socialista, 
alegación 5, en relación cos 
estazonamentos realizados por 
persoas titulares de tarxetas de 
discapacitados e, por tanto, 
engadir un artigo á Ordenanza que  
terá o número 8. 
 
O terceiro, estimar a alegación 
presentada polo Grupo Municipal 
do Partido Popular, apartado 5, en 
relación coa introducción dun 
punto 3 no artigo 3. 
 
O cuarto acordo sería estimar a 
alegación presentada polo Grupo 

 
E quinto, facultar ao Alcalde-
Presidente tan amplamente como 
en dereito fose posible, para 
garantir a plena afectiva, dado o 
presente acordo. 
 
Por outro lado, a Ordenanza non 
fiscal de regulación de 
ordenación de aparcadoiro en 
superficie, tamén ditaminada na 
Comisión de Mobilidade de xeito 
favorable, e que o primeiro 
acordo sería, estimar as 
alegacións presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, nos 
apartados 1 y 2. E o Grupo 
Municipal Socialista, alegacións 
1 e 3, en relación coa eliminación 
dos espazos de uso xeral de corta 
duración, o chamado parking 
exprés e por tanto, modificar a 
redacción  dos artigos 3, 5 e 7. 
 
O segundo acordo sería estimar 
as alegacións presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego no apartado 
7. O Grupo Municipal Socialista, 
alegación 5, en relación cos 
estazonamentos realizados por 
persoas titulares de tarxetas de 
discapacitados e, por tanto, 
engadir un artigo á Ordenanza 
que  terá o número 8. 
 
O terceiro, estimar a alegación 
presentada polo Grupo Municipal 
do Partido Popular, apartado 5, 
en relación coa introducción dun 
punto 3 no artigo 3. 
 
O cuarto acordo sería estimar a 
alegación presentada polo Grupo 
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Municipal do Partido Popular, 
apartado 6, en relación coa 
modificación do artigo 4.  
 
O quinto, desestimar o resto das 
alegacións presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, Grupo 
Municipal Socialista e o Grupo 
Municipal Popular. 
 
Sexto, aprobar definitivamente a 
Ordenanza do Servizo Público de 
Ordenación e Regulación do 
Aparcadoiro na súa redacción do 
28 de novembro de 2016, como 
así consta no expediente. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Díaz. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Boa tarde.  
 
En primeiro lugar, desde o BNG 
queremos enviar un saúdo e 
felicitar o Ano Novo as todas as 
persoas que nos seguen por 
streaming, ás persoas que nos 
están, bueno, que asisten, hoxe, 
como público neste Salón de 
Plenos, ao funcionariado e ás 
traballadoras e traballadores dos 
medios que nos acompaña e, por 
suposto, aos compañeiros e 
compañeiras da Corporación 
Municipal. 
 
En canto á Ordenanza da ORA, 
desde o  BNG presentamos as 

Municipal do Partido Popular, 
apartado 6, en relación coa 
modificación do artigo 4.  
 
O quinto, desestimar o resto das 
alegacións presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, Grupo 
Municipal Socialista e o Grupo 
Municipal Popular. 
 
Sexto, aprobar definitivamente a 
Ordenanza do Servizo Público de 
Ordenación e Regulación do 
Aparcadoiro na súa redacción do 
28 de novembro de 2016, como 
así consta no expediente. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Díaz. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Boa tarde.  
 
En primeiro lugar, desde o BNG 
queremos enviar un saúdo e 
felicitar o Ano Novo as todas as 
persoas que nos seguen por 
streaming, ás persoas que nos 
están, bo, que asisten, hoxe, como 
público neste Salón de Plenos, ao 
funcionariado e ás traballadoras 
e traballadores dos medios que 
nos acompaña e, por suposto, aos 
compañeiros e compañeiras da 
Corporación Municipal. 
 
 
En canto á Ordenanza da ORA, 
desde o  BNG presentamos as 
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alegacións á aprobación inicial, 
tendo moi presente que  ésta era a 
única decisión que este goberno 
municipal tomara no eido da 
mobilidade, até ese momento.  
 
E seguimos pensado que en 18 
meses, non se levou a cabo, ainda, 
ningunha política de mobilidade 
alternativa. A eliminación  do 
chamado parking exprés, a 
eliminación da obrigatoriedade de 
introducir a matrícula do vehículo 
nos parquímetros, a solicitude da 
posibilidade de uso en zonas de 
residentes a persoas traballadoras 
durante a xornada laboral, ou a 
exención do pago da ORA para 
persoas con discapacidade, son as 
emendas que presentamos desde o 
BNG e que, logo, pasarei a 
explicar.  
 
 
Pola nosa banda, con estas 
alegacións pretendíamos 
introducir modificacións, máis 
atrevidas que as que inicialmente 
propuña o goberno municipal. 
Desde o BNG seguimos sen 
entender, como desde a 
Concellería de Mobilidade 
Sostíbel non se asumiu unha 
reforma máis profunda da 
Ordenanza, tal e como xa, 
sinalabamos no Pleno de 
aprobación inicial.  
 
Ao respecto do parking exprés, 
desde o Bloque Nacionalista 
Galego entendemos que a súa 
instalación  foi a eliminación, no 
seu momento, do carril bus, 
provocando un empeoramento das 
frecuencias do transporte 

alegacións á aprobación inicial, 
tendo moi presente que  ésta era a 
única decisión que este goberno 
municipal tomara no eido da 
mobilidade, até ese momento.  
 
E seguimos pensado que en 18 
meses, non se levou a cabo, 
ainda, ningunha política de 
mobilidade alternativa. A 
eliminación  do chamado parking 
exprés, a eliminación da 
obrigatoriedade de introducir a 
matrícula do vehículo nos 
parquímetros, a solicitude da 
posibilidade de uso en zonas de 
residentes a persoas 
traballadoras durante a xornada 
laboral, ou a exención do pago da 
ORA para persoas con 
discapacidade, son as emendas 
que presentamos desde o BNG e 
que, logo, pasarei a explicar.  
 
Pola nosa banda, con estas 
alegacións pretendíamos 
introducir modificacións, máis 
atrevidas que as que inicialmente 
propuña o goberno municipal. 
Desde o BNG seguimos sen 
entender, como desde a 
Concellería de Mobilidade 
Sostíbel non se asumiu unha 
reforma máis profunda da 
Ordenanza, tal e como xa, 
sinalabamos no Pleno de 
aprobación inicial.  
 
Ao respecto do parking exprés, 
desde o Bloque Nacionalista 
Galego entendemos que a súa 
instalación  foi a eliminación, no 
seu momento, do carril bus, 
provocando un empeoramento 
das frecuencias do transporte 
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colectivo da cidade e, polo tanto, 
empeorando a calidade do servizo. 
Ademais, a finalidade coa que 
naceu este parking exprés, que é a 
de favorecer a rotación rápida  dos 
vehículos, non se está cumprindo, 
polo que entendemos, que pode 
ser perfectamente eliminada esta 
variante da ORA. Deste xeito, e 
xunto coa eliminación deste 
formato da ORA, solicitabamos 
na nosa alegación, a reposición do 
carril bus polas mesmas vías  que 
estivera instalado, á espera de 
novos estudos que poida 
recomendar o seu aumento, ou a 
súa modificación e, o goberno 
local o que fai con esta alegación, 
é aceptala, mais no sentido máis 
literal dela. É dicir, deixa de 
existir o parking exprés, como 
pediamos, mais non para 
implementar o carril bus.  É dicir, 
a mobilidade colectiva tal e como 
pediamos. Desaparece o parking 
exprés, para transformarse en 
aparcamento ORA  convencional, 
en zona azul; co cal, pouco muda. 
 
 
Por outra banda, desde o Grupo 
Municipal do BNG, tamén 
solicitamos a eliminación da  
obrigatoriedade de ter que 
introducir a matrícula do vehículo, 
cando se fai o pagamento para 
adquirir a tarxeta de 
estacionamento. Entedemos que 
non é imprescindíbel, xa que logo, 
se un vehículo ten visible a 
autorización de estazonamento, 
pagada na hora e data correctas, 
enténdese como suficiente e, polo 
menos, ao noso ver. 
 

colectivo da cidade e, polo tanto, 
empeorando a calidade do 
servizo. Ademais, a finalidade coa 
que naceu este parking exprés, 
que é a de favorecer a rotación 
rápida  dos vehículos, non se está 
cumprindo, polo que entendemos, 
que pode ser perfectamente 
eliminada esta variante da ORA. 
Deste xeito, e xunto coa 
eliminación deste formato da 
ORA, solicitabamos na nosa 
alegación, a reposición do carril 
bus polas mesmas vías  que 
estivera instalado, á espera de 
novos estudos que poida 
recomendar o seu aumento, ou a 
súa modificación e, o goberno 
local o que fai con esta alegación, 
é aceptala, mais no sentido máis 
literal dela. É dicir, deixa de 
existir o parking exprés, como 
pediamos, mais non para 
implementar o carril bus.  É dicir, 
a mobilidade colectiva tal e como 
pediamos. Desaparece o parking 
exprés, para transformarse en 
aparcamento ORA  convencional, 
en zona azul; co cal, pouco muda. 
 
Por outra banda, desde o Grupo 
Municipal do BNG, tamén 
solicitamos a eliminación da  
obrigatoriedade de ter que 
introducir a matrícula do 
vehículo, cando se fai o 
pagamento para adquirir a 
tarxeta de estacionamento. 
Entedemos que non é 
imprescindíbel, xa que logo, se un 
vehículo ten visible a autorización 
de estazonamento, pagada na 
hora e data correctas, enténdese 
como suficiente e, polo menos, ao 
noso ver. 
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Trátase, ademais, dun requisito 
que para o noso entender, causa 
rexeitamente nas persoas usuarias 
da ORA e impide, sobre todo, o 
feito de que se poidan ceder tiques 
a outras usuarias ou usuarios, 
cando se teñan aboados, pois, 
máis minutos dos empregados 
finalmente, o que vai sempre en 
detrimento da persoa usuaria e a 
favor da empresa e, ao final, acaba 
ingresando cartos por minutos que 
realmente non se empregan. 
 
 
Noutra alegación, desde o BNG 
reclamabamos a posibilidade de 
uso de espazo reservado para 
residentes, as zonas verdes, ás 
persoas que teñen o seu centro de 
traballo nas mesmas, durante a súa 
xornada laboral. Esta ampliación 
de posibles usuarias de 
estazonamento de uso de 
residentes, fundaméntase para nós 
e así o poñemos na alegación, na 
optimización do uso das prazas de 
zona de uso xeral, e de zona de 
uso de residentes, xa que é 
frecuente atopar durante a 
semana, en horario laboral, as 
zonas azuis sobre saturadas, sen 
que en moitas se produza a 
rotación necesaria e, porque están 
sendo, precisamente, empregadas 
por traballadoras e traballadores 
que precisan ter o seu vehículo 
estacionado durante toda a 
xornada laboral e, á vez, estas 
zonas baleiras.  
 
Esta alegación foi aceptada, 
digamos, daquela maneira, porque 
o goberno local, finalmente, pois, 

 
Trátase, ademais, dun requisito 
que para o noso entender, causa 
rexeitamente nas persoas 
usuarias da ORA e impide, sobre 
todo, o feito de que se poidan 
ceder tiques a outras usuarias ou 
usuarios, cando se teñan aboados, 
pois, máis minutos dos 
empregados finalmente, o que vai 
sempre en detrimento da persoa 
usuaria e a favor da empresa e, 
ao final, acaba ingresando cartos 
por minutos que realmente non se 
empregan. 
 
 Noutra alegación, desde o BNG 
reclamabamos a posibilidade de 
uso de espazo reservado para 
residentes, as zonas verdes, ás 
persoas que teñen o seu centro de 
traballo nas mesmas, durante a 
súa xornada laboral. Esta 
ampliación de posibles usuarias 
de estazonamento de uso de 
residentes, fundaméntase para 
nós e así o poñemos na alegación, 
na optimización do uso das 
prazas de zona de uso xeral, e de 
zona de uso de residentes, xa que 
é frecuente atopar durante a 
semana, en horario laboral, as 
zonas azuis sobre saturadas, sen 
que en moitas se produza a 
rotación necesaria e, porque 
están sendo, precisamente, 
empregadas por traballadoras e 
traballadores que precisan ter o 
seu vehículo estacionado durante 
toda a xornada laboral e, á vez, 
estas zonas baleiras.  
 
Esta alegación foi aceptada, 
digamos, daquela maneira, 
porque o goberno local, 
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propuxo impleméntalo, tan só, de 
maneira piloto, nunha zona da 
cidade. 
 
Outras iniciativas que 
presentamos para  modificar a 
Ordenanza é a referida á 
solicitude de exención de pago da 
ORA, a todas as persoas que teñan 
recoñecida algunha discapacidade 
e que posúan a tarxeta 
correspondente. Solicitamos 
introducir este colectivo, dentro 
daqueles que poden estar exentos 
de pagamento da ORA, tendo en 
conta que a Lei 10/2014 do 3 de 
decembro, de  Accesibilidade, 
obriga aos concellos, a aprobar 
normativas que  garantan e 
favorezan a accesibilidade e a 
mobilidade  de persoas con 
mobilidade reducida e, tendo en 
conta, tamén, que o número de 
prazas do aparcadoiro, específicas 
para este colectivo, son escasas e 
a necesidade é elevadísima. Esta 
iniciativa foi aceptada, digamos, 
de xeito parcial, porque se 
introduce, efectivamente, a 
gratuidade, máis até un máximo 
de 120 minutos. 
 
 
Por último, como conclusión, 
queremos reiterar que esta é a 
primeira decisión, con implicación 
na mobilidade, que toma este 
goberno. E a modificación dunha 
ordenanza que, tampouco lle da a 
volta ao sistema. Unha 
modificación dunha ordenanza 
que, tampouco está enmarcada en 
ningunha planificación da 
mobilidade na cidade. Unha 
cidade que temos que recordar, 

finalmente, pois, propuxo 
impleméntalo, tan só, de maneira 
piloto, nunha zona da cidade. 
 
Outras iniciativas que 
presentamos para  modificar a 
Ordenanza é a referida á 
solicitude de exención de pago da 
ORA, a todas as persoas que 
teñan recoñecida algunha 
discapacidade e que posúan a 
tarxeta correspondente. 
Solicitamos introducir este 
colectivo, dentro daqueles que 
poden estar exentos de pagamento 
da ORA, tendo en conta que a Lei 
10/2014 do 3 de decembro, de  
Accesibilidade, obriga aos 
concellos, a aprobar normativas 
que  garantan e favorezan a 
accesibilidade e a mobilidade  de 
persoas con mobilidade reducida 
e, tendo en conta, tamén, que o 
número de prazas do 
aparcadoiro, específicas para este 
colectivo, son escasas e a 
necesidade é elevadísima. Esta 
iniciativa foi aceptada, digamos, 
de xeito parcial, porque se 
introduce, efectivamente, a 
gratuidade, máis até un máximo 
de 120 minutos. 
 
Por último, como conclusión, 
queremos reiterar que esta é a 
primeira decisión, con 
implicación na mobilidade, que 
toma este goberno. E a 
modificación dunha ordenanza 
que, tampouco lle da a volta ao 
sistema. Unha modificación 
dunha ordenanza que, tampouco 
está enmarcada en ningunha 
planificación da mobilidade na 
cidade. Unha cidade que temos 
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que segue a agardar por algunha 
decisión política en materia de 
mobilidade, que segue sen a 
primeira decisión política que 
promova o uso de transporte 
público colectivo. Simplemente, 
queremos deixar a nosa postura 
patente, en canto ás nosas 
alegacións e, en canto ao que 
propoñiamos, aclarar tamén, que a 
nosa intención é absternos nesta 
ordenanza, porque entendemos 
que, si prospera esta ordenanza, 
pois, estaremos permitindo unha 
cuestión que creo que é vital, que 
é permitir que a xente  poida 
anular as denuncias nos 
parquímetros, que é algo  polo 
que, pois,  moita xente está a 
agardar. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Buenas tardes a todos los 
presentes y Feliz Año a los que  
nos acompañan, en directo y a 
través del streaming. 
 
Es una lástima para los coruñeses, 
que non traiga con esta ordenanza 
fiscal, pues, todas las ordenanzas 
fiscales que se retiraron del Orden 
del Día en el pasado Pleno y que 
hubiesen permitido,  junto con la 

que recordar, que segue a 
agardar por algunha decisión 
política en materia de mobilidade, 
que segue sen a primeira decisión 
política que promova o uso de 
transporte público colectivo. 
Simplemente, queremos deixar a 
nosa postura patente, en canto ás 
nosas alegacións e, en canto ao 
que propoñiamos, aclarar tamén, 
que a nosa intención é absternos 
nesta ordenanza, porque 
entendemos que, se prospera esta 
ordenanza, pois, estaremos 
permitindo unha cuestión que 
creo que é vital, que é permitir 
que a xente  poida anular as 
denuncias nos parquímetros, que 
é algo  polo que, pois,  moita 
xente está a agardar. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Boas tardes a todos os presentes e 
Feliz Ano aos que  nos 
acompañan, en directo e a través 
do streaming. 
 
É unha mágoa para os coruñeses, 
que non traia con esta ordenanza 
fiscal, pois, todas as ordenanzas 
fiscais que se retiraron da Orde 
do Día no pasado Pleno e que 
permitisen,  xunto coa rebaixa 
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rebaja propuesta por el Partido 
Socialista, en el IBI, el alivio 
fiscal que propugnamos, para los 
vecinos de la ciudad de La 
Coruña. 
 
Esta Ordenanza Fiscal de la ORA  
que se trae a Pleno, después de 
meses de idas y vueltas y tras 
haberse convertido en, justo lo 
contrario a lo que debería ser, su 
vocación y su objetivo, esto es, 
una herramienta para mejorar la 
movilidad, porque el documento 
que hoy se trae a aprobación, en 
modo alguno mejora la movilidad, 
no invita a la rotación  del 
aparcamiento en superficie, no 
ofrece alternativas a trabajadores 
y vecinos, en los distintos sectores 
económicos y comerciales, que 
desempeñan su labor en las calles 
coruñesas, no solucionan déficit 
alguno de aparcamiento y, desde 
luego, no incorpora novedad 
sustancial, para mejorar el tráfico 
en nuestra ciudad. Porque la 
ordenanza que ustedes traen a 
Pleno, señor Ferreiro, ha 
terminado convirtiéndose en un 
procedimiento que, simplemente, 
le pone precio de alquiler a las 
plazas en superficie, pero que 
renuncia de manera expresa, a 
intervenir en la mejora de la 
movilidad. Es más, sus 
consecuencias serán una menor 
rotación de las plazas y una 
invitación a permanecer 
estacionado, indefinidamente 
pagando a distancia.  
 
En resumen, su único objetivo es 
recaudar y no mejorar el tráfico, 
porque ustedes se han limitado a 

proposta polo Partido Socialista, 
no IBI, o alivio fiscal que 
propugnamos, para os veciños da 
cidade da Coruña. 
 
 
Esta Ordenanza Fiscal da ORA  
que se trae a Pleno, despois de 
meses de idas e voltas e tras 
converterse en, xusto o contrario 
ao que debería ser, a súa 
vocación e o seu obxectivo, isto é, 
unha ferramenta para mellorar a 
mobilidade, porque o documento 
que hoxe se trae a aprobación, de 
ningún xeito mellora a 
mobilidade, non convida á 
rotación  do aparcadoiro en 
superficie, non ofrece alternativas 
a traballadores e veciños, nos 
distintos sectores económicos e 
comerciais, que desempeñan o seu 
labor nas rúas coruñesas, non 
solucionan déficit algún de 
aparcadoiro e, desde logo, non 
incorpora novidade substancial, 
para mellorar o tráfico na nosa 
cidade. Porque a ordenanza que 
vostedes traen a Pleno, señor 
Ferreiro, terminou converténdose 
nun procedemento que, 
simplemente, ponlle prezo de 
aluguer ás prazas en superficie, 
pero que renuncia de maneira 
expresa, a intervir na mellora da 
mobilidade. É máis, as súas 
consecuencias serán unha menor 
rotación das prazas e unha 
invitación para permanecer 
estacionado, indefinidamente, 
pagando a distancia.  
 
En resumo, o seu único obxectivo 
é recadar e non mellorar o 
tráfico, porque vostedes 
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modificar la ordenanza, en el 
único sentido que, al parecer, era 
posible. Aquel que quería la 
empresa adjudicataria y que 
admitía el  software de otra 
empresa.  
 
No hemos adaptado el software de 
los parquímetros, el trabajo de la 
empresa, a la estrategia de 
movilidad de la ciudad. Todo lo 
contrario, se adapta esta 
ordenanza y las decisiones por 
aparcamiento en superficie, a la 
voluntad o capacidad de dicho 
software, porque este es el único 
argumento de peso, que se deduce 
del informe propuesta que se nos 
ha proporcionado en la Comisión 
de Movilidad. Lo que el software 
no permite, no se hace. Y lo que 
no se aborda es aquello que el 
software no permite realizar. Y 
fíjense, los parquímetros son 
capaces de infinidad de 
operaciones, pero son incapaces, 
por ejemplo, de devolver el dinero 
sobrante, si algún ciudadano lleva 
el coche antes de agotar el tiempo, 
inicialmente marcado y, son 
incapaces de que ese recibo pase 
también a otra matrícula, si se 
quiere así realizar. Esta es la 
ordenanza del software, no es una 
ordenanza de movilidad. 
 
 
Vamos a ir en dirección contraria 
a las ciudades que se toman en 
serio el discurso de la movilidad. 
Un discurso, el de movilidad que 
incluso, hemos incluido como 
estrategia para presentar el Eidus. 
¿Cómo vamos a decirle a quien 
nos tiene que dar fondos europeos 

limitáronse a modificar a 
ordenanza, no único sentido que, 
ao parecer, era posible. Aquel 
que quería a empresa 
adxudicataria e que admitía o  
software doutra empresa. 
 
Non adaptamos o software dos 
parquímetros, o traballo da 
empresa, á estratexia de 
mobilidade da cidade. Todo o 
contrario, adáptase esta 
ordenanza e as decisións por 
aparcadoiro en superficie, á 
vontade ou capacidade do 
devandito software, porque este é 
o único argumento de peso, que 
se deduce do informe proposta 
que se nos proporcionou na 
Comisión de Mobilidade. O que o 
software non permite, non se fai. 
E o que non se aborda é aquilo 
que o software non permite 
realizar. E fíxense, os 
parquímetros son capaces de 
infinidade de operacións, pero 
son incapaces, por exemplo, de 
devolver o diñeiro sobrante, se 
algún cidadán leva o coche antes 
de esgotar o tempo, inicialmente 
marcado e, son incapaces de que 
ese recibo pase tamén, a outra 
matrícula, se se quere así 
realizar. Esta é a ordenanza do 
software, non é unha ordenanza 
de mobilidade. 
 
Imos ir en dirección contraria ás 
cidades que se toman en serio o 
discurso da mobilidade. Un 
discurso, o de mobilidade que 
mesmo, incluímos como estratexia 
para presentar o Eidus. Como 
imos dicirlle a quen nos ten que 
dar fondos europeos para 
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para movilidad, que en esta 
ciudad, usted puede dejar su 
coche, pagar desde el  móvil 
desde donde quiera y así, que se 
fomenta la movilidad? Nos 
podemos marchar de viaje a Ibiza, 
al extranjero, incluso y, podemos 
seguir pagando con nuestro móvil 
y, el vehículo permanecer 
indefinidamente donde allí lo 
hemos dejado.  
 
¿Cómo vamos a decir que se ha 
modificado la Ordenanza de la 
ORA, pero hemos sido incapaces 
de generar alternativas según el 
barrio, según la actividad, según 
el horario de ocupación? Y, el 
señor Grandío todavía, nos remite 
en el tema de los trabajadores 
residentes, a estudio tras estudio, a 
otros pilotos, después del tiempo, 
de los meses que se lleva para 
elaborar esta Ordenanza y, para 
plantear cualquier cuestión en 
tema de movilidad.  
 
¿Cómo vamos a decir que 
tenemos una tecnología punta, 
pero que somos incapaces de que 
el dinero que sobra en los tiques, 
se lo podemos dar a otros 
vecinos? No, se lo queda la 
empresa, porque el software es lo 
que tiene, es lo  único que permite 
que se lo quede la empresa. 
 
¿Cómo vamos a decir que han 
sido incapaces de generar una 
alternativa en el aparcamiento, en 
el entorno de los mercados? Se 
pierde una oportunidad magnífica 
para hacer una ordenanza 
moderna, para que la ORA sea 
una herramienta que ayude a 

mobilidade, que nesta cidade, 
vostede pode deixar o seu coche, 
pagar desde o  móbil desde onde 
queira e así, que se fomenta a 
mobilidade? Podémonos marchar 
de viaxe a Ibiza, ao estranxeiro, 
mesmo e, podemos seguir 
pagando co noso móbil e, o 
vehículo permanecer 
indefinidamente onde alí 
deixámolo.  
 
Como imos dicir que se modificou 
a Ordenanza da ORA, pero fomos 
incapaces de xerar alternativas 
segundo o barrio, segundo a 
actividade, segundo o horario de 
ocupación? E, o señor Grandío 
aínda, nos remite no tema dos 
traballadores residentes, a estudo 
tras estudo, a outros pilotos, 
despois do tempo, dos meses que 
leva para elaborar esta 
Ordenanza e, para expor 
calquera cuestión en tema de 
mobilidade.  
 
Como imos dicir que temos unha 
tecnoloxía punta, pero que somos 
incapaces de que o diñeiro que 
sobra nos tíckets, podémosllo dar 
a outros veciños? Non, quédallo a 
empresa, porque o software é o 
que ten, é o  único que permite 
que llo quede a empresa. 
 
 
Como imos dicir que foron 
incapaces de xerar unha 
alternativa no aparcadoiro, na 
contorna dos mercados? Pérdese 
unha oportunidade magnífica 
para facer unha ordenanza 
moderna, para que a ORA sexa 
unha ferramenta que axude a 
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mejorar la movilidad, no 
sencillamente, un procedimiento 
para ponerle precio de alquiler al 
suelo, como antes he mencionado. 
Se pierde una oportunidad 
magnífica para evaluar la 
ocupación, movilidad y tránsito en 
los distintos barrios y actuar, en 
consecuencia, después de meses 
de inacción. Esto es lo que se trae 
a Pleno. 
 
Es cierto, que la ordenanza no es 
el único problema de la ORA, ni 
son ustedes los únicos 
responsables, pero no es menos 
cierto que este parche, en ningún 
caso es la  solución. Hay 
problemas, por supuesto, 
derivados de la pésima redacción 
del pliego de contratación, 
realizado por el Partido Popular, 
problemas… que no sabe 
tampoco, quién se va a llevar la 
recaudación de la sanción. 
Renunciaron a municipalizar el 
servicio y, desde luego, con esta 
ordenanza lo que es, conduce, 
es… a una reducción del personal. 
Básicamente, porque si es 
obligatorio, introducir los datos de 
la matrícula, aún cuando se 
coloque el tique de forma manual 
y se pague también, la empresa 
pretende que el control de los 
vehículos no se haga a través de 
trabajadores físicos, de personas, 
sino a través de la inspección a 
distancia, a través de un coche, 
como sucede, actualmente, para 
zonas residentes. 
 
Es una cuestión de tiempo, saber 
el número de la reducción de 
empleo en la que se va a 

mellorar a mobilidade, non 
sinxelamente, un procedemento 
para poñerlle prezo de aluguer ao 
chan, como antes mencionei. 
Pérdese unha oportunidade 
magnífica para avaliar a 
ocupación, mobilidade e tránsito 
nos distintos barrios e actuar, en 
consecuencia, despois de meses 
de inacción. Isto é o que se trae a 
Pleno. 
 
É certo, que a ordenanza non é o 
único problema da ORA, nin son 
vostedes os únicos responsables, 
pero non é menos certo que este 
parche, en ningún caso é a 
solución. Hai problemas, por 
suposto, derivados da pésima 
redacción do prego de 
contratación, realizado polo 
Partido Popular, problemas... que 
non sabe tampouco, quen se vai a 
levar a recadación da sanción. 
Renunciaron a municipalizar o 
servizo e, desde logo, con esta 
ordenanza o que é, conduce, é... a 
unha redución do persoal. 
Basicamente, porque se é 
obrigatorio, introducir os datos 
da matrícula, aínda cando se 
coloque o tícket de forma manual 
e se pague tamén, a empresa 
pretende que o control dos 
vehículos non se faga a través de 
traballadores físicos, de persoas, 
senón a través da inspección a 
distancia, a través dun coche, 
como sucede, actualmente, para 
zonas residentes. 
 
 
É unha cuestión de tempo, saber o 
número da redución de emprego 
na que se vai a introducir esa 
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introducir esa cuestión.  
 
Y, finalmente, como decía, a lo 
largo de esta intervención, no es  
la ORA, ni la ordenanza, quienes 
se adaptan a las directrices de 
movilidad de la ciudad, es la 
ciudad la que se adapta a las 
directrices que da una empresa. 
Por todo ello, señor Ferreiro, le 
hacemos la propuesta de que retire 
ese asunto del orden del día, desde 
la votación, para posibilitar o en 
todo caso, simplemente, la 
anulación de las sanciones y 
llevemos a cabo una ordenanza, 
que sea la que la ciudad reclama 
y, una ordenanza que, al menos, 
no perjudique. De lo contrario, no 
podemos apoyarla. 
 
Muchas gracias. 
 
Señora Freire  Vázquez  
 
Si. Gracias, Alcalde. Buenas 
tardes  a todas y a todos. 
 
Bueno, 19 meses estuvo dedicado 
el Concejal de Movilidad a la 
Ordenanza de la ORA, porque 
otra cosa no se ha visto. Por 
cierto, dijo usted, aquí, en un                                                                                                      
Pleno, no había, podía hacer nada, 
porque había estado ocupado con 
la gestión de la Marina. Supongo 
que lo diría de broma. En todo 
caso, estuvo usted ocupado estos 
19 meses con  la  nefasta gestión 
que ha hecho de la Marina-
Parrote, con la modificación 
puntual de la Ordenanza de la 
ORA que hoy nos trae aquí. 
 
Lo que ustedes venden como 

cuestión.  
 
E, finalmente, como dicía, ao 
longo desta intervención, non é  a 
ORA, nin a ordenanza, quen se 
adapta ás directrices de 
mobilidade da cidade, é a cidade 
a que se adapta ás directrices que 
da unha empresa. Por todo elo, 
señor Ferreiro, facémoslle a 
proposta de que retire ese asunto 
da orde do día, desde a votación, 
para posibilitar o en todo caso, 
simplemente, a anulación das 
sancións e levemos a cabo unha 
ordenanza, que sexa a que a 
cidade reclama e, unha 
ordenanza que, polo menos, non 
prexudique. Pola contra, non 
podemos apoiala. 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Freire  Vázquez  
 
Si. Grazas, Alcalde. Boas tardes  
a todas e a todos. 
 
Bo, 19 meses estivo dedicado o 
Concelleiro de Mobilidade á 
Ordenanza da ORA, porque outra 
cousa non se viu. Por certo, dixo 
vostede, aquí, nun                                                                                                                    
Pleno, non había, podía facer 
nada, porque estivera ocupado 
coa xestión da Mariña. Supoño 
que o diría de broma. En todo 
caso, estivo vostede ocupado estes 
19 meses coa  nefasta xestión que 
fixo da Mariña-Parrote, coa 
modificación puntual da 
Ordenanza da ORA que hoxe nos 
trae aquí. 
 
O que vostedes venden como 
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novedades, pago por móvil y 
anulación de denuncia, son 
requerimientos y mejoras 
tecnológicas planteadas  por el 
ejecutivo del Partido Popular, para 
el nuevo contrato. El pago por 
móvil funcionó desde la entrada 
en vigor del contrato ORA, 
porque no dependía de que usted, 
tuviese que mover un dedo. En la 
anulación de denuncia ha tardado, 
nada más y nada menos, que 19 
meses y no la ha cerrado,  
mientras a los ciudadanos les 
llueven las multas a diestro y 
siniestro. Y en cuanto a la 
ampliación de la condición de 
residentes, ya fue aplicado por el 
ejecutivo del Partido Popular, en 
la primera fase de peatonalización 
de la Ciudad Vieja; solo tuvo que 
copiar. Estas mejoras que 
llevamos  reclamándoles desde 
antes de la entrada en vigor del 
nuevo contrato, son positivas, si 
bien, lamentar que no se haya 
cogido la alegación de este Grupo, 
para fijar dos tramos en la tarifa, 
por estacionamiento sin título. 
 
El resto de las modificaciones que 
se saca de la manga son negativas, 
porque lejos de avanzar, se 
retrocede. Proponía el Grupo 
Popular, que las personas con  
tarjeta de estacionamiento de 
movilidad reducida, estuviesen 
exentos de pagar la ORA. 
Entendíamos que debía funcionar, 
como en las plazas reservadas a 
PMR, tarjeta visible en el 
parabrisas del coche, sin límite de 
tiempo y sacando un tique 
gratuito, que serviría para el 
control y seguimiento de 

novidades, pago por móbil e 
anulación de denuncia, son 
requirimentos e melloras 
tecnolóxicas propostas  polo 
executivo do Partido Popular, 
para o novo contrato. O pago por 
móbil funcionou desde a entrada 
en vigor do contrato ORA, porque 
non dependía de que vostede, 
tivese que mover un dedo. Na 
anulación de denuncia tardou, nin 
máis nin menos, que 19 meses e 
non a pechou,  mentres aos 
cidadáns chóvenlles as multas a 
torto e a dereito. E en canto á 
ampliación da condición de 
residentes, xa foi aplicado polo 
executivo do Partido Popular, na 
primeira fase de peonalización da 
Cidade Vella; só tivo que copiar. 
Estas melloras que levamos  
reclamándolles desde antes da 
entrada en vigor do novo 
contrato, son positivas, aínda que, 
lamentar que non se collera a 
alegación deste Grupo, para fixar 
dous tramos na tarifa, por 
estacionamento sen título. 
 
 
O resto das modificacións que se 
saca da manga son negativas, 
porque lonxe de avanzar, 
retrocédese. Propoñía o Grupo 
Popular, que as persoas con 
tarxeta  de estacionamento de 
mobilidade reducida, estivesen 
exentos de pagar a ORA. 
Entendiamos que debía funcionar, 
como nas prazas reservadas a 
PMR, tarxeta visible no 
parabrisas do coche, sen límite de 
tempo e sacando un tícket 
gratuíto, que serviría para o 
control e seguimento de 
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indicadores, como así se regula  
en muchas ordenanzas. Por cierto, 
la alegación es idéntica a la del 
BNG y del Partido Socialista. Sin 
embargo, en el informe se dice 
estimar la del BNG y PSOE y 
desestimar la del PP, cuando la 
realidad es que se ha estimado, en 
parte, la de todos los Grupos. 
Pregúntele a su Alcalde lo que 
significa una estimación en parte. 
Aquí ya se le fue la olla, porque 
su sectarismo ya rezuma  por  
todas las esquinas. Dicho esto, no 
estamos de acuerdo en cómo han 
recogido  esta alegación. 
Discriminan a las personas que 
disponen de esa tarjeta, por el 
simple hecho del lugar en donde 
viven, al exigir el 
empadronamiento. Una 
discriminación que, a nuestro 
juicio, no está justificada, 
máxime, cuando hablamos de 
personas que tienen una 
discapacidad, o limitación de 
movilidad importante que además, 
les imposibilita para utilizar el 
transporte público. Pero que 
además, lo han regulado mal. Que 
le informo, que la tarjeta europea 
de estacionamiento PMR no está 
ligada a ningún vehículo concreto, 
sino a la persona, precisamente, 
porque la mayor parte de los casos 
necesitan valerse de los diferentes 
vehículos de familiares, para sus 
desplazamientos  y usted está 
obligando, a vincular un vehículo 
concreto. Una medida que podía 
ser positiva, la han convertido en 
una chapuza. Y también por puro 
sectarismo. E informes técnicos 
que avalen la decisión,… porque 
si tuviesen alguno, ya lo habría 

indicadores, como así se regula 
en moitas ordenanzas. Por certo, 
a alegación é idéntica á do BNG e 
do Partido Socialista. Con todo, 
no informe dise estimar a do BNG 
e PSOE e desestimar a do PP, 
cando a realidade é que se 
estimou, en parte, a de todos os 
Grupos. Pregúntelle ao seu 
Alcalde o que significa unha 
estimación en parte. Aquí xa se lle 
foi a pota, porque o seu 
sectarismo xa rezuma  por todas 
as esquinas. Dito isto, non 
estamos de acordo en como 
recolleron esta alegación. 
Discriminan ás persoas que 
dispoñen desa tarxeta, polo 
simple feito do lugar onde viven, 
ao esixir o empadroamento. Unha 
discriminación que, ao noso 
xuízo, non está xustificada, 
máxime, cando falamos de 
persoas que teñen unha 
discapacidade, ou limitación de 
mobilidade importante que 
ademais, lles imposibilita para 
utilizar o transporte público. Pero 
que ademais, o regularon mal. 
Que lle informo, que a tarxeta 
europea de estacionamento PMR 
non está ligada a ningún vehículo 
concreto, senón á persoa, 
precisamente, porque a maior 
parte dos casos necesitan valerse 
dos diferentes vehículos de 
familiares, para os seus 
desprazamentos  e vostede está a 
obrigar, a vincular un vehículo 
concreto. Unha medida que podía 
ser positiva, convertérona nunha 
chapuza. E tamén por puro 
sectarismo e informes técnicos 
que avalen a decisión,... porque 
se tivesen algún, xa o proporía na 
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planteado en la aprobación inicial; 
eliminan el parking exprés, 
implantado en su día por el 
Partido Popular, a demanda y digo 
y repito, a demanda de los propios 
comerciantes. Y esto lo hace, 
encima, sin someterlo a 
información pública, sin participar 
con nadie y consultar, ni siquiera, 
a los comerciantes.  
 
 
Y repito, no hay ningún informe 
técnico que avale esta toma de 
decisión, sino todo lo contrario. 
Le informo, por si no lo sabe, 
señor Díaz, que esta modalidad de 
parking de alta rotación existe en 
muchas ciudades de Europa y de 
España, Málaga, Vitoria, 
Guipúzcoa, Bilbao, etcétera. Y 
que su implantación está avalada 
por criterios de movilidad 
sostenible. Y por otro lado, 
proponía el Grupo Popular que los 
titulares de vehículos con motor 
eléctrico estuviesen exentos del 
pago de la ORA. La desestiman, 
posicionándose en contra de 
potenciar la utilización de los 
vehículos más ecológicos y 
sostenibles. 
 
Lamentablemente, sigue a contra 
corriente de los criterios de 
movilidad y de  lo que se hace en 
otras muchas ciudades. Le 
pusimos en bandeja por medio de 
una alegación, el adecuar el 
número de plazas de residentes y 
rotación a las características de 
cada zona, revaluando las 
necesidades de cada sector, para 
así dar respuesta a las demandas  
de  las personas y, optimizando 

aprobación inicial; eliminan o 
parking exprés, implantado no 
seu día polo Partido Popular, a 
demanda e digo e repito, a 
demanda dos propios 
comerciantes. E isto faino, 
encima, sen sometelo a 
información pública, sen 
participar con ninguén e 
consultar, nin sequera, aos 
comerciantes. 
 
E repito, non hai ningún informe 
técnico que avale esta toma de 
decisión, senón todo o contrario. 
Infórmolle, por se non o sabe, 
señor Díaz, que esta modalidade 
de parking de alta rotación existe 
en moitas cidades de Europa e de 
España, Málaga, Vitoria, 
Guipúscoa, Bilbao, etcétera. E 
que a súa implantación está 
avalada por criterios de 
mobilidade sustentable. E por 
outro lado, propoñía o Grupo 
Popular, que os titulares de 
vehículos con motor eléctrico 
estivesen exentos do pago da 
ORA. Desestímana, situándose en 
contra de potenciar a utilización 
dos vehículos máis ecolóxicos e 
sustentables. 
 
Lamentablemente, segue a contra 
corrente dos criterios de 
mobilidade e do  que se fai 
noutras moitas cidades. 
Puxémoslle en bandexa por medio 
dunha alegación, o adecuar o 
número de prazas de residentes e 
rotación de ás características de 
cada zona, revaluando as 
necesidades de cada sector, para 
así dar resposta ás demandas  das 
persoas e, optimizando as zonas 
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las zonas de estacionamiento 
limitado. Le  dijimos cómo 
hacerlo; pues nada, lo desestima,  
remitiendo a un estudio que se 
puede hacer con posterioridad. 
Una tomadura de pelo, porque 
casi dos años estudiando, no le 
han servido de nada. Mejor dicho, 
casi dos años de estudio no le han 
servido de nada a los ciudadanos. 
 
En resumen, después de casi dos 
años de gobierno, un texto nada 
trabajado, que nos remite a 
estudios futuros. Y lo que es más 
grave, aún, tampoco han estudiado 
que los ingresos de las nuevas 
tarifas, por anulación de denuncia, 
vayan a las arcas municipales.  
 
En las Juntas de Gobierno de 
junio, de julio, en el Pleno de 
agosto le dije, esperaba, que se 
asegurase por escrito, que esos 
nuevos ingresos iban a parar  a la 
caja municipal y no a la empresa 
concesionaria. Se lo advertimos 
desde el minuto uno, que está 
recaudación tenía que ir, sí o sí, al 
bolsillo de  todos los coruñeses y, 
que antes de la aprobación 
definitiva de la ordenanza había 
que gestionar este asunto 
adecuadamente.  
 
La Comisión de Movilidad se le 
volvió a requerir, a que lo 
justificase documentalmente y mi 
sorpresa ya, fue mayúscula al 
escucharle decir,  que “ cando se 
produza a primeira  remesa, o 
interventor fará un informe, pero  
temos claro que a concesionaria 
vai a recorrer”. Esto es gravísimo, 
señor Grandío, se lo dije entonces 

de estacionamento limitado. 
Dixémoslle   como facelo; pois 
nada, desestímao,  remitindo a un 
estudo que se pode facer con 
posterioridade. Unha tomadura 
de pelo, porque case dous anos 
estudando, non lle serviron de 
nada. Mellor dito, case dous anos 
de estudo non lle serviron de nada 
aos cidadáns. 
 
En resumo, despois de case dous 
anos de goberno, un texto nada 
traballado, que nos remite a 
estudos futuros. E o que é máis 
grave, aínda, tampouco estudaron 
que os ingresos das novas tarifas, 
por anulación de denuncia, vaian 
ás arcas municipais.  
 
Nas Xuntas de Goberno de xuño, 
de xullo, no Pleno de agosto 
díxenlle, esperaba, que se 
asegurase por escrito, que eses 
novos ingresos ían parar  á caixa 
municipal e non á empresa 
concesionaria. Advertímosllo 
desde o minuto uno, que está 
recadación tiña que ir, si ou si, ao 
peto de todos  os coruñeses e, que 
antes da aprobación definitiva da 
ordenanza había que xestionar 
este asunto adecuadamente. 
 
 
A Comisión de Mobilidade 
volvéuselle a requirir, a que o 
xustificase documentalmente e a 
miña sorpresa xa, foi maiúscula 
ao escoitarlle dicir,  que “ cando 
se produza a primeira  remesa, o 
interventor fará un informe, pero  
temos claro que a concesionaria 
vai a recorrer”. Isto é gravísimo, 
señor Grandío, díxenllo entón e 
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y se lo digo ahora. ¿es que ¿no 
saben hacer nada? ¿Cómo es 
posible? ¿Cómo es posible que, a 
estas alturas, este asunto esté sin 
cerrar, que estén ustedes en fase 
de dudas  y nos traiga aquí este 
asunto de forma chapuceira? Visto 
lo visto, lo que deberían haber 
hecho, es lo que dijo el señor 
Dapena, retirar  del Orden del Día 
este asunto y asegurar, primero de 
todo, que el destino  de estos 
nuevos  ingresos es la caja 
municipal y no la concesionaria, 
antes de llevarnos a los coruñeses 
a otro embolado, por no saber 
gestionar y tramitar este tema 
como es debido. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Gracias, señora Freire. 
 
Señor Díaz. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Hola, boa tarde, de novo. 
 
Bueno, pois, ben, esta tarde, este 
goberno municipal trae a 
aprobación definitiva, tanto a 
modificación da Ordenanza Fiscal 
número 21, como a non fiscal. 
Unha ordenanza que rixe un 
contrato público que evolucionou 
nesta cidade, enmarcado pola 
polémica, en gobernos anteriores; 
un contrato público, cuxa xestión 
provocou algún dos episodios 
máis vergonzantes. Desto saberá 
moito, señora Freire, senón, o que 
máis, na historia deste Concello.  

dígollo agora. É que non saben 
facer nada? Como é posible? 
Como é posible que, a estas 
alturas, este asunto estea sen 
pechar, que estean vostedes en 
fase de dúbidas  e tráianos aquí 
este asunto de forma chapuceira? 
Visto o visto, o que deberían 
facer, é o que dixo o señor 
Dapena, retirar  da Orde do Día 
este asunto e asegurar, primeiro 
de todo, que o destino  destes 
novos  ingresos é a caixa 
municipal e non a concesionaria, 
antes de levarnos aos coruñeses a 
outro embolado, por non saber 
xestionar e tramitar este tema 
como cómpre. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Freire. 
 
Señor Díaz. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Hola, boa tarde, de novo. 
 
Bo, pois, ben, esta tarde, este 
goberno municipal trae a 
aprobación definitiva, tanto a 
modificación da Ordenanza 
Fiscal número 21, como a non 
fiscal. Unha ordenanza que rixe 
un contrato público que 
evolucionou nesta cidade, 
enmarcado pola polémica, en 
gobernos anteriores; un contrato 
público, cuxa xestión provocou 
algún dos episodios máis 
vergonzantes. Desto saberá 
moito, señora Freire, senón, o que 
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Hoxe, tráese un texto traballado, 
que vén a cumprir coas esixencias 
polas que a cidade clama, pero 
que deixa a porta aberta nun 
futuro próximo, a unha revisión 
máis fonda. Unha ordenanza que 
está chamada a ter, xunto coa (…) 
por un transporte público, que dea 
respostas  principais, 
requerimentos, da nosa cidadanía, 
un papel transcendental no 
necesario cambio de modelo de 
mobilidade, con implicación na 
cidade, pero tamén implicacións 
na área metropolitana, por medio 
de políticas que protexan o espazo 
público e que poñan en valor un 
texto que,  este texto que recolle, 
que incorpora, de xeito directo, 
novas alegacións dos diferentes 
Grupos Municipais; sete de xeito 
parcial e seis que foron rexeitadas. 
E hoxe, se o Pleno así o decide, 
tráese a aprobación unha 
ordenanza que permite ou 
permitirá, que os usuarios poidan 
anular o aviso de denuncia, que 
eviten o trámite de custo de 30 ou 
60 euros, que aqueles usuarios con 
tarxeta de mobilidade reducida, 
como ben comentou a voceira do 
Bloque, poidan facer uso gratuito 
da zona azul, durante 120 minutos  
ao día e que a zona denominada 
parking exprés, cuxos datos de 
ocupación deixaban, de ocupación 
e rotación, deixaban moito que 
desexar e, que estaban a dar 
problemas de xestión e pase a ser, 
zona azul. 
 
 
 
Hoxe, o Partido Popular, o partido 

máis, na historia deste Concello.  
Hoxe, tráese un texto traballado, 
que vén a cumprir coas esixencias 
polas que a cidade clama, pero 
que deixa a porta aberta nun 
futuro próximo, a unha revisión 
máis fonda. Unha ordenanza que 
está chamada a ter, xunto coa  
(…) por un transporte público, 
que dea respostas  principais, 
requerimentos, da nosa 
cidadanía, un papel 
transcendental no necesario 
cambio de modelo de mobilidade, 
con implicación na cidade, pero 
tamén implicacións na área 
metropolitana, por medio de 
políticas que protexan o espazo 
público e que poñan en valor un 
texto que, este texto que recolle, 
que incorpora, de xeito directo, 
novas alegacións dos diferentes 
Grupos Municipais; sete de xeito 
parcial e seis que foron 
rexeitadas. E hoxe, se o Pleno así 
o decide, tráese a aprobación 
unha ordenanza que permite ou 
permitirá, que os usuarios poidan 
anular o aviso de denuncia, que 
eviten o trámite de custo de 30 ou 
60 euros, que aqueles usuarios 
con tarxeta de mobilidade 
reducida, como ben comentou a 
voceira do Bloque, poidan facer 
uso gratuito da zona azul, durante 
120 minutos ao día e que a zona 
denominada parking exprés, 
cuxos datos de ocupación 
deixaban, de ocupación e 
rotación, deixaban moito que 
desexar e, que estaban a dar 
problemas de xestión e pase a ser, 
zona azul. 
 
Hoxe, o Partido Popular, o 
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responsable da redacción dos 
pregos e condiccións que rixen 
este contrato, vén de facer, de 
novo, unha esperpéntica posta en 
escena, poñendo en dúbida que 
este goberno municipal non vai a 
defender os intereses do Concello, 
diante dunha empresa 
concesionaria. Pois, tranquila, 
Begoña, porque a iso viñemos. E 
digo ben, esperpento, porque os 
grandes xestores do Partido 
Popular, que claman agora, por 
informes de técnicos municipais, 
vaian a protexer os intereses do 
Concello; non tiveron a ben, a 
defendelos no seu momento, no 
momento da elaboración dos 
pregos, que son aqueles que rexen 
o mesmo contrato da concesión. 
 
Señora Freire, revise os artigos 34 
e 35 dos pregos e dígame, onde 
vén recollido. Indíquenos onde 
explicitan de calquera 
modificación na xestión do 
contrato, como é a 
implementación dunha nova taxa 
e, non está  contemplada. 
 
Despois, por dar resposta a máis 
intervencións,… Bueno, 
efectivamente, señora Veira, coa 
eliminación da zona do parking 
exprés da zona laranxa que, a súa 
vez, eliminou o Partido Popular, 
no seu momento, bueno, o carril 
bus, que veu a deseñar unha nova 
estratexia, todo pintado de 
laranxa, unha vía prioritaria, unha 
zona de estazonamento de curto 
tempo, bueno, o goberno anterior 
xa se encargou de dilapidar 
calquera posibilidade de que o 
carril bus volvese por Federico 

partido responsable da redacción 
dos pregos e condiccións que 
rixen este contrato, vén de facer, 
de novo, unha esperpéntica posta 
en escena, poñendo en dúbida que 
este goberno municipal non vai a 
defender os intereses do Concello, 
diante dunha empresa 
concesionaria. Pois, tranquila, 
Begoña, porque a iso viñemos. E 
digo ben, esperpento, porque os 
grandes xestores do Partido 
Popular, que claman agora, por 
informes de técnicos municipais, 
vaian a protexer os intereses do 
Concello; non tiveron a ben, a 
defendelos no seu momento, no 
momento da elaboración dos 
pregos, que son aqueles que rexen 
o mesmo contrato da concesión. 
 
Señora Freire, revise os artigos 
34 e 35 dos pregos e dígame, 
onde vén recollido. Indíquenos 
onde explicitan de calquera 
modificación na xestión do 
contrato, como é a 
implementación dunha nova taxa 
e, non está  contemplada. 
 
Despois, por dar resposta a máis 
intervencións,… Bo, 
efectivamente, señora Veira, coa 
eliminación da zona do parking 
exprés da zona laranxa que, a súa 
vez, eliminou o Partido Popular, 
no seu momento, bo, o carril bus, 
que veu a deseñar unha nova 
estratexia, todo pintado de 
laranxa, unha vía prioritaria, 
unha zona de estacionamento de 
curto tempo, bo, o goberno 
anterior xa se encargou de 
dilapidar calquera posibilidade 
de que o carril bus volvese por 
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Tapia, con esas obras de 
urbanización. De todas formas o 
carril bus, como xa se asegurou, 
volverá a nosa cidade no 2017. Co 
respecto ao tema da matrícula e o 
método de pago; o método 
telemático, agora mesmo, supón 
practicamente o 25% do pagos 
que se están facendo deste servizo 
da ORA. Unha porcentaxe que 
está en franco aumento e que se  
teñen perspectivas  de que chegue 
a niveis superiores ao 50%, unha 
obriga de introducción de 
matrícula é unha decisión de 
método de pago.  
 
Despois, efectivamente, unha 
alegación que era tanto do Partido 
Socialista como do Bloque,  é a 
conversión da zona verde  de 
residentes, nunha zona apta, 
digamos, para residentes laboráis. 
Os datos que lle pedimos, a 
empresa concesionaria nos 
indican que a maior parte das 
zonas verdes, destinadas a 
residentes, teñen unha ocupación 
maiores do 70%. De feito, só  13 
rúas de todos os sectores da 
cidade, teñen unha ocupación 
maior. Ahí é donde se vai  
circunscribir o piloto  e así vén 
reflectido no informe proposta. 
Un piloto para darlle maior 
utilidade a estas zonas verdes, 
destos sectores que se aluden. 
 
 
En canto as prazas de mobilidade 
reducida, salientar que das  3.778 
prazas que existen de zona azul en 
todos os sectores da cidade, hai 
140 prazas reservadas a personas 
con mobilidade reducida. É un 

Federico Tapia, con esas obras de 
urbanización. De todas formas o 
carril bus, como xa se asegurou, 
volverá a nosa cidade no 2017. 
Co respecto ao tema da matrícula 
e o método de pago; o método 
telemático, agora mesmo, supón 
practicamente o 25% do pagos 
que se están facendo deste servizo 
da ORA. Unha porcentaxe que 
está en franco aumento e que se  
teñen perspectivas  de que chegue 
a niveis superiores ao 50%, unha 
obriga de introducción de 
matrícula é unha decisión de 
método de pago.  
 
Despois, efectivamente, unha 
alegación que era tanto do 
Partido Socialista como do 
Bloque,  é a conversión da zona 
verde  de residentes, nunha zona 
apta, digamos, para residentes 
laboráis. Os datos que lle 
pedimos, a empresa 
concesionaria nos indican que a 
maior parte das zonas verdes, 
destinadas a residentes, teñen 
unha ocupación maiores do 70%. 
De feito, só  13 rúas de todos os 
sectores da cidade, teñen unha 
ocupación maior. Ahí é donde se 
vai  circunscribir o piloto  e así 
vén reflectido no informe 
proposta. Un piloto para darlle 
maior utilidade a estas zonas 
verdes, destos sectores que se 
aluden. 
 
En canto as prazas de mobilidade 
reducida, salientar que das  3.778 
prazas que existen de zona azul en 
todos os sectores da cidade, hai 
140 prazas reservadas a personas 
con mobilidade reducida. É un 
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número que está superior, que é 
superior ao que se reflicte por 
normativa. Frente ás 138 que 
deberían estar, existen 140, agora, 
esa xente, como ben dixo Begoña, 
xente con mobilidade reducida, 
residentes na Coruña, van a poder 
dispoñer desas 3.778 prazas, en 
calquera momento do día, durante 
120 minutos. 
 
E máis couxiñas por aquí. As 
consecuencias de que un (…) 
funcione,… Señor Dapena, desde 
que chegamos, nós puxemos a 
funcionar dun xeito serio este 
contrato. Iso ten consecuencias. 
Cando un contrato se fai funcionar 
ten consecuencias directas, como 
que o transporte público sube un 
1% mensual, dende o 
establecemento dos novos 
criterios  e do seguemento dos 
novos criterios desta concesión. E 
depois, bueno, o estudo que se 
incorpora, que así vén reflectido 
no informe proposta, sobre os 
residentes, foi o estudo que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor Díaz, por 
favor. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Perdone, señor Alcalde. Agora 
remato. 
 
…Foi o estudo que chegamos a un 
acordo verbal, entre eu e vostede 
mesmo. Un acordo se sabe o que 
é, vostede, un acordo, que semella 
que neste momento non o ten moi 
claro. 

número que está superior, que é 
superior ao que se reflicte por 
normativa. Frente ás 138 que 
deberían estar, existen 140, 
agora, esa xente, como ben dixo 
Begoña, xente con mobilidade 
reducida, residentes na Coruña, 
van a poder dispoñer desas 3.778 
prazas, en calquera momento do 
día, durante 120 minutos. 
 
E máis couxiñas por aquí. As 
consecuencias de que un (…) 
funcione,… Señor Dapena, desde 
que chegamos, nós puxemos a 
funcionar dun xeito serio este 
contrato. Iso ten consecuencias. 
Cando un contrato se fai 
funcionar ten consecuencias 
directas, como que o transporte 
público sube un 1% mensual, 
dende o establecemento dos novos 
criterios  e do seguemento dos 
novos criterios desta concesión. E 
depois, bo, o estudo que se 
incorpora, que así vén reflectido 
no informe proposta, sobre os 
residentes, foi o estudo que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor Díaz, por 
favor. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Perdone, señor Alcalde. Agora 
remato. 
 
…Foi o estudo que chegamos a un 
acordo verbal, entre eu e vostede 
mesmo. Un acordo se sabe o que 
é, vostede, un acordo, que semella 
que neste momento non o ten moi 
claro. 
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E por último, tamén, con respecto 
a un comentario do señor Dapena, 
e con  respecto á reducción de 
persoal. Nós, como goberno 
municipal xa amosamos en 
diferentes ocasións, cal é a nosa 
aposta sobre o mantemento e a 
calidade do persoal. Non só o 
persoal municipal, senón persoal 
que está adscrito ás concesións 
municipais. E por medio do 
clausulado social, por un lado, 
pero por outro lado, facendo 
cumprir ás empresas  
concesionarias o número do 
persoal adscrito que está en cada  
un dos contratos, como se fixo e  
hai un ano, o mantemento do 
persoal adscrito, repito, ao 
mantemento da rede semafórica. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Díaz. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Comentar un par de cuestións 
que escoitei e que me chamaron a 
atención, durante as intervencións 
que acaban de producirse. 
 
Resulta que a rotación da ORA, se 
un coñece ou traballou en zona 
ORA, sabe que a rotación da ORA 
nunca se produciu nesta cidade. 
Nin agora co pago por móvil, ni 
antes se producía.A xente, como 
xa indiquei na miña intervención, 
a xente, antes, pagaba por toda a 

 
E por último, tamén, con respecto 
a un comentario do señor 
Dapena, e con  respecto á 
reducción de persoal. Nós, como 
goberno municipal xa amosamos 
en diferentes ocasións, cal é a 
nosa aposta sobre o mantemento 
e a calidade do persoal. Non só o 
persoal municipal, senón persoal 
que está adscrito ás concesións 
municipais. E por medio do 
clausulado social, por un lado, 
pero por outro lado, facendo 
cumprir ás empresas  
concesionarias o número do 
persoal adscrito que está en cada  
un dos contratos, como se fixo e  
hai un ano, o mantemento do 
persoal adscrito, repito, ao 
mantemento da rede semafórica. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Díaz. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Comentar un par de cuestións 
que escoitei e que me chamaron a 
atención, durante as intervencións 
que acaban de producirse. 
 
Resulta que a rotación da ORA, 
se un coñece ou traballou en zona 
ORA, sabe que a rotación da ORA 
nunca se produciu nesta cidade. 
Nin agora co pago por móvil, ni 
antes se producía. A xente, como 
xa indiquei na miña intervención, 
a xente, antes, pagaba por toda a 
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súa xornada laboral, pagaba as 
oito horas da xornada laboral, 
baixaba a poñer o tícket tique cada 
dúas por tres e finalmente, esa 
rotación non se producía. E 
sorpréndeme que se, bueno, que 
se diga, que por culpa de esta 
ordenanza ou desta modificación 
da ordenanza, vai a deixar de 
producirse unha rotación que, 
como digo, nunca a houbo. E 
nesta cidade, calquera se podía 
marchar antes e agora, a Ibiza e 
deixar  o coche en zona azul; con 
ter unha persoa que lle metera os 
cartos e puxera o tícket, era 
suficiente. Evidentemente, pois, a 
tecnoloxía axúdanos e pode 
chegar a facer, que nin lle 
tengamos que pedir facer o favor a 
ninguén. Pero a realidade  é a que 
é. Entón, bueno, sorprendeme 
moito que o Partido Socialista se 
dea conta, de que non existe 
rotación en zona azul e que se dea 
conta tamén, de que non hai 
alternativa en transporte público. 
Que tampouco é unha novidade; é 
algo que levamos arrastrando 
moitos anos. O feito de que o 
transporte na nosa cidade é caro e 
ineficiente e non, pois, non 
favorece o seu uso. 
 
E logo, en canto os ingresos por 
anulación de denuncia, eu xa llo 
dixen á señora Freire na 
Comisión. Creo que a 
inseguridade xurídica nace da 
redacción dos propios pregos que 
regulan a concesión actual, porque 
eses propios pregos non recollen, 
efectivamente, quen vai ingresar 
esa eventual anulación de 
denuncia. Podía contémplalo, 

súa xornada laboral, pagaba as 
oito horas da xornada laboral, 
baixaba a poñer o tícket cada 
dúas por tres e finalmente, esa 
rotación non se producía. E 
sorpréndeme que se, bo, que se 
diga, que por culpa de esta 
ordenanza ou desta modificación 
da ordenanza, vai deixar de 
producirse unha rotación que, 
como digo, nunca a houbo. E 
nesta cidade, calquera se podía 
marchar antes e agora, a Ibiza e 
deixar  o coche en zona azul; con 
ter unha persoa que lle metera os 
cartos e puxera o tícket, era 
suficiente. Evidentemente, pois, a 
tecnoloxía axúdanos e pode 
chegar a facer, que nin lle 
tengamos que pedir facer o favor 
a ninguén. Pero a realidade  é a 
que é. Entón, bo, sorprendeme 
moito que o Partido Socialista se 
dea conta, de que non existe 
rotación en zona azul e que se dea 
conta tamén, de que non hai 
alternativa en transporte público. 
Que tampouco é unha novidade; é 
algo que levamos arrastrando 
moitos anos. O feito de que o 
transporte na nosa cidade é caro 
e ineficiente e non, pois, non 
favorece o seu uso. 
 
E logo, en canto os ingresos por 
anulación de denuncia, eu xa llo 
dixen á señora Freire na 
Comisión. Creo que a 
inseguridade xurídica nace da 
redacción dos propios pregos que 
regulan a concesión actual, 
porque eses propios pregos non 
recollen, efectivamente, quen vai 
ingresar esa eventual anulación 
de denuncia. Podía contémplalo, 



49 

 

como así o contemplaban os 
pregos técnicos que os 
parquímetros debían de 
contemplar, precisamente, esa 
posibilidade de anular a denuncia. 
Polo tanto, si que quixera reiterar 
algo que dixen na Comisión, que 
se tiña que ter contemplado,  se 
así se desexaba e se así tiña 
pensado o Partido Popular facelo, 
pois, aclarar, como digo, quen, e 
ingresar eses cartos. Desde logo, 
quen ten que ingrésalos é o 
Concello da Coruña, porque o 
Concello da Coruña deixa de 
ingresar a multa que se produciría 
e, debería de recibir eses “6 euros 
a cambio”, entre aspas. E a 
verdade que é pouco máis. 
Reiterar o que dixen no comezo, 
que entendemos que se estiman 
parcialmente algunhas das nosas 
alegacións e que entendemos que 
é prioritario, darlle á cidade, darlle 
á xente, esa posibilidade de anular 
as denuncias, de anular as multas 
que, hoxe en día, se, se están 
producindo. Por certo, que antes 
non se producían.  
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. Desde 
luego, antes de responder, señor 
Grandío, me sorprende que desde 
el Bloque Nacionalista Galego se 

como así o contemplaban os 
pregos técnicos que os 
parquímetros debían de 
contemplar, precisamente, esa 
posibilidade de anular a 
denuncia. Polo tanto, si que 
quixera reiterar algo que dixen na 
Comisión, que se tiña que ter 
contemplado,  se así se desexaba 
e se así tiña pensado o Partido 
Popular facelo, pois, aclarar, 
como digo, quen, e ingresar eses 
cartos. Desde logo, quen ten que 
ingrésalos é o Concello da 
Coruña, porque o Concello da 
Coruña deixa de ingresar a multa 
que se produciría e, debería de 
recibir eses “6 euros a cambio”, 
entre aspas. E a verdade que é 
pouco máis. Reiterar o que dixen 
no comezo, que entendemos que 
se estiman parcialmente algunhas 
das nosas alegacións e que 
entendemos que é prioritario, 
darlle á cidade, darlle á xente, 
esa posibilidade de anular as 
denuncias, de anular as multas 
que, hoxe en día, se, se están 
producindo. Por certo, que antes 
non se producían.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. Desde 
logo, antes de responder, señor 
Grandío, sorpréndeme que desde 
o Bloque Nacionalista Galego se 



50 

 

santifique la no rotación y, en vez 
de utilizar esta reforma de la 
Ordenanza de la ORA para 
corregir las deficiencias de la 
pasada ordenanza, en cuanto a la 
movilidad y al permitir la 
rotación, lo que se intente es eso, 
adaptar el software, adaptar las 
nuevas tecnologías, para que 
efectivamente, ya no haga falta 
molestar a ningún amigo, a ningún 
familiar para que nos cambie el 
tique. Ya lo podemos hacer 
directamente nosotros, a través del 
móvil. Desde luego, no es las 
mejoras de movilidad que, desde 
el Partido Socialista se propugnan. 
Y no es cierto, señor Grandío, que 
se hayan aceptado, ni siquiera, la 
mayoría de las enmiendas 
presentadas por el Partido 
Socialista; las alegaciones, mejor 
dicho, al tema de la ORA. No es 
cierto lo que usted nos dijo de 
palabra, que se vería reflejado 
posteriormente, en el informe 
propuesta. Hay bastante distancia 
entre lo dicho de palabra y lo 
reflejado en el texto. Basta 
contrastar nuestras alegaciones 
con la redacción de la ordenanza, 
para ver que nuestras propuestas 
non están recogidas en el texto 
definitivo. En consecuencia, si 
alguien ha faltado al pacto, 
evidentemente,  ha sido el que ha 
redactado, finalmente, la 
ordenanza.  
 
Propusimos que los usuarios, por 
ejemplo, pudieran elegir su 
vivienda o su trabajo, a la hora de 
decidirse por la zona de residente 
y ustedes nos contestaron que así 
se podían aprovechar los de fuera. 

santifique a non rotación e, no 
canto de utilizar esta reforma da 
Ordenanza da ORA para corrixir 
as deficiencias da pasada 
ordenanza, en canto á mobilidade 
e ao permitir a rotación, o que se 
tente é iso, adaptar o software, 
adaptar as novas tecnoloxías, 
para que efectivamente, xa non 
faga falta molestar a ningún 
amigo, a ningún familiar para que 
nos cambie o tícket. Xa o 
podemos facer directamente nós, 
a través do móbil. Desde logo, 
non é as melloras de mobilidade 
que, desde o Partido Socialista 
propúgnanse. E non é certo, señor 
Grandío, que se aceptaron, nin 
sequera, a maioría das emendas 
presentadas polo Partido 
Socialista; as alegacións, mellor 
dito, ao tema da ORA. Non é 
certo o que vostede nos dixo de 
palabra, que se vería reflectido 
posteriormente, no informe 
proposta. Hai bastante distancia 
entre o dito de palabra e o 
reflectido no texto. Basta 
contrastar as nosas alegacións 
coa redacción da ordenanza, para 
ver que as nosas propostas non 
están recollidas no texto 
definitivo. En consecuencia, se 
alguén faltou ao pacto, 
evidentemente,  foi o que 
redactou, finalmente, a 
ordenanza.  
 
 
Propuxemos que os usuarios, por 
exemplo, puidesen elixir a súa 
vivenda ou o seu traballo, á hora 
de decidirse pola zona de 
residente e vostedes 
contestáronnos que así se podían 
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Obviamente, si nosotros decimos 
que puedan entre residencia o 
lugar de trabajo, se refiere a las 
personas empadronadas, no a las 
que vienen de fuera.  
 
 
A las diecisiete horas y cuarenta 
y nueve minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
Desde luego, si han estudiado las 
ocupaciones en los distintos 
sectores. Han dicho que 
necesitarían más parquímetros y 
que la empresa no los va a 
comprar y que van a seguir 
estudiándolo, o como usted había 
apuntado,  van a poner en marcha 
un proyecto piloto. Desde luego. 
¿Cuánto tiempo más de estudio 
necesita, señor Grandío? Más 
meses. Llevamos 18 meses para la 
primera propuesta en tema de 
movilidad que se haya visto aquí, 
en este Pleno. Propusimos que no 
se sancionara a quien se 
equivocase en el número de 
matrícula. Dicen que el software 
no lo permite. Desde luego, 
estamos a lo que le, que 
comentaba antes. Es la ordenanza 
del software, no la ordenanza de 
movilidad. Desde luego, si 
necesita también, como 
señalamos, porque era necesario 
incorporar la matrícula al tique, 
para los que pagan manualmente y 
lo dejan encima del recibo y que 
pueda pasar, como ha dicho la 
representante del Bloque 
Nacionalista, a otros usuarios. 
¡Claro, no lo permite el software! 
Dice que no va a influir en el 

aproveitar os de fóra. 
Obviamente, se nós dicimos que 
poidan entre residencia ou lugar 
de traballo, refírese ás persoas 
empadroadas, non ás que veñen 
de fóra.  
 
Ás dezasete horas e corenta e 
nove minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
Desde logo, se estudaron as 
ocupacións nos distintos sectores. 
Dixeron que necesitarían máis 
parquímetros e que a empresa 
non os vai a comprar e que van 
seguir estudándoo, ou como 
vostede apuntara,  van poñer en 
marcha un proxecto piloto. Desde 
logo. Canto tempo máis de estudo 
necesita, señor Grandío? Máis 
meses. Levamos 18 meses para a 
primeira proposta en tema de 
mobilidade que se viu aquí, neste 
Pleno. Propuxemos que non se 
sancionase a quen se equivocase 
no número de matrícula. Din que 
o software non o permite. Desde 
logo, estamos ao que lle, que 
comentaba antes. É a ordenanza 
do software, non a ordenanza de 
mobilidade. Desde logo, se 
necesita tamén, como sinalamos, 
porque era necesario incorporar 
a matrícula ao tícket, para os que 
pagan manualmente e déixano 
encima do recibo e que poida 
pasar, como dixo a representante 
do Bloque Nacionalista, a outros 
usuarios. Claro, non o permite o 
software! Di que non vai influír 
no número de traballadores da 
ORA. Veremos! Veremos con esas 
directrices, se non se reduciría o 
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número de trabajadores de la 
ORA. ¡Veremos! Veremos con 
esas directrices, si no se reduciría 
el número de personal con lo que 
puede hacer un vehículo, 
simplemente contemplando 
matrículas. Insisto, señor Ferreiro, 
estoy seguro de que ni ustedes 
mismos se dieron cuenta de la foto 
fija que dibujaban con esas 
modificaciones en tema de 
movilidad y creo sinceramente 
que, si ustedes defienden un 
modelo distinto de movilidad, 
estas modificaciones de la ORA, 
en modo alguno, van en esa 
dirección, sino, precisamente, en 
dirección contraria. Por eso, 
reitero que debería retirar este 
punto del Orden del Día y adaptar 
la Ordenanza de la ORA  a los 
planes de Movilidad que 
realmente queremos, 
aparentemente, tanto ustedes, la 
Marea, como en el Partido 
Socialista. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí. Gracias. 
 
Me preocupa más lo que repite 
aquí, señor Grandío. Es que, al 
final, lo que veo y lo que lo 
confirmo, es que no tienen 
absolutamente ni idea, no tienen 
absolutamente ni idea de trabajar 
un asunto, ni de gestionar un 
asunto. Lamentablemente en este 

número de persoal co que pode 
facer un vehículo, simplemente 
contemplando matrículas. Insisto, 
señor Ferreiro, estou seguro de 
que nin vostedes mesmos déronse 
conta da foto fixa que debuxaban 
con esas modificacións en tema 
de mobilidade e creo 
sinceramente que, se vostedes 
defenden un modelo distinto de 
mobilidade, estas modificacións 
da ORA, de ningún xeito, van 
nesa dirección, senón, 
precisamente en dirección 
contraria. Por iso, reitero que 
debería retirar este punto da 
Orde do Día e adaptar a 
Ordenanza da ORA  aos plans de 
Mobilidade que realmente 
queremos, aparentemente, tanto 
vostedes, a Marea, como no 
Partido Socialista. Moitas grazas. 
 
 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si. Grazas. 
 
Preocúpame máis o que repite 
aquí, señor Grandío. É que, ao 
final, o que vexo e o que o 
confirmo, é que non teñen 
absolutamente nin idea, non teñen 
absolutamente nin idea de 
traballar un asunto, nin de 
xestionar un asunto. 
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tema, como en otros, empezaron 
dando bandazos y  siguen dando 
bandazos. Empezaron estudiando 
la municipalización de la ORA, 
por la borda 1.000.000 de euros, 
en prórrogas innecesarias de la 
caja de todos los coruñeses. 
Luego, reconocieron que  no era 
posible municipalizar, sin poner 
en riesgo las arcas municipales y 
acabaron firmando el contrato 
planificado por el ejecutivo del 
Partido Popular y, que por fin, por 
fin elimina de plano el déficit que 
el Ayuntamiento venía arrastrando 
del año 2005. Le corresponde a 
usted, señor Grandío, leerse los 
pliegos, estudiarlos y poner en 
funcionamiento el contrato, 
incluidos los indicadores de 
calidad que están incluidos en los 
pliegos y que no ha sido capaz. 
 
 
Casi dos años, dedicado el 
Gobierno de la Marea a estudiar la  
modificación de la Ordenanza de 
la ORA  y tristemente, culmina 
con matrícula de honor en 
incompetencia. Ya se lo dije en el 
Pleno de agosto. No ha avanzado 
nada; no ha cogido alegaciones 
que mejoraban el texto y 
aportaban seguridad jurídica, no 
ha negociado nada, con nadie, a 
pesar de ser un gobierno en 
minoría. El texto que nos 
proponen dista mucho de ser el 
que merece esta ciudad. Una 
ordenanza moderna que sirva para 
dar respuesta a las necesidades de 
los ciudadanos en materia de 
ORA, respetando el objetivo de 
facilitar la rotación y optimizar el 
espacio disponible, implementado 

Lamentablemente neste tema, 
como noutros, empezaron dando 
bandazos e  seguen dando 
bandazos. Empezaron estudando 
a municipalización da ORA,  pola 
borda 1.000.000 de euros, en 
prórrogas innecesarias da caixa 
de todos os coruñeses. Logo, 
recoñeceron que  non era posible 
municipalizar, sen poñer en risco 
as arcas municipais e acabaron 
asinando o contrato planificado 
polo  executivo do Partido 
Popular e, que por fin, por fin 
elimina de plano o déficit que o 
Concello viña arrastrando do ano 
2005. Correspóndelle a vostede, 
señor Grandío, lerse os pregos, 
estudalos e poñer en 
funcionamento o contrato, 
incluídos os indicadores de 
calidade que están incluídos nos 
pregos e que non foi capaz. 
 
Case dous anos, dedicado o 
Goberno da Marea para estudar 
a  modificación da Ordenanza da 
ORA  e tristemente, culmina con 
matrícula de honra en 
incompetencia. Xa llo dixen no 
Pleno de agosto. Non avanzou 
nada; non colleu alegacións que 
melloraban o texto e achegaban 
seguridade xurídica, non 
negociou nada, con ninguén, a 
pesar de ser un goberno en 
minoría. O texto que nos 
propoñen dista moito de ser o que 
merece esta cidade. Unha 
ordenanza moderna que sirva 
para dar resposta ás necesidades 
dos cidadáns en materia de ORA, 
respectando o obxectivo de 
facilitar a rotación e optimizar o 
espazo dispoñible, implementado 
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criterios de movilidad sostenible y 
no a la contra como hace, 
perjudicando a residentes y 
comerciantes y generando mayor 
demanda de estacionamiento. ¿Y 
son ustedes  los que hablan de 
reducir los coches, señor Concejal 
de Movilidad Sostenible? No sé 
cómo no se pone colorado. Y por 
si esto fuera poco, no son capaces, 
ni siquiera, de asegurar que los 
futuros ingresos de la anulación 
de denuncia,  vayan a donde tiene 
que ir, a la caja municipal. No son 
capaces de defender los intereses 
del Ayuntamiento y de todos los 
coruñeses. La ciudad no puede 
perder esos ingresos, porque son 
suyos. Los ingresos adicionales, 
se lo dije, de la implantación de la 
anulación de denuncia, exigido 
técnicamente en los pliegos que 
rigen el contrato, no supone 
modificación alguna del coste del 
servicio. Y por tanto, tienen  que 
ir sí o sí, a las arcas municipales. 
Además, se lo dije en repetidas 
ocasiones. Si las multas por 
sanción en zona ORA van a la 
Caja Municipal, la recaudación de 
la anulación de denuncia tiene que 
ir a la misma caja. No se pueden 
desviar a la empresa 
concesionaria, porque supondría, 
supondría unos ingresos,  a 
mayores, de los inicialmente 
previstos en el contrato y por 
tanto, no deben añadirse a la 
empresa, a la concesionaria, 
beneficios no fijados en el 
contrato, señora Veira, no fijados 
en el contrato, no contemplados 
en el estudio económico. Léase 
usted los pliegos también. 
 

criterios de mobilidade 
sustentable e non á contra como 
fai, prexudicando a residentes e 
comerciantes e xerando maior 
demanda de estacionamento. E 
son vostedes  os que falan de 
reducir os coches, señor 
Concelleiro de Mobilidade 
Sustentable? Non sei como non se 
pon colorado. E por se isto fose 
pouco, non son capaces, nin 
sequera, de asegurar que os 
futuros ingresos da anulación de 
denuncia,  vaian onde ten que ir, 
á caixa municipal. Non son 
capaces de defender os intereses 
do Concello e de todos os 
coruñeses. A cidade non pode 
perder eses ingresos, porque son 
seus. Os ingresos adicionais, 
díxenllo, da implantación da 
anulación de denuncia, esixido 
tecnicamente nos pregos que 
rexen o contrato, non supón 
modificación algunha do custo do 
servizo. E por tanto, teñen  que ir 
si ou si, ás arcas municipais. 
Ademais, díxenllo en repetidas 
ocasións. Se as multas por 
sanción en zona ORA van á Caixa 
Municipal, a recadación da 
anulación de denuncia ten que ir 
á mesma caixa. Non se poden 
desviar á empresa concesionaria, 
porque supoñería, supoñería uns 
ingresos,  a maiores, dos 
inicialmente previstos no contrato 
e por tanto, non deben engadirse 
á empresa, á concesionaria, 
beneficios non fixados no 
contrato, señora Veira, non 
fixados no contrato, non 
contemplados no estudo 
económico. Léase vostede os 
pregos tamén. 
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Le repito, no se pueden desviar a 
la  empresa concesionaria, que es 
lo que veo que ustedes pretenden. 
No vamos a compartir su chapuza 
ni su responsabilidad. Debía usted 
haber retirado el Orden del Día, 
para no seguir perjudicando más 
con este asunto. Y si necesita 
ayuda, se la damos, pero pídala 
antes. No me haga, como el otro 
día, en la Comisión de Movilidad 
pidiéndome modelos y 
ordenanzas, a estas alturas.  
 
 
Aplíquese, señor Grandío. Ya el 
señor Varela le quitó 
competencias con esa nueva 
dirección de área de Movilidad, 
creada en Urbanismo y a este paso 
le va a quitar también… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire, 
por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí, remato. 
 
Y a este paso le va a quitar, 
también, la ORA. Y se va a 
convertir usted en el Concejal 
cuchara, que ni pincha, ni corta. 
Ahora bien, no sé si va a dar 
abasto el señor Varela, porque 
tuvo que asumir, también, las 
competencias de la señora Delso, 
de la chapuza de los 15.000.000 
de pérdida del Eidus y, entre 
otros, tiene que agilizar, también, 
la tramitación de las denuncias. 
 

 
Repítolle, non se poden desviar á  
empresa concesionaria, que é o 
que vexo que vostedes pretenden. 
Non imos compartir a súa 
chapuza nin a súa 
responsabilidade. Debía vostede 
retirar a Orde do Día, para non 
seguir prexudicando máis con 
este asunto. E se necesita axuda, 
dámoslla, pero pídaa antes. Non 
me faga, como o outro día, na 
Comisión de Mobilidade 
pedíndome modelos e ordenanzas, 
a estas alturas.  
 
Aplíquese, señor Grandío. Xa o 
señor Varela quitoulle 
competencias con esa nova 
dirección de área de Mobilidade, 
creada en Urbanismo e a este 
paso vaille a quitar tamén… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire, 
por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si, remato. 
 
E a este paso vaille quitar, tamén, 
a ORA. E vaise a converter 
vostede no Concelleiro culler, que 
nin pica, nin curta. Agora ben, 
non sei se vai dar abasto o señor 
Varela, porque tivo que asumir, 
tamén, as competencias da señora 
Delso, da chapuza dos 15.000.000 
de perda do Eidus e, entre outros, 
ten que axilizar, tamén, a 
tramitación das denuncias. 
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Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Señor Díaz. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Grazas, Alcalde. 
 
Pois, bueno, outra vez, outro 
Pleno máis. Os grandes xestores, 
os guardiáns da verdade absoluta 
veñen a darnos leccións de 
xestión. O Partido Popular, aquel 
que caeu na vergoña da Pikachu, 
coa xestión, dentre outros, este 
propio contrato, vén hoxe a darnos 
leccións. O Partido Popular, aquel 
que ten a ben, defender a 
especulación cos terreos públicos 
da cidadanía na Solana, vén hoxe 
a darnos leccións. O Partido 
Popular, o responsable das 
políticas estatais que fan afogar ás 
administracións locais, veñen a 
darnos leccións. Ese mismo 
partido Popular que clama no 
Pleno de hoxe, porque o Concello 
debe asegurar a recadación dun 
traballo que foi voso e mal 
executado, que é asegurar esa 
cuestión nos pregos de 
prescripcións técnicas do contrato. 
Así é, señora Freire. Este Partido 
Popular, o da Pikachu, o da 
Solana, vénnos a dar leccións de 
xestión. Señora Freire, non veña 
por aquí con esas.  
 
 
E, señor Dapena, acordos… 
Despois de mediar durante meses 

Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Señor Díaz. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Grazas, Alcalde. 
 
Pois, bo, outra vez, outro Pleno 
máis. Os grandes xestores, os 
guardiáns da verdade absoluta 
veñen a darnos leccións de 
xestión. O Partido Popular, aquel 
que caeu na vergoña da Pikachu, 
coa xestión, dentre outros, este 
propio contrato, vén hoxe a 
darnos leccións. O Partido 
Popular, aquel que ten a ben, 
defender a especulación cos 
terreos públicos da cidadanía na 
Solana, vén hoxe a darnos 
leccións. O Partido Popular, o 
responsable das políticas estatais 
que fan afogar ás administracións 
locais, veñen a darnos leccións. 
Ese mismo partido Popular que 
clama no Pleno de hoxe, porque o 
Concello debe asegurar a 
recadación dun traballo que foi 
voso e mal executado, que é 
asegurar esa cuestión nos pregos 
de prescripcións técnicas do 
contrato. Así é, señora Freire. 
Este Partido Popular, o da 
Pikachu, o da Solana, vénnos a 
dar leccións de xestión. Señora 
Freire, non veña por aquí con 
esas.  
 
E, señor Dapena, acordos… 
Despois de mediar durante meses 
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con esta ordenanza, con este texto 
da ordenanza, co fin de sacar un 
texto consensuado, o acordo, 
rómpese hoxe a dúas horas do 
Pleno. De verdade, que o que 
parece reflexar isto é, que a 
ordenanza a vos é o que menos 
vos importa desto. Sitúense. 
Defínanse de que lado do Pleno 
están  e sitúense. Na Comisión  
conta unha cousa e no Pleno 
cantan outra, porque o que se 
entende da vosa intervención é a 
do bloqueo a do? Grupo de 
Goberno, o bloqueo do Grupo de 
Goberno.  Como nos orzamentos  
ou como na Edar de Bens. Eso é o 
que arrecende da vosa 
intervención. E por ese bloqueo, a 
xente de fóra que non entende, vai 
a quedar sen cuestións que son 
básicas  para eles. Problemas de 
partido que influen na vida da 
xente, que a xente se quede  sen 
anulación de denuncia, que a 
xente se quede sen posibilidade de 
utilización dunha zona azul, en 
base aos seus problemas de 
mobilidade. 
 
A las diecisiete horas y 
cincuenta y seis minutos entra 
en el Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
Señor Dapena, por favor, 
reflexione. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación dos 
asuntos 3 e 4 da Orde do Día. 
 

con esta ordenanza, con este texto 
da ordenanza, co fin de sacar un 
texto consensuado, o acordo, 
rómpese hoxe a dúas horas do 
Pleno. De verdade, que o que 
parece reflexar isto é, que a 
ordenanza a vos é o que menos 
vos importa desto. Sitúense. 
Defínanse de que lado do Pleno 
están e sitúense. Na Comisión  
conta unha cousa e no Pleno 
cantan outra, porque o que se 
entende da vosa intervención é a 
do bloqueo a do? Grupo de 
Goberno, o bloqueo do Grupo de 
Goberno.  Como nos orzamentos  
ou como na Edar de Bens. Eso é o 
que arrecende da vosa 
intervención. E por ese bloqueo, a 
xente de fóra que non entende, vai 
quedar sen cuestións que son 
básicas  para eles. Problemas de 
partido que influen na vida da 
xente, que a xente se quede  sen 
anulación de denuncia, que a 
xente se quede sen posibilidade de 
utilización dunha zona azul, en 
base aos seus problemas de 
mobilidade. 
 
Ás dezasete horas e cincuenta e 
seis minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
Señor Dapena, por favor, 
reflexione. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación dos 
asuntos 3 e 4 da Orde do Día. 
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Asunto número 3. Aprobación  
definitiva do expediente de 
modificación da Ordenanza Fiscal 
número 21. 
 
Votación asunto número tres 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número tres, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor  el Grupo Municipal 
de la Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Hai un empate, co cal deberemos 
volver a votar. 
 
Votos a favor da aprobación 
definitiva… 
 
Segunda votación del asunto 
número tres 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a segunda votación el 
asunto número tres, 

Asunto número 3. Aprobación  
definitiva do expediente de 
modificación da Ordenanza 
Fiscal número 21. 
 
Votación asunto número tres 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número tres, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor  o Grupo Municipal 
da Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Hai un empate, co cal deberemos 
volver votar. 
 
Votos a favor da aprobación 
definitiva… 
 
Segunda votación do asunto 
número tres 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a segunda votación o 
asunto número tres, producíndose 
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produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobado o asunto número 
tres, en virtude do voto de 
calidade do presidente. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Desestimar las 
siguientes alegaciones: 
 
Alegaciones presentadas por Dª 
Rosa Gallego Neira, en 
representación del Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
con fecha de entrada en el registro 
municipal el 23 de septiembre de 
2016 (Registro núm. 21544/2016 
y código identificador 
RMPE100GMG). 
 
 
Segundo.- Aprobar 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobado o asunto número 
tres, en virtude do voto de 
calidade do presidente. 
 

Acordo 
 

Primeiro.- Desestimar as 
seguintes alegacións: 
 
Alegacións presentadas por Dª. 
Rosa Gallego Neira, en 
representación do Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
con data de entrada no rexistro 
municipal o 23 de setembro de 
2016 (Rexistro núm. 21544/2016 
e código identificador 
RMPE100GMG). 
 
 
Segundo.- Aprobar 
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definitivamente la modificación 
de la Ordenanza Fiscal n° 21 
reguladora de la tasa que rige el 
estacionamiento de vehículos de 
tracción mecánica en las vías 
públicas, que figura como 
documento Anexo del presente 
acuerdo. 
 
Tercero.- La modificación 
aprobada entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Cuarto.- El texto íntegro de la 
modificación de la Ordenanza 
Fiscal se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, entrando 
en vigor al día siguiente de su  
publicación en el BOP, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 17.4 
del RDL 2/2004, de 5 de marzo 
por el que se aprueba el TRLRHL 
"En la disposición Final de cada 
Ordenanza se consignará la fecha 
de su aprobación y la del inicio de 
su vigencia". 
 
Quinto.- Facultar al Alcalde - 
Presidente tan ampliamente como 
en derecho sea posible para 
garantizar la plena efectividad del 
presente acuerdo  

 
Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Asunto número catro. Aprobación 
definitiva da Ordenanza do 
Servizo Público de Ordenación e 
Regulación do Aparcadoiro. 
 
Votación del asunto número 4 
 

definitivamente a modificación da 
Ordenanza Fiscal n° 21 
reguladora da taxa que rexe o 
estacionamento de vehículos de 
tracción mecánica nas vías 
públicas, que figura como 
documento Anexo do presente 
acordo. 
 
Terceiro.- A modificación 
aprobada entrará en vigor ao día 
seguinte da súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia. 
 
Cuarto.- O texto íntegro da 
modificación da Ordenanza 
Fiscal publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia, entrando en 
vigor ao día seguinte da súa  
publicación no BOP, de acordo 
co establecido no art. 17.4 do 
RDL 2/2004, de 5 de marzo polo 
que se aproba o TRLRHL "Na 
disposición Final de cada 
Ordenanza consignarase a data 
da súa aprobación e a do inicio 
da súa vixencia". 
 
Quinto.- Facultar ao Alcalde - 
Presidente, tan amplamente como 
en dereito sexa posible, para 
garantir a plena efectividade do 
presente acordo  
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Asunto número catro. Aprobación 
definitiva da Ordenanza do 
Servizo Público de Ordenación e 
Regulación do Aparcadoiro. 
 
Votación do asunto número 4 
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Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número cuatro, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota  en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitado o asunto número 
catro. 
 
Señor Secretario General 
 
Control y seguimiento de la 
Gestión. 
 
II – CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN. 
 
6 – Toma de conocimiento 
Resoluciones y Decretos. 
 
Asunto: Toma de conocimiento 
de las resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la número 
quince mil trescientos uno 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitado o asunto número 
catro. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Control e Seguimento da Xestión. 
 
 
II – CONTROL E 
SEGUIMENTO DA XESTIÓN 
 
 
6 – Toma de coñecemento 

Resolucións e Decretos. 
 
Asunto: Toma de coñecemento 
das resolucións da Xunta de 
Goberno Local, desde a número 
quince mil trescentos un (15.301), 
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(15.301), de veinticuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis, a 
la número diecisiete mil 
setecientos (17.700), de veinte de 
diciembre de dos mil dieciséis. 
 
Y de los decretos de la Alcaldía, 
desde el número seis mil 
trescientos uno (6.301), de 
veinticinco de noviembre de dos 
mil dieciséis, al número seis mil 
novecientos (6.900), de quince de 
diciembre de dos mil dieciséis. 
 
2º.- Mociones. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Moi ben, comezamos a defensa 
das mocións. 
 
En primeiro lugar, votando sobre 
a urxencia de todas as mocións 
presentadas. Votos a favor da 
urxencia das mocións 
 
Votación de la urgencia de las 
mociones 
 
Sometidas por la Presidencia las 
mociones presentadas por los 
distintos Grupos Municipales, a la 
preceptiva declaración de 
urgencia, se produce el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota  a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 

de vinte e catro de novembro de 
dous mil dezaseis, á número 
dezasete mil setecentos (17.700), 
de vinte de decembro de dous mil 
dezaseis. 
 
E dos decretos da Alcaldía, desde 
o número seis mil trescentos un 
(6.301), de vinte e cinco de 
novembro de dous mil dezaseis, 
ao número seis mil novecentos 
(6.900), de quince de decembro de 
dous mil dezaseis. 
 
2º.- Mocións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Moi ben, comezamos a defensa 
das mocións. 
 
En primeiro lugar, votando sobre 
a urxencia de todas as mocións 
presentadas. Votos a favor da 
urxencia das mocións. 
 
Votación da urxencia das 
mocións 
 
Sometidas pola Presidencia as 
mocións presentadas polos 
distintos Grupos Municipais, á 
preceptiva declaración de 
urxencia, prodúcese o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota  a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor  el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Primeira moción do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, relativa ao arquivo da 
causa que investiga o asesinato de 
Francisco Javier Romero 
Taboada, “Jimmy”. Ten a palabra 
a señora Veira. 
 
Ten a palabra a señora Veira, para 
a lectura da parte dispositiva da 
moción. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
Primera.- Moción sobre el 
archivo de causa que investiga 
el asesinato de Francisco Javier 
Romero Taboada “Jimmy” 
 

Intervenciones 
 

Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 
 
1. Esixir a reapertura da causa a 

 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor  o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Primeira moción do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, relativa ao arquivo da 
causa que investiga o asesinato 
de Francisco Javier Romero 
Taboada, “Jimmy”. Ten a 
palabra a señora Veira. 
 
Ten a palabra a señora Veira, 
para a lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Mocións do Grupo Municipal 
doBloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
Primeira.- Moción sobre o 
arquivo de causa que investiga o 
asasinato de Francisco Javier 
Romero Taboada “Jimmy” 
 

Intervencións 
 

Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 
 
1. Esixir a reapertura da causa a 
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fin de dar cos culpables do 
asasinato de Francisco Javier 
Romero Taboada, “Jimmy”. 
 
2. Demandar das instancias 
xudiciais o máximo dos esforzos e 
implicación para rematar coa 
impunidade que existe arredor 
deste caso. 
 
Presidencia 
 
Moitas, grazas, señora Veira. Ten 
a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Xa temos falado en algunha 
ocasión deste caso, mais, 
volvemos a tráelo, porque, bueno, 
vimos de coñecer, efectivamente, 
como se sobreseía, pois,  a causa 
que pretendía resolver o asesinato 
de Jimmy.  
 
Como saben a xente que está neste 
Pleno e a que nos escoita, a mañá 
do domingo 30 de novembro de 
2014, ao redor dun centenar de 
seareiros e seareiras do Real Club 
Deportivo da Coruña, 
desprazabanse a Madrid para 
asistir ao partido de fútbol entre o 
Atléntico de Madrid e o 
Deportivo. Porén, o que debía de 
ter sido un espectáculo deportivo 
tinguiuse de sangue e rematou co 
asesinato do afeccionado 
deportivista, Javier Romero 
Taboada, “Jimmy”, con outro 
seareiro, apaleado e guindado ao 
río Manzanares e con múltiples  
seareiros feridos e 
policontusionados. 

fin de dar cos culpables do 
asasinato de Francisco Javier 
Romero Taboada, “Jimmy”. 
 
2. Demandar das instancias 
xudiciais o máximo dos esforzos e 
implicación para rematar coa 
impunidade que existe arredor 
deste caso. 
 
Presidencia 
 
Moitas, grazas, señora Veira. Ten 
a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Xa temos falado en algunha 
ocasión deste caso, mais, 
volvemos a tráelo, porque, bo, 
vimos de coñecer, efectivamente, 
como se sobreseía, pois,  a causa 
que pretendía resolver o asesinato 
de Jimmy.  
 
Como saben a xente que está 
neste Pleno e a que nos escoita, a 
mañá do domingo 30 de 
novembro de 2014, ao redor dun 
centenar de seareiros e seareiras 
do Real Club Deportivo da 
Coruña, desprazabanse a Madrid 
para asistir ao partido de fútbol 
entre o Atléntico de Madrid e o 
Deportivo. Porén, o que debía de 
ter sido un espectáculo deportivo 
tinguiuse  de sangue e rematou co 
asesinato do afeccionado 
deportivista, Javier Romero 
Taboada, “Jimmy”, con outro 
seareiro, apaleado e guindado ao 
río Manzanares e con múltiples  
seareiros feridos e 
policontusionados. 
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Como é de dominio público, as 
inmediacións do estadio de fútbol 
do Vicente Calderón de Madrid, 
foron  o escenario dun ataque 
brutal planificado e dunha 
violencia cruel, exacerbada horas 
antes do inicio do partido de 
fútbol entre ambas equipos. A súa 
chegada ás inmediacións do 
estadio, os afeccionados do 
Deportivo foron violentamente 
atacados por un númeroso grupo 
organizado e armado, de ideolixía 
neonazi, conformado tanto por 
integrantes do fronte atlético, 
como outros grupos doutras partes 
do estado español e mesmo da 
Europa do leste. Hinchas do 
Riazor-Blues e doutras peñas 
atoparonse con máis de 150 ultras 
neonazis que lles agardaban 
armados con barras de ferro, paus, 
navallas, cóitelos e outros 
obxectos, convertendo a chegada 
dos coruñeses nunha auténtica 
emboscada. Como consecuencia 
de este ataque, numerosos 
seguidores do Deportivo foron 
vítimas de golpes e tiveron que ser 
atendidos en centros hospitalarios. 
A peor parte levouna Jimmy, o 
hincha branquiazul asesinado, que 
morreu despois de ter sido 
golpeado fortemente na cabeza e 
pateado e, por se isto non fose 
suficientemente cruel, logo, foi 
guindado ao río Manzanares. 
Permaneceu media hora na auga 
sen que ninguén o socorrese, 
facendo varios intentos por 
manterse a flote, ao tempo que 
pedía auxilio ante a inacción dos 
escasos axentes presentes na zona. 
Foi rescatado por unha unidade de 

 
Como é de dominio público, as 
inmediacións do estadio de fútbol 
do Vicente Calderón de Madrid, 
foron  o escenario dun ataque 
brutal planificado e dunha 
violencia cruel, exacerbada horas 
antes do inicio do partido de 
fútbol entre ambas equipos. A súa 
chegada ás inmediacións do 
estadio, os afeccionados do 
Deportivo foron violentamente 
atacados por un númeroso grupo 
organizado e armado, de ideolixía 
neonazi, conformado tanto por 
integrantes do fronte atlético, 
como outros grupos doutras 
partes do estado español e mesmo 
da Europa do leste. Hinchas do 
Riazor-Blues e doutras peñas 
atoparonse con máis de 150 
ultras neonazis que lles 
agardaban armados con barras 
de ferro, paus, navallas, cóitelos e 
outros obxectos, convertendo a 
chegada dos coruñeses nunha 
auténtica emboscada. Como 
consecuencia de este ataque, 
numerosos seguidores do 
Deportivo foron vítimas de golpes 
e tiveron que ser atendidos en 
centros hospitalarios. A peor 
parte levouna Jimmy, o hincha 
branquiazul asesinado, que 
morreu despois de ter sido 
golpeado fortemente na cabeza e 
pateado e, por se isto non fose 
suficientemente cruel, logo, foi 
guindado ao río Manzanares. 
Permaneceu media hora na auga 
sen que ninguén o socorrese, 
facendo varios intentos por 
manterse a flote, ao tempo que 
pedía auxilio ante a inacción dos 
escasos axentes presentes na 
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mergullo dos bombeiros, pero 
pouco puideron facer pola súa 
vida os equipos de emerxencia, os 
equipos de emerxencia, porque 
presentaba xa, parada 
cardiorespiratoria. Ademais do 
asesinato de Jimmy, do 
apaleamento brutal a outro  
seareiro, ao que tamén, lanzaron 
ao Manzanares e a cantidade de 
feridos, tanto por arma branca 
como por obxectos contundentes, 
numerosos seguidores 
deportivistas foron  sancionados 
pola Secretaría de Estado de 
Seguridade, impoñéndoselles 
escandalosas sancións cifradas, 
até 60.000 euros. E alén da 
prohibición de acceso a calquera 
recinto deportivo por un período 
de 5 anos.  
 
 
Sendo este o relato dos feitos e 
sendo, pois, tamén confirmada esa 
emboscada, por diferentes 
investigacións e transcorridos 
dous anos e apenas un mes desa 
data, a familia e os amigos de 
Francisco José Romero Taboada, 
“Jimmy”, a masa social 
deportivista, o propio Real Club 
Deportivo da Coruña, en xeral, 
toda a cidade da Coruña, asistimos 
con perplexidade como o xuíz 
Pedro Merchante Somalo ditou 
sobresemento provisional e o 
arquivo da causa que investiga a 
morte  do seareiro deportivo. 
Vemos así, con desolación, como 
o último dos maxistrados que 
asumiu a  instrucción xudicial, 
contra o criterio dos 
investigadores policiais, decide 
arquivar o expediente, baixo o 

zona. Foi rescatado por unha 
unidade de mergullo dos 
bombeiros, pero pouco puideron 
facer pola súa vida os equipos de 
emerxencia, os equipos de 
emerxencia, porque presentaba 
xa, parada cardiorespiratoria. 
Ademais do asesinato de Jimmy, 
do apaleamento brutal a outro  
seareiro, ao que tamén, lanzaron 
ao Manzanares e a cantidade de 
feridos, tanto por arma branca 
como por obxectos contundentes, 
numerosos seguidores 
deportivistas foron  sancionados 
pola Secretaría de Estado de 
Seguridade, impoñéndoselles 
escandalosas sancións cifradas, 
até 60.000 euros. E alén da 
prohibición de acceso a calquera 
recinto deportivo por un período 
de 5 anos.  
 
Sendo este o relato dos feitos e 
sendo, pois, tamén confirmada 
esa emboscada, por diferentes 
investigacións e transcorridos 
dous anos e apenas un mes desa 
data, a familia e os amigos de 
Francisco José Romero Taboada, 
“Jimmy”, a masa social 
deportivista, o propio Real Club 
Deportivo da Coruña, en xeral, 
toda a cidade da Coruña, 
asistimos con perplexidade como 
o xuíz Pedro Merchante Somalo 
ditou sobresemento provisional e 
o arquivo da causa que investiga 
a morte  do seareiro deportivo. 
Vemos así, con desolación, como 
o último dos maxistrados que 
asumiu a  instrucción xudicial, 
contra o criterio dos 
investigadores policiais, decide 
arquivar o expediente, baixo o 
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argumento de que non pode 
identificar os autores da morte de 
Jimmy, facendo caso omiso, como 
dicimos, aos detallados informes 
policiais. 
 
Ante esta situación, entendemos 
que resulta patente a impunidade 
da que gozan algúns grupos, pois, 
de extrema dereita e grupos 
neonazis no estado español. 
Cremos que hai que facer xustiza 
e na xustiza, precisamente, coa 
morte de Jimmy. Cremos que así a 
Coruña o reclama. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas, grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Que tal? Buenas tardes a todas 
las personas que están aquí en el 
Salón de Plenos y también a todos 
los que nos siguen por los 
diferentes medios de 
comunicación. 
 
Bueno, lo que esperamos de la 
justicia es precisamente eso, que 
sea justa, que haga justicia. En el 
caso de la muerte de Jimmy, no es 
fácil entender que el Juzado de 
Instrucción número 20 de Madrid 
emitiera un auto que archivaba 
provisonalmente las actuaciones, 
al no poder encontrar al autor o 
los autores de la muerte de 
Francisco Javier Romero. Un 

argumento de que non pode 
identificar os autores da morte de 
Jimmy, facendo caso omiso, como 
dicimos, aos detallados informes 
policiais. 
 
Ante esta situación, entendemos 
que resulta patente a impunidade 
da que gozan algúns grupos, pois, 
de extrema dereita e grupos 
neonazis no estado español. 
Cremos que hai que facer xustiza 
e na xustiza, precisamente, coa 
morte de Jimmy. Cremos que así 
a Coruña o reclama. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas, grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Que tal? Boas tardes a todas as 
persoas que están aquí no Salón 
de Plenos e tamén a todos os que 
nos seguen polos diferentes 
medios de comunicación. 
 
 
Bo, o que esperamos da xustiza é 
precisamente iso, que sexa xusta, 
que faga xustiza. No caso da 
morte de Jimmy, non é fácil 
entender que o Juzado de 
Instrución número 20 de Madrid 
emitise un auto que arquivaba 
provisonalmente as actuacións, 
ao non poder atopar ao autor ou 
os autores da morte de Francisco 
Javier Romeu. Un arquivo en 
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archivo en contra de los informes 
de la fiscalía, de las  
investigaciones de la policía, con 
más de 101 detenidos y 
grabaciones en vídeo del suceso. 
“De las diligencias practicadas, no 
se ha podido determinar quién o 
quiénes han sido los autores ni de 
las lesiones a Santiago, ni de la 
muerte de Francisco”, recoge la 
resolución.  
 
Todas y todos sabemos que estos 
casos son socialmente polémicos 
y controvertidos, pero la justicia 
debe abstraerse de la presión 
social e intentar resolver el caso. 
Por eso, nos adherimos a esta 
moción del BNG y solicitamos el  
esclarecimiento de los hechos. 
Esto no supone en modo alguno, 
fomentar o glorificar la violencia, 
ni alentar o justificar peleas, riñas 
o enfrentamientos, que nada tiene 
que ver con el deporte, ni con los 
valores que la práctica deportiva 
alienta y promueve. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Polo Partido Popular, señor 
Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bien. 
 
Buenas tardes a todos, a todas las 
personas que nos acompañan, 
tanto presencialmente como a 
través de streaming; a los 
compañeros de corporación, a los 

contra dos informes da fiscalía, 
das  investigacións da policía, con 
máis de 101 detidos e gravacións 
en vídeo do suceso. “Das 
dilixencias practicadas, non se 
puido determinar quen ou quen 
foron os autores nin das lesións a 
Santiago, nin da morte de 
Francisco”, recolle a resolución.  
 
 
 
Todas e todos sabemos que estes 
casos son socialmente polémicos 
e controvertidos, pero a xustiza 
debe abstraerse da presión social 
e tentar resolver o caso. Por iso, 
adherímonos a esta moción do 
BNG e solicitamos o  
esclarecemento dos feitos. Isto 
non supón de ningún xeito, 
fomentar ou glorificar a 
violencia, nin alentar ou 
xustificar pelexas, rifas ou 
enfrontamentos, que nada ten que 
ver co deporte, nin cos valores 
que a práctica deportiva alenta e 
promove. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Polo Partido Popular, señor 
Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Ben. 
 
Boas tardes a todos, a todas as 
persoas que nos acompañan, 
tanto presencialmente como a 
través de streaming; aos 
compañeiros de corporación, aos 
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medios de comunicación. En fin, 
decir en cualquier caso, que como 
no puede ser de otra manera, pues, 
vamos a apoyar esta moción en 
todos sus puntos. 
 
Mucho ya se ha hablado, me lo ha 
comentado, también, el 
compañero del PSOE. Es decir, la 
Fiscalía lógicamente ha anunciado 
que recurrirá, porque (…) 
inteligencia (…) practicar, según 
ella que (…) arrojar luz al caso, 
como la declaración del testigo 
protegido. Y bueno, muchas más 
cosas que dice el (…). En 
cualquier caso, lógicamente,  
estamos hablando de un asesinato. 
Lo podemos decir, lo podemos 
llamar, como lo podemos definir 
de diferentes maneras, pero el 
último resultado es un asesinato 
con alevosía, con premeditación y  
bueno, pues, desgraciadamente, en 
este caso, le ha tocado  a Jimmy y 
digo, desgraciadamente, porque 
incluso, tal y como han 
transcurrido los hechos, podían 
haber sido muchos más. En 
cualquier caso, decir que, si bien, 
como se ha dicho aquí, no tiene 
nada que ver con el mundo del 
deporte… El deporte presenta  
unos valores totalmente contrarios 
a esta barbarie. En algún momento 
tendremos que decir y reflexionar 
todos juntos, sobre este tipo de 
sucesos, implicación social, 
colectiva de todos los sectores y 
agentes  implicados. Y en 
cualquier caso, decir, como bien 
dice la moción,  de las (…) 
judiciales, no escatimen ni en este, 
ni en ningún otro tipo de 
asesinato. Un asesinato siempre es 

medios de comunicación. En fin, 
dicir en calquera caso, que como 
non pode ser doutra maneira, 
pois, imos apoiar esta moción en 
todos os seus puntos. 
 
Moito xa se falou, comentoumo, 
tamén, o compañeiro do PSOE. É 
dicir, a Fiscalía loxicamente 
anunciou que recorrerá, porque 
(…) intelixencia (…) practicar, 
segundo ela que (…) arroxar luz 
ao caso, como a declaración da 
testemuña protexida. E bo, moitas 
máis cousas que di o (…). En 
calquera caso, loxicamente,  
estamos a falar dun asasinato. 
Podémolo dicir, podémolo 
chamar, como o podemos definir 
de diferentes maneiras, pero o 
último resultado é un asasinato 
con aleivosía, con premeditación 
e  bo, pois, desgraciadamente, 
neste caso, tocoulle  a Jimmy e 
digo, desgraciadamente, porque 
mesmo, tal e como transcorreron 
os feitos, podían ser moitos máis. 
En calquera caso, dicir que, 
aínda que, como se dixo aquí, non 
ten nada que ver co mundo do 
deporte… O deporte presenta  uns 
valores totalmente contrarios a 
esta barbarie. Nalgún momento 
teremos que dicir e reflexionar 
todos xuntos, sobre este tipo de 
sucesos, implicación social, 
colectiva de todos os sectores e 
axentes  implicados. E en 
calquera caso, dicir, como ben di 
a moción,  das (…) xudiciais, non 
escatimen nin en este, nin en 
ningún outro tipo de asasinato. 
Un asasinato sempre é un 
fracaso, un fracaso da sociedade 
no seu conxunto. Non só o 
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un fracaso, un fracaso de la 
sociedad en su conjunto. No sólo 
el máximo de los esfuerzos y la 
implicación, sino todas aquellas 
actuaciones oportunas, que se 
consideren oportunas, relevantes o 
incluso, aquellas que, bien 
consideradas y relevantes, puedan 
dar algo de luz o sacar algo a la  
luz para esclarecer los hechos que, 
desde luego, en ese sentido, todos 
estamos de acuerdo. Se ha pedido, 
lo hemos dicho y, si, 
mantendremos nuestra palabra 
hasta el final, hasta que se 
esclarezcan los hechos, ante lo 
que hemos dicho, un brutal 
asesinato sin explicación, sin 
justificación y con una vida 
humana, menos. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Hola a todos. Moi boa tarde, a 
todos e a todas, presentes e 
ausentes, co desexo, por suposto 
dun 2017 máis próspero e diría 
tamén, ilustrado e combativo. 
Todo indica que será moi 
necesario isto último. Nós 
evidentemente, imos votar a favor 
e tamén, poñer énfase, pensei que 
realmente se ía a falar máis da 
moción, na moción e algunha 
reflexión engadida.  
 
Por un lado, evidentemente é un 

máximo dos esforzos e a 
implicación, senón todas aquelas 
actuacións oportunas, que se 
consideren oportunas, relevantes 
ou mesmo, aquelas que, ben 
consideradas e relevantes, poidan 
dar algo de luz ou sacar algo á  
luz para esclarecer os feitos que, 
desde logo, nese sentido, todos 
estamos de acordo. Pediuse, 
dixémolo e, si, manteremos a nosa 
palabra ata o final, ata que se 
esclarezan os feitos, ante o que 
dixemos, un brutal asasinato sen 
explicación, sen xustificación e 
cunha vida humana, menos. 
 
 
 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Hola a todos. Moi boa tarde, a 
todos e a todas, presentes e 
ausentes, co desexo, por suposto 
dun 2017 máis próspero e diría 
tamén, ilustrado e combativo. 
Todo indica que será moi 
necesario isto último. Nós 
evidentemente, imos votar a favor 
e tamén, poñer énfase, pensei que 
realmente se ía a falar máis da 
moción, na moción e algunha 
reflexión engadida.  
 
Por un lado, evidentemente é un 
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asunto que manifesta gravidade. 
Eu creo que a máis prolongada, in 
crescendo ante nosos ollos, 
durante estes casi dous anos, dun 
xeito humillante, e que en boa 
parte corresponde a actuación e 
responsabilidade do goberno e 
bueno, evidentemente, estamos a 
disposición da familia, da 
resolución deste fatídico caso. A 
nai foi recibida, hai todavía uns 
días, polo Alcalde. Houbo actos 
de apoio, concertos, actividades 
que fixo a Asociación de apoio a 
Jimmy, unha colaboración que 
tamén leva dous anos e tamén 
estamos abertos a calquera 
contribución ou respaldo, 
apoiando, pois, en calquera 
momento, pois, nesa dirección, de 
esclarecemento da verdade, pero 
si que creo, que hai algúns 
aspectos que, bueno, apuntaba, 
dona Avia Veira, que teñen que 
ver, máis aló das particularidades 
dos sucesos xudiciais. Si que o 
caso recibiu ninguneos varios. Eu 
diría, desde moitos medios de 
comunicación; actuacións no seu 
momento, ditadas pola Delegación 
do Goberno. Pensemos, sendo 
responsable Cristina Cifuentes, se 
chegou a extremos (…) ante. 
Pensemos,  xa nos inicios, cando 
se apunta á extracción social e ás 
prácticas de vida do falecido, 
acadando o sensacionalismo máis 
cruel, diría eu. Unha coñecida 
axencia de información, 
supostamente con fontes da 
Policía Nacional, falaba xa, en 
decembro de 2014, dun home con 
antecedentes de malos tratos, de 
tráfico de estupefacientes. Unhas 
declaracións tamén de Javier 

asunto que manifesta gravidade. 
Eu creo que a máis prolongada, 
in crescendo ante nosos ollos, 
durante estes casi dous anos, dun 
xeito humillante, e que en boa 
parte corresponde a actuación e 
responsabilidade do goberno e 
bo, evidentemente, estamos a 
disposición da familia, da 
resolución deste fatídico caso. A 
nai foi recibida, hai todavía uns 
días, polo Alcalde. Houbo actos 
de apoio, concertos, actividades 
que fixo a Asociación de apoio a 
Jimmy, unha colaboración que 
tamén leva dous anos e tamén 
estamos abertos a calquera 
contribución ou respaldo, 
apoiando, pois, en calquera 
momento, pois, nesa dirección, de 
esclarecemento da verdade, pero 
si que creo, que hai algúns 
aspectos que, bo, apuntaba, dona 
Avia Veira, que teñen que ver, 
máis aló das particularidades dos 
sucesos xudiciais. Si que o caso 
recibiu ninguneos varios. Eu 
diría, desde moitos medios de 
comunicación; actuacións no seu 
momento, ditadas pola 
Delegación do Goberno. 
Pensemos, sendo responsable 
Cristina Cifuentes, se chegou a 
extremos (…) ante. Pensemos,  xa 
nos inicios, cando se apunta á 
extracción social e ás prácticas de 
vida do falecido, acadando o 
sensacionalismo máis cruel, diría 
eu. Unha coñecida axencia de 
información, supostamente con 
fontes da Policía Nacional, falaba 
xa, en decembro de 2014 dun 
home con antecedentes de malos 
tratos, tráfico de estupefacientes. 
Unhas declaracións tamén de 
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Tebas quen preside a Liga de 
Fútbol Profesional, que aludían 
tamén, antes, ao falecido, que aos 
agresores. Tebas, por outro lado 
non,… un exemplo seguinte que 
imos falar, un individuo dubidoso 
que rixe ese ente, chamado da 
liga, que no 2010 asinaba contra a 
España das Autonomías. Dunha 
ideoloxía contrastada. Un 
individuo de extrema dereita, de 
afán de protagonismo permanente, 
que se lle podería  ben tolerar, 
pero que permite unha reflexión 
máis global sobre o fútbol 
profesional, eu creo, e as súas 
derivas.  
 
Con Tebas, sen ir máis lonxe e é 
un exemplo, este suceso, en parte, 
pois, a liga de fútbol se convirte 
nun lugar, donde o aficionado non 
ten lugar, ou non cabe, si o 
consumidor (…)  cliente. Con 
Tebas sorprende a falta de 
combatividade, pois, por exemplo 
da liga contra a homofobia. 
 
E isto desemboca  nun tema, pois, 
creo que o máis importante, como 
reflexión desta historia. O papel 
da ultra dereita no Estado. Que 
papel ocupa? Non sei se con c ou 
con k. Hai un hogar social en 
Madrid, de neonazis que ocupan 
tamén e ocupan  terrenos, baixo o 
amparo da asistencia social, 
encubrindolle ás tan trasnoitadas 
como nocivas. Pero, sen ir máis 
lonxe, a vítimas da dictadura 
continúan en fosas comúns, o PP 
repudia a Lei da Memoria 
Histórica  e alcaldes seus reciben 
premios da Fundación Francisco 
Franco. E ademais van recollelos. 

Javier Tebas quen preside a Liga 
de Fútbol Profesional, que 
aludían tamén, antes, ao falecido, 
que aos agresores. Tebas, por 
outro lado non,… un exemplo 
seguinte que imos falar, un 
individuo dubidoso que rixe ese 
ente, chamado da liga, que no 
2010 asinaba contra a España 
das Autonomías. Dunha ideoloxía 
contrastada. Un individuo de 
extrema dereita, de afán de 
protagonismo permanente, que se 
lle podería  ben tolerar, pero que 
permite unha reflexión máis 
global sobre o fútbol profesional, 
eu creo, e as súas derivas.  
 
Con Tebas, sen ir máis lonxe e é 
un exemplo, este suceso, en parte, 
pois, a liga de fútbol se convirte 
nun lugar, donde o aficionado 
non ten lugar, ou non cabe, se o 
consumidor (…) cliente. Con 
Tebas sorprende a falta de 
combatividade, pois, por exemplo 
da liga contra a homofobia. 
 
E isto desemboca  nun tema, pois, 
creo que o máis importante, como 
reflexión desta historia. O papel 
da ultra dereita no Estado, Que 
papel ocupa? Non sei se con c ou 
con k. Hai un hogar social en 
Madrid, de neonazis que ocupan 
tamén e ocupan  terreos, baixo o 
amparo da asistencia social, 
encubrindolle ás tan trasnoitadas 
como nocivas. Pero, sen ir máis 
lonxe, a vítimas da dictadura 
continúan en fosas comúns, o PP 
repudia a Lei da Memoria 
Histórica e alcaldes seus reciben 
premios da Fundación Francisco 
Franco. E ademais van recollelos. 
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Inusitado, nun país democrático.  
Por iso, un se pregunta, 
francamente, a quen votan a 
maioría deses ultras?  
 
Pois, España parece un país no 
que dereita e a extrema dereita 
están na mesma marxe, na que os 
lectores do Mein Kampf non 
teñen reparo en votar a Mariano 
Rajoy ou Alberto Núñez Feijoo. E 
aquí non hai Le Pen que valga.  
Podemos engadir nin sequera Vox 
ou Falange. Por iso, ogallá! este 
caso de Francisco Javier Romero 
Taboada, “Jimmy”, en paz 
descanse, sexa o último desa 
terrible historia. Repito, ogallá! 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
Procedemos á votación. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas 
 
Seguidamente,  la presidencia 
somete a votación la primera 
moción, presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA), 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Altántica (MA) (10 
votos). 
 

Inusitado, nun país democrático. 
Por iso, un se pregunta, 
francamente, a quen votan a 
maioría deses ultras?  
 
Pois, España parece un país no 
que dereita e a extrema dereita 
están na mesma marxe, na que os 
lectores do Mein Kampf non teñen 
reparo en votar a Mariano Rajoy 
ou Alberto Núñez Feijoo. E aquí 
non hai Le Pen que valga.  
Podemos engadir nin sequera  
Vox ou Falange. Por iso, ogallá! 
este caso de Francisco Javier 
Romero Taboada, “Jimmy”, en 
paz descanse, sexa o último desa 
terrible historia. Repito, ogallá! 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
Procedemos á votación. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas 
 
Seguidamente,  a presidencia 
somete a votación a primeira 
moción, presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA), producíndose o seguinte 
resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Altántica (MA) (10 
votos). 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción por 
unanimidade. 
 
7 – Moción sobre archivo de la 
causa que investiga el asesinato 
de Francisco Javier Romero 
Taboada “Jimmy”. 
 

Acuerdo 
 
1. Exigir la reapertura de la causa 
a fin de dar con los culpables del 
asesinato de Francisco Javier 
Romero Taboada, “Jimmy”. 
 
2. Demandar de las instancias 
judiciales el máximo de los 
esfuerzos e implicación para 
finalizar con la impunidad que 
existe alrededor de este caso.  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Segunda moción do Bloque 
Nacionalista Galego,  relativa á 
devolución gratuita ao Concello 

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

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción por 
unanimidade. 
 
7 - Moción sobre arquivo da 
causa que investiga o asasinato 
de Francisco Javier Romeu 
Taboada “Jimmy”. 
 

Acordo 
 

1. Esixir a reapertura da causa a 
fin de dar cos culpables do 
asasinato de Francisco Javier 
Romero Taboada, “Jimmy”. 
 
2. Demandar das instancias 
xudiciais o máximo dos esforzos e 
implicación para rematar coa 
impunidade que existe arredor 
deste caso.  
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Segunda moción do Bloque 
Nacionalista Galego,  relativa á 
devolución gratuita ao Concello 
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da Coruña, da Solana e do Hotel 
Finisterre. Neste caso, téñense 
presentado tres mocións diferentes 
relativas a este asunto, con, 
evidentemente diferentes 
redaccións.  Co cal, vamos 
proceder ao seu debate conxunto, 
ainda con votación separada e a 
súa vez, tense presentado tamén, 
unha emenda o Partido Popular, á 
moción do Partido Socialista. Se 
lles parece ben, vamos a proceder 
á lectura das diferentes mocións e 
da emenda do Partido Popular e 
despois, procedemos ao debate. 
Para iso ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Segunda.- Moción sobre la 
devolución gratuita al 
ayuntamiento de A Coruña de 
la Solana y Hotel Finisterre. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. O Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
solicita do Pleno da Corporación, 
recollendo a proposta da 
Comisión Aberta en Defensa do 
Común, que tome os seguintes 
acordos.  
 
Primeiro. Denunciar a política 
especulativa portuaria, é dicir, do 
Ministerio de Fomento que, a 
través de poxas, pretenden que 
espazos que sempre foron 
públicos, pasen a máns privadas. 
Esixir á Autoridade Portuaria a 
devolución gratuíta da Solana e do 
Hotel Finisterre, cando acabe a 
actual concesión en 2027.  
 
Dous. Pedir ao Goberno 

da Coruña, da Solana e do Hotel 
Finisterre. Neste caso, téñense 
presentado tres mocións 
diferentes relativas a este asunto, 
con, evidentemente diferentes 
redaccións.  Co cal, imos 
proceder ao seu debate conxunto, 
ainda con votación separada e a 
súa vez, tense presentado tamén, 
unha emenda o Partido Popular, 
á moción do Partido Socialista. 
Se lles parece ben, imos proceder 
á lectura das diferentes mocións e 
da emenda do Partido Popular e 
despois, procedemos ao debate. 
Para iso ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Segunda.- Moción sobre a 
devolución gratuita ao concello 
da Coruña da Solana e Hotel 
Finisterre. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. O Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
solicita do Pleno da Corporación, 
recollendo a proposta da 
Comisión Aberta en Defensa do 
Común, que tome os seguintes 
acordos.  
 
Primeiro. Denunciar a política 
especulativa portuaria, é dicir, do 
Ministerio de Fomento que, a 
través de poxas, pretenden que 
espazos que sempre foron 
públicos, pasen a máns privadas. 
Esixir á Autoridade Portuaria a 
devolución gratuíta da Solana e 
do Hotel Finisterre, cando acabe 
a actual concesión en 2027.  
 
Dous. Pedir ao Goberno 
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Municipal que convoque unha 
reunión con todas as forzas 
políticas, sindicais, sociais e a 
todo o movemento asociativo da 
Coruña, para conseguir, a través 
dunha convocatoria aberta, o 
apoio a todas estas 
reivindicacións.  
 
Tres. Apoiar as iniciativas e 
convocatorias da Comisión Aberta 
en Defensa do Común; que o 
goberno municipal facilite a 
infraestructura necesaria para a 
súas actividades e que coloque na 
fachada do Palacio de María Pita, 
como noutras ocasións, unha 
pancarta co lema: “Basta xa de 
especulación, devolución gratuita 
da Solana e o Hotel Finisterre”. 
Manifestar a súa votade de que o 
Concello convoque unha gran 
movilización cívica para 
conseguir estes obxectivos. 
 
 
Catro. Apoiar as iniciativas do 
Goberno Municipal na 
presentación dos recursos 
xurídicos necesarios para impedir 
esta actuación especulativa da 
Autoridade Portuaria e impedir a 
continuación da poxa. 
 
Cinco. Garantir a titularidade 
municipal e o uso público da 
Solana e o Hotel Finisterre, 
adoptando as necesarias 
modificacións do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal ou, no seu 
caso, expropiación.  
 
Seis. Trasladar este acordo a 
Autoridade Portuaria, ao 
Ministerio de Fomento. Solicitar á 

Municipal que convoque unha 
reunión con todas as forzas 
políticas, sindicais, sociais e a 
todo o movemento asociativo da 
Coruña, para conseguir, a través 
dunha convocatoria aberta, o 
apoio a todas estas 
reivindicacións.  
 
Tres. Apoiar as iniciativas e 
convocatorias da Comisión 
Aberta en Defensa do Común; 
que o goberno municipal facilite a 
infraestructura necesaria para a 
súas actividades e que coloque na 
fachada do Palacio de María 
Pita, como noutras ocasións, 
unha pancarta co lema: “Basta 
xa de especulación, devolución 
gratuita da Solana e o Hotel 
Finisterre”. Manifestar a súa 
votade de que o Concello 
convoque unha gran movilización 
cívica para conseguir estes 
obxectivos. 
 
Catro. Apoiar as iniciativas do 
Goberno Municipal na 
presentación dos recursos 
xurídicos necesarios para impedir 
esta actuación especulativa da 
Autoridade Portuaria e impedir a 
continuación da poxa. 
 
Cinco. Garantir a titularidade 
municipal e o uso público da 
Solana e o Hotel Finisterre, 
adoptando as necesarias 
modificacións do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal ou, no seu 
caso, expropiación.  
 
Seis. Trasladar este acordo a 
Autoridade Portuaria, ao 
Ministerio de Fomento. Solicitar 
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Xunta de Galiza un 
pronunciamento público do 
Parlamento de Galiza, en defensa 
dos intereses da Coruña. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, tamén  se 
presentou unha moción en defensa 
da titularidade pública, en defensa 
dos espazos de la Solana e 
Finisterre. 
 
Si quere, señor Dapena, proceder 
á lectura da parte dispositiva da 
moción... 
 
Primera.- Moción del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) en defensa de la 
titularidad pública de los 
espacios de La Solana y el 
Finisterre. 
 
Señor Dapena Varela 
 
El Grupo Municipal Socialista 
presenta la siguiente moción para 
su debate en Pleno. 
 
El Pleno Municipal insta al 
Consejo de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña y al  ente Puertos del 
Estado, a paralizar la subasta de 
los terrenos sobre los que está 
ubicada la Solana, así como el 
Hotel Finisterre  y a garantizar la 
titularidad pública de dichos 
terrenos. El Pleno Municipal insta 
al Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de A 
Coruña, a negociar con el 

á Xunta de Galiza un 
pronunciamento público do 
Parlamento de Galiza, en defensa 
dos intereses da Coruña. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, tamén  se 
presentou unha moción en 
defensa da titularidade pública, 
en defensa dos espazos de la 
Solana e Finisterre. 
 
Se quere, señor Dapena, proceder 
á lectura da parte dispositiva da 
moción... 
 
Primeira.- Moción do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) en defensa da 
titularidade pública dos espazos 
de La Solana e o Finisterre. 
 
 
Señor Dapena Varela 
 
O Grupo Municipal Socialista 
presenta a seguinte moción para 
o seu debate en Pleno. 
 
O Pleno Municipal insta o 
Consello da Autoridade Portuaria 
da Coruña e ao  ente Portos do 
Estado, para paralizar a poxa dos 
terreos sobre los  que está situada 
a Solaina, así como o Hotel 
Finisterre  e a garantir a 
titularidade pública dos 
devanditos terreos. O Pleno 
Municipal insta ao Consello de 
Administración da Autoridade 
Portuaria da Coruña, a negociar 
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Ayuntamiento de A Coruña el 
mantenimiento de actividad 
pública de los inmuebles sobre los 
que se ubican la Solana y el Hotel 
Finisterre, así como su futuro 
destino y, de modo subsidario, 
admitir la oferta realizada por el 
Ayuntamiento de A Coruña, y 
comunicada sucesivamente  los 
días 21 de octubre y 26 de 
diciembre, para adquisición de 
terrenos sobre los que  está 
asentada la Solana. 
 
 El Pleno Municipal insta a la 
Xunta de Galicia y su presidente 
Alberto Núñez Feijoo, a defender 
ante el ente Puertos del Estado y 
el Ministerio de Fomento, los 
derechos de  A Coruña y los 
coruñeses y coruñesas y evitar la 
subasta de los terrenos portuarios 
anteriormente citados, así como 
de los muelles de Batería y  Calvo 
Sotelo. 
 
 El Pleno Municipal insta al 
Ministerio de Fomento y a Puertos 
del Estado a estudiar fórmulas de 
apoyo y rescate de la Autoridad 
Portuaria de La Coruña, evitando 
que se subaste el suelo de la 
ciudad para enjugar los déficits 
del ente portuario. 
 
Tal y como se aprobó hace 
algunos meses, el Pleno 
Municipal reitera  la necesidad de 
concretar unos nuevos términos de 
los convenios firmados en su día 
sobre el destino y usos de los 
terrenos portuarios, así como de 
convocar a la Comisión de 
Seguimiento prevista en dichos 
convenios, para evaluar la 

co Concello da Coruña o 
mantemento de actividade pública 
dos inmobles sobre os que se 
sitúan a Solana e o Hotel 
Finisterre, así como o seu futuro 
destino e, de modo subsidario, 
admitir a oferta realizada polo 
Concello da Coruña, e 
comunicada sucesivamente  os 
días 21 de outubro e 26 de 
decembro, para adquisición de 
terreos sobre os que  está 
asentada a Solana.  
 
O Pleno Municipal insta á Xunta 
de Galicia e o seu presidente 
Alberto Núñez Feijoo, a defender 
ante o ente Portos do Estado e o 
Ministerio de Fomento, os 
dereitos da Coruña  e os 
coruñeses e coruñesas e evitar a 
poxa dos terreos portuarios 
anteriormente citados, así como 
dos peiraos de Batería e  Calvo 
Sotelo. 
 
O Pleno Municipal insta o 
Ministerio de Fomento e a Portos 
do Estado para estudar fórmulas 
de apoio e rescate da Autoridade 
Portuaria da Coruña, evitando 
que se poxe o chan da cidade 
para enxugar os déficits do ente 
portuario. 
 
Tal e como se aprobou hai algúns 
meses, o Pleno Municipal reitera  
a necesidade de concretar uns 
novos termos dos convenios 
asinados no seu día sobre o 
destino e usos dos terreos 
portuarios, así como de convocar 
á Comisión de Seguimento 
prevista nos devanditos 
convenios, para avaliar a 
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situación actual y la previsión de 
ordenación de los terrenos, así 
como la concertación de nuevas 
fórmulas de financiación del 
Puerto Exterior. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
A esta moción presentouse unha 
emenda  do Partido Popular. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. Muchas gracias. Buenas 
tardes. 
 
Se presenta la siguiente enmienda 
a la moción presentada por el 
Grupo Municipal Socialista. 
 
En el punto número dos del 
acuerdo, queda redactado de la 
siguiente manera: 
 
Dos. El Pleno Municipal insta al 
Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de A Coruña, 
a negociar con el Ayuntamiento 
de A Coruña el mantenimiento de 
la titularidad pública de los 
inmuebles sobre los que se ubican 
la Solana y el Hotel Finisterre, así 
como su futuro destino.  
 
Dos. Incluir en el punto tres del 
acuerdo, que quedará redactado de 
la siguiente manera, de tal forma 
que los puntos tres, cuatro y cinco 
de la moción del Grupo Municipal 

situación actual e a previsión de 
ordenación dos terreos, así como 
a concertación de novas fórmulas 
de financiamento do Porto 
Exterior. 
 
Moitas grazas. 

 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
A esta moción presentouse unha 
emenda  do Partido Popular. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. Moitas grazas. Boas tardes. 
 
 
Preséntase a seguinte emenda á 
moción presentada polo Grupo 
Municipal Socialista. 
 
No punto número dous do acordo, 
queda redactado da seguinte 
maneira: 
 
Dous. O Pleno Municipal insta o 
Consello de Administración da 
Autoridade Portuaria da Coruña, 
a negociar co Concello da 
Coruña o mantemento da 
titularidade pública dos inmobles 
sobre os que se sitúan a Solana e 
o Hotel Finisterre, así como o seu 
futuro destino.  
 
Dous. Incluír no punto tres do 
acordo, que quedará redactado 
da seguinte maneira, de tal forma 
que os puntos tres, catro e cinco 
da moción do Grupo Municipal 
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Socialista, pasan a ser cuatro, 
cinco y seis. Este nuevo punto tres 
sería: El Pleno Municipal insta a 
Xulio Ferreiro a negociar con 
Puertos del Estado y la Autoridad 
Portuaria de A Coruña una 
propuesta en firme  para la 
adquisición de los terrenos sobre  
los que se ubican la Solana y el 
Hotel Finisterre. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Non sei, se o Partido Socialista, 
aceptou a emenda. Non. Perfecto.  
 
E que non o dixo o señor Dapena, 
que non aceptara a emenda. Vale. 
Moitas grazas. 
 
O señor Varela ten a palabra para 
a lectura da parte dispositiva da 
moción presentada pola Marea, 
tamén denominada, defensa de 
titularidade pública dos terreos da 
Solana e dos peiraos interiores do 
Porto da Coruña. 
 
 
Única.- Moción del Grupo 
Municipal de la Marea 
Atlántica (MA) sobre la defensa 
de la titularidad pública de los 
terrenos de la Solana y de los 
muelles interiores del Puerto de 
A Coruña. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 

Socialista, pasan a ser catro, 
cinco e seis. Este novo punto tres 
sería: O Pleno Municipal insta a 
Xulio Ferreiro a negociar con 
Portos do Estado e a Autoridade 
Portuaria da Coruña unha 
proposta en firme  para a 
adquisición dos terreos sobre  os 
que se sitúan a Solana e o Hotel 
Finisterre. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Non sei, se o Partido Socialista, 
aceptou a emenda. Non. Perfecto.  
 
E que non o dixo o señor Dapena, 
que non aceptara a emenda. Vale. 
Moitas grazas. 
 
O señor Varela ten a palabra 
para a lectura da parte 
dispositiva da moción presentada 
pola Marea, tamén denominada, 
defensa de titularidade pública 
dos terreos da Solana e dos 
peiraos interiores do Porto da 
Coruña. 
 
Única.- Moción do Grupo 
Municipal da Marea Atlántica 
(MA) sobre a defensa da 
titularidade pública dos terreos 
da Solana e dos peiraos 
interiores do Porto da Coruña. 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 
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Bueno, boas tardes a todas e a 
todos. Pola nosa banda 
propoñemos que o Pleno 
Municipal do Concello da Coruña, 
acorde, por un lado, instar a 
APAC (Autoridade Portuaria da 
Coruña), en relación co 
alleamento dos terreos e de 
conformidade co acordado no 
Consello de Administración do 30 
de xuño de 2016, dea 
cumprimento a execución a dito 
acordo e, en consecuencia, acepte 
a solicitude  de adxudicación 
directa da parcela, presentada polo 
Concello.  
 
O dous sería. Instar ao Ministerio 
de Fomento e Portos do Estado, 
así como a Autoridade Portuaria, a 
que concorrendo causas de 
nulidade de pleno dereito, revise 
de oficio e deixe sen efecto, o 
acordo do Consello de 
Administración da Autoridade 
Portuaria do pasado 22 de 
decembro, así como os acordos e 
convenios concertados pola 
Presidencia da Autoridade 
Portuaria, coa entidade portuaria 
Río Mero SA, durante o ámbito 
temporal de suspensión do 
procedemento de alleamento.  
 
A tres sería. Dirixirse ao 
Ministerio de Fomento e Portos 
do Estado, a que, de procederse á 
desafectación de terreos da zona 
de servicio do Porto da Coruña,  
Peiraos de Batería e Calvo Sotelo, 
sexan  cedidos gratuitamente ao 
Concello da Coruña.  
 
 

 
Bo, boas tardes a todas e a todos. 
Pola nosa banda propoñemos que 
o Pleno Municipal do Concello da 
Coruña, acorde, por un lado, 
instar a APAC (Autoridade 
Portuaria da Coruña), en 
relación co alleamento dos 
terreos e de conformidade co 
acordado no Consello de 
Administración do 30 de xuño de 
2016, dea cumprimento a 
execución a dito acordo e, en 
consecuencia, acepte a solicitude  
de adxudicación directa da 
parcela, presentada polo 
Concello.  
 
O dous sería. Instar ao Ministerio 
de Fomento e Portos do Estado, 
así como a Autoridade Portuaria, 
a que concorrendo causas de 
nulidade de pleno dereito, revise 
de oficio e deixe sen efecto, o 
acordo do Consello de 
Administración da Autoridade 
Portuaria do pasado 22 de 
decembro, así como os acordos e 
convenios concertados pola 
Presidencia da Autoridade 
Portuaria, coa entidade portuaria 
Río Mero SA, durante o ámbito 
temporal de suspensión do 
procedemento de alleamento.  
 
A tres sería. Dirixirse ao 
Ministerio de Fomento e Portos 
do Estado, a que, de procederse á 
desafectación de terreos da zona 
de servicio do Porto da Coruña,  
Peiraos de Batería e Calvo 
Sotelo, sexan  cedidos 
gratuitamente ao Concello da 
Coruña.  
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O  catro. Instar á Autoridade 
Portuaria, a realizar as actuacións 
precisas  para dar cumplido efecto 
ao acordo de compromiso de 
cesión de superficie  dos terreos 
de xardíns e viario da Mariña, ao 
Concello da Coruña. 
 
 
E cinco. Instar ao Ministerio de 
Fomento e Portos do Estado, a 
apertura dun expediente de 
investigación e fiscalización da 
xestión da presidencia, da 
presidencia da Autoridade 
Portuaria da Coruña, así como, no 
seu caso, ao exercicio das medidas 
legais que correspondan  nos 
distintos ámbitos administrativos 
e xurisdicionais, en relación co 
seguinte. Primeiro. Negociacións 
e posterior acordo coa 
inmobiliaria Río Mero,  
desenvoltos durante o ámbito 
electoral, durante o cal estaba en 
suspenso o procedemento de 
alleamento, violando o acordo do 
Consello de Administración do 30 
de xuño de 2016. E segundo. 
Xestión económico financeira da 
APAC. 
 
Seis. Instar ao Ministerio de 
Fomento e Portos do Estado, a 
modificación das condicións de 
financiamento do Porto Exterior, a 
concretar nun novo convenio de 
normalización financieira.  
 
Sete. Instar ao Ministerio de 
Fomento, a convocar de inmediato 
á Comisión de Seguimento, 
prevista no convenio asinado 
polas administracións o dous de 
febreiro de 2004, para 

O  catro. Instar á Autoridade 
Portuaria, a realizar as 
actuacións precisas  para dar 
cumplido efecto ao acordo de 
compromiso de cesión de 
superficie  dos terreos de xardíns 
e viario da Mariña, ao Concello 
da Coruña. 
 
E cinco. Instar ao Ministerio de 
Fomento e Portos do Estado, a 
apertura dun expediente de 
investigación e fiscalización da 
xestión da presidencia, da 
presidencia da Autoridade 
Portuaria da Coruña, así como, 
no seu caso, ao exercicio das 
medidas legais que correspondan  
nos distintos ámbitos 
administrativos e xurisdicionais, 
en relación co seguinte. Primeiro. 
Negociacións e posterior acordo 
coa inmobiliaria Río Mero,  
desenvoltos durante o ámbito 
electoral, durante o cal estaba en 
suspenso o procedemento de 
alleamento, violando o acordo do 
Consello de Administración do 30 
de xuño de 2016. E segundo. 
Xestión económico financeira da 
APAC. 
 
Seis. Instar ao Ministerio de 
Fomento e Portos do Estado, a 
modificación das condicións de 
financiamento do Porto Exterior, 
a concretar nun novo convenio de 
normalización financieira.  
 
Sete. Instar ao Ministerio de 
Fomento, a convocar de 
inmediato á Comisión de 
Seguimento, prevista no convenio 
asinado polas administracións o 
dous de febreiro de 2004, para 
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reordenación dos terreos 
portuarios.  
 
E oito e última. Instar á  Xunta de 
Galicia ao  cese de don Enrique 
Losada Rodríguez, como 
presidente da Autoridade 
Portuaria da Coruña, pola súa 
actitude en contra do interese 
público da cidade da Coruña, así 
como pola súa xestión no cargo de 
presidente de dita Autoridade 
Portuaria. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor 
Varela. 
 
Dado que son tres, as mocións que 
vamos a defender, pois, darei 
cinco minutos por cada 
intervención. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, dicía  a Comisión Aberta en 
Defensa do Común en maio de 
2016, no manifesto en defensa dos 
espazos comunais e do patrimonio 
público, non á venda da cidade, 
que hoxe, e que hoxe ten total 
vixencia o seguinte. 
 
Asistimos nos últimos anos a unha 
perda de edificios e espazos 
públicos  que foron sempre unha 
referencia na historia da cidade e 
moitos deles de titularidade 
pública. Semella que a cidade está 
en venda.  Estamos ante 
actuacións… 
 

reordenación dos terreos 
portuarios.  
 
E oito e última. Instar á  Xunta de 
Galicia ao  cese de don Enrique 
Losada Rodríguez, como 
presidente da Autoridade 
Portuaria da Coruña, pola súa 
actitude en contra do interese 
público da cidade da Coruña, así 
como pola súa xestión no cargo 
de presidente de dita Autoridade 
Portuaria. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor 
Varela. 
 
Dado que son tres, as mocións 
que vamos a defender, pois, darei 
cinco minutos por cada 
intervención. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, dicía  a Comisión Aberta en 
Defensa do Común en maio de 
2016, no manifesto en defensa dos 
espazos comunais e do patrimonio 
público, non á venda da cidade, 
que hoxe, e que hoxe ten total 
vixencia o seguinte. 
 
Asistimos nos últimos anos a unha 
perda de edificios e espazos 
públicos  que foron sempre unha 
referencia na historia da cidade e 
moitos deles de titularidade 
pública. Semella que a cidade 
está en venda.  Estamos ante 
actuacións… 
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A las dieciocho horas y 
diecinueve minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones el señor 
Lorenzo Torres. 
 
… especulativas e mercantilistas 
que nos terreos do común, espazo 
público, só ven soares a privatizar, 
unha oportunidade  de negocio 
inmobiliario alleo ás necesidades 
sociais das veciñas e dos veciños.  
 
 
O  Estado está sorprendentemente 
á cabeza destas operacións 
especulativas e négase a devolver 
ao pobo o que sempre foi do pobo 
da Coruña.  
 
Defensa quere ingresar máis de 
24.000.000 de euros pola venda 
de terreos no Campo da Estrada. 
Estamos a sufrir unha histórica 
discriminación,  porque A Coruña 
non recibe o mesmo trato  que 
moitas cidades. Defensa cede 
gratuitamente en Barcelona, 
edificios e terreo na Cidadela e 
Monjuic. En Alcalá de Henares, 
Defensa cede gratuitamente 
centos de miles de metros 
cadrados para a Universidade, 
etcétera. 
 
A las dieciocho horas y veinte 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Lema Suárez. 
 
Agora, a Autoridade Portuaria, 
Ministerio de Fomento quere 
poxar á Solana e o Hotel 
Finisterre, cunha concesión que 
remata en 2027. E xa anunciaron 
que queren sacar a poxa pública 
en 2017, os Peiraos de Batería e 

Ás dezaoito horas e dezanove 
minutos auséntase do Salón e 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
… especulativas e mercantilistas 
que nos terreos do común, espazo 
público, só ven soares a 
privatizar, unha oportunidade  de 
negocio inmobiliario alleo ás 
necesidades sociais das veciñas e 
dos veciños.  
 
O  Estado está sorprendentemente 
á cabeza destas operacións 
especulativas e négase a devolver 
ao pobo o que sempre foi do pobo 
da Coruña.  
 
Defensa quere ingresar máis de 
24.000.000 de euros pola venda 
de terreos no Campo da Estrada. 
Estamos a sufrir unha histórica 
discriminación,  porque A Coruña 
non recibe o mesmo trato  que 
moitas cidades. Defensa cede 
gratuitamente en Barcelona, 
edificios e terreo na Cidadela e 
Monjuic. En Alcalá de Henares, 
Defensa cede gratuitamente 
centos de miles de metros 
cadrados para a Universidade, 
etcétera. 
 
Ás dezaoito horas e vinte minutos 
auséntase do Salón de Sesións o 
señor Lema Suárez. 
 
Agora, a Autoridade Portuaria, 
Ministerio de Fomento quere 
poxar á Solana e o Hotel 
Finisterre, cunha concesión que 
remata en 2027. E xa anunciaron 
que queren sacar a poxa pública 
en 2017, os Peiraos de Batería e 
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Calvo Sotelo. Para xustificar a 
poxa, José Llorca Ortega, 
Presidente de Portos do Estado, 
explicaba que teñen a obriga de 
buscar a mellor oferta para facer 
fronte á debeda de 300.000.000 de 
euros do financiamento do Porto 
Exterior. Por que a Coruña ten 
que contribuir ao pagamento por 
Fomento, de máis de 
5.000.000.000 de euros para 
rescatar a rede de autoestradas 
radiais de Madrid?  
 
A las dieciocho horas y veintiún 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Lorenzo 
Torres. 
 
Por que A Coruña ten que pagar 
para recuperar a Solana e o Hotel 
Finisterre,  que están nuns terreos 
concesión do Estado e que sempre 
foron públicos, porque aí estivo a 
praia do Parrote até o recheo que 
se fixo en 1968? 
 
A poxa non é o camiño para 
recuperar estes espazos, que 
sempre perteceron á cidade. O 
camiño é  a esixencia da 
devolución gratuita por parte 
dunha Administración Pública; 
nun caso Defensa, noutro 
Fomento. A outra administración 
pública, como o Concello da 
Coruña, así era recollido nos 
acordos do Pleno de 11 de abril de 
2016, nunha moción que 
trouxemos, precisamente, a Pleno 
e na que nos queremos reiterar. 
Pedíamos a devolución gratuita ao 
Concello da Coruña, dos terreos 
do Campo da Estrada para uso 
público, porque son espazos 

Calvo Sotelo. Para xustificar a 
poxa, José Llorca Ortega, 
Presidente de Portos do Estado, 
explicaba que teñen a obriga de 
buscar a mellor oferta para facer 
fronte á debeda de 300.000.000 
de euros do financiamento do 
Porto Exterior. Por que a Coruña 
ten que contribuir ao pagamento 
por Fomento, de máis de 
5.000.000.000 de euros para 
rescatar a rede de autoestradas 
radiais de Madrid?  
 
Ás dezaoito  horas e  vinte e un  
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
Por que A Coruña ten que pagar 
para recuperar a Solana e o Hotel 
Finisterre,  que están nuns terreos 
concesión do Estado e que sempre 
foron públicos, porque aí estivo a 
praia do Parrote até o recheo que 
se fixo en 1968? 
 
A poxa non é o camiño para 
recuperar estes espazos, que 
sempre perteceron á cidade. O 
camiño é  a esixencia da 
devolución gratuita por parte 
dunha Administración Pública; 
Nun caso Defensa, noutro 
Fomento. A outra administración 
pública, como o Concello da 
Coruña, así era recollido nos 
acordos do Pleno de 11 de abril 
de 2016, nunha moción que 
trouxemos, precisamente, a Pleno 
e na que nos queremos reiterar. 
Pedíamos a devolución gratuita 
ao Concello da Coruña, dos 
terreos do Campo da Estrada 
para uso público, porque son 
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comunais, bens propios, 
pertecentes a cidades desde a súa 
fundación. Consideramos que, só 
a través da concienciación e 
movilización pública,  A Coruña 
poderá paralizar esta política de 
poxas, de venda da cidade por 
anacos e defender o patrimonio 
público, como xa fixemos noutras 
ocasións, como xa fixo esta cidade 
noutras ocasións, para manter o 
vello hospital militar na rede de 
Sanidade Pública en 1995, cunha 
manifestación de 15.000 persoas, 
que remataba na praza de María 
Pita. 
 
Nós entendemos que o Concello 
da Coruña, aquí en Pleno, ten que 
poñerse á fronte desta 
reivindicación, ten que defender o 
que sempre foi do pobo da 
Coruña, ten que defender esa praia 
do Parrote, que desgrazadamente 
foi cementada e foi entregada a un 
amigo do réxime e, ten que 
defender, como digo, a A Coruña. 
Nós lamentamos desde o BNG, ter 
acertado na nosa predicción, na 
predicción que faciamos o 24 de 
outubro de 2014, cando 
sospeitabamos xa, esta operación 
da Autoridade Portuaria; xa 
sospeitabamos daquela, cando se 
producira o cambiazo no PXOM, 
dos terreos, cando se 
recualificaban eses terreos e 
cambiaban de dotacionais 
públicos a dotacionais privados. 
Xa pensabamos que se ía a facer 
isto, que se ían a vender os terreos 
do Hotel Finisterre e a Solana, 
para financiar a débeda da 
Autoridade Portuaria; unha 
débeda viciada de orixe, porque 

espazos comunais, bens propios, 
pertecentes a cidades desde a súa 
fundación. Consideramos que, só 
a través da concienciación e 
movilización pública,  A Coruña 
poderá paralizar esta política de 
poxas, de venda da cidade por 
anacos e defender o patrimonio 
público, como xa fixemos noutras 
ocasións, como xa fixo esta 
cidade noutras ocasións, para 
manter o vello hospital militar na 
rede de Sanidade Pública en 
1995, cunha manifestación de 
15.000 persoas, que remataba na 
praza de María Pita. 
 
Nós entendemos que o Concello 
da Coruña, aquí en Pleno, ten que 
poñerse á fronte desta 
reivindicación, ten que defender o 
que sempre foi do pobo da 
Coruña, ten que defender esa 
praia do Parrote, que 
desgrazadamente foi cementada e 
foi entregada a un amigo do 
réxime e, ten que defender, como 
digo, a A Coruña. Nós 
lamentamos desde o BNG, ter 
acertado na nosa predicción, na 
predicción que faciamos o 24 de 
outubro de 2014, cando 
sospeitabamos xa, esta operación 
da Autoridade Portuaria; xa 
sospeitabamos daquela, cando se 
producira o cambiazo no PXOM, 
dos terreos, cando se 
recualificaban eses terreos e 
cambiaban de dotacionais 
públicos a dotacionais privados. 
Xa pensabamos que se ía a facer 
isto, que se ían a vender os 
terreos do Hotel Finisterre e a 
Solana, para financiar a débeda 
da Autoridade Portuaria; unha 
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nós entendemos, efectivamente, 
que a Autoridade Portuaria non 
ten que endebedarse para construir 
o Porto Exterior.  Entendemos que 
o Porto Exterior ten que 
construirse en base aos 
orzamentos xerais do Estado, 
porque entendemos que en Galiza 
non temos ningún tipo de 
problema de nacemento, como 
para ter que financiar cos terreos 
propios e infraestructuras así. 
Sabemos que noutras partes do 
Estado se ten financiado así, con 
orzamentos xerais do Estado e 
entendemos que esto é unha 
absoluta inxustiza; que naceu 
viciada de orixe esa 
infraestructura, ese porto exterior 
e, entendemos e reiteramos, 
reiterámonos no dito e na moción 
de abril de 2016. Queremos 
reiteralo con esta moción que 
traemos aquí, que o que é da 
Coruña debe de quedar na Coruña, 
debe de beneficiar ás coruñesas e 
aos coruñeses. E agardamos que 
prospere  esta moción. 
Simplemente, queremos explicar 
que imos, obviamente, a votar a 
favor da nosa moción, que imos 
votar a… tamén, a favor da 
moción da Marea Atlántica, 
porque entendemos que é 
complementaria, ainda que nós 
esiximos claramente nesta, nesta 
que traemos aquí, por parte da 
Comisión Aberta en Defensa do 
Común, a devolución  gratuita. 
Pero imos a absternos na moción 
do Partido Socialista, porque fala 
de entrar en negociacións coas 
que nós non acordamos. 
 
 

débeda viciada de orixe, porque 
nós entendemos, efectivamente, 
que a Autoridade Portuaria non 
ten que endebedarse para 
construir o Porto Exterior.  
Entendemos que o Porto Exterior 
ten que construirse en base aos 
orzamentos xerais do Estado, 
porque entendemos que en Galiza 
non temos ningún tipo de 
problema de nacemento, como 
para ter que financiar cos terreos 
propios e infraestructuras así. 
Sabemos que noutras partes do 
Estado se ten financiado así, con 
orzamentos xerais do Estado e 
entendemos que esto é unha 
absoluta inxustiza; que naceu 
viciada de orixe esa 
infraestructura, ese porto exterior 
e, entendemos e reiteramos, 
reiterámonos no dito e na moción 
de abril de 2016. Queremos 
reiteralo con esta moción que 
traemos aquí, que o que é da 
Coruña debe de quedar na 
Coruña, debe de beneficiar ás 
coruñesas e aos coruñeses. E 
agardamos que prospere  esta 
moción. Simplemente, queremos 
explicar que imos, obviamente, a 
votar a favor da nosa moción, que 
imos votar a…, tamén, a favor da 
moción da Marea Atlántica, 
porque entendemos que é 
complementaria, ainda que nós 
esiximos claramente nesta, nesta 
que traemos aquí, por parte da 
Comisión Aberta en Defensa do 
Común, a devolución  gratuita. 
Pero imos absternos na moción 
do Partido Socialista, porque fala 
de entrar en negociacións coas 
que nós non acordamos. 
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Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Muchas gracias, señor Alcalde.  
 
El tema de los terrenos de la 
Solana y el Hotel Riazor es una de 
las cuestiones que, por su carácter 
estratégico para la ciudad, tendría 
que reunir un mínimo y deseable, 
que el mayor consenso posible. 
 
Ese mínimo común denominador, 
con los matices y singularidades 
del discurso político de cada uno 
de los partidos, con representación 
en esta Corporación, había de 
permitir, por entrar? hacia el 
exterior, una imagen de consenso, 
en uno de los grandes temas que 
preocupan a la ciudadanía y que 
constituyen uno de los pilares  
sobre los que ha de asentarse el 
desarrollo futuro de la ciudad de 
La Coruña. Y (…) consciente y 
defendiendo, que han de ser el 
diálogo y los acuerdos, los 
motores de las futuras tomas de 
decisiones sobre estos temas 
estratégicos y, entendiendo que 
hay un mínimo común 
denominador en las mociones 
presentadas por los distintos 
Grupos, no nos opondremos a la 
aprobación de las otras dos 
mociones. 
 
En otra época, con niveles de 
concienciación de lo público 

Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor Alcalde.  
 
O tema dos terreos da Solana e o 
Hotel Riazor é unha das cuestións 
que, polo seu carácter estratéxico 
para a cidade, tería que reunir un 
mínimo e desexable, que o maior 
consenso posible. 
 
Ese mínimo común denominador, 
cos matices e singularidades do 
discurso político de cada un dos 
partidos, con representación 
nesta Corporación, había de 
permitir, por entrar? cara ao 
exterior, unha imaxe de consenso, 
nun dos grandes temas que 
preocupan á cidadanía e que 
constitúen un dos alicerces  sobre 
os que ha de asentarse o 
desenvolvemento futuro da cidade 
da Coruña. E (…) consciente e 
defendendo, que han de ser o 
diálogo e os acordos, os motores 
das futuras tomas de decisións 
sobre estes temas estratéxicos e, 
entendendo que hai un mínimo 
común denominador nas mocións 
presentadas polos distintos 
Grupos, non nos opoñeremos á 
aprobación das outras dúas 
mocións. 
 
 
Noutra época, con niveis de 
concienciación do público 
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insignificantes, por no decir 
inexistentes, se permitió el 
disparate de transformar esos 
espacios públicos, donde antes 
estaba la playa  del Parrote, justo 
al lado de murallas históricas de 
esta ciudad, en unos recintos 
privados. Estamos en otro tiempo, 
no son tiempos de… 
 
A las dieciocho horas y 
veintiséis  minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor Lema 
Suárez. 
 
… especulación, no son tiempos 
de subastar espacios que deben 
retornar a la ciudadanía coruñesa. 
Es tiempo de subsanar errores y es 
tiempo de resaltar que A Coruña 
no está en venta. Por eso, los 
socialistas entendemos que los 
terrenos de la Solana y los 
terrenos en los que se ubica el 
Hotel Finisterre, deben volver al 
patrimonio del pueblo coruñés. Al 
menos, permanecer en manos 
públicas. 
 
Quizás, el gobierno local pecó de 
poco ambicioso, en su momento, 
al  dirigir su mirada adquisitiva 
solamente hacia el complejo de la 
Solana y no también, hacia el 
edificio del Hotel Finisterre. 
 
 
Consideramos, insistimos en ello, 
en que es a través del diálogo y la 
cooperación, cómo debe buscarse 
el mejor destino pare ese suelo. 
Desde el diálogo, no desde una 
subasta. Ni debió de plantearse 
así, ni el Ayuntamiento debiera 
acudir a esa subasta. El futuro de 

insignificantes, por non dicir 
inexistentes, permitiuse o 
disparate de transformar eses 
espazos públicos, onde antes 
estaba a praia  do Parrote, xusto 
á beira de murallas históricas 
desta cidade, nuns recintos 
privados. Estamos noutro tempo, 
non son tempos de… 
 
Ás dezaoito horas e vinte e seis  
minutos entra no Salón de 
Sesións a señor Lema Suárez. 
 
 
…especulación, non son tempos 
de poxar espazos que deben 
retornar á cidadanía coruñesa. É 
tempo de emendar erros e é tempo 
de resaltar que A Coruña non está 
en venda. Por iso, os socialistas 
entendemos que os terreos da 
Solana e os terreos nos que se 
sitúa o Hotel Finisterre, deben 
volver ao patrimonio do pobo 
coruñés. Polo menos, permanecer 
en mans públicas. 
 
 
Quizais, o goberno local pecou de 
pouco ambicioso, no seu 
momento, ao  dirixir a súa mirada 
adquisitiva soamente cara ao 
complexo da Solana e non tamén, 
cara ao edificio do Hotel 
Finisterre. 
 
Consideramos, insistimos niso, en 
que é a través do diálogo e a 
cooperación, como debe buscarse 
o mellor destino pare ese chan. 
Desde o diálogo, non desde unha 
poxa. Nin debeu de proporse así, 
nin o Concello debese acudir a 
esa poxa. O futuro da fachada 
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la fachada marítima de la ciudad 
no puede decidirse, ni definirse en 
una subasta. La actuación del 
Presidente del ente portuario y del 
propio Consejo, decidos a la 
privatización definitiva de los 
terrenos que ocupan, tanto el 
hotel, como las instalaciones 
deportivas anexas, quedaron en 
evidencia, con la firma del 
acuerdo ¿ Río Mero en pleno mes 
de octubre, dos meses antes de 
que espirara el plazo otorgado al 
Ayuntamiento de A Coruña, para 
hacer llegar una oferta económica. 
Dicha firma contradecía los 
términos estrictos del acuerdo 
unánime, adoptado por el Consejo 
de la Autoridad Portuaria el día 30 
de junio, donde se establecía el 
acuerdo de suspender la 
tramitación del procedimiento de 
enajenación, durante el plazo de 
seis meses. Sin embargo, podemos 
entender que la privatización de la 
Solana y el Hotel pudieron 
considerarse previstas y 
preparadas desde hace tiempo. En 
el año 2009, la aprobación inicial 
del Plan General declaraba los 
terrenos de la Solana como 
dotación pública, más allá del tipo 
de gestión que luego se hicieran 
de esos usos. Pero en el año 2012, 
en la aprobación definitiva, que 
contó con el voto negativo del 
Grupo Municipal Socialista, la 
calificación de dicho suelo pasaba 
a ser dotacional privado. Se estaba 
quizás, gestando una decisión que 
se ha ido perfilando con nitidez en 
este pasado año. 
 
Esperamos las explicaciones del 
señor Martín Prado, para 

marítima da cidade non pode 
decidirse, nin definirse nunha 
poxa. A actuación do Presidente 
do ente portuario e do propio 
Consello, decidos á privatización 
definitiva dos terreos que ocupan, 
tanto o hotel, como as 
instalacións deportivas anexas, 
quedaron en evidencia, coa firma 
do acordo ¿ Río Mero en pleno 
mes de outubro, dous meses antes 
de que expirase o prazo 
outorgado ao Concello da 
Coruña, para facer chegar unha 
oferta económica. Dita firma 
contradicía os termos estritos do 
acordo unánime adoptado, polo 
Consello da Autoridade Portuaria 
o día 30 de xuño, onde se 
establecía o acordo de suspender 
a tramitación do procedemento de 
alleamento, durante o prazo de 
seis meses. Con todo, podemos 
entender que a privatización da 
Solana e o Hotel puideron 
considerarse previstas e 
preparadas desde hai tempo. No 
ano 2009, a aprobación inicial do 
Plan Xeral declaraba os terreos 
da Solana como dotación pública, 
máis aló do tipo de xestión que 
logo se fixesen deses usos. Pero 
no ano 2012, na aprobación 
definitiva, que contou co voto 
negativo do Grupo Municipal 
Socialista, a cualificación do dito 
chan pasaba a ser dotacional 
privado. Estábase quizais, 
xestando unha decisión que se foi 
perfilando con nitidez neste 
pasado ano. 
 
 
Esperamos as explicacións do 
señor Martín Prado, para 
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desvincular ambas decisiones y 
ambas operaciones. 
 
Desde luego, los argumentos 
esgrimidos por el Presidente de la 
Autoridad Portuaria, referentes a 
los criterios economicistas, no 
pueden ser admitidos. En vez de 
agilizar con criterios 
economicistas, si las obras para, 
por ejemplo, el enlace ferroviario  
con el puerto de Punta 
Langosteira, se emplean 
únicamente, para los trabajos para 
la supuesta aminoración de las 
deudas de la Autoridad 
Portuaria,… pero las deudas de la 
Autoridad Portuaria no son 
únicamente achacables a la 
construcción del puerto de Punta 
Langosteira, sino, desde luego, 
quizás, también a una gestión, 
cuando menos, discutible de la 
Autoridad Portuaria del Puerto de 
A Coruña, que parece limitada a 
los tráficos  cautivos y que ha 
abandonado la búsqueda de 
nuevos inversores y, desde luego, 
cuando lo ha intentado, ha 
fracasado. Y unas declaraciones 
de corte economicista que se 
realizan, cuando apenas, días 
antes, el propio Ministerio de 
Fomento, competente en temas 
portuarios, decidió dedicar 
5.000.000.000 de euros del erario 
público al rescate de las autopistas 
madrileñas en quiebra. En el caso 
de nuestra ciudad, el Ministerio de 
Fomento y el Gobierno de 
Mariano Rajoy no parecen 
mantener el mismo criterio, ni 
demostrar la misma sensibilidad 
que la deuda generada por las vías 
madrileñas. Multiplica por 10 la 

desvincular ambas as decisións e 
ambas as operacións. 
 
Desde logo, os argumentos 
esgrimidos polo Presidente da 
Autoridade Portuaria, referentes 
aos criterios economicistas, non 
poden ser admitidos. No canto de 
axilizar con criterios 
economicistas, se as obras para, 
por exemplo, a ligazón ferroviaria  
co porto de Punta Langosteira, 
empréganse unicamente, para os 
traballos para a suposta 
aminoración das débedas da 
Autoridade Portuaria,… pero as 
débedas da Autoridade Portuaria 
non son unicamente achacables á 
construción do porto de Punta 
Langosteira, senón, desde logo, 
quizais, tamén a unha xestión, 
cando menos, discutible da 
Autoridade Portuaria do Porto da 
Coruña, que parece limitada aos 
tráficos  cativos e que abandonou 
a procura de novos investidores e, 
desde logo, cando o tentou, 
fracasou.  E unhas declaracións 
de corte economicista que se 
realizan, cando apenas, días 
antes, o propio Ministerio de 
Fomento, competente en temas 
portuarios, decidiu dedicar 
5.000.000.000 de euros do erario 
público ao rescate das 
autoestradas madrileñas en 
quebra. No caso da nosa cidade, 
o Ministerio de Fomento e o 
Goberno de Mariano Rajoy non 
parecen manter o mesmo criterio, 
nin demostrar a mesma 
sensibilidade que a débeda 
xerada polas vías madrileñas. 
Multiplica por 10 a do porto 
coruñés. É evidente que as 
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del puerto coruñés. Es evidente 
que las condiciones económicas, 
sociales, urbanísticas, en el 
momento de la firma del convenio 
para la financiación del  Puerto 
Exterior, no se corresponden con 
las actuales y, por lo tanto, es 
imprescindible, como así venimos 
defendiendo, reformular dichos 
acuerdos y alcanzar un 
planteamiento, que beneficie a la 
ciudad y que permita acometer las 
obras finales del puerto y asumir, 
al mismo tiempo, las deudas de 
dicha inversión. 
 
Y no se debe confundir la 
obligada revisión de las decisiones 
sobre los (…) en un marco 
económico distinto y ante una de 
las expectativas de negocio 
diferentes, con ningún 
cuestionamiento de una obra que 
era de justicia para la ciudad y 
para su progreso. Y, por eso 
vemos sucesivas reuniones de los 
responsables de la Autoridad 
Portuaria y del propio señor 
Llorca con el Ayuntamiento, 
como una muestra más, de 
escenificación de cara a la galería. 
Entendemos que en esta cuestión, 
además del diálogo debe haber 
una intervención directa, que así 
reclamamos del Gobierno 
Gallego, del  presidente Núñez 
Feijoo, para evitar este daño a la 
ciudad. Por eso, solicitamos el 
apoyo a nuestra moción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 

condicións económicas, sociais, 
urbanísticas, no momento da 
firma do convenio para o 
financiamento do  Porto Exterior, 
non se corresponden coas actuais 
e, por tanto, é imprescindible, 
como así vimos defendendo, 
reformular ditos acordos e 
alcanzar unha proposta, que 
beneficie á cidade e que permita 
acometer as obras finais do porto 
e asumir, ao mesmo tempo, as 
débedas do ndita investimento. 
 
 
 
E non se debe confundir a 
obrigada revisión das decisións 
sobre os (…) nun marco 
económico distinto e ante unha 
das expectativas de negocio 
diferentes, con ningún 
cuestionamiento dunha obra que 
era de xustiza para a cidade e 
para o seu progreso. E, por iso 
vemos sucesivas reunións dos 
responsables da Autoridad 
Portuaria e do propio señor 
Llorca co Concello, como unha 
mostra máis, de escenificación 
para a galería. Entendemos que 
nesta cuestión, ademais do 
diálogo debe haber unha 
intervención directa, que así 
reclamamos do Goberno Galego, 
do  presidente Núñez Feijoo, para 
evitar este dano á cidade. Por iso, 
solicitamos o apoio á nosa 
moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
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Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Señor Alcalde, una cuestión de 
orden. ¿No debería defender 
primero la moción…? Se 
defienden primero las mociones y 
es el orden normal de estos 
Plenos.  Por eso, es decir, siempre 
se han defendido las mociones, 
primero conjuntamente y luego, 
hablan los que no defienden las 
mociones, por orden de votos. 
Este ha sido el criterio siempre, 
hasta ahora. 
 
Presidencia 
 
Foi o criterio cando hai unha 
única moción. Cando hai varias 
mocións, estamos seguindo a orde 
habitual. Non, non foi o criterio 
utilizado en máis ocasións que 
houbo varias mocións, ao mesmo 
tempo, porque si fose a moción da 
señora Veira, este sería a orde 
normal. Si fose a moción do 
Partido Socialista, sería outra 
orde. Entonces, cando hai varias 
mocións xuntas, o criterio que 
estou utilizando desde  hai 19 
meses, é este, seguir a orde 
normal. E cando é unha soa 
moción, efectivamente, empeza o 
que defende a moción. É o criterio 
que seguín ata agora. Non o 
cambiei hoxe, señor  Fernández 
Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Muchas gracias. 
 

 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Señor Alcalde, unha cuestión de 
orde. Non debería defender 
primeiro a moción…? Deféndense 
primeiro as mocións e é a orde 
normal destes Plenos.  Por iso, é 
dicir, sempre se defenderon as 
mocións, primeiro conxuntamente 
e logo, falan os que non defenden 
as mocións, por orde de votos. 
Este foi o criterio sempre, ata 
agora. 
 
 
Presidencia 
 
Foi o criterio cando hai unha 
única moción. Cando hai varias 
mocións, estamos seguindo a orde 
habitual. Non, non foi o criterio 
utilizado en máis ocasións que 
houbo varias mocións, ao mesmo 
tempo, porque se fose a moción 
da señora Veira, este sería a orde 
normal. Se fose a moción do 
Partido Socialista, sería outra 
orde. Enton, cando hai varias 
mocións xuntas, o criterio que 
estou utilizando desde  hai 19 
meses, é este, seguir a orde 
normal. E cando é unha soa 
moción, efectivamente, empeza o 
que defende a moción. É o criterio 
que seguín ata agora. Non o 
cambiei hoxe, señor  Fernández 
Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas. 
 



94 

 

Buenas tardes, de nuevo. Me 
gustaría destacar, que el Grupo 
Popular ha estado siempre y va a 
estar en la defensa de la ciudad de 
La Coruña, su puerto y la mejor 
relación posible puerto-ciudad. 
Igualmente, no hemos cambiado 
de opinión, hemos defendido 
siempre, que la ordenación de los 
terrenos portuarios debe hacerse 
con consenso y diálogo entre las 
distintas administraciones y 
siempre, pensando en el interés de 
la ciudad. Y seguimos 
defendiendo que es necesario abrir 
un proceso de diálogo 
constructivo, no de agresiones al 
puerto, un diálogo en consenso 
entre las administraciones y 
también, con el conjunto de la 
ciudad, sin dejar fuera a los 
Grupos representados en María 
Pita. 
 
Tampoco hemos cambiado de 
opinión, en qué pensamos y 
apoyamos. Que quede claro que 
los terrenos de la Solana deben de 
pasar a ser de titularidad 
municipal, pero me gustaría 
aclarar algunas cosas; además se 
me ha pedido expresamente y creo 
que debemos aclarar algunos 
conceptos, para hablar con los 
criterios medianamente claros.  
 
El Hotel Finisterre y la Solana son 
patrimoniales de la 
Administración. No es dominio 
público, son propiedades que tiene 
una administración, que puede 
comprar y vender, sin hacer un 
expediente de desafectación, 
porque non son de dominio 
público. No se está, como se dice, 

Boas tardes, de novo. Gustaríame 
destacar, que o Grupo Popular 
estivo sempre e vai estar na 
defensa da cidade da Coruña, o 
seu porto e a mellor relación 
posible porto-cidade. Igualmente, 
non cambiamos de opinión, 
defendemos sempre, que a 
ordenación dos terreos portuarios 
debe facerse con consenso e 
diálogo entre as distintas 
administracións e sempre, 
pensando no interese da cidade. E 
seguimos defendendo que é 
necesario abrir un proceso de 
diálogo construtivo, non de 
agresións ao porto, un diálogo en 
consenso entre as administracións 
e tamén, co conxunto da cidade, 
sen deixar fóra aos Grupos 
representados en María Pita. 
 
 
 
Tampouco cambiamos de opinión, 
en que pensamos e apoiamos. Que 
quede claro que os terreos da 
Solana deben de pasar a ser de 
titularidade municipal, pero 
gustaríame aclarar algunhas 
cousas; ademais pedíulleme 
expresamente e creo que debemos 
aclarar algúns conceptos, para 
falar cos criterios medianamente 
claros.  
 
O Hotel Finisterre e a Solana son 
patrimoniais da Administración. 
Non é dominio público, son 
propiedades que ten unha 
administración, que pode 
comprar e vender, sen facer un 
expediente de desafectación, 
porque non son de dominio 
público. Non se está, como se di, 
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privatizando un equipamiento 
público. Hablemos con propiedad. 
Lo que está haciendo es 
vendiendo un equipamiento 
privado que es propiedad de una 
administración desde 1999. Y, por 
eso, por eso, señor Dapena, fue 
necesario adaptar la consolidación 
de este suelo en el Plan General; 
por exigencia, por exigencia de 
los informes vinculantes y 
preceptivos de las distintas 
administraciones, que exigían que 
cumpliese con lo que era la 
realidad legal de ese suelo. Para 
ajustarlo a esta legalidad jurídica 
y le recuerdo, señores del BNG, 
que dijeron que era ilegal, por 
activa y por pasiva. Lo llevaron al 
Contencioso-Administrativo, 
denunciaron esto y el Tribunal 
Superior de Justicia en Galicia le 
dijo claramente, que está bien 
hecho y que está jurídica y 
técnicamente bien hecho, porque 
es un bien patrimonial. Y así se lo 
reiteró en esa sentencia.  
 
Por lo tanto, creo que si queremos 
ser constructivosen este debate y 
queremos ayudar, lo que no 
podemos hacer es basarlo en cosas 
que no son ciertas, porque 
demagógicamente queda muy 
bien. No es un equipamiento 
público y no hay ningún 
cambiazo. Lo que no podemos, 
señora Veira, es hacernos trampa 
al solitario, como usted plantea. 
 
Y señor Dapena, la decisión  de 
vender este suelo se le impone, en 
el momento de autorizar el crédito 
a la Autoridad Portuaria por un 
gobierno socialista, porque los 

privatizando un equipamento 
público. Falemos con propiedade. 
O que está a facer é vendendo un 
equipamento privado que é 
propiedade dunha administración 
desde 1999. E, por iso, por iso, 
señor Dapena, foi necesario 
adaptar a consolidación deste 
chan no Plan Xeral; por 
esixencia, por esixencia dos 
informes vinculantes e preceptivos 
das distintas administracións, que 
esixían que cumprise co que era a 
realidade legal dese chan. Para 
axustalo a esta legalidade 
xurídica e lémbrolle, señores do 
BNG, que dixeron que era ilegal, 
por activa e por pasiva. Levárono 
ao Contencioso-Administrativo, 
denunciaron isto e o Tribunal 
Superior de Xustiza en Galicia 
díxolle claramente, que está ben 
feito e que está xurídica e 
tecnicamente ben feito, porque é 
un ben patrimonial. E así llo 
reiterou nesa sentenza. 
 
 
Polo tanto, creo que se queremos 
ser construtivos neste debate e 
queremos axudar, o que non 
podemos facer é basealo en 
cousas que non son certas, porque 
demagóxicamente queda moi ben. 
Non é un equipamento público e 
non hai ningún cambiazo. O que 
non podemos, señora Veira, é 
facernos trampa ao solitario, 
como vostede propón. 
 
E señor Dapena, a decisión  de 
vender este chan impónselle, no 
momento de autorizar o crédito á 
Autoridade Portuaria por un 
goberno socialista, porque os 
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convenios del año 2004 no 
estaban. Pero pregúntele a sus 
compañeros socialistas, quién 
exigió el incorporar este suelo, 
también. 
 
Entonces, cuente la versión como 
hay que contarla. No cuente solo 
la parte que le interesa; se cambió 
por exigencias de informes 
vinculantes  y preceptivos, 
legalmente. Se dijo que estaba 
bien hecho por una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia y el 
que incluye esto, es una exigencia 
de un gobierno socialista. 
Hablemos las cosas con cierta 
claridad y seamos constructivos y 
pasemos hacia delante. 
 
En junio, le dieron seis meses al 
Ayuntamiento para hacer una 
oferta. Por dos veces, la Abogacía 
del Estado y la Intervención 
General ha dicho que eso no es 
una oferta legalmente válida, que 
eso no es más que una declaración 
de intenciones. Y esto lo ha dicho 
la Abogacía del Estado. Entonces, 
en seis meses o  9, desde que se le 
avisó al señor Alcalde de una 
reunión con Fomento, no se ha 
hecho formalmente lo que 
entiende la Abogacía del Estado, 
una oferta concreta y, que no se 
diga que no había dinero. Hemos 
tramitado 12 modificativos desde 
junio; en ninguno se ha puesto ni 
un euro para financiar esta obra. 
En ninguno y les hemos apoyado 
esa modificación. Pero no sólo 
eso, es que además, dejan 56 
millones, 56. Dos veces los 
terrenos de la Solana, de Calvo 
Sotelo, de todo lo que quiera, sin 

convenios do ano 2004 non 
estaban. Pero pregúntelle aos 
seus compañeiros socialistas, 
quen esixiu o incorporar este 
chan, tamén. 
 
Entón, conte a versión como hai 
que contala. Non conte só a parte 
que lle interesa; cambiouse por 
esixencias de informes vinculantes  
e preceptivos, legalmente. Díxose 
que estaba ben feito por unha 
sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza e o que inclúe isto, é unha 
esixencia dun goberno socialista. 
Falemos as cousas con certa 
claridade e sexamos construtivos 
e pasemos cara adiante. 
 
 
En xuño, déronlle seis meses ao 
Concello para facer unha oferta. 
Por dúas veces, a Avogacía do 
Estado e a Intervención Xeral 
dixo que iso non é unha oferta 
legalmente válida, que iso non é 
máis que unha declaración de 
intencións. E isto díxoo a 
Avogacía do Estado. Entón, en 
seis meses ou  9, desde que se lle 
avisou ao señor Alcalde dunha 
reunión con Fomento, non se fixo 
formalmente o que entende a 
Avogacía do Estado, unha oferta 
concreta e, que non se diga que 
non había diñeiro. Tramitamos 12 
modificativos desde xuño; en 
ningún púxose nin un euro para 
financiar esta obra. En ningún e 
apoiámoslles esa modificación. 
Pero non só iso, é que ademais, 
deixan 56 millóns, 56. Dúas veces 
os terreos da Solana, de Calvo 
Sotelo, de todo o que queira, sen 
executar este ano. Só co que non 
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ejecutar este año. Solo con lo que 
no ejecutaron, ya teníamos para 
pagar todo y mucho más. Es que 
no había voluntad o no se trabajó. 
Eso es lo que no sabemos.  
 
Tienen la capacidad de abrir 
frentes, de generar polémicas, 
pero al final, no soluciona 
ninguno. Seguimos en Alfonso 
Molina, seguimos sin la 
Intermodal, perdimos 22.000.000 
de euros de fondos europeos. 
Solucionen alguno, el que sea, 
uno. Nosotros hemos conseguido 
que el Estado cediera  otros suelos 
gratuitamente, pero hay que 
sentarse a negociar y lo que no es 
en algunos suelos, que ya están 
previstos en un plan económico de 
la Administración Pública y son 
patrimoniales, pueden ceder a la 
gestión de otra administración 
unos suelos públicos. Si fuesen. 
 
Miren, tiraron desde el primer día 
contra el puerto y la Autoridad 
Portuaria;  no es la forma de 
establecer relaciones con una 
administración. Hablaron ya, en 
un hotel de Madrid, de que era 
igual que el aeropuerto de 
Castellón. Luego, dijeron que no 
tenía el (…), le suben el IBI al 
doble. No han hecho más que 
agredir al puerto y a la Autoridad 
Portuaria. Lo que le pedimos es 
que tiendan puentes y que generen 
diálogo, porque los grandes 
proyectos de la ciudad necesitan 
liderazgo y necesitan apoyo y que 
este sea un proyecto, como bien 
decía el señor (…), con cierto 
consenso, pero luego, le ponemos 
una enmienda mínima y no nos la 

executaron, xa tiñamos para 
pagar todo e moito máis. É que 
non había vontade ou non se 
traballou. Iso é o que non 
sabemos.  
 
Teñen a capacidade de abrir 
frontes, de xerar polémicas, pero 
ao final, non soluciona ningún. 
Seguimos en Alfonso Molina, 
seguimos sen a Intermodal, 
perdemos 22.000.000 de euros de 
fondos europeos. Solucionen 
algún, o que sexa, un. Nós 
conseguimos que o Estado cedese  
outros chans gratuitamente, pero 
hai que sentar a negociar e o que 
non é nalgúns chans, que xa están 
previstos nun plan económico da 
Administración Pública e son 
patrimoniais, poden ceder á 
xestión doutra administración uns 
chans públicos. Se fosen. 
 
 
Miren, tiraron desde o primeiro 
día contra o porto e a Autoridade 
Portuaria;  non é a forma de 
establecer relacións cunha 
administración. Falaron xa, nun 
hotel de Madrid, de que era igual 
que o aeroporto de Castelló. 
Logo, dixeron que non tiña o (…), 
sóbenlle o IBI ao dobre. Non 
fixeron máis que agredir ao porto 
e á Autoridade Portuaria. O que 
lle pedimos é que tendan pontes e 
que xeren diálogo, porque os 
grandes proxectos da cidade 
necesitan liderado e necesitan 
apoio e que este sexa un proxecto, 
como ben dicía o señor (…), con 
certo consenso, pero logo, 
poñémoslle unha emenda mínima 
e non nola aceptan. Mínima. Era 
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aceptan. Mínima. Era sacar una 
frase, pero ese consenso mínimo 
que pide, señor socialista, podía 
aplicárselo también. En cualquier 
caso, la Comisión Mixta la pueden 
pedir y convocar ustedes; no tiene 
porque esperar por Fomento. 
Convóquela, convóquela, porque 
sino, dentro de  un año, vamos a 
estar igual con los muelles de 
Calvo Sotelo. Convoquen esa 
Comisión, sienten a la gente, 
participa la ciudadanía, participen 
los grupos municipales. Hagan 
algo, pero no esperen otros nueve 
meses con una simple declaración 
de intenciones. Nosotros le 
pedimos, de verdad, que sean 
responsables, porque el único 
responsable de que esto no sea 
municipal,… porque si esto, en 
junio, hacen la oferta como 
técnicamente dice el informe que 
hay que hacer, su propio informe 
y hubiese incorporado en algún 
modificativo el dinero, en vez de 
ponerlo para bicicletas, en dinero 
que sacaron de la Renta Social, 
esto, hoy, ya era municipal. Hoy, 
todo y a menos precio. Lo único 
que le pedimos es que defienda 
estos (…), que lo hagan 
participativo y que, recordar que 
seguiremos apostando, porque 
estos terrenos pasen a ser 
municipales. Dentro de la sensatez 
de esas cosas, apoyaremos las 
propuestas que vayan en esa línea. 
 
Presidencia 
 
Gracias, señor Fernández Prado. 
 
Señor Varela. 
 

sacar unha frase, pero ese 
consenso mínimo que pide, señor 
socialista, podía aplicarllo tamén. 
En calquera caso, a Comisión 
Mixta pódena pedir e convocar 
vostedes; non ten porque esperar 
por Fomento. Convóquea, 
convóquea, porque senón, dentro 
dun  ano, imos estar igual cos 
peiraos de Calvo Sotelo. 
Convoquen esa Comisión, senten 
á xente, participa a cidadanía, 
participen os grupos municipais. 
Fagan algo, pero non esperen 
outros nove meses cunha simple 
declaración de intencións. Nós 
pedímoslle, de verdade, que sexan 
responsables, porque o único 
responsable de que isto non sexa 
municipal,… porque se isto, en 
xuño, fan a oferta como 
tecnicamente di o informe que hai 
que facer, o seu propio informe e 
incorporase nalgún modificativo 
o diñeiro, no canto de poñelo 
para bicicletas, en diñeiro que 
sacaron da Renda Social, isto, 
hoxe, xa era municipal. Hoxe, 
todo e a menos prezo. O único 
que lle pedimos é que defenda 
estes (…), que o fagan 
participativo e que, lembrar que 
seguiremos apostando, porque 
estes terreos pasen a ser 
municipais. Dentro da sensatez 
desas cousas, apoiaremos as 
propostas que vaian en esa línea. 
 
 
Presidencia 
 
Gracias, señor Fernández Prado. 
 
Señor Varela. 
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Señor Varela Gómez 
 
Grazas, Alcalde. 
 
Señor Fernández Prado, menuda 
milonga o de patrimonial, público, 
privado. Ou sea, vostede coñece 
este plano? Coñece este plano? Si, 
este plano é, bueno, o plano da 
vergoña, onde no proceso de 
aprobación definitiva do PXOM, 
se cambia cun rotulador vermello, 
a natureza, do dotacional, de 
privado a público. Digo, ao 
contrario, de público a privado. 
 
 
Non sei se coñece o caso da 
Mariña. O solo da Mariña, o que 
reclamamos, o que conseguimos 
acordar co Porto, que nos iba a 
ceder e, ainda iso… Nada máis. O 
vemos. Tamén é suelo patrimonial 
e é público. Bueno, pois, o poden 
ceder perfectamente. Bueno, esto 
foi unha porta que se abriu, 
efectivamente, á privatización 
desos terrenos. Bueno,  e daqueles 
polvos estes lodos. Agora mesmo. 
 
Bueno, en xuño de 2016  se 
suspende o procedemento de poxa 
inicial, no Consello de 
Administración, a petición, 
efectivamente, do Concello que 
mostra a súa vontade da compra 
directa. Pero sorpresivamente, nos 
encontramos este mes de 
decembro, pois, cun cambio de 
rumbo orquestado de maneira 
unilateral desde (…) opaca, polo 
señor Presidente da Autoridade 
Portuaria da Coruña. E nese 

 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, Alcalde. 
 
Señor Fernández Prado, menuda 
milonga o de patrimonial, 
público, privado. Ou sexa, 
vostede coñece este plano? 
Coñece este plano? Si, este plano 
é, bo, o plano da vergoña, onde 
no proceso de aprobación 
definitiva do PXOM, se cambia 
cun rotulador vermello, a 
natureza, do dotacional, de 
privado a público. Digo, ao 
contrario, de público a privado. 
 
Non sei se coñece o caso da 
Mariña. O solo da Mariña, o que 
reclamamos, o que conseguimos 
acordar co Porto, que nos iba a 
ceder e, ainda iso… Nada máis. O 
vemos. Tamén é solo patrimonial 
e é público. Bo, pois, o poden 
ceder perfectamente. Bo, esto foi 
unha porta que se abriu, 
efectivamente, á privatización 
desos terrenos. Bo,  e daqueles 
polvos estes lodos. Agora mesmo. 
 
Bo, en xuño de 2016  se suspende 
o procedemento de poxa inicial, 
no Consello de Administración, a 
petición, efectivamente, do 
Concello que mostra a súa 
vontade da compra directa. Pero 
sorpresivamente, nos 
encontramos este mes de 
decembro, pois, cun cambio de 
rumbo orquestado de maneira 
unilateral desde (…) opaca, polo 
señor Presidente da Autoridade 
Portuaria da Coruña. E nese 
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mesmo consello de 
administración, compañeiros seus, 
unha morea de compañeiros seus 
votan a favor, o voto en contra do 
representante do Concello, deste 
concelleiro, votan a favor de 
continuar coa poxa dentro do 
prazo de suspensión do 
procedemento. Entre esas persoas 
estaba a señora conselleira dona 
Beatriz Mato. Bueno, quero dicir 
o seu nome especialmente porque 
tamén se mostrou moi belixerante 
coa defensa da privatización dese 
suelo.  
 
Bueno, pois, cando falan de que o 
Partido Popular vai a estar a favor 
do uso definitivo público deses 
terreos, eu sinto disentir, señor 
Fernández Prado, porque a xente 
que había alí, naquel Consello, 
defendendo a capa e a espada a 
tese do presidente de Portos do 
Estado, eran compañeiros seus do 
Partido Popular. Bueno, pois, 
como dicía, todo empeza no 2012, 
con este cambiazo, antes da 
aprobación definitiva do Plan. É 
evidente con esto, que a 
Autoridade Portuaria, o que quere 
facer é negocio e así o dixo, 
explicitouno o señor presidente da 
Autoridade Portuaria; o que quere 
é atender exclusivamente o 
interese económico da Autoridade 
Portuaria. É o que quere facer, 
negocio con esta cidade, nuns 
terreos que un día foron unha 
praia e sufriron a súa privatización 
en réxime de concesión, durante o 
franquismo e foron desfectados do 
dominio público portuario no 
2000.  
 

mesmo consello de 
administración, compañeiros 
seus, unha morea de compañeiros 
seus votan a favor, o voto en 
contra do representante do 
Concello, deste concelleiro, votan 
a favor de continuar coa poxa 
dentro do prazo de suspensión do 
procedemento. Entre esas persoas 
estaba a señora conselleira dona 
Beatriz Mato. Bueno, quero dicir 
o seu nome especialmente porque 
tamén se mostrou moi belixerante 
coa defensa da privatización dese 
solo.  
 
Bo, pois, cando falan de que o 
Partido Popular vai  estar a favor 
do uso definitivo público deses 
terreos, eu sinto disentir, señor 
Fernández Prado, porque a xente 
que había alí, naquel Consello, 
defendendo a capa e a espada a 
tese do presidente de Portos do 
Estado, eran compañeiros seus do 
Partido Popular. Bo, pois, como 
dicía, todo empeza no 2012, con 
este cambiazo, antes da 
aprobación definitiva do Plan. É 
evidente con esto, que a 
Autoridade Portuaria, o que 
quere facer é negocio e así o dixo, 
explicitouno o señor presidente da 
Autoridade Portuaria; o que 
quere é atender exclusivamente o 
interese económico da Autoridade 
Portuaria. É o que quere facer, 
negocio con esta cidade, nuns 
terreos que un día foron unha 
praia e sufriron a súa 
privatización en réxime de 
concesión, durante o franquismo 
e foron desfectados do dominio 
público portuario no 2000.  
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Nós non temos unha Autoridade 
Portuaria na cidade, o que temos é 
unha Autoridade Inmobiliaria e o 
que non pode facer esa autoridade 
inmobiliaria é xustificar un 
proceso de privatización brutal, 
como non se viviu nesta cidade en 
décadas, pola súa situación ou 
pola mala xestión económica, que 
fixo dos seus recursos. E por esa 
operación, pon de manifesto a 
pésima xestión que a Autoridade 
Portuaria fixo nos últimos anos. 
Non poden ampararse ditas 
operacións especulativas, como a 
que estamos a vivir co tema da 
Solana o a dos peiraos, que está 
por chegar. E, dende logo, esto 
abre a porta a un cambio de 
rumbo daquelo que pactaramos, 
no seu momento, coa exministra 
Ana Pastor; non pode xustificar 
esta operación, nunha situación 
económico financeira derivada da 
construcción do Porto Exterior, 
cando as propias contas anuais e o 
plan de empresa para os próximos 
anos, determinan que o 
saneamento da situación 
económica do porto, debe vir pola 
mellor xestión nos servizos  
portuarios e polo refinanciamento 
das condicións de pago da débeda 
e da súa titularidade e, non pola 
venda dos terreos, en perxuízo do 
interese público da cidade. 
 
 
E un dato. Dende que o señor 
Losada foi designado Presidente 
da Autoridade Portuaria, o 
resultado de explotación pasou de 
17.000.000 a 1.000.000, o que 
xuntou unha elevada carga 
financeira porcentual; determinou 

Nós non temos unha Autoridade 
Portuaria na cidade, o que temos 
é unha Autoridade Inmobiliaria e 
o que non pode facer esa 
autoridade inmobiliaria é 
xustificar un proceso de 
privatización brutal, como non se 
viviu nesta cidade en décadas, 
pola súa situación ou pola mala 
xestión económica, que fixo dos 
seus recursos. E por esa 
operación, pon de manifesto a 
pésima xestión que a Autoridade 
Portuaria fixo nos últimos anos. 
Non poden ampararse ditas 
operacións especulativas, como a 
que estamos a vivir co tema da 
Solana o a dos peiraos, que está 
por chegar. E, dende logo, esto 
abre a porta a un cambio de 
rumbo daquelo que pactaramos, 
no seu momento, coa exministra 
Ana Pastor; non pode xustificar 
esta operación, nunha situación 
económico financeira derivada da 
construcción do Porto Exterior, 
cando as propias contas anuais e 
o plan de empresa para os 
próximos anos, determinan que o 
saneamento da situación 
económica do porto, debe vir pola 
mellor xestión nos servizos  
portuarios e polo refinanciamento 
das condicións de pago da débeda 
e da súa titularidade e, non pola 
venda dos terreos, en perxuízo do 
interese público da cidade. 
 
E un dato. Dende que o señor 
Losada foi designado Presidente 
da Autoridade Portuaria, o 
resultado de explotación pasou de 
17.000.000 a 1.000.000, o que 
xuntou unha elevada carga 
financeira porcentual; determinou 
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que no 2012 o porto da Coruña, 
teña resultado neto negativo. Esto, 
esta mala xestión económica, así 
como a lealdade institucional que 
demostrou coa xestión da Solana é 
a que nos leva tamén, a solicitar o 
seu cese na nosa moción. 
 
 
E, sin embargo, e eu quero dar un 
dato tamén, xa que falamos do seu 
partido, do Partido Popular, do 
privatizador Partido Popular. 
Noutros portos do Estado, si,  si 
cedeu superficie  aos concellos. 
Como exemplo o de Valencia no 
ano 2013, no que Portos do 
Estado cedeu ao concello unha 
superficie de 159.000 metros 
cadrados libres e gratuitos, que é o 
que esperamos da Autoridade 
Portuaria da Coruña. 
 
Mesmo a súa exministra de 
Fomento, Ana Pastor, coa que, 
dende logo, era moito máis fácil 
negociar e acordar, fixo no seu 
momento, estas declaracións que 
cito: “Es hora de devolver a las 
ciudades lo mucho que los puertos 
han demandado de ellas y 
favorecer la existencia de una 
mejor interacción entre los puertos 
y las ciudades que los acogen, al 
servicio de la ciudadanía y 
favorecen su calidad de vida”. 
Bueno, pois, esto que valía para 
Valencia no 2013, non vale hoxe 
en día, para a Coruña. E despois 
falan de sectarismo e de 
utilización partidista das 
instuticións...  
 
Bueno, pois, a Autoridade 
Portuaria mantivo e con esto xa 

que no 2012 o porto da Coruña, 
teña resultado neto negativo. 
Esto, esta mala xestión 
económica, así como a lealdade 
institucional que demostrou coa 
xestión da Solana é a que nos leva 
tamén, a solicitar o seu cese na 
nosa moción. 
 
E, sin embargo, e eu quero dar un 
dato tamén, xa que falamos do 
seu partido, do Partido Popular, 
do privatizador Partido Popular. 
Noutros portos do Estado, si,  si 
cedeu superficie  aos concellos. 
Como exemplo o de Valencia no 
ano 2013, no que Portos do 
Estado cedeu ao concello unha 
superficie de 159.000 metros 
cadrados libres e gratuitos, que é 
o que esperamos da Autoridade 
Portuaria da Coruña. 
 
Mesmo a súa exministra de 
Fomento, Ana Pastor, coa que, 
dende logo, era moito máis fácil 
negociar e acordar, fixo no seu 
momento, estas declaracións que 
cito: “ Es hora de devolver a las 
ciudades lo mucho que los 
puertos han demandado de ellas y 
favorecer la existencia de una 
mejor interacción entre los 
puertos y las ciudades que los 
acogen, al servicio de la 
ciudadanía y favorecen su calidad 
de vida”. Bo, pois, isto que valía 
para Valencia no 2013, non vale, 
hoxe en día, para a Coruña. E 
despois falan de sectarismo e de 
utilización partidista das 
instuticións…  
 
Bo, pois, a Autoridade Portuaria 
mantivo e con esto xa remato, 
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remato, mantivo negociacións 
cunha empresa privada, nun 
momento en que o proceso de 
enaxenación estaba suspendido. 
Bueno, entendemos que esto é 
unha situación absolutamente 
ilícita e desleal. E por iso, este 
Goberno vai a emprender as 
accións legais procedentes coa 
Autoridade Portuaria, se esta non 
é quen de reencamiñar a súa 
deriva especulativa. E ainda que a 
Autoridade Portuaria pretenda 
silenciar a operación, o debate 
está claro e, hoxe temos unha 
clara mostra no Pleno e saúdo á 
xente combatente que demanda a 
Solana para a cidadanía. Bueno, 
pois, o debate (…) litoral urbano 
da Coruña está máis vivo que 
nunca e dende este Grupo de 
Goberno faremos todo o posible 
para que así sega sendo e, 
loitaremos sen descanso por 
devolver os bens do común ao seu 
propietario lexítimo, que a 
cidadanía da Coruña. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. 
 
Vamos a proceder á votación das 
diferentes mocións, comezando 
pola moción presentada polo 
Bloque Nacionalista Galego. 
Devolución gratuita ao Concello 
da Coruña da Solana e Hotel 
Finisterre”. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Bloque 

mantivo negociacións cunha 
empresa privada nun momento en 
que o proceso de alleamento 
estaba suspendido. Bo, 
entendemos que esto é unha 
situación absolutamente ilícita e 
desleal. E por iso, este Goberno 
vai emprender as accións legais 
procedentes coa Autoridade 
Portuaria, se esta non é quen de 
reencamiñar a súa deriva 
especulativa. E ainda que a 
Autoridade Portuaria pretenda 
silenciar a operación, o debate 
está claro e, hoxe temos unha 
clara mostra no Pleno e saúdo á 
xente combatente que demanda a 
Solana para a cidadanía. Bo, 
pois, o debate (…) litoral urbano 
da Coruña está máis vivo que 
nunca e dende este Grupo de 
Goberno faremos todo o posible 
para que así sega sendo e, 
loitaremos sen descanso por 
devolver os bens do común ao seu 
propietario lexítimo, que a 
cidadanía da Coruña. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. 
 
Vamos a proceder á votación das 
diferentes mocións, comezando 
pola moción presentada polo 
Bloque Nacionalista Galego. 
Devolución gratuita ao Concello 
da Coruña da Solana e Hotel 
Finisterre”. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Bloque 
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Nacionalista Galego (BNG-AA) 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Bloque 
Nacionalista Galego, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
8 – Moción sobre la devolución 
gratuita al Ayuntamiento de A 
Coruña de la Solana y Hotel 
Finisterre. 
 

Acuerdo 
 
1. Denunciar la política 
especulativa de la Autoridad 
Portuaria, es decir, del Ministerio 
de Fomento, que a través de 
subastas pretende que espacios, 
que siempre fueron públicos, 
pasen a manos privadas. Exigir a 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
8 - Moción sobre a devolución 
gratuíta ao Concello da Coruña 
da Solana e Hotel Finisterre. 
 
 

Acordo 
 
1. Denunciar a política 
especulativa da Autoridade 
Portuaria, é dicir, do Ministerio 
de Fomento, que a través de 
poxas pretende que espazos, que 
sempre foron públicos, pasen a 
mans privadas. Esixir á 
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la Autoridad Portuaria la 
devolución gratuita de la Solana y 
del hotel Finisterre cuando acabe 
la actual concesión en 2027. 
 
2. Pedir al Gobierno municipal 
que convoque una reunión con 
todas las fuerzas políticas, 
sindicales, sociales y a todo el 
movimiento asociativo de A 
Coruña para conseguir, a través de 
una convocatoria abierta, el apoyo 
a todas estas reivindicaciones. 
 
3. Apoyar las iniciativas y 
convocatorias de la Comisión 
Abierta en Defensa de lo Común; 
que el gobierno municipal facilite 
la infraestructura necesaria para 
sus actividades y que coloque en 
la fachada del palacio de María 
Pita, como en otras ocasiones, una 
pancarta con el lema: BASTA YA 
DE ESPECULACIÓN. 
DEVOLUCIÓN GRATUITA DE 
LA SOLANA Y HOTEL 
FINISTERRE. Manifestar su 
voluntad de que el ayuntamiento 
convoque una gran movilización 
cívica para conseguir estos 
objetivos. 
 
4. Apoyar las iniciativas del 
gobierno municipal en la 
presentación de los recursos 
jurídicos necesarios para impedir 
esta actuación especulativa de la 
Autoridad Portuaria e impedir la 
continuación de la subasta. 
 
5. Garantizar la titularidad 
municipal y el uso público de la 
Solana y del Hotel Finisterre, 
adoptando las necesarias 
modificaciones del Plan General 

Autoridade Portuaria a 
devolución gratuita da Solana e 
do hotel Finisterre cando acabe a 
actual concesión en 2027. 
 
2. Pedir ao Goberno municipal 
que convoque unha reunión con 
todas as forzas políticas, 
sindicais, sociais e a todo o 
movemento asociativo da Coruña 
para conseguir, a través dunha 
convocatoria aberta, o apoio a 
todas estas reivindicacións. 
 
3. Apoiar as iniciativas e 
convocatorias da Comisión 
Aberta en Defensa do Común; 
que o goberno municipal facilite a 
infraestrutura necesaria para as 
súas actividades e que coloque na 
fachada do palacio de María Pita, 
como noutras ocasións, unha 
pancarta co lema: BASTA XA DE 
ESPECULACIÓN. 
DEVOLUCIÓN GRATUÍTA DA 
SOLANA E HOTEL 
FINISTERRE. Manifestar a súa 
vontade de que o concello 
convoque unha gran mobilización 
cívica para conseguir estes 
obxectivos. 
 
4. Apoiar as iniciativas do 
goberno municipal na 
presentación dos recursos 
xurídicos necesarios para impedir 
esta actuación especulativa da 
Autoridade Portuaria e impedir a 
continuación da poxa. 
 
5. Garantir a titularidade 
municipal e o uso público da 
Solana e do Hotel Finisterre, 
adoptando as necesarias 
modificacións do Plan Xeral de 



106 

 

de Ordenación Municipal o, en su 
caso, expropiación. 
 
6. Trasladar este acuerdo a la 
Autoridad Portuaria y Ministerio 
de Fomento. Solicitar de la Xunta 
de Galicia un pronunciamiento 
público del Parlamento de Galicia 
en defensa de los intereses de A 
Coruña. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
En segundo lugar, a moción 
presentada polo Partido Socialista 
de Galicia, PSOE. Moción en 
defensa da titularidade pública de 
espazos da Solana e Finisterre. 
 
 
Comezaremos votando e emenda 
presentada polo Partido Popular. 
 
Votación de la enmienda 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular a 
la moción del PSdeG-PSOE, en 
defensa de la titularidad pública 
de los espacios de La Solana y el 
Finisterre. 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se procede a votar la enmienda 
que presenta el Partido Popular a 
la primera moción del PSdeG-
PSOE, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

Ordenación Municipal ou, no seu 
caso, expropiación. 
 
6. Trasladar este acordo á 
Autoridade Portuaria e Ministerio 
de Fomento. Solicitar da Xunta de 
Galicia un pronunciamento 
público do Parlamento de Galicia 
en defensa dos intereses da 
Coruña. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
En segundo lugar, a moción 
presentada polo Partido 
Socialista de Galicia, PSOE. 
Moción en defensa da titularidade 
pública de espazos da Solana e 
Finisterre.  
 
Comezaremos votando e emenda 
presentada polo Partido Popular. 
 
Votación da emenda presentada 
polo Grupo Municipal do Partido 
Popular á moción do PSdeG-
PSOE, en defensa da titularidade 
pública dos espazos da Solana e 
o Finisterre. 
 
 
Seguidamente pola Presidencia 
procédese a votar a emenda que 
presenta o Partido Popular á 
primeira moción do PSdeG-
PSOE, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Queda rexeitada a emenda.  
 
Votamos, pois, a moción, tal e 
como foi presentada polo Partido 
Socialista. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos) 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 

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

Intervencións 
 
Queda rexeitada a emenda.  
 
Votamos, pois, a moción, tal e 
como foi presentada polo Partido 
Socialista. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos) 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
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del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
9 – Moción en defensa de la 
titularidad pública  de los 
espacios de La Solana y el 
Finisterre. 
 

Acuerdo 
 
1) El Pleno Municipal insta al 
Consejo de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña y al ente Puertos del 
Estado a paralizar la subasta de 
los terrenos sobre los que está 
ubicada La Solana así como el 
Hotel Finisterre y a garantizar la 
titularidad pública de dichos 
terrenos. 
 
2) El Pleno Municipal insta al 
Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de A Coruña 
negociar con el Ayuntamiento de 
A Coruña el mantenimiento de la 
titularidad pública de los 
inmuebles sobre los que se ubican 
la Solana y el hotel Finisterre, así 
como su futuro destino; y, de 
modo subsidiario, a admitir la 
oferta realizada por el 
Ayuntamiento de A Coruña, y 
comunicada sucesivamente los 
días 21 de octubre y 26 de 
diciembre, para la adquisición de 
los terrenos sobre los que está 
asentada La Solana. 
 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
9 – Moción en defensa da 
titularidade pública dos espazos 
da Solana e do Finisterre. 
 
 

Acordo 
 
1) O Pleno Municipal insta ao 
Consello da Autoridade Portuaria 
da Coruña e ao ente Portos do 
Estado para paralizar a poxa dos 
terreos sobre os que está situada 
La Solana así como o Hotel 
Finisterre e a garantir a 
titularidade pública de devanditos 
terrenos. 
 
2) O Pleno Municipal insta ao 
Consello de Administración da 
Autoridade Portuaria da Coruña 
negociar co Concello da Coruña 
o mantemento da titularidade 
pública dos inmobles sobre os que 
se sitúan a Solana e o hotel 
Finisterre, así como o seu futuro 
destino; e, de modo subsidiario, a 
admitir a oferta realizada polo 
Concello da Coruña, e 
comunicada sucesivamente os 
días 21 de outubro e 26 de 
decembro, para a adquisición dos 
terreos sobre os que está 
asentada La Solana. 
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3) El Pleno Municipal insta a la 
Xunta de Galicia y a su 
Presidente, Alberto Núñez Feijoo, 
a defender ante el ente Puertos del 
Estado y el Ministerio de Fomento 
los derechos de A Coruña y de los 
coruñeses y coruñesas y evitar la 
subasta de los terrenos portuarios 
anteriormente citados así como los 
de los muelles de Batería y Calvo 
Sotelo. 
 
4) El Pleno Municipal insta al 
Ministerio de Fomento y a Puertos 
del Estado a estudiar fórmulas de 
apoyo y rescate de la deuda de la 
Autoridad Portuaria de A Coruña, 
evitando que se subaste el suelo 
de la ciudad para enjugar los 
déficits del ente portuario. 
 
5) Tal y como se aprobó hace 
algunos meses, el Pleno 
Municipal reitera la necesidad de 
concretar unos nuevos términos de 
los convenios firmados en su día 
sobre el destino y usos de los 
terrenos portuarios, así como de 
convocar a la Comisión de 
Seguimiento prevista en dichos 
convenios para evaluar la 
situación actual y la previsión de 
ordenación de los terrenos, así 
como la concertación de nuevas 
fórmulas de financiación del 
Puerto Exterior. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Y, finalmente, a moción 
presentada pola Marea Atlántica, 
denominada defensa da 
titularidade pública da defensa dos 

3) O Pleno Municipal insta á 
Xunta de Galicia e ao seu 
Presidente, Alberto Núñez Feijoo, 
a defender ante o ente Portos do 
Estado e o Ministerio de Fomento 
os dereitos da Coruña e dos 
coruñeses e coruñesas e evitar a 
poxa dos terreos portuarios 
anteriormente citados así como os 
dos peiraos de Batería e Calvo 
Sotelo. 
 
4) O Pleno Municipal insta ao 
Ministerio de Fomento e a Portos 
do Estado para estudar fórmulas 
de apoio e rescate da débeda da 
Autoridade Portuaria da Coruña, 
evitando que se poxe o chan da 
cidade para enxugar os déficits 
do ente portuario. 
 
5) Tal e como se aprobou hai 
algúns meses, o Pleno Municipal 
reitera a necesidade de concretar 
uns novos termos dos convenios 
asinados no seu día sobre o 
destino e usos dos terreos 
portuarios, así como de convocar 
á Comisión de Seguimento 
prevista nos devanditos convenios 
para avaliar a situación actual e 
a previsión de ordenación dos 
terreos, así como a concertación 
de novas fórmulas de 
financiamento do Porto Exterior. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Y, finalmente, a moción 
presentada pola Marea Atlántica, 
denominadas defensa da 
titularidade pública da defensa 
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terreos da Solana e dos peiraos 
interiores do porto da Coruña. 
 
 
Votación de la moción 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
 
Seguidamente la Presidenda 
somete a votación la única moción 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
produciéndose el siguiente 
resultado. 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
10 –Moción sobre defensa  de la 
titularidad pública de los 
terrenos de la Solana y de los 
muelles interiores del puerto de 
A Coruña. 
 

Acuerdo 
 

dos terreos da Solana e dos 
peiraos interiores do porto da 
Coruña. 
 
Votación da moción presentada 
polo Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
Seguidamente a Presidenda 
somete a votación a única moción 
presentada polo Grupo Municipal 
de Marea Atlántica, producíndose 
o seguinte resultado. 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 abstencións). 
 
Vota a favor Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
10 - Moción sobre defensa  da 
titularidade pública dos terreos 
da Solaina e dos peiraos 
interiores do porto da Coruña. 
 
 

Acordo 
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1. Instar a la APAC a que en 
relación con la enajenación de los 
terrenos de La Solana, y de 
conformidad con lo acordado en 
el Consejo de Administración de 
30 de junio de 2016, dé 
cumplimiento y ejecución a dicho 
acuerdo y, en consecuencia, 
acepte la solicitud de adjudicación 
directa de la parcela presentada 
por el Ayuntamiento, y 
sometiendo al Consejo de 
Administración el acuerdo de 
incoación y desarrollo del 
expediente de enajenación por 
adjudicación directa a favor del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
2. Instar al Ministerio de 
Fomento-Puertos del Estado, así 
como a la APAC, a que, 
concurriendo causas de nulidad de 
pleno derecho, revise de oficio y 
deje sin efecto el acuerdo del 
Consejo de Administración de la 
APAC del pasado 22 de diciembre 
(reanudación de la subasta de los 
terrenos de La Solana) así como 
los acuerdos y convenios 
concertados por la presidencia de 
la APAC con la entidad 
Inmobiliaria Río Mero S.A 
durante el ámbito temporal de 
suspensión del procedimiento de 
enajenación.  
 
3. Dirigirse al Ministerio de 
Fomento-Puertos del Estado a 
que, de procederse la 
desafectación de terrenos de la 
zona de servicio del Puerto de A 
Coruña (muelles de Batería/Calvo 
Sotelo), y de conformidad con lo 
previsto en el RDL 2/2001, de 
Texto refundido de la Ley de 

1. Instar á APAC a que en 
relación coa alleamento dos 
terreos de La Solana, e de 
conformidade co acordado no 
Consello de Administración de 30 
de xuño de 2016, dea 
cumprimento e execución a dito 
acordo e, en consecuencia, acepte 
a solicitude de adxudicación 
directa da parcela presentada 
polo Concello, e sometendo ao 
Consello de Administración o 
acordo de incoación e 
desenvolvemento do expediente de 
alleamento por adxudicación 
directa a favor do Concello da 
Coruña. 
 
2. Instar ao Ministerio de 
Fomento-Portos do Estado, así 
como á APAC, a que, 
concorrendo causas de nulidade 
de pleno dereito, revise de oficio e 
deixe sen efecto o acordo do 
Consello de Administración da 
APAC do pasado 22 de decembro 
(reanudación da poxa dos terreos 
de La Solana) así como os 
acordos e convenios concertados 
pola presidencia da APAC coa 
entidade Inmobiliaria Río Mero 
S.A durante o ámbito temporal de 
suspensión do procedemento de 
alleamento.  
 
 
3. Dirixirse ao Ministerio de 
Fomento-Portos do Estado             
a que, de procederse a 
desafectación de terreos da      
zona de servizo do Porto da 
Coruña (peiraos de Batería/Calvo 
Sotelo), e de conformidade co 
previsto no RDL 2/2001, de    
Texto refundido da Lei de     
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Puertos y Ley 33/2003, de 
Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, sean 
cedidos gratuitamente al 
Ayuntamiento de A Coruña, con 
destino a los fines de utilidad 
pública e interés social de 
equipamientos dotacionales, 
espacios libres y zonas verdes, 
públicos. 
 
4. Instar a la APAC a realizar las 
actuaciones precisas para dar 
cumplido efecto al acuerdo y 
compromiso de cesión de la 
superficie de los terrenos de los 
jardines y viario de la Marina al 
Ayuntamiento de A Coruña, de 
acuerdo con lo demandado por el 
ayuntamiento de A Coruña. 
 
5. Instar al Ministerio de 
Fomento-Puertos del Estado a la 
apertura de un expediente de 
investigación y fiscalización de la 
gestión de la presidencia de la 
APAC, así como, en su caso, al 
ejercicio de las medidas legales 
que correspondan en los distintos 
ámbitos administrativos y 
jurisdiccionales, en relación con 
lo siguiente :  
 

• Negociaciones y posterior 
acuerdo con la inmobiliaria 
Río Mero S.La, 
desenvueltos durante el 
ámbito temporal durante lo 
cual estaba en suspenso el 
procedimiento de 
enajenación, violando el 
acuerdo del Consejo de 
Administración del 30 de 
junio de 2016.  
 

Portos e Lei 33/2003, de 
Patrimonio das Administracións 
Públicas, sexan cedidos 
gratuitamente ao Concello           
da Coruña, con destino aos         
fins de utilidade pública e     
interese social de equipamentos 
dotacionais, espazos libres             
e zonas verdes, públicos. 
 
 
4. Instar á APAC a realizar as 
actuacións precisas para dar 
cumprido efecto ao acordo e 
compromiso de cesión da 
superficie dos terreos dos xardíns 
e viario da Mariña ao Concello 
da Coruña, de acordo co 
demandado polo concello da 
Coruña. 
 
5. Instar ao Ministerio de 
Fomento-Portos do Estado á 
apertura dun expediente de 
investigación e fiscalización da 
xestión da presidencia da APAC, 
así como, no seu caso, ao 
exercicio das medidas legais que 
correspondan nos distintos 
ámbitos administrativos e 
xurisdiccionais, en relación co 
seguinte :  
 

• Negociacións e posterior 
acordo coa inmobiliaria 
Río Mero S.A, desenvoltos 
durante o ámbito temporal 
durante o cal estaba en 
suspenso o procedemento 
de alleamento, violando o 
acordo do Consello de 
Administración do 30 de 
xuño de 2016.  
 

• Xestión económico-
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• Gestión económico-
financiera de la APAC.  

 
6. Instar al Ministerio de 
Fomento-Puertos del Estado a la 
modificación de las condiciones 
de financiación del Puerto 
Exterior, a concretar en un nuevo 
Convenio de Normalización 
Financiera y su posterior traslado 
al Plan de Empresa de la APAC, 
incluyendo la refinanciación de la 
deuda y la necesaria asunción por 
fondos estatales y portuarios de 
financiación de las obras del 
puerto exterior y de sus 
conexiones. 
 
7. Instar al Ministerio de Fomento 
a convocar de inmediato la 
Comisión de Seguimiento prevista 
en el convenio firmado por las 
administraciones el 2 de febrero 
de 2004 para la reordenación de 
los terrenos portuarios, con el 
objetivo de revisión del mismo y 
de sus condiciones de ordenación, 
al efecto de garantizar tanto el uso 
y dominio público de los terrenos 
a desafectar como su destino a los 
usos señalados en el apartado 1 de 
este acuerdo, así como el de 
asegurar nuevas condiciones de 
financiación  del puerto exterior. 
 
 
8. Instar de la Xunta de Galicia el 
cese de D. Enrique Losada 
Rodríguez como Presidente de la 
Autoridad Portuaria de A Coruña 
por su actitud en contra del interés 
público de la ciudad de A Coruña, 
así como por su gestión en el 
cargo de Presidente de dicha 
Autoridad Portuaria. 

financeira da APAC.  
 
 
6. Instar ao Ministerio de 
Fomento-Portos do Estado á 
modificación das condicións de 
financiamento do Porto Exterior, 
a concretar nun novo Convenio 
de Normalización Financeira e o 
seu posterior traslado ao Plan de 
Empresa da APAC, incluíndo o 
refinanciamento da débeda e a 
necesaria asunción por fondos 
estatais e portuarios de 
financiamento das obras do porto 
exterior e das súas conexións. 
 
 
7. Instar ao Ministerio de 
Fomento a convocar de inmediato 
a Comisión de Seguimento 
prevista no convenio asinado 
polas administracións o 2 de 
febreiro de 2004 para a 
reordenación dos terreos 
portuarios, co obxectivo de  
revisión do mesmo e das súas 
condicións de ordenación, ao 
efecto de garantir tanto o uso e 
dominio público dos terreos a 
desafectar como o seu destino aos 
usos sinalados no apartado 1 
deste acordo, así como o de 
asegurar novas condicións de  
financiamento do porto exterior. 
 
8. Instar da Xunta de Galicia o 
cesamento de D. Enrique Losada 
Rodríguez como Presidente da 
Autoridade Portuaria da Coruña 
pola súa actitude en contra do 
interese público da cidade da 
Coruña, así como pola súa 
xestión no cargo de Presidente de 
dita Autoridade Portuaria. 
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Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Polo tanto as tres mocións son 
aprobadas. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
 
Segunda.-  Moción sobre 
desarticulación y regeneración 
de los poblados chabolistas de A 
Coruña. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra a señora Longueira 
para a lectura da parte dispositiva 
da moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias. 
 
Transcurridos más de 18 meses de 
la llegada de Marea a la Alcaldía 
de la ciudad y ante la ausencia de 
resultados, en la desarticulación y 
regeneración de los poblados 
chabolistas de A Coruña, el Grupo 
Municipal Socialista promueve la 
siguiente moción: 
 
1.-Instar al alcalde Ferreiro a que 
reorganice al equipo de 
erradicación del chabolismo 
municipal de forma que los 
técnicos que durante años han 
trabajado con éxito en este campo 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Polo tanto as tres mocións son 
aprobadas. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
 
Segunda.-  Moción sobre 
desarticulación e rexeneración 
dos poboados chabolistas da  
Coruña. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra a señora Longueira 
para a lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. 
 
Transcorridos máis de 18 meses 
da chegada de Marea á Alcaldía 
da cidade e ante a ausencia de 
resultados, na desarticulación e 
rexeneración dos poboados 
chabolistas da Coruña, o Grupo 
Municipal Socialista promove a 
seguinte moción: 
 
1.-Instar ao alcalde Ferreiro a 
que reorganice ao equipo de 
erradicación do chabolismo 
municipal de forma que os 
técnicos que durante anos 
traballaron con éxito neste campo 
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lideren esta tarea para la cual sólo 
restan algo más de dos años. La 
premura es evidente en cuanto a la 
población infantil existente y a 
que la propia pulsión del equipo 
municipal tendría que reiniciarse. 
 
2.-Instar al alcalde Ferreiro a que 
analice la eficacia tanto de 
resultados de la integración como 
de los fondos económicos 
dedicados al plan de la Marea 
durante estos 18 meses; de modo 
que se visibilice la inoperancia 
ante este problema ciudadano. 
 
3.-Instar al alcalde Ferreiro a que 
tenga en cuenta, como se ha 
venido realizando por los 
diferentes gobiernos socialistas, el 
trabajo y el conocimiento en esta 
materia del tejido asociativo de la 
ciudad; quienes en muchas 
ocasiones se han revelado como 
auténticos factores de integración 
ciudadana y han acompañado a 
este Ayuntamiento en tareas de 
cohesión cívica. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Quisiera simplemente, comenzar 
esta moción, diciendo que la 
posición del Partido Socialista con 
respecto al trabajo de erradicación 
del chabolismo del Gobierno de 
Marea… 
 

lideren esta tarefa para a cal só 
restan algo máis de dous anos. A 
prema é evidente en canto á 
poboación infantil existente e a 
que a propia pulsión do equipo 
municipal tería que reiniciarse. 
 
2.-Instar ao alcalde Ferreiro a 
que analice a eficacia tanto de 
resultados da integración como 
dos fondos económicos dedicados 
ao plan da Marea durante estes 
18 meses; de modo que se 
visibilice a inoperancia ante este 
problema cidadán. 
 
3.-Instar ao alcalde Ferreiro a 
que teña en conta, como se veu 
realizando polos diferentes 
gobernos socialistas, o traballo e 
o coñecemento nesta materia do 
tecido asociativo da cidade; quen 
en moitas ocasións reveláronse 
como auténticos factores de 
integración cidadá e 
acompañaron a este Concello en 
tarefas de cohesión cívica. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Quixese simplemente, comezar 
esta moción, dicindo que a 
posición do Partido Socialista con 
respecto ao traballo de 
erradicación do chabolismo do 
Goberno de Marea… 
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A las dieciocho horas y cuarenta 
y siete minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Alcalde y lo sustituye la señora 
García Gómez. 
 
… es de respaldarlo. Es decir, en 
ningún momento y bajo ningunas 
circunstancias, hemos dicho que 
nunca respaldaríamos o 
pondríamos alguna pega. Todo lo 
contrario, nos pareció que era un 
camino, que era un área diferente, 
evidentemente, a la que habíamos 
elegido desde los gobiernos 
socialistas, pero que, en definitiva, 
era la vía por la que optaba este 
gobierno, con lo cual, tan lícita 
como cualquier otra.  
 
Pero realmente, transcurrido algo 
más de año y medio, desde que se 
llega al gobierno de la ciudad, no 
palpamos estos objetivos que, en 
principio, se pensaban alcanzar; ni 
siquiera, vemos algún resultado 
que pueda atisbar que, en este 
mandato,… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta 
y ocho minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
… este problema se vaya a 
resolver de una forma, insisto, 
también parcial. Es evidente que 
los poblados chabolistas de esta 
ciudad se vienen desarticulando 
por los diferentes gobiernos 
socialistas desde hace más de 
ocho años, interrumpiendo el 
período de los cuatro años del 
Partido Popular. Quiero recordar 
aquí, además, con mi compañera 

Ás dezaoito horas e corenta e sete 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Alcalde e 
substitúeo a señora García 
Gómez. 
 
…é de apoialo. É dicir, en ningún 
momento e baixo ningunhas 
circunstancias, dixemos que 
nunca apoiariamos ou 
poñeriamos algunha pega. Todo o 
contrario, pareceunos que era un 
camiño, que era unha área 
diferente, evidentemente, á que 
elixiramos desde os gobernos 
socialistas, pero que, en 
definitiva, era a vía pola que 
optaba este goberno, co cal, tan 
lícita como calquera outra.  
 
Pero realmente, transcorrido algo 
máis de ano e medio, desde que se 
chega ao goberno da cidade, non 
palpamos estes obxectivos que, en 
principio, pensábanse alcanzar; 
nin sequera, vemos algún 
resultado que poida atisbar que, 
neste mandato,… 
 
Ás dezaoito horas e corenta e oito 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
…este problema se vaia a 
resolver dunha forma, insisto, 
tamén parcial. É evidente que os 
poboados chabolistas desta 
cidade véñense desarticulando 
polos diferentes gobernos 
socialistas desde fai máis de oito 
anos, interrompendo o período 
dos catro anos do Partido 
Popular. Quero lembrar aquí, 
ademais, coa miña compañeira 
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Mar Barcón, la desatirculación de 
Orillamar, de Vioño, de 
Oleoducto, de Penamoa en el 
último mandato. Es decir, que 
durante los últimos años de los 
gobiernos socialistas, desde los 
últimos casi 12 años de los 
gobiernos socialistas, se ha hecho 
hincapié en estas 
desarticulaciones. Básicamente y 
por una razón, porque los 
servicios sociales tenían un 
músculo y un tejido, lo 
suficientemente importante y lo 
suficientemente lleno de 
conocimiento, para poder 
afrontarlo y afrontarlo con éxito. 
Pues, bien, casi vamos allá, casi 
vamos a los dos años y no vemos 
ningún resultado. 
 
Creemos,  además, que el camino 
iniciado en su momento por el 
Partido Popular, en donde se 
desestabilizó parte del equipo de 
chabolismo de este ayuntamiento  
y que luego fue, en alguna 
medida, disgregado por parte de la 
Marea, ha sido también un error 
en este sentido, porque ha 
dificultado, en muchísimas 
ocasiones, que ese conocimiento 
adquirido, que ese (…) que, de 
alguna manera, estaba ya en los 
integrantes de los técnicos de los 
equipos, no se haya aprovechado, 
no se aproveche en su totalidad,  
por muy diferentes que sean las 
vías. Que vuelvo a repetir, 
respetamos perfectamente la vía 
que ha tomado Marea, pero a estas 
alturas no existen resultados. Y, 
desde nuestro punto de vista y 
desde nuestra humilde opinión, 
esto debería estar dando ya, sus 

Mar Barcón, a desatirculación de 
Orillamar, de Vioño, de Oleoduto, 
de Penamoa no último mandato. 
É dicir, que durante os últimos 
anos dos gobernos socialistas, 
desde os últimos case 12 anos dos 
gobernos socialistas, fíxose 
fincapé nestas desarticulacións. 
Basicamente e por unha razón, 
porque os servizos sociais tiñan 
un músculo e un tecido, o 
suficientemente importante e o 
suficientemente cheo de 
coñecemento, para poder 
afrontalo e afrontalo con éxito. 
Pois, ben, case imos alá, case 
imos aos dous anos e non vemos 
ningún resultado. 
 
 
 
Cremos,  ademais, que o camiño 
iniciado no seu momento polo 
Partido Popular, onde se 
desestabilizou parte do equipo de 
chabolismo deste concello  e que 
logo foi, nalgunha medida, 
disgregado por parte da Marea, 
foi tamén un erro neste sentido, 
porque dificultou, en moitísimas 
ocasións, que ese coñecemento 
adquirido, que ese (…) que, 
dalgunha maneira, estaba xa nos 
integrantes dos técnicos dos 
equipos, non se aproveitou, non 
se aproveite na súa totalidade,  
por moi diferentes que sexan as 
vías. Que volvo repetir, 
respectamos perfectamente a vía 
que tomou Marea, pero a estas 
alturas non existen resultados. E, 
desde o noso punto de vista e 
desde a nosa humilde opinión, 
isto debería estar a dar xa, os 
seus primeiros froitos ou, cando 
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primeros frutos o, cuando menos, 
deberíamos de tener un pequeño 
atisbo de ese trabajo. 
 
Tampoco quisiéramos con esta 
moción, teniendo en cuenta la 
validez de las mociones, en este 
caso, que en este Pleno, a veces, 
parece un brindis al sol y parece 
que venimos aquí a decir 
básicamente, lo que pensamos, 
pero no lo que vamos a hacer. 
Tampoco  queremos con esta 
moción hacer ninguna mella en el 
trabajo de ninguna ONG, que esté 
colaborando ahora, ni siquieran 
cuestionar una línea que nosotros, 
evidentemente, no la hacemos 
nuestra pero que existe. Sinon 
todo lo contrario y sin entrar en 
demagogias, pero hablando desde 
la razón y desde el conocimiento, 
son ciudadanos de A Coruña, son 
niños de esta ciudad que van a 
tener una infancia. Más de 150 
niños que sólo tendrán infancia 
una vez. Muchos ciudadanos que 
no volverán a tener otra 
oportunidad, en el momento vital 
que les toque, poder aceptar una 
nueva vida. Con lo cual, cuando 
uno está implicado en un proceso 
de este tipo, al margen del ser 
muy conscientes de nuevas 
técnicas y de nuevas operativas a 
la hora de… 
 
Presidencia 
 
Señora Longueira, temos que ir 
acabando. 
 
Señora Longueira Castro 
 
En dos segundos.  

menos, deberiamos de ter un 
pequeno indicio dese traballo. 
 
 
Tampouco quixésemos con esta 
moción, tendo en conta a validez 
das mocións, neste caso, que 
neste Pleno, ás veces, parece un 
brinde ao sol e parece que vimos 
aquí a dicir basicamente, o que 
pensamos, pero non o que imos 
facer. Tampouco  queremos con 
esta moción facer ningunha fenda 
no traballo de ningunha ONG, 
que estea colaborando agora, nin 
sequeran cuestionar unha liña 
que nós, evidentemente, non a 
facemos nosa pero que existe. 
Senón todo o contrario e sen 
entrar en demagoxias, pero 
falando desde a razón e desde o 
coñecemento, son cidadáns da 
Coruña, son nenos desta cidade 
que van ter unha infancia. Máis 
de 150 nenos que só terán 
infancia unha vez. Moitos 
cidadáns que non volverán ter 
outra oportunidade, no momento 
vital que lles toque, poder aceptar 
unha nova vida. Co cal, cando un 
está implicado nun proceso deste 
tipo, á marxe do ser moi 
conscientes de novas técnicas e de 
novas operativas á hora de… 
 
 
 
Presidencia 
 
Señora Longueira, temos que ir 
acabando. 
 
Señora Longueira Castro 
 
En dous segundos.  
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Al margen del ser muy 
conscientes de estas nuevas 
operativas, tiene que tener, sobre 
todo, la responsabilidad de que el 
tiempo del ser humano es finito y, 
sobre todo, habrá pocas ocasiones 
para volver a tener niñez y, sobre 
todo, para volver a desarrollarse 
como personas. Así que yo les 
rogaría que, por favor, este tema 
se recondujese de alguna forma. 
 
 
Muchísimas  gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pásolle, entón, a palabra 
ao Bloque Nacionalista Galego. 
 
 
Señora Veira González 
 
Grazas. 
 
Ben, pois, simplemente sinalar 
que desde o BNG non estamos en 
contra desta moción, mais, 
tampouco estamos a favor do que 
se cita, na parte do acordo. A 
verdade, que eu creo que o tempo 
tamén,  nos da a perspectiva e o 
tempo tamén nos di que, non 
necesariamente, desarticular un 
poboado chabolista significa, pois, 
lograr a integración das persoas 
que vivían nel. E, o certo é, que 
hai que mirar con ollos críticos o 
que ten acontecido nesta cidade, 
coa desarticulación dalgúns 
poboados chabolistas e eu creo, 
que o ideal é facer isto, non con 
moita presa, senón con calma e 
correctamente e, eu creo que isto é 

 
Á marxe do ser moi conscientes 
destas novas operativas, ten que 
ter, sobre todo, a 
responsabilidade de que o tempo 
do ser humano é finito e, sobre 
todo, haberá poucas ocasións 
para volver ter nenez e, sobre 
todo, para volver desenvolverse 
como persoas. Así que eu 
rogaríalles que, por favor, este 
tema reconducísese dalgunha 
forma. 
 
Moitísimas  grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pásolle, entón, a 
palabra ao Bloque Nacionalista 
Galego. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas. 
 
Ben, pois, simplemente sinalar 
que desde o BNG non estamos en 
contra desta moción, mais, 
tampouco estamos a favor do que 
se cita, na parte do acordo. A 
verdade, que eu creo que o tempo 
tamén,  nos da a perspectiva e o 
tempo tamén nos di que, non 
necesariamente, desarticular un 
poboado chabolista significa, 
pois, lograr a integración das 
persoas que vivían nel. E, o certo 
é, que hai que mirar con ollos 
críticos o que ten acontecido 
nesta cidade, coa desarticulación 
dalgúns poboados chabolistas e 
eu creo, que o ideal é facer isto, 
non con moita presa, senón con 
calma e correctamente e, eu creo 
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absolutamente necesario para 
lograr absolutamente o obxectivo 
final. Que non é que desaparezan 
da nosa vista, senón que 
realmente, as persoas que viven 
alí, pois, se remate, digamos coas 
circunstancias que as levaron, 
efectivamente, a vivir alí e que 
poidan conseguir unha vida máis 
digna. Non só ese hábitat, senón, 
pois, unhas condicións de vida 
axeitadas. Ademais, bueno, reitero 
esa cuestión da visión crítica  e 
tamén, quixera facer incidencia 
nunha cuestión que, eu entendo, 
que si está no fondo desta moción. 
Que se está facendo esa pregunta 
que nós facemos, de que se está 
facendo, hoxe en día, na loita 
contra o chabolismo o na loita por 
ese hábitat digno. E é certo, que 
para nós, pois, cumpriría máis 
transparencia e cumpriría, pois, 
que houbese algún tipo de 
interlocución entre os catro grupos 
que estamos aquí neste Pleno, 
unha interlocución constante e un 
coñecemento constante e 
periódico, pois, do que se está a 
facer, dos avances que se están a 
lograr e dos pasos que se están a 
levar a cabo. Independentemente, 
bueno, de xuntanzas ou de 
información puntuais que se 
poidan dar, si que sería ideal, pois, 
que os grupos da oposición, 
estiveramos informados desa 
maneira do que se está a facer.  
Tamén, pois, para ser máis 
participes e tamén, si é o caso, 
pois, poder facer achegas e sernos 
construtivas nese sentido. 
 
 
Nada máis. 

que isto é absolutamente 
necesario para lograr 
absolutamente o obxectivo final. 
Que non é que desaparezan da 
nosa vista, senón que realmente, 
as persoas que viven alí, pois, se 
remate, digamos coas 
circunstancias que as levaron, 
efectivamente, a vivir alí e que 
poidan conseguir unha vida máis 
digna. Non só ese hábitat, senón, 
pois, unhas condicións de vida 
axeitadas. Ademais, bo, reitero 
esa cuestión da visión crítica  e 
tamén, quixera facer incidencia 
nunha cuestión que, eu entendo, 
que si está no fondo desta moción. 
Que se está facendo esa pregunta 
que nós facemos, de que se está 
facendo, hoxe en día, na loita 
contra o chabolismo o na loita 
por ese hábitat digno. E é certo, 
que para nós, pois, cumpriría 
máis transparencia e cumpriría, 
pois, que houbese algún tipo de 
interlocución entre os catro 
grupos que estamos aquí neste 
Pleno, unha interlocución 
constante e un coñecemento 
constante e periódico, pois, do 
que se está a facer, dos avances 
que se están a lograr e dos pasos 
que se están a levar a cabo. 
Independentemente, bo, de 
xuntanzas ou de información 
puntuais que se poidan dar, si que 
sería ideal, pois, que os grupos da 
oposición, estiveramos 
informados desa maneira do que 
se está a facer.  Tamén, pois, para 
ser máis participes e tamén, si é o 
caso, pois, poder facer achegas e 
sernos construtivas nese sentido. 
 
Nada máis. 
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Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pásolle a palabra ao Partido 
Popular. Grazas. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Muchas gracias. 
 
Buenas tardes a todos. Bueno, yo 
también voy a decir que estoy un 
poco de acuerdo con lo que se 
dice en esta moción, con lo que se 
pretende aprobar. No con la 
exposición de motivos, por 
supuesto, porque yo quiero 
recordar una cosa. El equipo de 
exclusión social, yo me lo 
encontré, cuando fui concejal del 
Partido Popular en Servicios 
Sociales. Un equipo que se 
constituyó en época del Partido 
Socialista, cuando gobernaba. 
Incluso, la concejala que habló era 
en aquel momento, la concejala de 
Servicios Sociales  y fue un 
equipo que yo, incluso, mantuve 
íntegramente; incluso, que apoyé 
en la organización de sus tareas. 
Por lo tanto, creo que el contenido 
de la moción, en cuanto a la 
exposición de motivos, no se 
corresponde a la realidad. De 
hecho, durante estos años, este 
equipo trabajó profundamente y 
desalojaron a 21 familias, de las 
cuales eran 61 personas, 31 
adultos y 30 menores. Se 
mantuvieron todos los programas 
que existían para ayudar a estas 
personas. El (…) se mantuvo y se 
aumentó en, tanto en presupuesto 

 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pásolle a palabra ao Partido 
Popular. Grazas. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Moitas grazas. 
 
Boas tardes a todos. Bo, eu tamén 
vou dicir que estou un pouco de 
acordo co que se di nesta moción, 
co que se pretende aprobar. Non 
coa exposición de motivos, por 
suposto, porque eu quero lembrar 
unha cousa. O equipo de 
exclusión social, eu atopeimo, 
cando fun concelleira do Partido 
Popular en Servizos Sociais. Un 
equipo que se constituíu en época 
do Partido Socialista, cando 
gobernaba. Incluso, a concelleira 
que falou era naquel momento, a 
concelleira de Servizos Sociais  e 
foi un equipo que eu, mesmo, 
mantiven integramente; mesmo, 
que apoiei na organización das 
súas tarefas. Polo tanto, creo que 
o contido da moción, en canto á 
exposición de motivos, non se 
corresponde á realidade. De feito, 
durante estes anos, este equipo 
traballou profundamente e 
desaloxaron a 21 familias, das 
cales eran 61 persoas, 31 adultos 
e 30 menores. Mantivéronse todos 
os programas que existían para 
axudar a estas persoas. O (…) 
mantívose e aumentouse en, tanto 
en orzamento como en número de 
persoas, as axudas a compra de 
vivenda. Coa Fundación 



122 

 

como en número de personas, las 
ayudas a compra de vivienda. Con 
la Fundación ABANCA se firmó 
también, un convenio y luego 
también, proyectos nuevos, como 
puede ser el Programa Acceder, 
que era para aquellas personas que 
(…) integran laboralmente; que se 
consiguió que casi 74 personas 
hicieran (…) formativas y se 
consiguieron 71 contratos de 
trabajo. O el Programa 
Promociona, destinado a los 
niños, para hacer seguimiento 
escolar, para el absentismo escolar 
y, sobre todo, para que siguieran 
estudiando, una vez obtenido los 
certificados primarios. 
 
Pero bueno, vamos a hablar de lo 
de ahora. Esta vía que la apoya el 
Partido Socialista, la vía que tomó 
la Marea. Y yo quiero decir lo 
siguiente. Primero, se ha 
desmantelado un equipo 
extraordinario que era el equipo 
de recalificación del chabolismo. 
Y frente a eso, se han contratado a 
11 personas en un proyecto que 
cuesta 1.000.000 de euros, que en 
estos cuatro meses se han gastado 
111.000 euros en esas personas, 
en el trabajo de esas personas y 
que no han tenido resultado 
alguno. No han tenido resultado 
alguno. De hecho, la partida 
presupuestaria está sin ejecutar, la 
de chabolismo. 70.000 euros que 
están sin ejecutar a noviembre.  
 
Entonces, ya le digo. Por otro 
lado, las ONGs que trabajaban 
ahí, que tenían una incidencia, no 
se les ha vuelto a hablar desde el 
mes de agosto. Los han oído 

ABANCA asinouse tamén, un 
convenio e logo tamén, proxectos 
novos, como pode ser o Programa 
Acceder, que era para aquelas 
persoas que (…) integran 
laboralmente; que se conseguiu 
que case 74 persoas fixesen (…) 
formativas e conseguíronse 71 
contratos de traballo. Ou o 
Programa Promociona, destinado 
aos nenos, para facer seguimento 
escolar, para o absentismo 
escolar e, sobre todo, para que 
seguisen estudando, unha vez 
obtido os certificados primarios. 
 
 
 
 
Pero bo, imos falar do de agora. 
Esta vía que a apoia o Partido 
Socialista, a vía que tomou a 
Marea. E eu quero dicir o 
seguinte. Primeiro, desmantelouse 
un equipo extraordinario que era 
o equipo de recualificación do 
chabolismo. E fronte a iso, 
contratáronse a 11 persoas nun 
proxecto que custa 1.000.000 de 
euros, que nestes catro meses 
gastáronse 111.000 euros nesas 
persoas, no traballo desas 
persoas e que non tiveron 
resultado algún. Non tiveron 
resultado algún. De feito, a 
partida orzamentaria está sen 
executar, a de chabolismo. 70.000 
euros que están sen executar a 
novembro.  
 
Entón, xa lle digo. Doutra banda, 
as ONGS que traballaban aí, que 
tiñan unha incidencia, non se lles 
volveu a falar desde o mes de 
agosto. Oíronos vostedes e nunca 
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ustedes y nunca más. Únicamente, 
esa ONG sin referencia que es 
Arquitectos sin Fronteras, a los 
cuales ustedes tienen cierta 
vinculación. A mí me llama la 
atención, que el otro día, me decía 
usted, señor Sande. Me llama la 
atención, porque yo decía  que 
usted había trabajado para 
Arquitectos sin Fronteras. Usted 
hablaba de milonga, milonga. Ya 
la digo yo. Ahora, si usted lee esta 
entrevista que hizo en la Opinión, 
cuando iba usted a ser concejal, 
dice expresamente, “eu son 
arquitecto e levo anos traballando 
en movementos sociais de cidade, 
como pode ser Arquitectos sen 
Fronteiras”. Entonces, no se 
ofenda usted, cuando le digo que 
usted dijo expresamente, que 
trabajaba para esta ONG. Y aquí 
lo tiene en la entrevista en la 
Opinión, que lo puede leer, que 
está en la hemeroteca. Es que, 
claro, una cosa es lo que se dice y 
otra cosa es lo que se hace. 
 
Mire, yo, antes,… Decía un 
compañero suyo, “no admito 
lecciones del PP”. Mire, yo ya no 
pretendo a estas alturas de mi 
vida, dar lecciones al que no sabe 
y, sobre todo, al que no quiere 
aprender. Yo no le voy a dar 
lecciones, yo le hablo de la triste 
realidad  que se vive en esta 
ciudad. Y la triste realidad, que se 
habla del chabolismo que, desde 
hace un año y medio que 
gobiernan ustedes, no ha sido 
realojada ninguna familia y no ha 
habido ninguna actuación. Y ya 
que no admiten consejos del 
Partido Popular, le voy a dar un 

máis. Unicamente, esa ONG sen 
referencia que é Arquitectos sen 
Fronteiras, aos cales vostedes 
teñen certa vinculación. A min 
chámame a atención, que o outro 
día, dicíame vostede, señor 
Sande. Chámame a atención, 
porque eu dicía  que vostede 
traballara para Arquitectos sen 
Fronteiras. Vostede falaba de 
milonga, milonga. Xa a digo eu. 
Agora, se vostede le esta 
entrevista que fixo na Opinión, 
cando ía vostede a ser 
concelleiro, di expresamente, “eu 
son arquitecto e levo anos 
traballando en movementos 
sociais de cidade, como pode ser 
Arquitectos sen Fronteiras”. 
Entón, non se ofenda vostede, 
cando lle digo que vostede dixo 
expresamente, que traballaba 
para esta ONG. E aquí teno na 
entrevista na Opinión, que o pode 
ler, que está na hemeroteca. É 
que, claro, unha cousa é o que se 
di e outra cousa é o que se fai. 
 
Mire, eu, antes,… Dicía un 
compañeiro seu, “non admito 
leccións do PP”. Mire, eu xa non 
pretendo a estas alturas da miña 
vida, dar leccións ao que non 
sabe e, sobre todo, ao que non 
quere aprender. Eu non lle vou 
dar leccións, eu fálolle da triste 
realidade  que se vive nesta 
cidade. E a triste realidade, que 
se fala do chabolismo que, desde 
hai un ano e medio que gobernan 
vostedes, non foi reacollida 
ningunha familia e non houbo 
ningunha actuación. E xa que non 
admiten consellos do Partido 
Popular, voulle dar un consello 
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consejo que decía el representante 
de Arquitectos sin Fronteras, en 
una entrevista que también, ayer, 
escuché en la hemeroteca en la 
Cadena Ser. Decía que esto se 
estimulaba trabajando, trabajando. 
Pues, sigan ustedes ese consejo 
del representante de Arquitectos 
sin Fronteras.  
 
Póngase a trabajar, pero díganle 
también, a esa ONG que ha 
cobrado tanto dinero de este 
ayuntamiento, que también, se 
pongan a trabajar, porque desde 
hace año y medio, pese a los 
convenios que tienen con esta 
ciudad, con el dinero público, no 
han tenido ningún resultado. 
 
Gracias, por su atención. 
 
Presidencia 
 
Pola banda de Marea Atlántica,  
señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. 
 
Vostede, señor Lorenzo, os que 
privatizaron a xestión, dos 
realoxos, dándolle á Fundación 
ABANCA un convenio de 
330.000, para que collera xente 
que estaba no Secretariado Xitano 
e a metera en pisos. Vostedes, me 
falan de…, intentan dar leccións 
sobre temas de  asentamentos? 
 
Vostede que mantivo o seu 
emprego no seu despacho 
personal, profesional, mentras era 
concelleiro de Servizos Sociais, 

que dicía o representante de 
Arquitectos sen Fronteiras, nunha 
entrevista que tamén, onte, 
escoitei na hemeroteca na Cadea 
Ser. Dicía que isto se estimulaba 
traballando, traballando. Pois, 
sigan vostedes ese consello do 
representante de Arquitectos sen 
Fronteiras.  
 
Póñase a traballar, pero díganlle 
tamén, a esa ONG que cobrou 
tanto diñeiro deste concello, que 
tamén, póñanse a traballar, 
porque desde hai ano e medio, a 
pesar dos convenios que teñen 
con esta cidade, co diñeiro 
público, non tiveron ningún 
resultado. 
 
Grazas, pola súa atención. 
 
Presidencia 
 
Pola banda de Marea Atlántica,  
señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. 
 
Vostede, señor Lorenzo, os que 
privatizaron a xestión, dos 
realoxos, dándolle á Fundación 
ABANCA un convenio de 330.000, 
para que collera xente que estaba 
no Secretariado Xitano e a metera 
en pisos. Vostedes, me falan de…, 
intentan dar leccións sobre temas 
de  asentamentos? 
 
Vostede que mantivo o seu 
emprego no seu despacho 
personal, profesional, mentras 
era concelleiro de Servizos 
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me quere dar leccións sobre, si 
traballo ou non traballo, sobre  
vínculos e demais.  
 
Vostede non estivo traballando 
mentres era concelleiro de 
Servizos Sociais? Si, bueno, pois, 
non me dea leccións, vostede, de 
independencia e… 
 
Presidencia 
 
Bueno. Estou notando certo 
alboroto. Pediría  que se deixe 
falar ao señor Varela que está no 
seu turno de palabra. Vostedes 
fixeron. Vostedes tiveron o … 
Non, non. É o turno de palabra do 
señora Varela. Estou pedindo algo 
de respecto. Por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Non  teñan aquí adalides de 
limpeza, porque teñen o 
currículum bastante sucio, 
bastante cheo de barro. O sexa, 
que non veñan a darnos leccións 
aquí, de nada. Vostede non 
representaba a BANKIA, mentras 
era concelleiro. A BANKIA que 
facía desafiuzamentos nesta 
cidade. Ou sea, que, bueno, non 
veña de novo coa máquina do 
fango, porque, dende  logo, é o 
único que saben facer. 
 
Ben, si, si, moi ben, si home si… 
Bueno, vou continuar coa… 
 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo, é o último aviso 
que dou. 
 

Sociais, me quere dar leccións 
sobre, se traballo ou non traballo, 
sobre  vínculos e demais.  
 
Vostede non estivo traballando 
mentres era concelleiro de 
Servizos Sociais? Si, bo, pois, non 
me dea leccións, vostede, de 
independencia e… 
 
Presidencia 
 
Bo. Estou notando certo alboroto. 
Pediría  que se deixe falar ao 
señor Varela que está no seu 
turno de palabra. Vostedes 
fixeron. Vostedes tiveron o … 
Non, non. É o turno de palabra do 
señora Varela. Estou pedindo 
algo de respecto. Por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Non  teñan aquí adalides de 
limpeza, porque teñen o 
currículum bastante sucio, 
bastante cheo de barro. O sexa, 
que non veñan a darnos leccións 
aquí, de nada. Vostede non 
representaba a BANKIA, mentras 
era concelleiro. A BANKIA que 
facía desafiuzamentos nesta 
cidade. Ou sexa, que, bo, non 
veña de novo coa máquina do 
fango, porque, dende  logo, é o 
único que saben facer. 
 
Ben, si, si, moi ben, si home si… 
Bo, vou continuar coa… 
 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo, é o último aviso 
que dou. 
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É o seu turno de palabra. Deixe 
falar, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Vostede pode… Señor Lorenzo, 
vostede pode desacreditarmen a 
mín… 
 
Presidencia 
 
Señor Varela, por favor, baixe o 
tono.  
 
Señor Lorenzo, empezou vostede. 
Entón, agora é o turno de palabra  
da Marea Atlántica e pido que o 
respete, senón se vai ter que 
ausentar do Pleno. Empezou 
vostede… 
 
Señor Varela, prosiga, por favor.  
 
Señor Varela Gómez 
 
Que vergoña. Que nivel político. 
Dios mío, que vergoña!  
 
Bueno, nós con esto… No tema 
dos asentamentos, o que estamos 
intentando é revertir unha 
dinámica endémica neste 
Concello. Na que os (…) 
urbanísticos facían e desfacían  os 
asentamentos. en función dos 
intereses especulativos. 
 
E antes, falaba a señora Longueira 
de Penamoa e as Rañas. Penamoa 
e as Rañas foron creados polo 
desmantelamento da Cubela, si 
non se lembran mal, nos anos 
oitenta. E foron desmantelados 
debido á construcción da Terceira 
Rolda, ou sexa, creados e 

É o seu turno de palabra. Deixe 
falar, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Vostede pode… Señor Lorenzo, 
vostede pode desacreditarmen a 
mín… 
 
Presidencia 
 
Señor Varela, por favor, baixe o 
tono.  
 
Señor Lorenzo, empezou vostede. 
Entón, agora é o turno de palabra  
da Marea Atlántica e pido que o 
respete, senón se vai ter que 
ausentar do Pleno. Empezou 
vostede… 
 
Señor Varela, prosiga, por favor.  
 
Señor Varela Gómez 
 
Que vergoña. Que nivel político. 
Deus meu, que vergoña!  
 
Bo, nós con esto… No tema dos 
asentamentos, o que estamos 
intentando é revertir unha 
dinámica endémica neste 
Concello. Na que os (…) 
urbanísticos facían e desfacían  
os asentamentos. en función dos 
intereses especulativos. 
 
E antes, falaba a señora 
Longueira de Penamoa e as 
Rañas. Penamoa e as Rañas foron 
creados polo desmantelamento da 
Cubela, se non se lembran mal, 
nos anos oitenta.  E foron 
desmantelados debido á 
construcción da Terceira Rolda, 
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desmantelados por intereses 
especulativos. 
 
Bueno, nós non vamos atacar o 
tema dos asentamentos coa pala 
excavadora e a policía nacional. 
Nós non cambiamos o problema 
de sitio, nós imos a raíz do 
problema e iso é máis complexo, 
como dicía a señora Veira, pero a 
solución é mellor, a longo prazo. 
 
E por iso, aprobamos o Plan de 
Acceso a un  Hábitat Digno que 
pasou por Xunta de Goberno 
Local e, por primeira vez, este 
Concello tivo un plan aprobado en 
Xunta de Goberno Local. 
 
O traballo que estamos facendo é 
un traballo silencioso. E, a 
verdade, que me chama a 
atención, as apelacións que fan á 
… 
 
Presidencia 
 
Hai algún problema por ahí 
arriba? Algo gracioso? 
 
Prosiga, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
O traballo que estamos facendo é 
un traballo silencioso. E eu, como 
ben saben, tanto a señora Veira 
como a señora Longueira, estou  a 
súa entera disposición, para 
darlles as explicacións que 
queran, cando queran. Non teñen 
máis que chamarme  e iso; eu lle 
podo dar toda a información que 
necesiten. 
 

ou sexa, creados e desmantelados 
por intereses especulativos. 
 
Bo, nós  non imos atacar o tema 
dos asentamentos coa pala 
excavadora e a policía nacional. 
Nós non cambiamos o problema 
de sitio, nós imos a raíz do 
problema e iso é máis complexo, 
como dicía a señora Veira, pero a 
solución é mellor, a longo prazo. 
 
E por iso, aprobamos o Plan de 
Acceso a un  Hábitat Digno que 
pasou por Xunta de Goberno 
Local e, por primeira vez, este 
Concello tivo un plan aprobado 
en Xunta de Goberno Local. 
 
O traballo que estamos facendo é 
un traballo silencioso. E, a 
verdade, que me chama a 
atención, as apelacións que fan á 
… 
 
Presidencia 
 
Hai algún problema por ahí 
arriba? Algo gracioso? 
 
Prosiga, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
O traballo que estamos facendo é 
un traballo silencioso. E eu, como 
ben saben, tanto a señora Veira 
como a señora Longueira, estou  
a súa entera disposición, para 
darlles as explicacións que 
queran, cando queran. Non teñen 
máis que chamarme  e iso; eu lle 
podo dar toda a información que 
necesiten. 
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Si que intentamos, por outro lado, 
que este tema, que foi un tema de 
batalla e de confrontación, na que 
os últimos perxudicados son os 
propios habitantes dos 
asentamentos para chabolistas, 
pois, non sexa un tema que se 
utiliza para lanzarse á cara 
políticamente. 
 
Presidencia 
 
Temos que ir acabando señor 
Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, si. É que tiven un principio un 
pouco complicado. 
 
E por iso, bueno,  nós o que 
fixemos, bueno, nos encontramos, 
efectivamente, cun equipo de 
erradicación do chabolismo, que 
estaba en fase de saída e, eu quero 
tamén, facer unha mención, a que 
había unha demanda  xudicial que, 
bueno, que fixo que non se 
puidese contratar a unha das 
persoas que estaba nese equipo. E 
o que fixemos, foi instituir cos 
problemas que temos de personal, 
un equipo máis amplo, de 9 
persoas. Catro traballadoras 
sociais, dúas orientadoras 
laboráis, unha persoa, 
coordinadora da parte social, outra 
da técnica e unha coordinadora 
principal. Que non costan 
1.000.000 de euros e para o que 
está orzamentado 300.000 e que 
estea en fase de contratación. Xa 
as catro traballadoras están 
traballando e, bueno, durante estos 
meses de principio de ano, pois, se 

Si que intentamos, por outro lado, 
que este tema, que foi un tema de 
batalla e de confrontación, na que 
os últimos perxudicados son os 
propios habitantes dos 
asentamentos para chabolistas, 
pois, non sexa un tema que se 
utiliza para lanzarse á cara 
políticamente. 
 
Presidencia 
 
Temos que ir acabando señor 
Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, si. É que tiven un principio un 
pouco complicado. 
 
E por iso, bo, nós o que fixemos, 
bo, nos encontramos, 
efectivamente, cun equipo de 
erradicación do chabolismo, que 
estaba en fase de saída e, eu 
quero tamén, facer unha mención, 
a que había unha demanda  
xudicial que, bo, que fixo que non 
se puidese contratar a unha das 
persoas que estaba nese equipo. E 
o que fixemos, foi instituir cos 
problemas que temos de persoal, 
un equipo máis amplo, de 9 
persoas. Catro traballadoras 
sociais, dúas orientadoras 
laboráis, unha persoa, 
coordinadora da parte social, 
outra da técnica e unha 
coordinadora principal. Que non 
costan 1.000.000 de euros e para 
o que está orzamentado 300.000 e 
que estea en fase de contratación. 
Xa as catro traballadoras están 
traballando e, bo, durante estos 
meses de principio de ano, pois, 
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terminará de constituir o citado 
equipo. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pasamos, entón, agora, ao voto da 
moción, se non me equivoco. 
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (9 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular, (PP) (9 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1abstención).    
 
Se contabilizan las abstenciones 
de don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde (MA) y de don Martín 
Fernández Prado (PP) de acuerdo 
con el artículo 100.1 del ROF, por 
ausentarse del Salón de Sesiones 

se terminará de constituir o 
citado equipo. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pasamos, entón, agora, ao voto 
da moción, se non me equivoco. 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (9 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular, (PP) (9 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1abstención).    
 
Contabilízanse as abstencións de 
don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde (MA) e de don Martín 
Fernández Prado (PP) de acordo 
co artigo 100.1 do ROF, por 
ausentarse do Salón de Sesións 
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una vez iniciada la deliberación y 
no estar presentes en el momento 
de la votación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda, entón, aprobada a moción. 
 
 
11 – Moción sobre la 
desarticulación y regeneración 
de los poblados chabolistas de A 
Coruña. 
 

Acuerdo 
 
1.- Instar al alcalde Ferreiro a que 
reorganice al equipo de 
erradicación del chabolismo 
municipal de forma que los 
técnicos que durante años han 
trabajado con éxito en este campo 
lideren esta tarea para la cual sólo 
restan algo más de dos años. La 
premura es evidente en cuanto a la 
población infantil existente y a 
que la propia pulsión del equipo 
municipal tendría que reiniciarse. 
 
2.- Instar al alcalde Ferreiro a que 
analice la eficacia tanto de 
resultados de la integración como 
de los fondos económicos 
dedicados al plan de la Marea 
durante estos 18 meses; de modo 
que se visibilice la inoperancia 
ante este problema ciudadano. 
 
3.- Instar al alcalde Ferreiro a que 
tenga en cuenta, como se ha 
venido realizando por los 
diferentes gobiernos socialistas, el 
trabajo y el conocimiento en esta 

unha vez iniciada a deliberación e 
non estar presentes no momento 
da votación. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda, entón, aprobada a 
moción. 
 
11 - Moción sobre a 
desarticulación e rexeneración 
dos poboados chabolistas de A 
Coruña. 
 

Acordo 
 
1.- Instar ao alcalde Ferreiro a 
que reorganice ao equipo de 
erradicación do chabolismo 
municipal de forma que os 
técnicos que durante anos 
traballaron con éxito neste campo 
lideren esta tarefa para a cal só 
restan algo máis de dous anos. A 
prema é evidente en canto á 
poboación infantil existente e a 
que a propia pulsión do equipo 
municipal tería que reiniciarse. 
 
2.- Instar ao alcalde Ferreiro a 
que analice a eficacia tanto de 
resultados da integración como 
dos fondos económicos dedicados 
ao plan da Marea durante estes 
18 meses; de modo que se 
visibilice a inoperancia ante este 
problema cidadán. 
 
3.- Instar ao alcalde Ferreiro a 
que teña en conta, como se veu 
realizando polos diferentes 
gobernos socialistas, o traballo e 
o coñecemento nesta materia do 
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materia del tejido asociativo de la 
ciudad; quienes en muchas 
ocasiones se han revelado como 
auténticos factores de integración 
ciudadana y han acompañado a 
este Ayuntamiento en tareas de 
cohesión cívica. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Seguinte moción do Grupo 
Municipal Socialista sobre a 
reinversión do superávit. 
 
Esta moción ten dúas emendas e 
eu propoñería primeiro, ler os 
acordos que se propoñen, logo ler 
as emendas e logo, proceder á 
defensa por parte de cada grupo. 
 
Polo Grupo Municipal Socialista, 
señor García. 
 
Tercera.- Moción sobre la 
reinversión del superávit. 
 

Intervenciones 
 
Señor García Pérez 
 
Hay una enmienda de adhesión 
que fue aceptada,  del Grupo 
Municipal de la Marea, de tal 
manera, que se podría hacer la 
lectura conjunta. O sea, fue una 
enmienda de adhesión, aceptada 
por el Grupo Municipal Socialista. 
 
 
Presidencia 
 
É unha emenda da Marea? Ou 
tamén a do Bloque? Hai dúas. 

tecido asociativo da cidade; quen 
en moitas ocasións reveláronse 
como auténticos factores de 
integración cidadá e 
acompañaron a este Concello en 
tarefas de cohesión cívica. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Seguinte moción do Grupo 
Municipal Socialista sobre a 
reinversión do superávit. 
 
Esta moción ten dúas emendas e 
eu propoñería primeiro, ler os 
acordos que se propoñen, logo, 
ler as emendas e logo, proceder á 
defensa por parte de cada grupo. 
 
Polo Grupo Municipal Socialista, 
señor García. 
 
Terceira.- Moción sobre a 
reinversión do superávit. 
 

Intervencións 
 
Señor García Pérez 
 
Hai unha emenda de adhesión 
que foi aceptada,  do Grupo 
Municipal da Marea, de tal 
maneira, que se podería facer a 
lectura conxunta. Ou sexa, foi 
unha emenda de adhesión, 
aceptada polo Grupo Municipal 
Socialista. 
 
Presidencia 
 
É unha emenda da Marea? Ou 
tamén a do Bloque? Hai dúas. 



132 

 

 
Señor García Pérez 
 
No, hay una enmienda aceptada 
por la Marea. La del Bloque… 
 
Presidencia 
 
Entón, esa xa se incorpora ao 
texto. Pero digamos, que despois, 
lemos a do Bloque Nacionalista, a 
maiores. 
 
Logo, se votan por separado. 
 
Señor García Pérez 
 
La enmienda insta a permitir que 
as entidades locais invistan o seu 
superávit en 2017, sen necesidade 
de xerar novos ingresos polo 
mesmo importe, a través dunha 
autorización legal para esa 
reinversión, que xurda da prórroga 
orzamentaria dos Presupostos 
Xerais do Estado. 
 
Máis concretamente, proponse 
engadir un novo punto, na parte 
resolutiva da moción, co seguinte 
texto: 
 
“Instar ao goberno do Estado, así 
como aos grupos parlamentarios 
das Cortes, a impulsar a 
modificación  da lexislación 
reguladora das Facendas Locais e 
da Estabilidade Orzamentaria  das  
Administracións Públicas, en 
concreto… 
 
A las diecinueve horas y cinco 
minutos, se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Barcón 
Sánchez. 

 
Señor García Pérez 
 
Non hai unha emenda aceptada 
pola Marea. A do Bloque…  
 
Presidencia 
 
Entón, esa xa se incorpora ao 
texto. Pero digamos, que despois, 
lemos a do Bloque Nacionalista, a 
maiores. 
 
Logo, se votan por separado. 
 
Señor García Pérez 
 
A emenda insta a permitir que as 
entidades locais invistan o seu 
superávit en 2017, sen necesidade 
de xerar novos ingresos polo 
mesmo importe, a través dunha 
autorización legal para esa 
reinversión, que xurda da 
prórroga orzamentaria dos 
Presupostos Xerais do Estado. 
 
Máis concretamente, proponse 
engadir un novo punto, na parte 
resolutiva da moción, co seguinte 
texto: 
 
“Instar ao goberno do Estado, así 
como aos grupos parlamentarios 
das Cortes, a impulsar a 
modificación  da lexislación 
reguladora das Facendas Locais 
e da Estabilidade Orzamentaria  
das  Administracións Públicas, en 
concreto… 
 
Ás dezanove horas e cinco 
minutos, auséntase do Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
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… os artigos 12 e 32, así como, a 
disposición adicional VI da Lei 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de 
Estabilidade Orzamentaria y 
Sustentabilidade Financeira, 
reguladora da regra de gasto e do 
destino do superávit orzamentario, 
no sentido de suprimir a obriga de 
destino preferente de superávit ás 
Administracións Locais, 
amortización de débeda e levantar 
as actuáis limitacións, a 
utilización do superávit para 
financiar novos investimentos ou 
outros servizos municipais. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pediría, entón ao Bloque 
Nacionalista Galego, que lea a súa 
emenda. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Nós propoñemos substituir o texto 
resolutivo polo seguinte.  
“Primeiro, instar de xeito 
inmediato e, polas modificacións 
legais oportunas, autorizar ás 
entidades locais, a reinvestir no 
seu superávit no 2017, sen 
necesidade de xerar novos 
ingresos polo mesmo importe. 
 
Dous, instar a reformar a fondo, o 
marco legal e constitucional 
vixente, en materia de estabilidade 
orzamentaria, orientando a 

 
 
…os artigos 12 e 32, así como, a 
disposición adicional VI da Lei 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, 
de Estabilidade Orzamentaria e 
Sustentabilidade Financeira, 
reguladora da regra de gasto e do 
destino do superávit 
orzamentario, no sentido de 
suprimir a obriga de destino 
preferente de superávit ás 
Administracións Locais, 
amortización de débeda e 
levantar as actuades limitacións, 
a utilización do superávit para 
financiar novos investimentos ou 
outros servizos municipais. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pediría, entón ao Bloque 
Nacionalista Galego, que lea a 
súa emenda. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Nós propoñemos substituir o texto 
resolutivo polo seguinte. 
“Primeiro, instar de xeito 
inmediato e, polas modificacións 
legais oportunas, autorizar ás 
entidades locais, a reinvestir no 
seu superávit no 2017, sen 
necesidade de xerar novos 
ingresos polo mesmo importe. 
 
Dous, instar a reformar a fondo, o 
marco legal e constitucional 
vixente, en materia de 
estabilidade orzamentaria, 
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política tributaria a promover a 
equidade social, impulsando a… 
 
 
A las diecinueve  horas y seis 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Fernández 
Prado. 
 
… función de redistribución xusta 
da renda de riqueza e a política 
orzamentaria de finanzas públicas, 
a asegurar prioritariamente o 
financiamento dos servizos 
públicos esenciais para garantir o 
benestar social das maiorías 
sociais.  
 
E outro punto, comunicar este 
acordo ao presidente da Xunta de 
Galicia, ao presidente do Goberno 
do Estado e ao Parlamento 
Galego. 
 
Iso era o que pediamos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos, 
entón, a defender a moción. 
 
Por parte do Grupo Municipal 
Socialista, señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Muchas gracias. 
 
Traemos a este Pleno una moción 
orquestada a través de la 
Federación Española de 
Municipios y Provincias, que 
pretende alzar la voz en defensa 
del municipalismo, a través del 
ruego, como decía (…) de todas 

orientando a política tributaria a 
promover a equidade social, 
impulsando a… 
 
Ás dezanove  horas e seis 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
… función de redistribución xusta 
da renda de riqueza e a política 
orzamentaria de finanzas 
públicas, a asegurar 
prioritariamente o financiamento 
dos servizos públicos esenciais 
para garantir o benestar social 
das maiorías sociais.  
 
E outro punto, comunicar este 
acordo ao presidente da Xunta de 
Galicia, ao presidente do 
Goberno do Estado e ao 
Parlamento Galego. 
 
Iso era o que pediamos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos, 
entón, a defender a moción. 
 
Por parte do Grupo Municipal 
Socialista, señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Moitas grazas. 
 
Traemos a este Pleno unha 
moción orquestrada a través da 
Federación Española de 
Municipios e Provincias, que 
pretende alzar a voz en defensa 
do municipalismo, a través do 
rogo, como dicía (…) de todas as 
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las ciudades de España, para que 
el Gobierno del Estado sea 
consciente de la necesidad de 
alterar la actual Ley Orgánica  de 
Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en 
aquello que atañe a la utilización 
del superávit, en aquellos 
ayuntamientos que lo tengan. 
 
Hoy en día, esta normativa 
inspirada, en los años duros de la 
crisis, por el señor Montoro, se 
nota de todo tipo injusta, porque 
penaliza de una manera muy 
severa aquellos ayuntamientos 
que hacen los deberes y consiguen 
superávit en su gestión anual, al 
impedir que ese superávit sea 
invertido consecuente, con las 
necesidades de cada ciudad. 
 
A las diecinueve horas y ocho 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Canabal 
Pérez. 
 
 A las diecinueve horas y ocho 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el Excmo. Sr. Alcalde. 
 
Que sea invertido, de acuerdo a 
las necesidades de cada ciudad, en 
función de  las prioridades que se 
determinen. Es importante 
destacar, que las ciudades, en este 
capítulo de gestión de la crisis por 
el Partido Popular, fueron, bajo 
nuestro punto de vista, las grandes 
perjudicadas.  Es la 
administración  más cercana al 
ciudadano y la que más 
eficientemente ha demostrado, ser 
capaz de gestionar un 
presupuesto, del tal manera, que el 

cidades de España, para que o 
Goberno do Estado sexa 
consciente da necesidade de 
alterar a actual Lei Orgánica  de 
Estabilidade Orzamentaria e 
Sustentabilidade Financeira, 
naquilo que incumbe á utilización 
do superávit, naqueles concellos 
que o teñan. 
 
Hoxe en día, esta normativa 
inspirada, nos anos duros da 
crise, polo señor Montoro, nótase 
de todo tipo inxusta, porque 
penaliza dunha maneira moi 
severa aqueles concellos que fan 
os deberes e conseguen superávit 
na súa xestión anual, ao impedir 
que ese superávit sexa investido 
consecuente, coas necesidades de 
cada cidade. 
 
Ás dezanove horas e oito minutos 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Canabal Pérez. 
 
 
  Ás dezanove horas e oito 
minutos entra no Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde. 
 
Que se investiu, de acordo ás 
necesidades de cada cidade, en 
función das  prioridades que se 
determinen. É importante 
destacar, que as cidades, neste 
capítulo de xestión da crise polo 
Partido Popular, foron, baixo o 
noso punto de vista, as grandes 
prexudicadas.  É a administración  
máis próxima ao cidadán e a que 
máis eficientemente demostrou, 
ser capaz de xestionar un 
orzamento, do tal maneira, que o 
superávit das Administracións 
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superávit de las Administraciones 
locales, en el 2016, alcanza la 
cifra de 4.000.000.000 de euros. 
Pese a esa excelente gestión y 
estar estabilizada la deuda en los 
objetivos del 2020, en el 3%, el 
Estado no abre la posibilidad  a la 
reinversión del superávit, en 
aquellos programas que cada una 
de las ciudades determine. Es 
importante transmitir en este 
Pleno y ¡ojalá! consigamos el 
apoyo de todos los Grupos 
presentes, que las ciudades hoy en 
día, ya no sólo compiten por 
prestar mejores servicios, de una 
manera más cercana al ciudadano, 
compiten entre ellas y también, a 
nivel internacional. Es muy 
importante permitir, que aquellas 
ciudades que sean capaces de 
gestionar su presupuesto de una 
manera eficiente, se les permita 
reinvertir ese superávit, en 
aquellos programas que entienda 
más necesarios, o bien para 
atender necesidades sociales o 
bien para reactivar políticas 
públicas de dinamización  del 
tejido empresarial. Es un dato 
reseñado que, por ejemplo, en el 
Ayuntamiento de A Coruña, en 
2016, no precisamente por una 
excelente gestión, pero… sino por 
un devenir de cómo se gestionó, 
va a haber un superávit muy 
importante, presupuestario, 
porque no se ejecutó el 
presupuesto de gastos. Ese supávit 
no se va a poder invertir 
libremente en el 2017, en 
programas que pudiéramos 
entender prioritarios. De tal 
manera que… 
 

locais, no 2016, alcanza a cifra de 
4.000.000.000 de euros. A pesar 
desa excelente xestión e estar 
estabilizada a débeda nos 
obxectivos do 2020, no 3%, o 
Estado non abre a posibilidade  á 
reinversión do superávit, naqueles 
programas que cada unha das 
cidades determine. É importante 
transmitir neste Pleno e oxalá! 
consigamos o apoio de todos os 
Grupos presentes, que as cidades 
hoxe en día, xa non só compiten 
por prestar mellores servizos, 
dunha maneira máis próxima ao 
cidadán, compiten entre elas e 
tamén, a nivel internacional. É 
moi importante permitir, que 
aquelas cidades que sexan 
capaces de xestionar o seu 
orzamento dunha maneira 
eficiente, permítaselles reinvestir 
ese superávit, naqueles 
programas que entenda máis 
necesarios, ou ben para atender 
necesidades sociais, ou ben para 
reactivar políticas públicas de 
dinamización  do tecido 
empresarial. É un dato apuntado 
que, por exemplo, no Concello da 
Coruña, en 2016, non 
precisamente por unha excelente 
xestión, pero… senón por un devir 
de como se xestionou, vai haber 
un superávit moi importante, 
orzamentario, porque non se 
executou o orzamento de gastos. 
Ese supávit non se vai a poder 
investir libremente no 2017, en 
programas que puidésemos 
entender prioritarios. De tal 
maneira… 
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A las diecinueve horas y diez 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Fraga Sáenz. 
 
… nosotros entendamos este 
ruego, entendiendo que todas las 
ciudades de España van a elevar el 
mismo ruego, de manera conjunta, 
a lo largo de este mes, instados 
por la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 
Esperemos que la fuerza de las 
ciudades, aunque sea en clave 
moción, consiga inspirar la 
modificación, en este caso de las 
normas complementarias de los 
Presupuestos Generales del 
Estado y permitan una reinversión 
libre del superávit, en los 
ayuntamientos que lo generen 
durante  el 2017. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira  González 
 
Si. O actual réxime económico 
orzamentario, aplicable ás 
entidades locais, deriva da 
prohibición da normativa vixente 
en materia de estabilidade 
orzamentaria, sustentabilidade 
financeira do ano 2012, logo de 
aprobarse con anterioridade á 
reforma exprés do artigo 135 bis 
da Constitución,… 
 
A las diecinueve horas y once 
minutos entra en el Salón de 

Ás dezanove horas e dez minutos 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Fraga Sáenz. 
 
 que nós entendamos este rogo, 
entendendo que todas as cidades 
de España van elevar o mesmo 
rogo, de maneira conxunta, ao 
longo deste mes, instados pola 
Federación Española de 
Municipios e Provincias. 
Esperemos que a forza das 
cidades, aínda que sexa en clave 
moción, consiga inspirar a 
modificación, neste caso das 
normas complementarias dos 
Orzamentos Xerais do Estado e 
permitan unha reinversión libre 
do superávit, nos concellos que o 
xeren durante  o 2017. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira  González 
 
Si. O actual réxime económico 
orzamentario, aplicable ás 
entidades locais, deriva da 
prohibición da normativa vixente 
en materia de estabilidade 
orzamentaria, sustentabilidade 
financeira do ano 2012, logo de 
aprobarse con anterioridade á 
reforma exprés do artigo 135 bis 
da Constitución,… 
 
Ás dezanove hors e once minutos 
entra no Salón de Sesións a 
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Sesiones la Señora Canabal 
Pérez. 
 
… pactada polo Partido Popular e 
o Partido Socialista, sen ter 
consultado en referendo á 
cidadanía. Polo tanto, é este, para 
nós, un factor importante nas 
restriccións e asfixia económica 
que padecen os concellos. É ese 
marco constitucional, o que 
abogou por priorizar o pagamento 
da débeda polas administracións 
públicas, mesmo en períodos de 
crise, aumento das necesidades 
sociais, provocando que nun 
momento como o actual, en 
moitos concellos teñen que 
satisfacer antes, o pagamento 
anticipado de débedas aos bancos, 
que poderen aumentar os gastos 
vinculados a política social, ou 
mesmo novo investimentos que 
reactiven a economía local. 
Ademais de dito marco 
constitucional, que o PSOE tamén 
foi impulsor no seu 
desenvolvemento, o Partido 
Popular pretendeu estreitar, ainda 
máis, a tutela efectiva sobre as 
contas, tanto das Comunidades 
Autónomas, como das 
Administracións Locais,  levando 
ao límite o control exercido polo 
Estado, sobre a xestión 
orzamentaria e, limitando con iso 
a autonomía.  
 
Así, moitos concellos mantendo 
unha xestión económica 
aceptábel, mesmo tendo esa 
valoraciónl, tanto pola maioría da 
Corporación, como dos servizos 
internos de control económico, 
teñen que someterse a sacrificios 

señora Canabal Pérez. 
 
 
… pactada polo Partido Popular 
e o Partido Socialista, sen ter 
consultado en referendo á 
cidadanía. Polo tanto, é este, para 
nós, un factor importante nas 
restriccións e asfixia económica 
que padecen os concellos. É ese 
marco constitucional, o que 
abogou por priorizar o 
pagamento da débeda polas 
administracións públicas, mesmo 
en períodos de crise, aumento das 
necesidades sociais, provocando 
que nun momento como o actual, 
en moitos concellos teñen que 
satisfacer antes, o pagamento 
anticipado de débedas aos 
bancos, que poderen aumentar os 
gastos vinculados a política 
social, ou mesmo novo 
investimentos que reactiven a 
economía local. Ademais de dito 
marco constitucional, que o 
PSOE tamén foi impulsor no seu 
desenvolvemento, o Partido 
Popular pretendeu estreitar, 
ainda máis, a tutela efectiva sobre 
as contas, tanto das Comunidades 
Autónomas, como das 
Administracións Locais,  levando 
ao límite o control exercido polo 
Estado, sobre a xestión 
orzamentaria e, limitando con iso 
a autonomía.  
 
Así, moitos concellos mantendo 
unha xestión económica 
aceptábel, mesmo tendo esa 
valoración, tanto pola maioría da 
Corporación, como dos servizos 
internos de control económico, 
teñen que someterse a sacrificios 
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económicos adicionais, porque o 
que realmente conta co réxime 
vixente é o criterio do Estado, en 
relación, máis con obxectivos 
macro económicos, que dunha 
mellora económica real, que sexa 
aprezábel na rúa, polas maiorías 
sociais. 
 
Este marco legal anula a 
economía financeira dos concellos 
e con iso, a mesma autonomía 
política, ao verse sometidos os 
principios, que enuncia a moción, 
onde para o seu cálculo, nin 
sequera se consideran aspectos 
locais, senón mesmo globais, sen 
poder ter conta así, indicadores 
económicos locais, máis acordes 
coa economía, propia de cada 
concello. Por exemplo, é o caso da 
regra de gasto, que se mide en 
función da evolución prevista da 
economía, ao nivel do Estado, 
obviando que hai concellos que 
teñen maior dinamismo e, iso 
penaliza as posibilidades de 
expansión económica do gasto 
público local.  
 
 
No BNG, sempre rexeitamos os 
principios que sustentan á 
denominada estabilidade 
financeira, tanto os máis ríxidos 
da normativa  vixente, como o 
corsé  constitucional. Como se 
está a ver, lonxe de solucionar a 
situación de crise que estamos a 
padecer, contribue a deteriorar, 
ainda máis, esta situación e 
intensificar os efectos dramáticos 
da crise sobre a poboación, en 
xeral e sobre os traballadores e as 
persoas con menores recursos, de 

económicos adicionais, porque o 
que realmente conta co réxime 
vixente é o criterio do Estado, en 
relación, máis con obxectivos 
macro económicos, que dunha 
mellora económica real, que sexa 
aprezábel na rúa, polas maiorías 
sociais. 
 
Este marco legal anula a 
economía financeira dos 
concellos e con iso, a mesma 
autonomía política, ao verse 
sometidos os principios, que 
enuncia a moción, onde para o 
seu cálculo, nin sequera se 
consideran aspectos locais, senón 
mesmo globais, sen poder ter 
conta así, indicadores económicos 
locais, máis acordes coa 
economía, propia de cada 
concello. Por exemplo, é o caso 
da regra de gasto, que se mide en 
función da evolución prevista da 
economía, ao nivel do Estado, 
obviando que hai concellos que 
teñen maior dinamismo e, iso 
penaliza as posibilidades de 
expansión económica do gasto 
público local.  
 
No BNG, sempre rexeitamos os 
principios que sustentan á 
denominada estabilidade 
financeira, tanto os máis ríxidos 
da normativa  vixente, como o 
corsé  constitucional. Como se 
está a ver, lonxe de solucionar a 
situación de crise que estamos a 
padecer, contribue a deteriorar, 
ainda máis, esta situación e 
intensificar os efectos dramáticos 
da crise sobre a poboación, en 
xeral e sobre os traballadores e 
as persoas con menores recursos, 
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maneira especialmente grave. 
Polo mesmo, impiden que as 
administracións locais con 
capacidade, poidan empregala de 
xeito efectivo, para incentivar as 
políticas sociais ou de 
investimento. Este marco legal 
non atende aos alarmantes niveis 
de desemprego, nin da exclusión 
social da grave situación da 
mocidade, onde un de cada dous 
mozos, négase calquera 
oportunidade de desenvolvemento 
persoal e profesional. Por iso, 
resulta para nós inmoral,  persistir 
polo goberno, en garantir, dar 
prioridade absoluta ao pago da 
débeda, fronte calquera outro 
gasto das administracións públicas 
e mesmo, no caso de concellos 
que non teñen, efectivamente, 
tensións financeiras, lastrarlle a 
posibilidade de aumentar o 
investimento e, destinar o 
superávit a esa realidade, a esa 
finalidade.  
 
 
Desde o BNG, concordamos coa 
idea que se plasma na moción, 
pero cremos que hai que ir máis 
aló, máis aló incluso, do que di 
esa emenda da Marea Atlántica. 
Cremos que temos que superar ese 
artigo 135 da Constitución, 
cremos que, bueno, que hai unha 
oportunidade agora, precisamente, 
para rectificar iso que se fixo… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
 

de maneira especialmente grave. 
Polo mesmo, impiden que as 
administracións locais con 
capacidade, poidan empregala de 
xeito efectivo, para incentivar as 
políticas sociais ou de 
investimento. Este marco legal 
non atende aos alarmantes niveis 
de desemprego, nin da exclusión 
social da grave situación da 
mocidade, onde un de cada dous 
mozos, négase calquera 
oportunidade de desenvolvemento 
persoal e profesional. Por iso, 
resulta para nós inmoral,  
persistir polo goberno, en 
garantir, dar prioridade absoluta 
ao pago da débeda, fronte 
calquera outro gasto das 
administracións públicas e 
mesmo, no caso de concellos que 
non teñen, efectivamente, tensións 
financeiras, lastrarlle a 
posibilidade de aumentar o 
investimento e, destinar o 
superávit a esa realidade, a esa 
finalidade.  
 
Desde o BNG, concordamos coa 
idea que se plasma na moción, 
pero cremos que hai que ir máis 
aló, máis aló incluso, do que di 
esa emenda da Marea Atlántica. 
Cremos que temos que superar 
ese artigo 135 da Constitución, 
cremos que, bo, que hai unha 
oportunidade agora, 
precisamente, para rectificar iso 
que se fixo… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
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Señora Veira González 
 
… no seu momento, e 
lamentamos, efectivamente que 
ni, na emenda de Marea Atlántica 
se contemple e, que o Partido 
Socialista, efectivamente, non 
aceptara a nosa. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Buenas  tardes a los vecinos que 
nos acompañan, a los trabajadores 
de los distintos medios de 
comunicación, a los empleados 
municipales y a todos los 
miembros de la Corporación y, 
feliz 2017. 
 
El Grupo Municipal Socialista 
presenta esta mañana, a las 9 y 18 
minutos, una moción con respecto 
al superávit, idéntica a la 
presentada el 19 de diciembre en 
la Diputación provincial de La 
Coruña. 
 
Sorprende este documento, 
cuando el señor Zapatero, perdón, 
el señor Caballero que es el 
presidente de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias, en el mes de 
diciembre plantea el compromiso 
de esta Federación, a establecer 
durante enero del año 2017, 
insisto, fijar la posición y la 
propuesta  de la FEMP, para 

 
Señora Veira González 
 
…no seu momento, e lamentamos, 
efectivamente que ni, na emenda 
de Marea Atlántica se contemple 
e, que o Partido Socialista, 
efectivamente, non aceptara a 
nosa. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Boas  tardes aos veciños que nos 
acompañan, aos traballadores 
dos distintos medios de 
comunicación, aos empregados 
municipais e a todos os membros 
da Corporación e, feliz 2017. 
 
 
O Grupo Municipal Socialista 
presenta esta mañá, ás 9 e 18 
minutos, unha moción con 
respecto ao superávit, idéntica á 
presentada o 19 de decembro na 
Deputación provincial da Coruña. 
 
 
Sorprende este documento, cando 
o señor Zapatero, perdón, o señor 
Caballero que é o presidente da 
Federación Española de 
Municipios e Provincias, no mes 
de decembro propón o 
compromiso desta Federación, 
para establecer durante xaneiro 
do ano 2017, insisto, fixar a 
posición e a proposta  da FEMP, 
para negociar o financiamento 
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negociar la financiación local con 
el Gobierno de España que, yo 
creo que ese, probablemente,  es 
el foro, en el que habría que 
plantear estas cuestiones del 
déficit. Sorprende también, que la 
Administración que ha hecho la 
peor gestión económica, la del 
PSOE del señor Zapatero, de la 
historia de España, reconocida por 
infinidad de datos indicadores, 
que están ahí… No se sonría, que 
usted sabe que es así, que ha 
modificado justamente, como 
decía la compañera del Bloque, el 
artículo 135 de la Constitución, 
que ha establecido este 
compromiso y ha creado esta Ley 
de estabilidad presupuestaria y, 
que ha establecido una obligación, 
que sabe que hay, real, con la 
Comunidad Económico Europea, 
de compromiso de estabilidad, 
que es necesario cumplir y, es así, 
pues, plantee una moción para que 
en el caso del Ayuntamiento de La 
Coruña, se gasten 800.000 euros, 
que es el último dato de superávit 
que tenemos. Superávit que 
efectivamente la normativa obliga 
a destinar, a amortizar una deuda, 
que este Ayuntamiento tiene, 
superior a 80 millones que, por 
cierto, fue refinanciado con 
crédito, con ABANCA, por el 
señor Xulio Ferreiro, hace…el 
año pasado. 
 
Resulta sorprendente, insisto, que 
se plantee, que se eliminen las 
(…) de inversión de 800.000 
euros, cuando en el Presupuesto 
del año 2016, 53.000.000 sin 
invertir. Ahí no hay ninguna 
limitación. El señor Xulio Ferreiro 

local co Goberno de España que, 
eu creo que ese, probablemente,  
é o foro, no que habería que 
propor estas cuestións do déficit. 
Sorprende tamén, que a 
Administración que fixo a peor 
xestión económica, a do PSOE do 
señor Zapatero, da historia de 
España, recoñecida por 
infinidade de datos indicadores, 
que están aí…Non se sorría que 
vostede sabe que é así, que 
modificou xustamente, como dicía 
a compañeira do Bloque, o artigo 
135 da Constitución, que 
estableceu este compromiso e 
creou esta Lei de estabilidade 
orzamentaria e, que estableceu 
unha obrigación, que sabe que 
hai, real, coa Comunidade 
Económico Europea, de 
compromiso de estabilidade, que 
é necesario cumprir e, é así, pois, 
propoña unha moción para que 
no caso do Concello da Coruña, 
gástense 800.000 euros, que é o 
último dato de superávit que 
temos. Superávit que 
efectivamente a normativa obriga 
a destinar, a amortizar unha 
débeda, que este Concello ten, 
superior a 80 millóns que, por 
certo, foi refinanciado con 
crédito, con ABANCA, polo señor 
Xulio Ferreiro, fai …o ano 
pasado. 
 
 
Resulta sorprendente, insisto, que 
se propoña, que se eliminen as 
(…) de investimento de 800.000 
euros, cando no Orzamento do 
ano 2016,  53.000.000 sen 
investir. Aí non hai ningunha 
limitación. O señor Xulio 
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dejó sin invertir en esta ciudad, 
53.000.000 de euros. No había 
ninguna limitación. No sé si, 
ahora, es un problema, que 
tengamos que amortizar 
80.000.000 de deuda; dedicar 
estos 800.000, si no somos 
capaces, sin limitaciones, de 
invertir, insisto, 53.000.000 de 
euros, que Xulio Ferreiro y la 
Marea y sus concejales no han 
querido invertir. Yo creo, que es 
mucho mejor,  que aprueben unos 
presupuestos, en tiempo y forma, 
que sean capaces de no perder 
22.000.000 de fondos europeos, 
que dejen de endeudar a este 
Ayuntamiento, que le bajen los 
impuestos a los ciudadanos y que, 
por lo menos, eso, que tienen 
capacidad para revertir, vía 
servicios e inversión, a los 
ciudadanos, esos 53 millones. 
Hagan el favor de invertirlos en la 
ciudad. Ninguna persona en esta 
ciudad, ha podido hacer en el año 
2016, tanto daño… 
 
A las diecinueve horas y 
diecinueve minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Fraga Sáenz. 
 
… como Xulio Ferreiro y la 
Marea. Nadie en esta ciudad, tenía 
la capacidad real de invertir  y de 
devolver a los ciudadanos, un 
dinero que se le ha quitado, vía 
impuestos, a la ciudad. Ahí no 
había ningún límite, no había 
obligación de amortizar ninguna 
deuda. Se pide por 800.000, pero 
53.000.000 que se tenía la 
obligación de gestionar y de 
revertir a todos los coruñeses, este 

Ferreiro deixou sen investir nesta 
cidade, 53.000.000 de euros. Non 
había ningunha limitación.Non 
sei se, agora, é un problema, que 
teñamos que amortizar 
80.000.000 de débeda; dedicar 
estes 800.000, se non somos 
capaces, sen limitacións, de 
investir, insisto, 53.000.000 de 
euros, que Xulio Ferreiro e a 
Marea e os seus concelleiros non 
quixeron investir. Eu creo, que é 
moito mellor,  que aproben uns 
orzamentos, en tempo e forma, 
que sexan capaces de non perder 
22.000.000 de fondos europeos, 
que deixen de endebedar a este 
Concello, que lle baixen os 
impostos aos cidadáns e que, polo 
menos, iso, que teñen capacidade 
para reverter, vía servizos e 
investimento, aos cidadáns, eses 
53 millóns. Fagan o favor de 
investilos na cidade. Ningunha 
persoa nesta cidade, puido facer 
no ano 2016, tanto dano… 
 
 
Ás dezanove horas e dezanove 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Fraga Saénz. 
 
 
… como Xulio Ferreiro e a 
Marea. Ninguén nesta cidade, 
tiña a capacidade real de investir  
e de devolver aos cidadáns, un 
diñeiro que se lle quitou, vías 
impostos, á cidade. Aí non había 
ningún límite, non había 
obrigación de amortizar ningunha 
débeda. Pídese por 800.000, pero 
53.000.000 que se tiña a 
obrigación de xestionar e de 
reverter a todos os coruñeses, este 
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señor Alcalde, Xulio Ferreiro… 
 
Presidencia 
 
Remate, por favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
…no fue capaz de cumplir con su  
obligación en el año 2016.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira.  
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, en primeiro lugar, boa 
tarde a todos e a todas, os que 
estamos aquí presentes e aos que 
nos seguen por streaming. E 
tamén, feliz ano, ainda que o 
señor Coira mo pon bastante 
difícil, xa nada máis empezar. 
 
En primer lugar, bueno, queremos 
manifestar a nosa coincidencia, co 
fondo de cuestión plantexada, na 
moción que presenta o Grupo 
Socialista e, polo tanto, 
anunciamos xa, que o noso voto 
vai ser favorable, pero cremos 
tamén, igual que o cre o BNG, 
que é necesario avanzar un pouco 
máis, do que se plantexa no texto 
orixinal da moción e, por iso, 
formulamos unha emenda de 
adición, que propón a 
modificación da normativa 
reguladora, tanto das Facendas 
Locais, como de estabilidade 

señor Alcalde, Xulio Ferreiro… 
 
Presidencia 
 
Remate, por favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
…non foi capaz de cumprir coa 
súa  obrigación no ano 2016.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira.  
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo, en primeiro lugar, boa tarde a 
todos e a todas, os que estamos 
aquí presentes e aos que nos 
seguen por streaming. E tamén, 
feliz ano, ainda que o señor Coira 
mo pon bastante difícil, xa nada 
máis empezar. 
 
En primer lugar, bo, queremos 
manifestar a nosa coincidencia, 
co fondo de cuestión plantexada, 
na moción que presenta o Grupo 
Socialista e, polo tanto, 
anunciamos xa, que o noso voto 
vai ser favorable, pero cremos 
tamén, igual que o cre o BNG, 
que é necesario avanzar un pouco 
máis, do que se plantexa no texto 
orixinal da moción e por iso, 
formulamos unha emenda de 
adición, que propón a 
modificación da normativa 
reguladora, tanto das Facendas 
Locais, como de estabilidade 
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orzamentaria, para suprimir dunha 
vez, as limitacións  á utilización 
do superávit orzamentario, para o 
financiamento de novos 
investimentos ou de outros 
servizos municipais. Está claro, 
que as mellores predicións en 
economía son sempre, as que se 
fan a posteriori e, a estas alturas 
xa, casi ninguén ten dubidas do 
dito aquí, de que as políticas de 
austericidio impulsadas pola 
Unión Europea e por gobernos 
como os de Zapatero, pero tamén 
como os de Rajoy, foron un claro 
fracaso, que non fixeron máis que 
retrasar a saída da crise, ademais, 
de cargar o peso dos axustes, 
sobre a maioría da cidadanía que 
situaron ao Estado Español á 
cabeza de desigualdade en 
Europa. 
 
 
Este é austericidio e artellouse por 
medio dun complexo entramado 
normativo, casi sempre, a golpe 
de Real Decreto, do que foron 
pezas fundamentais, as sucesivas 
leis de estabilidade orzamentaria, 
onde se deu unha prioridade 
absoluta ao pago dos intereses  e 
do capital da débeda pública, 
fronte a calquera outro gasto, por 
necesario que este fose, 
consagrado todo isto, no artigo 12 
da Lei Orgánica 2/2012. 
 
Pero non podemos esquecer 
tampouco, que ese entramado 
normativo ten o seu fundamento 
Constitucional nesa reforma 
exprés e sen referendo do artigo 
135 da Constitución Española, 
pactada entre o PP e PSOE, no 

orzamentaria, para suprimir 
dunha vez, as limitacións  á 
utilización do superávit 
orzamentario, para o 
financiamento de novos 
investimentos ou de outros 
servizos municipais. Está claro, 
que as mellores predicións en 
economía son sempre, as que se 
fan a posteriori e, a estas alturas 
xa, casi ninguén ten dubidas do 
dito aquí, de que as políticas de 
austericidio impulsadas pola 
Unión Europea e por gobernos 
como os de Zapatero, pero tamén 
como os de Rajoy, foron un claro 
fracaso, que non fixeron máis que 
retrasar a saída da crise, 
ademais, de cargar o peso dos 
axustes, sobre a maioría da 
cidadanía que situaron ao Estado 
Español á cabeza de desigualdade 
en Europa. 
 
Este é austericidio e artellouse 
por medio dun complexo 
entramado normativo, casi 
sempre, a golpe de Real Decreto, 
do que foron pezas fundamentais, 
as sucesivas leis de estabilidade 
orzamentaria, onde se deu unha 
prioridade absoluta ao pago dos 
intereses  e do capital da débeda 
pública, fronte a calquera outro 
gasto, por necesario que este fose, 
consagrado todo isto, no artigo 
12 da Lei Orgánica 2/2012. 
 
Pero non podemos esquecer 
tampouco, que ese entramado 
normativo ten o seu fundamento 
Constitucional nesa reforma 
exprés e sen referendo do artigo 
135 da Constitución Española, 
pactada entre o PP e PSOE, no 
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solo do PSOE, como acaba de 
dicir o señor Coira, que eleva a 
rango constitucional ese principio 
de estabilidade orzamentaria, 
impoñendo explícitamente o 
equilibrio orzamentario nas 
administracións locais. Nese 
proceso de recortes, ademais 
deseñado, as administracións 
locais foron, desde logo,  as máis 
castigadas, xa que se lles,  se lles  
esixiu ese equilibrio orzamentario 
desde o primeiro momento, 
mentras se repartía (…), entre 
outras administracións, 
reservándose, sempre, para a 
administración central a parte 
máis grande. 
 
A Lei 27 de 2013, de 
Racionalización e 
Sustentabilidade da 
Administración Local, a coñecida 
Lei Montoro, veu de pechar ese 
círculo, substituindo o principio 
da máxima proximidade da 
xestión administrativa aos 
cidadáns, polo principio da 
estreita suxeición  á normativa de 
estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira. 
 
Ademais, que é o máis grave, de 
establecer a preferencia pola 
xestión dos servizos públicos, que 
é o que vimos sempre acusando, 
aquí, demandando para que se 
modifique tamén esta Lei. 
 
A las diecinueve horas y 
veintitrés minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
E son precisamente todas estas 

solo do PSOE, como acaba de 
dicir o señor Coira, que eleva 
rango constitucional ese principio 
de estabilidade orzamentaria, 
impoñendo explícitamente o 
equilibrio orzamentario nas 
administracións locais. Nese 
proceso de recortes, ademais 
deseñado, as administracións 
locais foron, desde logo,  as máis 
castigadas, xa que se lles,  se lles  
esixiu ese equilibrio orzamentario 
desde o primeiro momento, 
mentras se repartía (…), entre 
outras administracións, 
reservándose, sempre, para a 
administración central a parte 
máis grande. 
 
A Lei 27 de 2013, de 
Racionalización e 
Sustentabilidade da 
Administración Local, a coñecida 
Lei Montoro, veu de pechar ese 
círculo, substituindo o principio 
da máxima proximidade da 
xestión administrativa aos 
cidadáns, polo principio da 
estreita suxeición  á normativa de 
estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira. 
 
Ademais, que é o máis grave, de 
establecer  a preferencia pola 
xestión dos servizos públicos, que 
é o que vimos sempre acusando, 
aquí, demandando para que se 
modifique tamén esta Lei. 
 
Ás dezanove horas e vinte e tres 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
E son precisamente todas estas 
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medidas, as que causaron e siguen 
a causar consecuencias e 
dificultades para a 
gobernabilidade do día a día do 
Concello, como vimos sufrindo e, 
para a garantía tamén, da 
provisión deses servizos públicos 
que son fundamentais para a 
cidadanía.  
 
Resaltar tamén,  que hoxe, as 
administracións locais presentan 
superávit orzamentario no seu 
conxunto, pero a súa capacidade 
de gasto segue a estar limitada por 
unha regra de gasto absurda, que 
impiden o crecemento de gasto 
non financeiro por enriba do 
índice de evolución do PIB, a 
medio plazo e, que ademais, 
obriga a que os ingresos non 
previstos, se teñan que destinar 
íntegramente á amortización de 
débeda, ou que impide o 
desenvolvemento e mellora deses 
servizos públicos tan demandados. 
Por isto, cremos ademais, que non 
é suficiente que unha autorización 
vinculada a unha Lei de 
Orzamentos xerais do Estado que, 
por certo, ainda non temos, que 
permita ese reenvestimento do 
superávit en investimentos 
financeiramente sustentabeis e, 
igual que xa fixemos coa 
proposición de lei para… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando xa, señora 
Vieito, por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 

medidas, as que causaron e 
siguen a causar consecuencias e 
dificultades para a 
gobernabilidade do día a día do 
Concello, como vimos sufrindo e, 
para a garantía tamén, da 
provisión deses servizos públicos 
que son fundamentais para a 
cidadanía.  
 
Resaltar tamén,  que hoxe, as 
administracións locais presentan 
superávit orzamentario no seu 
conxunto, pero a súa capacidade 
de gasto segue a estar limitada 
por unha regra de gasto absurda, 
que impiden o crecemento de 
gasto non financeiro por enriba 
do índice de evolución do PIB, a 
medio plazo e, que ademais, 
obriga a que os ingresos non 
previstos, se teñan que destinar 
íntegramente á amortización de 
débeda, ou que impide o 
desenvolvemento e mellora deses 
servizos públicos tan 
demandados. Por isto, cremos 
ademais, que non é suficiente que 
unha autorización vinculada a 
unha Lei de Orzamentos xerais do 
Estado que, por certo, ainda non 
temos, que permita ese 
reenvestimento do superávit en 
investimentos financeiramente 
sustentabeis e, igual que xa 
fixemos coa proposición de lei 
para… 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando xa, señora 
Vieito, por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
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…derrogación da Lei Montoro en 
trámite no Congreso dos 
Diputados e, que tamén recibiu o 
apoio deste Pleno, é necesario 
modificar, tamén radicalmente, 
esa lexislación reguladora de 
facendas locais e de estabilidade 
orzamentaria, para eliminar, tanto 
a regla de gasto, como levantar 
tamén, dunha vez, todo ese 
entramado normativo austericida, 
cando menos, para aquelas 
administracións que contan co 
superávit, para que dunha vez, as 
administracións públicas 
poidamos facer o que se nos 
demanda.  
 
Aclararlle, tamén, señor García, 
que unha parte importante dos 
investimentos, tamén llo aclaro ao 
señor Coira, 9, 2 millóns, se 
incorporan automáticamente ao 
exercicio de 2017. Cantidade que 
ademais, se verá 
apróximadamente duplicada e, se 
os resultados do remantes son 
como estimamos e iso,  a pesar do 
superávit. Polo tanto, o non 
executado se incorporará  e se 
poderá executar no exercicio de 
2017. 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
Pasamos á votación, comezando 
pola emenda do Bloque 
Nacionalista Galego. 
 
Votación de la enmienda 
presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 

…derrogación da Lei Montoro en 
trámite no Congreso dos 
Diputados e, que tamén recibiu o 
apoio deste Pleno, é necesario 
modificar, tamén radicalmente, 
esa lexislación reguladora de 
facendas locais e de estabilidade 
orzamentaria, para eliminar, 
tanto a regla de gasto, como 
levantar tamén, dunha vez, todo 
ese entramado normativo 
austericida, cando menos, para 
aquelas administracións que 
contan co superávit, para que 
dunha vez, as administracións 
públicas poidamos facer o que se 
nos demanda.  
 
Aclararlle, tamén, señor García, 
que unha parte importante dos 
investimentos, tamén llo aclaro ao 
señor Coira, 9, 2 millóns, se 
incorporan automáticamente ao 
exercicio de 2017. Cantidade que 
ademais, se verá 
aproximadamente duplicada e, se 
os resultados do remantes son 
como estimamos e iso,  a pesar do 
superávit. Polo tanto, o non 
executado se incorporará  e se 
poderá executar no exercicio de 
2017. 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
Pasamos á votación, comezando 
pola emenda do Bloque 
Nacionalista Galego. 
 
Votación da emenda presentada 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego. 
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Nacionalista Galego. 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la enmienda 
presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota  a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica  (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota  en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos)  
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a emenda. 
 
Pasamos, polo tanto, a votar a 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) con la enmienda del 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a emenda. 
 
Pasamos, polo tanto, a votar a 
moción. 
 
Votación da terceira moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) coa 
emenda do  Grupo Municipal de 
Marea Atlántica 
 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a moción 
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presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE), con la enmienda 
presentada por el Grupo 
Municipal de la Marea Altántica, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
12 – Moción sobre la 
reinversión del superávit 
 

Acuerdo 
 
1. Permitir que las entidades 
locales reinviertan su superávit en 
2017, sin necesidad de generar 
nuevos ingresos por el mismo 
importe, a través de una 
autorización legal para esa 
reinversión que surja de la 
prórroga presupuestaria de los 
PGE. 

presentada polo Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE), coa emenda presentada 
polo Grupo Municipal da Marea 
Altántica, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista 
(PSdeGPSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
12 – Moción sobre a reinversión 
do superávit 
 

Acordo 
 

1. Permitir que as entidades 
locais reinvistan o seu superávit 
en 2017, sen necesidade de xerar 
novos ingresos polo mesmo 
importe, a través dunha 
autorización legal para esa 
reinversión que xurda da 
prórroga orzamentaria dos PXE. 
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2. Instar al gobierno del Estado así 
como a los grupos parlamentarios 
de las Cortes a impulsar la 
modificación de la legislación 
reguladora de las Haciendas 
Locales y de la Estabilidad 
Presupuestaria de las 
Administraciones Públicas, en 
concreto los artículos 12 y 32, así 
como la disposición adicional 
sexta, de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, reguladores de la 
Regla de Gasto y del destino del 
Superávit Presupuestario, en el 
sentido de suprimir el deber de 
destino preferente del superávit de 
las Administraciones Locales a la 
amortización de deuda, y levantar 
las actuales limitaciones a la 
utilización del superávit para 
financiar nuevas inversiones u 
otros servicios municipales. 
 
A las diecinueve horas y cinco 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Barcón 
Sánchez. 
 
MOCIONES DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, para 
potenciar a colaboración entre os 
Museos Científicos Coruñeses y la 
Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria. 
 

 
2. Instar ao goberno do Estado 
así como aos grupos 
parlamentarios das Cortes a 
impulsar a modificación da 
lexislación reguladora das 
Facendas Locais e da 
Estabilidade Orzamentaria das 
Administracións Públicas, en 
concreto os artigos 12 e 32, así 
como a disposición adicional 
sexta, da Lei Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidade 
Orzamentaria e Sustentabilidade 
Financeira, reguladores da Regra 
de Gasto e do destino do 
Superávit Orzamentario, no 
sentido de suprimir a obriga de 
destino preferente do superávit 
das Administracións Locais á 
amortización de débeda, e 
levantar as actuais limitacións á 
utilización do superávit para 
financiar novos investimentos ou 
outros servizos municipais. 
 
Ás dezanove horas e cinco 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
MOCIÓNS DO GRUPO 
MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR 
 

Intervencións 
 
Presidencia 

 
Moción do Partido Popular, para 
potenciar a colaboración entre os 
Museos Científicos Coruñeses e a 
Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria. 
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Ten a palabra a señora Padín, para 
ler a parte dispositiva da moción. 
 
 
Primera.- Moción del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
para potenciar la colaboración 
entre los Museos Científicos 
Coruñeses y la Consellería de 
Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 
 

Intervenciones 
 

Señora Padín Fernández 
 
Gracias, buenas tardes. 
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular presenta la siguiente 
moción: 
 
Instar al Alcalde a potenciar y 
favorecer la coordinación y 
colaboración entre los museos 
científicos coruñeses y la 
Consellería de Cultura, Educación 
y Ordenación Universitaria, 
poniendo en valor el patrimonio 
científico y cultural de la ciudad. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Ten a palabra para 
a defensa da moción. 

 
Señora Padín Fernández 
 
Los Museos Científicos 
Coruñeses constituyen una 
iniciativa que, partiendo de la 
premisa, sin ciencia no hay 
cultura, ofrece a ciudadanos y 

 
Ten a palabra a señora Padín, 
para ler a parte dispositiva da 
moción. 
 
Primeira.- Moción do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
para potenciar a colaboración 
entre os Museos Científicos 
Coruñeses e a Consellería de 
Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 
 

Intervencións 
 

Señora Padín Fernández 
 
Grazas, boas tardes. 
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular presenta a seguinte 
moción: 
 
Instar o Alcalde a potenciar e 
favorecer a coordinación e 
colaboración entre os museos 
científicos coruñeses e a 
Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria, poñendo en valor o 
patrimonio científico e cultural da 
cidade. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Ten a palabra 
para a defensa da moción. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Os Museos Científicos Coruñeses 
constitúen unha iniciativa que, 
partindo da premisa, sen ciencia 
non hai cultura, ofrece a cidadáns 
e cidadás, estímulos e recursos 
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ciudadanas, estímulos y recursos 
para incorporar la ciencia a su 
cultura y así, capacitarlos para 
comprender el mundo que nos 
rodea. 
 
A las diecinueve horas y 
veintiséis minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Dapena Varela. 
 
Desde su inicio, los museos 
científicos coruñeses nacen con un 
carácter propio y con una 
perspectiva radicalmente 
diferente, a la que resultaba, la 
propia y habitual en los museos en 
España. Frente a los museos en 
los que está prohibido tocar, en 
1985 nace en La Coruña el primer 
museo interactivo público de 
España. Esta novedosa iniciativa 
caló en el tejido social y 
académico gallego. Tanto en la 
casa de las Ciencias que, a través 
de su Plantario supo acercar los 
confines de la estrellas, como la 
DOMUS, un museo que rinde 
homenaje a la especie humana y 
celebra su diversidad, como la 
Casa de los Peces, que centra su 
hilo expositivo en la riqueza de la 
costa gallega como paraíso natural 
y cuna de una asombrosa 
biodiversidad, componen un 
conjunto de primer orden en el 
ámbito de la divulgación 
científica. Finalmente el  (…) 
museo lleva la cultura científica 
más allá, conquistando el entorno 
digital, en el que la divulgación 
científica es imprescindible, 
constituyendo un servicio de 
calidad de los museos científicos 
coruñeses, que facilita el acceso a 

para incorporar a ciencia á súa 
cultura e así, capacitalos para 
comprender o mundo que nos 
rodea. 
 
 
Ás dezanove horas e vinte e seis 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Dapena Varela. 
 
 
Desde o seu inicio, os museos 
científicos coruñeses nacen cun 
carácter propio e cunha 
perspectiva radicalmente 
diferente, á que resultaba, a 
propia e habitual nos museos en 
España. Fronte aos museos nos 
que está prohibido tocar, en 1985 
nace na Coruña o primeiro museo 
interactivo público de España. 
Esta nova iniciativa calou no 
tecido social e académico galego. 
Tanto na casa das Ciencias que, a 
través do seu Plantario soubo 
achegar os confíns da estrelas, 
como a DOMUS, un museo que 
rende homenaxe á especie 
humana e celebra a súa 
diversidade, como a Casa dos 
Peixes, que centra o seu fío 
expositivo na riqueza da costa 
galega como paraíso natural e 
berce dunha asombrosa 
biodiversidade, compoñen un 
conxunto de primeira orde no 
ámbito da divulgación científica. 
Finalmente o  (…) museo leva a 
cultura científica máis aló, 
conquistando  a contorna dixital, 
no que a divulgación científica é 
imprescindible, constituíndo un 
servizo de calidade dos museos 
científicos coruñeses, que facilita 
o acceso a manuais, guías 
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manuales, guías interactivas y 
mucho más. Esta apuesta 
municipal por la cultura científica, 
totalmente inaudita en otras 
ciudades de su escala, fuera 
difundida entre varias 
generaciones que cursaron sus 
estudios durante los últimos 30 
años. Esto es así, porque desde sus 
inicios tuvieron la mirada puesta 
en el entorno educativo, como 
motor de cambio social, de 
democratización y 
universalización del conocimiento 
científico. Y como inversión en 
una sociedad más culta, 
competitiva y creativa. 
 
Hay que destacar, que esta apuesta 
por la educación no se centró 
únicamente en el alumnado, 
implicó al profesorado como 
colaborador, cómplice y 
compañero de viaje en la aventura 
de la divulgación científica. 
Debemos citar como ejemplo, 
colaboraciones con la red de 
formación permanente del 
profesorado de la Consellería de 
Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria. Cabe mencionar 
otras iniciativas vinculadas, como 
el Día de la Ciencia en la Calle. 
Iniciativa anual que tiene como 
uno de sus objetivos prioritarios, 
dar protagonismo al alumnado. 
Toda esta trayectoria pone de 
manifiesto un compromiso 
estable, que se va forjando a lo 
largo de tres décadas, en el que la 
sociedad gallega es la gran 
beneficiada. 
 
Por todo esto, a la vista de esta 
evolución y para facilitar, 

interactivas e moito máis. Esta 
aposta municipal pola cultura 
científica, totalmente inaudita 
noutras cidades da súa escala, 
fose difundida entre varias 
xeracións que cursaron os seus 
estudos durante os últimos 30 
anos. Isto é así, porque desde os 
seus inicios tiveron a mirada 
posta na contorna educativa, 
como motor de cambio social, de 
democratización e 
universalización do coñecemento 
científico. E como investimento 
nunha sociedade máis culta, 
competitiva e creativa. 
 
 
Hai que destacar, que esta aposta 
pola educación non se centrou 
unicamente no alumnado, 
implicou ao profesorado como 
colaborador, cómplice e 
compañeiro de viaxe na aventura 
da divulgación científica. 
Debemos citar como exemplo, 
colaboracións coa rede de 
formación permanente do 
profesorado da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria. Cabe mencionar 
outras iniciativas vinculadas, 
como o Día da Ciencia na Rúa. 
Iniciativa anual que ten como un 
dos seus obxectivos prioritarios, 
dar protagonismo ao alumnado. 
Toda esta traxectoria pon de 
manifesto un compromiso estable, 
que se vai forxando ao longo de 
tres décadas, no que a sociedade 
galega é a gran beneficiada. 
 
 
Por todo isto, á vista desta 
evolución e para facilitar, 
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favorecer y fortalecer el trabajo de 
divulgación y  alfabetización 
científica, el desarrollo de nuevas 
metodologías, como el trabajo por 
proyectos y la integración 
curricular y, al objeto de realizar 
acciones coordinadas, entre los 
museos científicos de la ciudad, 
en que la gran beneficiada será la 
sociedad  gallega, instamos al 
Gobierno Municipal a que 
potencie y favorezca la 
coordinación y colaboración entre 
los museos científicos coruñeses y 
la Consellería de Cultura, 
Ordenación Universitaria, 
poniendo en valor, el patrimonio 
científico y cultural de la ciudad y 
dando cuenta así, de la visión y 
voluntad universal de nuestro 
Ayuntamiento, aunque en estos 
momentos, con el gobierno de la 
Marea, como ya todo el mundo 
sabe, visión no hay, porque, entre 
otras cosas, no son capaces de ver 
el estado de total abandono y sin 
mantenimiento, en este caso, 
hablando de museos, que sufre el 
entorno de la DOMUS. 
 
 
Gracias. 
 
Presidencia  
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Padín. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
En primeiro lugar, quixera dicir, 
que coa parte propositiva non 
temos nada que dicir; é 

favorecer e fortalecer o traballo 
de divulgación e  alfabetización 
científica, o desenvolvemento de 
novas metodoloxías, como o 
traballo por proxectos e a 
integración curricular e, ao 
obxecto de realizar accións 
coordinadas, entre os museos 
científicos da cidade, en que a 
gran beneficiada será a sociedade  
galega, instamos o Goberno 
Municipal a que potencie e 
favoreza a coordinación e 
colaboración entre os museos 
científicos coruñeses e a 
Consellería de Cultura, 
Ordenación Universitaria, 
poñendo en valor, o patrimonio 
científico e cultural da cidade e 
dando conta así, da visión e 
vontade universal do noso 
Concello, aínda que nestes 
momentos, co goberno da Marea, 
como xa todo o mundo sabe, 
visión non hai, porque, entre 
outras cousas, non son capaces de 
ver o estado de total abandono e 
sen mantemento, neste caso, 
falando de museos, que sofre a 
contorna da DOMUS. 
 
Grazas. 
 
Presidencia  
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Padín. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
En primeiro lugar, quixera dicir, 
que coa parte propositiva non 
temos nada que dicir; é 
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perfectamente asumible. O que 
pasa é que, evidentemente, si que 
nos chama  a atención, que sexan, 
bueno, precisamente o Partido 
Popular, o propoñente dela. 
Precisamente, porque até antonte, 
foi precisamente quen gobernou 
esta cidade, porque até antonte, 
foi quen tivo, precisamente, a  
Concellería de  Cultura desta 
cidade e tamén a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria. Polo tanto, se tiña, 
precisamente esa idea, podía tela 
posto en marcha no seu día.  
 
Ademais, hai que salientar, que o 
estado de abandono ou de falta de 
renovación dos museos 
científicos, non é algo destes 
últimos dezaoito meses, senón que 
foi algo que  xa fumos 
comprobando… 
 
A las diecinueve hora y treinta 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Dapena 
Varela. 
 
… durante os anos do Partido 
Popular. E otra cuestión máis. 
Para cuidar tamén as 
infraestructuras, para cuidar os 
servizos públicos, como poden ser 
os museos científicos coruñeses, 
tamén hai que cuidar ás 
empregadas e aos empregados que 
traballan nel. Tamén hai que, 
bueno, pois, ser consecuentes nese 
sentido e o que non se pode, é 
permitir desde un goberno 
municipal, como se permitiu 
durante o pasado goberno 
municipal, bueno,  que houbese 
unha empresa xestionando ese 

perfectamente asumible. O que 
pasa é que, evidentemente, si que 
nos chama  a atención, que sexan, 
bo, precisamente o Partido 
Popular, o propoñente dela. 
Precisamente, porque até antonte, 
foi precisamente quen gobernou 
esta cidade, porque até antonte, 
foi quen tivo, precisamente, a  
Concellería de  Cultura desta 
cidade e tamén a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria. Polo tanto, se tiña, 
precisamente esa idea, podía tela 
posto en marcha no seu día.  
 
Ademais, hai que salientar, que o 
estado de abandono ou de falta de 
renovación dos museos 
científicos, non é algo destes 
últimos dezaoito meses, senón que 
foi algo que  xa fumos 
comprobando… 
 
Ás dezanove hora e trinta 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Dapena Varela. 
 
 
… durante os anos do Partido 
Popular. E otra cuestión máis. 
Para cuidar tamén as 
infraestructuras, para cuidar os 
servizos públicos, como poden ser 
os museos científicos coruñeses, 
tamén hai que cuidar ás 
empregadas e aos empregados 
que traballan nel. Tamén hai que, 
buo, pois, ser consecuentes nese 
sentido e o que non se pode, é 
permitir desde un goberno 
municipal, como se permitiu 
durante o pasado goberno 
municipal, bo,  que houbese unha 
empresa xestionando ese servizo, 
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servizo, por exemplo, de atención 
e monitores dos Museos 
Científicos; bueno, unha empresa 
que efectivamente, vulnerou en 
reiteradas ocasións, pois, como 
proban as numerosas sentenzas 
que xa coñece ou debería de 
coñecer o Partido, o Partido 
Popular. Vulnerou, como digo, os 
dereitos laboráis, os dereitos 
laboráis, os dereitos fundamentais 
desas persoas. Polo tanto, reiterar 
que para cuidar os servizos 
públicos, tamén  hai que cuidar as 
persoas que, ao final, as xestionan 
diariamente. E iso é algo que o 
Partido Popular non o fixo nos 
catro anos que gobernou esta 
cidade. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Con respecto a los Museos 
Científicos, hay una cosa que es 
evidente. Llevan unos cuantos 
años olvidados por los 
responsables municipales 
porque… Yo, que fui testigo de 
cómo se gestaron,  porque quien 
lo impulsó,… tuve el honor de ser 
el alumno de él y seguí muy de 
cerca, cómo se construía en la 
ciudad un elemento muy singular 
y votando alrededor de la 
divulgación científica, con unas 

por exemplo, de atención e 
monitores dos Museos 
Científicos;  bo, unha empresa 
que efectivamente, vulnerou en 
reiteradas ocasións, pois, como 
proban as numerosas sentenzas 
que xa coñece ou debería de 
coñecer o Partido, o Partido 
Popular. Vulnerou, como digo, os 
dereitos laboráis, os dereitos 
laboráis, os dereitos fundamentais 
desas persoas. Polo tanto, 
reiterar que para cuidar os 
servizos públicos, tamén  hai que 
cuidar as persoas que, ao final, as 
xestionan diariamente. E iso é 
algo que o Partido Popular non o 
fixo nos catro anos que gobernou 
esta cidade. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Con respecto aos Museos 
Científicos, hai unha cousa que é 
evidente. Levan uns cuantos anos 
esquecidos polos responsables 
municipais porque… Eu, que fun 
testemuña de como se xestaron,  
porque quen o impulsou,… tiven a 
honra de ser o alumno del e 
seguín moi de preto, como se 
construía na cidade un elemento 
moi singular e votando ao redor 
da divulgación científica, cunhas 
infraestruturas de primeiro nivel. 
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infraestructuras de primer nivel. 
Veo con mucho desasosiego 
como, en los últimos años, esto ha 
caído en el olvido, pero en el 
olvido, como bien apuntaba la 
señora Veira. Ya empezó con 
ustedes, señores del Partido 
Popular; no se hizo una gestión 
adecuada de un tesoro que 
pusieron en sus manos gobiernos 
socialistas y el declive de esas 
infraestructuras empezó con su 
percepción de las mismas, cómo 
tenían que ser gestionadas, quien 
les pusieron al frente, de gestionar 
todo aquello y como  lo 
traspasaron. Cierto es, también, 
que en estos 18 meses largos de 
gobierno de la Marea, los Museos 
Científicos tampoco han 
conseguido recuperar el espacio 
que tenían. Nosotros tenemos 
noticias de pérdidas de decenas de 
miles de visitantes en el 2016, 
señor Ferreiro.  
 
También, nos desayunamos esta 
mañana, con fotografías del 
estado de lo aledaños, en este 
caso, de la DOMUS, con un 
abandono bastante significativo. 
Pero en cuanto a los museos, lo 
más importante de todos, es la 
oferta interior que tengan, cómo 
interactúen con los visitantes o 
como proyecten aquello que 
quieren transmitir. Y hay museos 
que, hace  tiempo, que se están 
quedando vacíos de contenidos, 
que ya no tienen nada que ofrecer 
a los…Ya no hablo de los 
coruñeses o de los gallegos, hablo 
prácticamente, a nivel 
internacional, o gente que viene 
por La Coruña una vez en su vida. 

Vexo con moito desasosego como, 
nos últimos anos, isto caeu no 
esquecemento, pero no 
esquecemento, como ben 
apuntaba a señora Veira. Xa 
empezou con vostedes, señores do 
Partido Popular; non se fixo unha 
xestión adecuada dun tesouro que 
puxeron nas súas mans gobernos 
socialistas e o declive desas 
infraestruturas empezou coa súa 
percepción das mesmas, como 
tiñan que ser xestionadas, quen 
lles puxo á fronte, de xestionar 
todo aquilo e como  o 
traspasaron. Certo é, tamén, que 
nestes 18 meses longos de 
goberno da Marea, os Museos 
Científicos tampouco conseguiron 
recuperar o espazo que tiñan. Nós 
temos noticias de perdas de 
decenas de miles de visitantes no 
2016, señor Ferreiro.  
 
 
 
Tamén, nos almorzamos esta 
mañá, con fotografías do estado 
do lindeiros, neste caso, da 
DOMUS, cun abandono bastante 
significativo. Pero en canto aos 
museos, o máis importante de 
todos, é a oferta interior que 
teñan, como interactúen cos 
visitantes ou como proxecten 
aquilo que queren transmitir. E 
hai museos que, hai  tempo, que 
se están quedando baleiros de 
contidos, que xa non teñen nada 
que ofrecer aos…Xa non falo dos 
coruñeses ou dos galegos, falo 
practicamente, a nivel 
internacional, ou xente que vén 
pola Coruña unha vez na súa 
vida. A oferta está a deixar de ser 
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La oferta está dejando de ser 
atractiva por un abandono, que 
entendemos que se traduce, 
entiendo, que por un 
desconocimiento, porque no creo 
que  haya una mala fe. Ustedes no 
interpretan buenamente el 
potencial que tienen los Museos 
Científicos y, los Museos 
Científicos, como un vector de 
primer nivel de proyección de la 
ciudad, hacia el mundo, no acaban 
de cuajar. Hicimos esfuerzos para 
incorporar enmiendas 
presupuestarias en el 2016, como 
la cátedra de divulgación 
científica, que se materializó hace 
escasas semanas. Esperemos que 
esto empiece a dar frutos en el 
2017. Intentaremos, también, 
cuando la ciudad tenga 
presupuestos, que los museos 
reciban la atención que merecen, 
porque pensamos, sinceramente, 
que es un foco de generación de 
valor para la ciudad, no sólo de 
atracción de talento, sino de 
generación de orgullo, de 
pertenencia a una ciudad, que es 
capaz de proyectar una acción, en 
este caso cultural, de tanta 
envergadura, en un ámbito tan 
complejo, como la divulgación 
científica. 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y cinco minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
Lo que propone el Partido Popular 
en su moción, es poco más o 
menos, de la paz en el mundo. 
Nosotros no podemos estar en 
contra de esto; ni nosotros ni 

atractiva por un abandono, que 
entendemos que se traduce, 
entendo, que por un 
descoñecemento, porque non creo 
que  haxa unha mala fe. Vostedes 
non interpretan boamente o 
potencial que teñen os Museos 
Científicos e, os Museos 
Científicos, como un vector de 
primeiro nivel de proxección da 
cidade, cara ao mundo, non 
acaban de callar. Fixemos 
esforzos para incorporar emendas 
orzamentarias no 2016, como a 
cátedra de divulgación científica, 
que se materializou hai escasas 
semanas. Esperemos que isto 
empezo a dar froitos no 2017. 
Tentaremos, tamén, cando a 
cidade teña presupostos, que os 
museos reciban a atención que 
merecen, porque pensamos, 
sinceramente, que é un foco de 
xeración de valor para a cidade, 
non só de atracción de talento, 
senón de xeración de orgullo, de 
pertenza a unha cidade, que é 
capaz de proxectar unha acción, 
neste caso cultural, de tanta 
envergadura, nun ámbito tan 
complexo, como a divulgación 
científica. 
 
 
 
Ás dezanove horas e trinta e 
cinco minutos auséntase do 
Salón de Sesións o señor Varela 
Gómez. 
 
O que propón o Partido Popular 
na súa moción, é pouco máis ou 
menos, da paz no mundo. Nós non 
podemos estar en contra disto; 
nin nós nin ninguén. Parécenos, 
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nadie. Nos parece, no 
excesivamente bien fundada, pero 
en cuanto a lo que proponen, pues, 
nosotros no estamos de acuerdo y, 
todo aquello que tenga que ver 
con el impulso de los museos 
científicos, a través de conciertos 
con Consellerías, con Ministerios, 
o con Organismos Internacionales, 
serán bien recibidos por parte del 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Efectivamente, como suxería, 
parece un texto escrito por outros, 
un exercicio de cinismo, logo da 
longa perorata que lle adicamos, 
hai dous plenos, aos Museos 
Científicos, xustamente indicando 
a actividade, os logros, todo o 
proceso de renovación, froito de 
propostas e efectivamente, tamén, 
de emendas. Eu creo que ese 
olvido ou esquecemento se limita, 
efectivamente, máis, a ese período 
que non parece lembrar, entre 
2011, 2015, en que xestionaron os 
Museos Científicos da cidade, 
anos nos que non se fixeron 
colaboracións coa Consellería de 
Educación e Cultura, anos nos que 
tamén esa Consellería de 
Educación e Cultura gobernaba, 
como indicaba a señora Veira, o 
Partido Popular.  

non excesivamente ben fundada, 
pero en canto ao que propoñen, 
pois, nós non estamos de acordo 
e, todo aquilo que teña que ver co 
impulso dos museos científicos, a 
través de concertos con 
Consellerías, con Ministerios, ou 
con Organismos Internacionais, 
serán ben recibidos por parte do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Efectivamente, como suxería, 
parece un texto escrito por outros, 
un exercicio de cinismo, logo da 
longa perorata que lle adicamos, 
hai dous plenos, aos Museos 
Científicos, xustamente indicando 
a actividade, os logros, todo o 
proceso de renovación, froito de 
propostas e efectivamente, tamén, 
de emendas. Eu creo que ese 
olvido ou esquecemento se limita, 
efectivamente, máis, a ese período 
que non parece lembrar, entre 
2011, 2015, en que xestionaron os 
Museos Científicos da cidade, 
anos nos que non se fixeron 
colaboracións coa Consellería de 
Educación e Cultura, anos nos 
que tamén esa Consellería de 
Educación e Cultura gobernaba, 
como indicaba a señora Veira, o 
Partido Popular.  
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Muesos Científicos colaboran con 
moitas institucións, (…), a 
Fundación Española, para Ciencia 
na Tecnología, Institucións 
museísticas, científicas, 
oceanográficas, didácticas, 
divulgativas. O Día da Ciencia 
segue e esa colaboración segue. E 
desde o verán de 2016, estamos a 
ter conversas con técnicos, 
xustamente da Sudirección Xeral 
de Ordenanción e Innovación 
Educativa e Formación do 
Profesorado, pertecente, por certo, 
á Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación  
Universitaria, xustamente, para 
establecer colaboracións en 
materia de formación e 
divulgación, utilizando como 
soporte, o que é unha sala 
singulares. En concreto, neste 
caso, a DOMUS. Temos a Sala 
Maker e co que implica, ademais, 
para coñecemento, aumento de 
coñecemento, ou difusión de 
coñecemento, dos técnicos 
municipais e neste caso, tamén, do 
profesorado e alumnos. Este feito, 
ademais de ter esa obvia 
incidencia positiva, ten un retorno 
tamén, en pretixio e visitas aos 
museos, nestes colectivos e, en 
xeral, a toda a sociedade e, por 
enriba de todo, está a excelencia 
da institución. Como digo, xa 
vimos nun par de plenos, 
abundantes logros, que contrastan 
cos tres espazos totalmente 
desatendidos na etapa de goberno  
anterior e, creo que esto leva casi, 
a reforzar un último aspecto, que 
casi pondría como un titular. “O 
mundo ao revés”. Achacan a este 

 
Muesos Científicos colaboran con 
moitas institucións, (…), a 
Fundación Española, para 
Ciencia na Tecnología, 
Institucións museísticas, 
científicas, oceanográficas, 
didácticas, divulgativas. O Día da 
Ciencia segue e esa colaboración 
segue. E desde o verán de 2016, 
estamos a ter conversas con 
técnicos, xustamente da 
Sudirección Xeral de 
Ordenanción e Innovación 
Educativa e Formación do 
Profesorado, pertecente, por 
certo, á Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación  
Universitaria, xustamente, para 
establecer colaboracións en 
materia de formación e 
divulgación, utilizando como 
soporte, o que é unha sala 
singular. En concreto, neste caso, 
a DOMUS.Temos a Sala Maker e 
co que implica, ademais, para 
coñecemento, aumento de 
coñecemento, ou difusión de 
coñecemento, dos técnicos 
municipais e neste caso, tamén, 
do profesorado e alumnos. Este 
feito, ademais de ter esa obvia 
incidencia positiva, ten un retorno 
tamén, en pretixio e visitas aos 
museos, nestes colectivos e, en 
xeral, a toda a sociedade e, por 
enriba de todo, está a excelencia 
da institución. Como digo, xa 
vimos nun par de plenos, 
abundantes logros, que 
contrastan cos tres espazos 
totalmente desatendidos na etapa 
de goberno  anterior e, creo que 
esto leva casi, a reforzar un 
último aspecto, que casi pondría 
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goberno o seu problema. 
Problema, en realidade, dos seus 
compañeiros y compañeiras no 
Goberno da Xunta de Galicia, 
porque teñen un problema de 
interlocución contra as 
administracións. Bueno, non é así, 
non con outras administracións en 
global, con aquelas 
administracións nas que non 
gobernan. Pero claro, resulta que 
esas administracións son cidades 
da importancia de Vigo, Santiago, 
Lugo, Pontevedra, A Coruña, 
algunhos dos motores de Galicia. 
Penso tamén, facía alusión, meu 
compañeiro Xiao Varela, a 
Beatriz Mato, o seu voto contrario  
na Autoridade Portuaria, ao boicot 
da cidade, da Xunta, en xeral. Vou 
referirme, para non ser 
exhaustivo, simplemente a nosa 
área, á copa do Rei de Baloncesto, 
á regata do verán de Grandes 
Veleiros, un currículum  vitae, eu 
creo que implacable, implacable, 
pero absolutamente contradictorio 
coas súas palabras e creo que, por 
iso, pois, nos corresponde 
absternos, indicando tamén, a 
demagoxia das imaxes en 
compresión da cultura urbana, en 
todo ese entorno da DOMUS, que 
veiamos hoxe, por certo. 
 
 
E asbternos…, por certo, imaxes, 
que teñen que ver co tratamento 
que recibiu tamén na cidade, 
noutros momentos. E absternos, 
porque o camiño desta moción 
estaba iniciado xa, antes da súa 
redacción. 
 
Grazas. 

como un titular. “O mundo ao 
revés”. Achacan a este goberno o 
seu problema. Problema, en 
realidade, dos seus compañeiros y 
compañeiras no Goberno da 
Xunta de Galicia, porque teñen un 
problema de interlocución contra 
as administracións. Bo, non é así, 
non con outras administracións 
en global, con aquelas 
administracións nas que non 
gobernan. Pero claro, resulta que 
esas administracións son cidades 
da importancia de Vigo, Santiago, 
Lugo, Pontevedra, A Coruña, 
alguns dos motores de Galicia. 
Penso tamén, facía alusión, o meu 
compañeiro Xiao Varela, a 
Beatriz Mato, o seu voto contrario  
na Autoridade Portuaria, ao 
boicot da cidade, da Xunta, en 
xeral. Vou referirme, para non ser 
exhaustivo, simplemente a nosa 
área, á copa do Rei de 
Baloncesto, á regata do verán de 
Grandes Veleiros, un currículum  
vitae, eu creo que implacable, 
implacable, pero absolutamente 
contradictorio coas súas palabras 
e creo que, por iso, pois, nos 
corresponde absternos, indicando 
tamén, a demagoxia das imaxes 
en compresión da cultura urbana, 
en todo ese entorno da DOMUS, 
que veiamos hoxe, por certo.  
 
E asbternos…, por certo, imaxes, 
que teñen que ver co tratamento 
que recibiu tamén na cidade, 
noutros momentos. E absternos, 
porque o camiño desta moción 
estaba iniciado xa, antes da súa 
redacción. 
 
Grazas. 
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Presidencia 
 
Pasamos, polo tanto, á votación da 
moción.  
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP), produciéndose el siguiente  
resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (9 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
 
Se contabiliza la abstención de 
don Xiao Varela Gómez (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. 
 
 

 
Presidencia 
 
Pasamos, polo tanto, á votación 
da moción.  
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP), producíndose o seguinte  
resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (9 abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
 
Contabilízase a abstención de 
don Xiao Varela Gómez (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. 
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Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
13 – Moción para potenciar  la 
colaboración entre los Museos 
Científicos Coruñeses y la 
Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria. 
 

Acuerdo 
 
Instar al Alcalde a potenciar y 
favorecer la coordinación y 
colaboración entre los museos 
científicos coruñeses y la 
Consellería de Cultura, Educación 
y Ordenación Universitaria, 
poniendo en valor el patrimonio 
científico y cultural de la ciudad. 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción sobre os convenios  de 
2017 con asociacións. 
 
Segunda.- Moción sobre los 
convenios de 2017 con 
asociaciones. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra a señora Canabal. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
13 - Moción para potenciar  a 
colaboración entre os Museos 
Científicos Coruñeses e a 
Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria. 
 

Acordo 
 
Instar ao Alcalde a potenciar e 
favorecer a coordinación e 
colaboración entre os museos 
científicos coruñeses e a 
Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria, poñendo en valor o 
patrimonio científico e cultural da 
cidade. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción sobre os convenios  de 
2017 con asociacións. 
 
Segunda.- Moción sobre os 
convenios de 2017 con 
asociacións. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra a señora Canabal. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Grazas, señor Alcalde. 
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Bueno, buenas tardes a todos los 
compañeros de la Corporación y 
Feliz Año a todos los asistentes 
del público, a los medios de 
comunicación y a todos los que 
nos siguen por streaming. 
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular presenta la siguiente 
moción: 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y cinco minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
García Pérez. 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad:  
 
Instar al Alcalde a garantizar que 
todas las asociaciones, entidades y 
colectivos incluidos en el anexo 
de subvenciones nominativas de 
2016, dispongan también de 
convenio en 2017 y al menos, con 
el mismo importe. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Canabal. Pode proceder á defensa 
da moción. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
El Gobierno de la Marea ha sido 
incapaz, por segundo año 
consecutivo, de aprobar el 
presupuesto municipal, en tiempo 
y forma, para que entrase en vigor 
el uno de enero. Esto ha 
ocasionado que la situación de 
entidades y asociaciones de la 

 
Bo, boas tardes a todos os 
compañeiros da Corporación e 
Feliz Ano a todos os asistentes do 
público, aos medios de 
comunicación e a todos os que 
nos seguen por streaming. 
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular presenta a seguinte 
moción: 
 
Ás dezanove horas e trinta e 
cinco minutos auséntase do 
Salón de Sesións o señor García 
Pérez. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade:  
 
Instar ao Alcalde a garantir que 
todas as asociacións, entidades e 
colectivos incluídos no anexo de 
subvencións nominativas de 2016, 
dispoñan tamén de convenio en 
2017 e polo menos, co mesmo 
importe. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Canabal. Pode proceder á 
defensa da moción. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
O Goberno da Marea foi incapaz, 
por segundo ano consecutivo, de 
aprobar o orzamento municipal, 
en tempo e forma, para que 
entrase en vigor o un de xaneiro. 
Isto ocasionou que a situación de 
entidades e asociacións da cidade 
agravásese polo atraso na 
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ciudad se agravase por el retraso 
en la aprobación, tramitación y 
pago de los convenios del 2016. 
 
Desde el Grupo Popular hemos  
mantenido varias reuniones con 
diversos colectivos de la ciudad, 
como la Federación de Comercio 
Coruñesa. Muchos de ellos, 
después de hacer nosotros de 
altavoces de todas sus quejas, por 
retraso de pago, recibieron el 
dinero a finales del año pasado; 
hace unos días. 
 
El Presupuesto de 2016 se aprobó 
a finales de mayo y, como bien 
saben, las asociaciones no 
comenzaron a cobrar hasta bien 
entrado el verano y muchas, a 
finales de noviembre, todavía 
estaban sin pagar. Lo que llevó a 
la mayoría de las entidades, al 
límite y a la asfixia económica.  
Muchas de las cuales, además, 
como ustedes saben, tienen que 
pagar alquileres y nóminas a sus 
trabajadores. 
 
En el Anexo de Subvenciones 
Nominativas, incluido en el 
Presupuesto de 2017, que se 
rechazó en el Pleno, al contar solo 
con los votos favorables del 
Gobierno Municipal, hay, al 
menos 74 asociaciones que, o se 
quedan sin convenio, o se le 
reduce el importe, por un total de 
casi 1.000.000 de euros. Y como 
vemos, esto sucede en casi todas 
las Concejalías. 
 
Ya en el Presupuesto del 2016, 
proponían reducir o eliminar los 
convenios  con 86 asociaciones, o 

aprobación, tramitación e pago 
dos convenios do 2016. 
 
 
Desde o Grupo Popular 
mantivemos   varias reunións con 
diversos colectivos da cidade, 
como a Federación de Comercio 
Coruñesa. Moitos deles, despois 
de facer nós de altofalantes de 
todas as súas queixas, por atraso 
de pago, recibiron o diñeiro a 
finais do ano pasado; hai uns 
días. 
 
O Orzamento de 2016 aprobouse 
a finais de maio e, como ben 
saben, as asociacións non 
comezaron a cobrar ata ben 
entrado o verán e moitas, a finais 
de novembro, aínda estaban sen 
pagar. O que levou á maioría das 
entidades, ao límite e á asfixia 
económica.  Moitas das cales, 
ademais, como vostedes saben, 
teñen que pagar alugueres e 
nóminas aos seus traballadores. 
 
 
No Anexo de Subvencións 
Nominativas, incluído no 
Orzamento de 2017, que se 
rexeitou no Pleno, ao contar só 
cos votos favorables do Goberno 
Municipal, hai, polo menos, 74 
asociacións que, ou quedan sen 
convenio, ou se lle reduce o 
importe, por un total de case 
1.000.000 de euros. E como 
vemos, isto sucede en case todas 
as Concellerías. 
 
Xa no Orzamento do 2016, 
propoñían reducir ou eliminar os 
convenios  con 86 asociacións, ou 
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eliminar los convenios con 86 
asociaciones por importe de 1,6 
millones de euros y, gracias a una 
enmienda que fue aprobada e 
incorporada en el presupuesto, se 
corrigió, pero vemos que ustedes 
siguen por el mismo camino. Para 
concretar, tenemos más de 20  
asociaciones relacionadas con la 
Concejalía de Xustiza Social e 
con la de Igualdade, que podrían 
ver eliminadas o reducidas sus 
subvenciones por un importe de 
240.000 euros. Les recordamos, 
240.000 euros. Le recordamos 
algunas de ellas, como son, el 
Hogar de Santa Lucía, el Hogar de 
sor Eusebia, el Banco de 
Alimentos, Renacer, la Cocina-
Económica, o Cáritas, ASPACE, 
FEDERER, ADAFECO, APEN, 
AIN, ASPRONAGA, CASCO, 
PARKISON, entre otras. No nos 
dejan de sorprender, señores de la 
Marea. Ustedes que presumen de 
un carácter social y solidario… Es 
la que tenemos. Quieren recortar 
convenios con asociaciones-
sociosanitarias. O su medida 
estrella que era la renta social, que 
se ve limitada a una sola 
adjudicación desde que la han 
aprobado.¡ En fin ! Háganselo ver. 
 
 
Tanbien nos llama la atención que 
en el Área de Empleo, Comercio y 
Promoción Económica, 
propongan eliminar todos los 
convenios relacionados con el 
comercio local, por importe de 
241.000 euros. 22 individuales 
con cada asociaciòn,  por importe 
de 4.000 € cada uno. 26.000 € con 
la Federación Provincial de 

eliminar os convenios con 86 
asociacións por importe de 1,6 
millóns de euros e, grazas a unha 
emenda que foi aprobada e 
incorporada no orzamento, 
corrixiuse, pero vemos que 
vostedes seguen polo mesmo 
camiño. Para concretar, temos 
máis de 20  asociacións 
relacionadas coa Concellería de 
Xustiza Social e coa de Igualdade, 
que poderían ver eliminadas ou 
reducidas as súas subvencións 
por un importe de 240.000 euros. 
Lembrámoslles, 240.000 euros. 
Lembrámoslle algunhas delas, 
como son, o Fogar de Santa 
Lucía, o Fogar de sor Eusebia, o 
Banco de Alimentos, Renacer, a 
Cociña-Económica, ou Cáritas, 
ASPACE, FEDERER, ADAFECO, 
APEN, AIN, ASPRONAGA, 
CASCO, PARKISON, entre 
outras. Non nos deixan de 
sorprender, señores da Marea. 
Vostedes que presumen dun 
carácter social e solidario… É a 
que temos. Queren recortar 
convenios con asociacións-
sociosanitarias. Ou a súa medida 
estrela que era a renda social, 
que se ve limitada a unha soa 
adxudicación desde que a 
aprobaron. En fin! Fáganllo ver. 
 
Tanbien chámanos a atención que 
na área de Emprego, Comercio e 
Promoción Económica, propoñan 
eliminar todos os convenios 
relacionados co comercio local, 
por importe de 241.000 euros. 22 
individuais con cada asociaciòn,  
por importe de 4.000 € cada un. 
26.000 € coa Federación 
Provincial de Comercio e 126.500 
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Comercio y 126.500 euros con la 
Federación de la Unión de 
Comercio Coruñesa, la FUC. Y 
que se produzcan también 
convenios en Movilidad, Cultura 
y Deportes, como por ejemplo… 
 
A  las diecinueve horas y 
cuarenta y dos minutos entra en 
el Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
… la reducción de 45.000 € en el 
convenio con el AFAC, o los 
relacionados con el Basquet 
Coruña, o el Hockey Club Liceo. 
 
Recordarles,  señores de la Marea, 
que el paro en la ciudad ha 
aumentado un 23%, en los tres 
primeros meses del 2016. Y aún, 
sabiendo estos datos, el Concejal 
de Empleo suprime ayudas para el 
sector, por importe de más de 
650.000 euros en su área que, 
como sabemos, es vital para 
ayudar a la generación de puestos 
de empleo en esta ciudad. El 
Grupo Municipal Popular no 
vamos a consentir que deje tirados 
a los comerciantes de la ciudad. 
Por lo tanto, vamos a exigir que se 
mantenga, al menos, los mismos 
convenios, con los mismos 
importes que en 2016 y así, 
intentaremos que la Marea no 
ahogue, de nuevo, a las 
asociaciones de la ciudad, tanto si 
continúa con el presupuesto 
prorrogado todo el año, como si se 
presenta uno  para  su aprobación. 
 
Muchas gracias. 
 
 

euros coa Federación da Unión 
de Comercio Coruñesa, a FUC. E 
que se produzan tamén convenios 
en  Mobilidade, Cultura e 
Deportes, por exemplo… 
 
 
Ás dezanove horas e coarenta e 
dous minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
 
 
… a redución de 45.000 € no 
convenio co AFAC, ou os 
relacionados co Basquet Coruña, 
ou o Hockey Club Liceo. 
 
Lembrarlles,  señores da Marea, 
que o paro na cidade aumentou 
un 23%, nos tres primeiros meses 
do 2016. E aínda, sabendo estes 
datos, o Concelleiro de Emprego 
suprime axudas para o sector, por 
importe de máis de 650.000 euros 
na súa área que, como sabemos, é 
vital para axudar á xeración de 
postos de emprego nesta cidade. 
O Grupo Municipal Popular non 
imos consentir que deixe tirados 
aos comerciantes da cidade. Polo 
tanto, imos esixir que se manteña, 
polo menos, os mesmos 
convenios, cos mesmos importes 
que en 2016 e así, tentaremos que 
a Marea non afogue, de novo, ás 
asociacións da cidade, tanto se 
continúa co orzamento 
prorrogado todo o ano, coma se 
preséntase un  para  a súa 
aprobación. 
 
 
Moitas grazas. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Canabal. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Vamos  ver. 
 
Estamos un pouco na situación do 
ano pasado, con esta moción que 
non viña con outros anos. Outras 
cifras doutros anos, pero viña 
decindo o mismo.  
 
Quixera apuntar tres cousas, 
simplemente. Una delas é, que 
aquí se están mesturando 
cuestións, que hai falta de rigor na 
redacción da exposición de 
motivos. Aquí,  se fala de que hai 
entidades, literalmente, quen  ben 
eliminas ou reducidas as súas 
subvencións e, citáse unhas 
entidades sociosanitarias, que non 
é verdade que sexan e que se lles 
elimine o convenio, porque 
parecía que nas subvencións 
nominativas no Anexo de 
Subvencións Nominativas, co cal, 
aquí se mestura o que se elimina, 
o que se reduce. É dicir, parece 
que  da igual, parece que vale todo 
para facer discurso. Eu creo que 
non. Aquí hai entidades, das que 
se falan, que si que manteñen 
convenio e que se está,… non 
atendendo á realidade con esta 
exposición de motivos. 
 
Por outra parte, xa o dixen, en 
atención a outra moción que 
trouxo o Partido Socialista a este 
Pleno. Nós desde o BNG 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Canabal. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 

 
Si. Imos  ver. 
 
Estamos un pouco na situación do 
ano pasado, con esta moción que 
non viña con outros anos. Outras 
cifras doutros anos, pero viña 
decindo o mismo.  
 
Quixera apuntar tres cousas, 
simplemente. Una delas é, que 
aquí se están mesturando 
cuestións, que hai falta de rigor 
na redacción da exposición de 
motivos. Aquí,  fálase de que hai 
entidades, literalmente, quen ben 
eliminas ou reducidas as súas 
subvencións e, citáse unhas 
entidades sociosanitarias, que 
non é verdade que sexan e que se 
lles elimine o convenio, porque 
parecía que nas subvencións 
nominativas no Anexo de 
Subvencións Nominativas, co cal, 
aquí se mestura o que se elimina, 
o que se reduce. É dicir, parece 
que  da igual, parece que vale 
todo para facer discurso. Eu creo 
que non. Aquí hai entidades, das 
que se falan, que si que manteñen 
convenio e que se está,… non 
atendendo á realidade con esta 
exposición de motivos. 
 
Por outra parte, xa o dixen, en 
atención a outra moción que 
trouxo o Partido Socialista a este 
Pleno. Nós desde o BNG 
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apostamos pola concorrencia 
competitiva, entendemos que a 
concorrencia competitiva e as 
bases que regulen calquera 
subvención, deben de ser 
consensuadas, cando menos, cos 
sectores que afecten, porque 
entendemos que non teñen que ser 
decisións que se tomen á lixeira 
nun despacho, porque é verdade 
que afecta á vida diaria de moitas 
asociacións e que o ideal é facelas 
con consenso, co consenso das 
entidades e dos diferentes sectores 
e, bueno, esa é a nosa posición. 
Así llo temos transmitido ás 
entidades que nos teñen visitado, 
bueno, nos últimos meses. É 
verdade que a concorrencia 
competitiva non serve sempre. É 
dicir, hai entidades que precisan 
os convenios nomitativos, que 
precisan os cartos a comezo de 
ano, para prestar o que xa, teño 
dito moitas veces, eses auténticos 
servizos públicos que ofrecen e, 
que debería de facer a propia 
administración e que non pode.  E 
nada máis. Reiterar o que  temos 
dito en numerosas ocasións. É 
dicir, que é un pouco o que veu 
tantas veces a Pleno o ano pasado. 
E tamén, apuntar unha cuestión. 
Evidentemente, que non haxa 
convenios é culpa de ter un 
orzamento prorrogado. E nós, xa 
fixemos pola nosa parte, os nosos 
deberes e foi unha das cuestións 
que apuntamos, como 
consecuencia do orzamento 
prorrogado, no Pleno de 
aprobación inicial e, terá que dar 
conta das consecuencias, 
efectivamente, de non termos 
orzamento, quen é responsable 

apostamos pola concorrencia 
competitiva, entendemos que a 
concorrencia competitiva e as 
bases que regulen calquera 
subvención, deben de ser 
consensuadas, cando menos, cos 
sectores que afecten, porque 
entendemos que non teñen que ser 
decisións que se tomen á lixeira 
nun despacho, porque é verdade 
que afecta á vida diaria de moitas 
asociacións e que o ideal é 
facelas con consenso, co consenso 
das entidades e dos diferentes 
sectores e, bo, esa é a nosa 
posición. Así llo temos 
transmitido ás entidades que nos 
teñen visitado, bo, nos últimos 
meses. É verdade que a 
concorrencia competitiva non 
serve sempre. É dicir, hai 
entidades que precisan os 
convenios nomitativos, que 
precisan os cartos a comezo de 
ano, para prestar o que xa, teño 
dito moitas veces, eses auténticos 
servizos públicos que ofrecen e, 
que debería de facer a propia 
administración e que non pode.  E 
nada máis. Reiterar o que  temos 
dito en numerosas ocasións. É 
dicir, que é un pouco o que veu 
tantas veces a Pleno o ano 
pasado. E tamén, apuntar unha 
cuestión. Evidentemente, que non 
haxa convenios é culpa de ter un 
orzamento prorrogado. E nós, xa 
fixemos pola nosa parte, os nosos 
deberes e foi unha das cuestións 
que apuntamos, como 
consecuencia do orzamento 
prorrogado, no Pleno de 
aprobación inicial e, terá que dar 
conta das consecuencias, 
efectivamente, de non ter os 
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diso. Nada máis. 
 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Al día siguiente del Pleno 
municipal en el que se rechazó el 
presupuesto, la web del 
Ayuntamiento reflejaba una 
noticia, en la que usted afirmaba 
que no se preocupasen. Se dirigía 
expresamente a los colectivos de 
la ciudad, decía que no se 
preocupasen, que el presupuesto 
aunque se prorrogara, iba a estar 
en mejores condiciones para 
atender a los convenios de las 
entidades. Me lo decía 
literalmente. 
 
Luego, el texto de la noticia 
aclaraba un poquito más las cosas. 
Por cierto, me gustaría aprovechar 
este inicio de intervención, para 
rogar que la web del 
Ayuntamiento sea un poquito más 
rigurosa a la hora de decir las 
cuestiones. Una cosa es que una 
fuerza política envíe una nota de 
prensa y otra cosa es, que la web 
del Ayuntamiento, bueno, hable 
con cierta ligereza, porque bueno, 
claro, luego, en el cuerpo decía sí, 
sí, vamos a estar en mejores 
condiciones, porque con el 
remanente de Tesorería vamos a 
hacer un modificativo para pagar 

orzamento, quen é responsable 
diso. Nada máis. 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Ao día seguinte do Pleno 
municipal no que se rexeitou o 
orzamento, a web do Concello 
reflectía unha noticia, na que 
vostede afirmaba que non se 
preocupasen. Dirixíase 
expresamente aos colectivos da 
cidade, dicía que non se 
preocupasen, que o orzamento 
aínda que se prorrogase, ía estar 
en mellores condicións para 
atender aos convenios das 
entidades. Dicíamo literalmente. 
 
 
Logo, o texto da noticia aclaraba 
un pouquiño máis as cousas. Por 
certo, gustaríame aproveitar este 
inicio de intervención, para rogar 
que a web do Concello sexa un 
pouquiño máis rigorosa á hora de 
dicir as cuestións. Unha cousa é 
que unha forza política envíe 
unha nota de prensa e outra 
cousa é, que a web do Concello, 
bo, fale con certa lixeireza, 
porque bo, claro, logo, no corpo 
dicía si, si, imos estar en mellores 
condicións, porque co remanente 
de Tesourería imos facer un 
modificativo para pagar os 
convenios. Bo, isto é un pouquiño 
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los convenios. Bueno, esto es un 
poquito así. Al final, en ese 
mecanismo se puede llevar a cabo, 
pero obviamente, con el apoyo de 
los Grupos Políticos, o, en todo 
caso, con la mayoría del Pleno. 
Pero en todo caso, esa afirmación 
suya y ese titular de la web, era 
muy, o aclaraba la importancia 
que efectivamente, tienen los 
convenios y la importancia que 
efectivamente, tiene el temor y las 
demandas y las necesidades del 
tejido asociativo de la ciudad. Y 
nosotros lo hemos dicho, el día 
que trajimos aquí la moción, lo 
reiteramos hoy. Es una cuestión 
de modelo de ciudad y nosotros 
apostamos por un modelo de 
ciudad, en la que el tejido social, 
en la que el tercer sector, en la que 
la ciudadanía organizada, asuma 
una parte de los servicios, con la 
colaboración de las 
administraciones y no nos 
sonrojamos. Lo decimos así y para 
ello, tiene que haber un,… 
obviamente, convenios. 
Obviamente, con transparencia, 
evaluación, exigencia de calidad, 
seguimiento y análisis de los 
resultados, pero es cierto, que 
también merecen esa cuestión de 
confianza. 
 
Segunda cuestión. Hace unos días 
usted fue a un programa que se 
llama, que se llamaba, “A Radio 
Conta”, en el que cadenas de radio 
se reunían para hacer un maratón 
de radio a favor de una entidad 
social, Agalure. Hace dos Plenos, 
trajimos aquí una moción, 
defendiendo que se incrementase 
el convenio de Agalure y que se 

así. Ao final, nese mecanismo 
pódese levar a cabo, pero 
obviamente, co apoio dos Grupos 
Políticos, ou, en todo caso, coa 
maioría do Pleno. Pero en todo 
caso, esa afirmación súa e ese 
titular da web, era moi, ou 
aclaraba a importancia que 
efectivamente, teñen os convenios 
e a importancia que 
efectivamente, ten o temor e as 
demandas e as necesidades do 
tecido asociativo da cidade. E nós 
dixémolo, o día que trouxemos 
aquí a moción, reiterámolo hoxe. 
É unha cuestión de modelo de 
cidade e nós apostamos por un 
modelo de cidade, na que o tecido 
social, na que o terceiro sector, 
na que a cidadanía organizada, 
asuma unha parte dos servizos, 
coa colaboración das 
administracións e non nos 
ruborizamos. Dicímolo así e para 
iso, ten que haber un,… 
obviamente, convenios. 
Obviamente, con transparencia, 
avaliación, esixencia de calidade, 
seguimento e análise dos 
resultados, pero é certo, que 
tamén merecen esa cuestión de 
confianza. 
 
 
 
Segunda cuestión. Hai uns días 
vostede foi a un programa que se 
chama, que se chamaba,”A Radio 
Conta”, no que cadeas de radio 
reuníanse para facer un maratón 
de radio a favor dunha entidade 
social, Agalure. Fai dous Plenos, 
trouxemos aquí unha moción, 
defendendo que se incrementase o 
convenio de Agalure e que se dese 
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diese una sede necesaria. Todavía 
recuerdo la intervención de la 
responsable, diciendo que 
naturalmente, pero que se 
presentase, que era… Pues, yo les 
pediría menos programas para 
recaudar fondos, porque  Agalure 
que es una entidad que desarrolla 
un trabajo muy  importante, en la 
prevención de las adiciones a 
nuevas sustancias y no de las 
conductas aditivas, necesitaría 
menos a Radio Conta, si hubiese 
más convenios, más confianza en 
el trabajo de ese tejido social y se 
hiciese un trabajo que resolviese 
las necesidades del tejido social.  
 
Y termino diciendo, que vamos a 
votar a favor. Ya saben que en 
algunos convenios, bueno, yo creo 
que es alguna operación que sacó 
el Partido Popular, hace cuatro 
años ,que no dio muy buen 
resultado, pero al final, yo creo 
que en el fondo de estas 
cuestiones, yo creo que subyace… 
Es apostar por un modelo de 
ciudad y (…)  las entidades 
sociales, culturales, deportivas. 
Por cierto, creo que acierta el 
Concejal de Deportes, en lanzar 
esa propuesta de programación de 
eventos compartida y, de pedir la 
opinión a las entidades y de 
brindarles un espacio y un tiempo, 
para que participe. Creo que 
acertaría más, si además de 
eventos, se hablase del 
funcionamiento diario y semanal 
de esas entidades, que son las que 
necesitan o para lo que necesitan, 
sobre todo, esos convenios. Pero, 
en todo caso, vamos a respaldarlo, 
porque insisto, las entidades están 

unha sede necesaria. Aínda 
lembro a intervención da 
responsable, dicindo que 
naturalmente, pero que se 
presentase, que era… Pois, eu 
pediríalles menos programas 
para recadar fondos, porque  
Agalure que é unha entidade que 
desenvolve un traballo moi  
importante, na prevención das 
adicións a novas sustancias e non 
das condutas aditivas, necesitaría 
menos a Radio Conta, se houbese 
máis convenios, máis confianza 
no traballo dese tecido social e 
fixésese un traballo que resolvese 
as necesidades do tecido social. 
 
E termino dicindo, que imos votar 
a favor. Xa saben que nalgúns 
convenios, bo, eu creo que é 
algunha operación que sacou o 
Partido Popular, fai catro anos, 
que non deu moi bo resultado, 
pero ao final, eu creo que no 
fondo destas cuestións, eu creo 
que subxace… É apostar por un 
modelo de cidade e (…) as 
entidades sociais, culturais, 
deportivas. Por certo, creo que 
acerta o Concelleiro de Deportes, 
en lanzar esa proposta de 
programación de eventos 
compartida e, de pedir a opinión 
ás entidades e de brindarlles un 
espazo e un tempo, para que 
participe. Creo que acertaría 
máis, se ademais de eventos, 
falásese do funcionamento diario 
e semanal desas entidades, que 
son as que necesitan ou para o 
que necesitan, sobre todo, eses 
convenios. Pero, en todo caso, 
imos apoialo, porque insisto, as 
entidades están a esperar eses 



174 

 

esperando esos convenios y esa 
agilidad. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Barcón. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno. En primeiro lugar, temos 
outra vez, de novo, a misma 
moción do PP que o ano pasado, 
donde se volven a utilizar, outra 
vez, ás asociacións como moeda 
de cambio, cando lles convén. 
Claro! Neste caso, para atacar o 
sector orzamentos e tamén para 
atacar políticamente este Goberno. 
Desde o PP levan meténdolles 
medo ás asociacións, decíndolles  
que se van a quedar sen axudas, se 
eles non o remedian e,  eríxense 
ademais, nos defensores das 
asociacións. 
 
Teño que recordarlles que foi 
precisamente este goberno, quen 
tivo que traer un modificativo 
para ampliar o importe do 
convenio coa Asociación Irmáns 
Tenreiro, para que algunhas das 
asociacións puideran manter a 
súas actividades cunha calidade 
mínima, despois de que o PP 
incumplira a súa promesa de 
incrementarlles ese convenio, 
feitas xusto antes das eleccións, 
sabendo que estaban, ademais, 
nun edificio en situación 
lamentable. Pero ademais, o que 
din, como acaba de recalcar a 
señora Veira, é que non é certo, é 

convenios e esa axilidade. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Barcón. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo. En primeiro lugar, temos 
outra vez, de novo, a misma 
moción do PP que o ano pasado, 
donde se volven a utilizar, outra 
vez, ás asociacións como moeda 
de cambio, cando lles convén. 
Claro! Neste caso,  para atacar o 
sector orzamentos e tamén para 
atacar políticamente este 
Goberno. Desde o PP levan 
meténdolles medo ás asociacións, 
decíndolles  que se van a quedar 
sen axudas, se eles non o 
remedian e,  eríxense ademais, 
nos defensores das asociacións. 
 
Teño que recordarlles que foi 
precisamente este goberno, quen 
tivo que traer un modificativo 
para ampliar o importe do 
convenio coa Asociación Irmáns 
Tenreiro, para que algunhas das 
asociacións puideran manter a 
súas actividades, cunha calidade 
mínima, despois de que o PP 
incumplira a súa promesa de 
incrementarlles ese convenio, 
feitas xusto antes das eleccións, 
sabendo que estaban, ademais, 
nun edificio en situación 
lamentable. Pero ademais, o que 
din, como acaba de recalcar a 
señora Veira é que non é certo, é 
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que non é certo. No proxecto de 
2017 mantén eses mismos 
convenios, que o goberno do PP, 
con maioría absoluta, estableceu 
para 2015. Todas esas asociacións 
que se di que se quedan sen 
convenio, que se deducen, son 
exactamente os mesmos 
convenios contemplados no 2017, 
que os de 2015. Ainda, se 
incrementa cantidade con respecto 
ao 2015, 2015, último ano do 
goberno do PP. Polo tanto, 
estamos conservando eses 
convenios, co propio goberno do 
PP, con maioría absoluta, 
estableceu para o 2015, 
engadindo, ademais, 
convocatorias de concurrencia 
competitiva. Polo tanto, pídenos 
agora, de novo, algo que, nin 
sequera vostedes fixeron, cando 
estaban no goberno o último ano. 
E o esixen agora, cando están na 
oposición. E no 2016, con 
respecto ao orzamento, aproban  
emendas cruzadas, para darlles 
incrementos a certas asociacións 
que, incluso, algunha non existía. 
 
Por suposto, claro que volvemos a 
insistir, que sabemos que hai 
moitas entidades que fan un 
traballo fundamental, chegando 
onde as administracións non 
poden chegar. Isto xa, o dixemos 
moitas veces e isto sucede, en 
moitos casos, tamén, con moitas 
entidades sociosanitarias e, desde 
logo, merecen o respaldo desta 
institución. Pero, por outro lado, e 
tamén o dixemos ata a saciedade, 
tamén entendemos, que o sistema 
de convenios nominativos ten que 
ir cambiando gradualmente, que 

que non é certo. No proxecto de 
2017 mantén eses mismos 
convenios, que o goberno do PP, 
con maioría absoluta, estableceu 
para 2015. Todas esas 
asociacións que se di que se 
quedan sen convenio, que se 
deducen, son exactamente os 
mesmos convenios contemplados 
no 2017, que os de 2015. Ainda, 
se incrementa cantidade con 
respecto ao 2015, 2015, último 
ano do goberno do PP. Polo 
tanto, estamos conservando eses 
convenios, co propio goberno do 
PP, con maioría absoluta, 
estableceu para o 2015, 
engadindo, ademais, 
convocatorias de concurrencia 
competitiva. Polo tanto, pídenos 
agora, de novo, algo que nin 
sequera vostedes fixeron, cando 
estaban no goberno o último ano. 
E o esixen agora, cando están na 
oposición. E no 2016, con 
respecto ao orzamento, aproban  
emendas cruzadas, para darlles 
incrementos a certas asociacións 
que, incluso, algunha non existía. 
 
Por suposto, claro que volvemos a 
insistir, que sabemos que hai 
moitas entidades que fan un 
traballo fundamental, chegando 
onde as administracións non 
poden chegar. Isto xa, o dixemos 
moitas veces e isto sucede, en 
moitos casos, tamén, con moitas 
entidades sociosanitarias e, desde 
logo, merecen o respaldo desta 
institución. Pero, por outro lado, 
e tamén o dixemos ata a 
saciedade, tamén entendemos, que 
o sistema de convenios 
nominativos ten que ir cambiando 
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fuera un sistema de concorrencia 
competitiva e con criterios 
obxectivos. Ese cambio, 
entendemos que efectivamente, 
debe ser progresivo, para permitir 
a adecuación axeitada, daquelas 
entidades que así o precisen. Pero 
o que si non se pode seguir 
promovendo, é un sistema de 
convenios a dedo, sen criterios, 
como os que promovían gobernos 
anteriores, que pode derivar nun 
continuismo de prácticas 
clientelares, como as que se 
seguiron en moitas ocasións neste 
Concello.  
 
 
E temos un exemplo recente de 
convocatoria,  de concorrencia, 
nos convenios asinados 
recentemente con entidades 
culturais, que van a desenvolver 
proxectos de accesibilidade e 
inclusión, xunto asociacións do 
ámbito das adversidades, por 
importe de 60.000 euros e, dentro 
do marco da convocatoria de 
axudas de cultura inclusiva, da 
Fundación EMALCSA. 
 
Tamén, temos outras 
convocatorias (…) o deporte, 
donde esas entidades non teñen 
ningún problema para presentar 
proxectos e para que se lles valore 
e, que se lles axudiquen as 
subvencións, en función deses 
proxectos. 
 
As axudas ás asociacións deben 
tender a concederse, en base a 
obxectivos e proxectos concretos. 
Iso si, en todo caso, lles 
proporcionaremos toda a 

gradualmente, que fora un 
sistema de concorrencia 
competitiva e con criterios 
obxectivos. Ese cambio, 
entendemos que efectivamente, 
debe ser progresivo, para 
permitir a adecuación axeitada, 
daquelas entidades que así o 
precisen. Pero o que si non se 
pode seguir promovendo, é un 
sistema de convenios a dedo, sen 
criterios, como os que promovían 
gobernos anteriores, que pode 
derivar nun continuismo de 
prácticas clientelares, como as 
que se seguiron en moitas 
ocasións neste Concello.  
 
E temos un exemplo recente de 
convocatoria,  de concorrencia, 
nos convenios asinados 
recentemente con entidades 
culturais, que van desenvolver 
proxectos de accesibilidade e 
inclusión, xunto asociacións do 
ámbito das adversidades, por 
importe de 60.000 euros e dentro 
do marco da convocatoria de 
axudas de cultura inclusiva, da 
Fundación EMALCSA. 
 
Tamén, temos outras 
convocatorias (…) o deporte, 
donde esas entidades non teñen 
ningún problema para presentar 
proxectos e para que se lles 
valore e, que se lles axudiquen as 
subvencións, en función deses 
proxectos. 
 
As axudas ás asociacións deben 
tender a concederse, en base a  
obxectivos e proxectos concretos. 
Iso si, en todo caso, lles 
proporcionaremos toda a 
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información e apoio que sexa 
necesario e, así o faremos e, así o 
repetimos varias veces. 
 
É bastante claro que este 
procedemento que se utilizou, de 
convenios a dedo, non é o que 
prevé precisamente, a lei. A lei de 
subvencións prevé, como 
procedimento ordinario  de 
concesión de subvencións, en o 
réxime, ao réxime de concorrencia 
competitiva. E só, con carácter 
excepcional se podrán conceder 
de forma directa. Iso é o que 
dispón a propia Lei de 
Subvencións. E o que é  bastante 
claro que, neste Concello 
convertiuse en ordinario, un 
procedimiento que debe ser 
excepcional. En canto a proposta 
de Orzamentos de 2017, volvo a 
decirlles, destínanse 5.7 millóns 
de euros a subvencións 
nominativas que, xunto con 
876.500  previstos para 
convocatorias de concorrencia 
competitiva, superan a cantidade 
de 6.2 millóns en convenios 
nominativos, prevista no 
orzamento de 2016, resultante 
daquelas emendas cruzadas, 
introducidas polo PP e polo 
PSOE. 
 
No 2015, último orzamento 
elaborado polo goberno do PP, esa 
cantidade destinada 
exclusivamente… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, 
por favor. 
 

información e apoio que sexa 
necesario e, así o faremos e, así o 
repetimos varias veces. 
 
É bastante claro que este 
procedemento que se utilizou, de 
convenios a dedo, non é o que 
prevé precisamente, a lei. A lei de 
subvencións prevé, como 
procedimento ordinario  de 
concesión de subvencións, en o 
réxime, ao réxime de 
concorrencia competitiva. E só, 
con carácter excepcional se 
podrán conceder de forma 
directa. Iso é o que dispón a 
propia Lei de Subvencións. E o 
que é  bastante claro que, neste 
Concello convertiuse en 
ordinario, un procedimiento que 
debe ser excepcional. En canto a 
proposta de Orzamentos de 2017, 
volvo a decirlles, destínanse 5.7 
millóns de euros a subvencións 
nominativas que, xunto con 
876.500  previstos para 
convocatorias de concorrencia 
competitiva, superan a cantidade 
de 6.2 millóns en convenios 
nominativos, prevista no 
orzamento de 2016, resultante 
daquelas emendas cruzadas, 
introducidas polo PP e polo 
PSOE. 
 
No 2015, último orzamento 
elaborado polo goberno do PP, 
esa cantidade destinada 
exclusivamente… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, 
por favor. 
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Señora Vieito Blanco  
 
…a convenios, excluíndo 
transferencias a outras 
administracións, consorcios e 
entidades, ascendeu a 3,7 millóns. 
Dous millóns menos que o 
previsto no proxecto de 
orzamentos previsto no 2017, 
como xa lles dixen. En canto a 
prórroga dos orzamentos, bueno, 
aclarlle á señora Barcón, non 
sei,… terei que comprobar esa 
afirmación, pero me parece moi 
raro, porque os convenios non 
teñen nada que ver co remanente. 
Penso que se refire aos 
investimentos. 
 
E aclararlle que ese crédito que 
financia aos convenios, está 
prorrogado casi na súa totalidade. 
E en breve, ademais, traeremos a 
este Pleno, esa proposta de 
asignación concreta ás 
correspondentes entidades. Nada 
máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Vieito, procedemos a votar a 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular  
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP), produciéndose el siguiente 

Señora Vieito Blanco  
 
…a convenios, excluíndo 
transferencias a outras 
administracións, consorcios e 
entidades, ascendeu a 3,7 millóns. 
Dous millóns menos que o 
previsto no proxecto de 
orzamentos previsto no 2017, 
como xa lles dixen. En canto a 
prórroga dos orzamentos, bo, 
aclarlle á señora Barcón, non 
sei,… terei que comprobar esa 
afirmación, pero me parece moi 
raro, porque os convenios non 
teñen nada que ver co remanente. 
Penso que se refire aos 
investimentos. 
 
E aclararlle que ese crédito que 
financia aos convenios, está 
prorrogado casi na súa 
totalidade. E en breve, ademais, 
traeremos a  este Pleno, esa 
proposta de asignación concreta 
ás correspondentes entidades. 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Vieito, procedemos a votar a 
moción. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular  
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP), producíndose o seguinte 
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resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
don José Manuel García Pérez 
(PSdeG-PSOE) de acuerdo con el 
artículo 100.1 del ROF, por 
ausentarse del Salón de Sesiones 
una vez iniciada la deliberación y 
no estar presente en el momento 
de la votación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
14 – Moción sobre los convenios 
de 2017 con asociaciones. 
 

Acuerdo 
 
Instar al Alcalde a garantizar que 
todas las asociaciones, entidades y 
colectivos incluidos en el anexo 
de subvenciones nominativas de 
2016 dispongan también de 
convenio en 2017 y al menos con 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
14 – Moción sobre os convenios 
de 2017 con asociacións. 
 

Acordo 
 
Instar ao Alcalde a garantir que 
todas as asociacións, entidades e 
colectivos incluídos no anexo de 
subvencións nominativas de 2016 
dispoñan tamén de convenio en 
2017 e polo menos co mesmo 
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el mismo importe. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
E finalmente moción do Partido 
Popular para a construcción dun 
Centro de Salud en condicións no 
mercado de Santa Lucía. 
 
Señora Gallego. 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y seis minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Cameán Calvete. 
 
Tercera.- Moción para la 
construcción de un centro de 
salud en condiciones  en el 
Mercado de Santa Lucía. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. Buenas tardes. 
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular presenta la siguiente 
moción. 
 
La Corporación Municipal de La 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
1.- Paralizar la licitación del 
contrato de redacción del proyecto 
básico y de ejecución de la 
rehabilitación del mercado de 
Santa Lucía por no recoger las 
peticiones de los vecinos ni del 
SERGAS para la construcción de 
un centro de salud en condiciones. 
 
2.- Instar al Alcalde a reunirse con 

importe. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
E finalmente moción do Partido 
Popular para a construcción dun 
Centro de Salud en condicións no 
mercado de Santa Lucía. 
 
Señora Gallego. 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
seis minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora Cameán 
Calvete. 
 
Terceira.- Moción para a 
construción dun centro de saúde 
en condicións  no Mercado de 
Santa Lucía. 
 
Señora Galego Neira 
 
Si. Boas tardes. 
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular presenta a seguinte 
moción. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
 
1.- Paralizar a licitación do 
contrato de redacción do proxecto 
básico e de execución da 
rehabilitación do mercado de 
Santa Lucía por non recoller as 
peticións dos veciños nin do 
SERGAS para a construción dun 
centro de saúde en condicións. 
 
2.- Instar ao Alcalde a reunirse 
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los representantes vecinales 
(Asociación de Vecinos y 
Comerciantes de la Falperra) y de 
la Consellería de Sanidade para 
tramitar un nuevo proyecto que 
permita la construcción del centro 
de salud como demandan los 
vecinos y que cumpla con los 
requisitos técnicos para este tipo 
de instalaciones. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pode proceder á defensa da 
moción, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. Antes me gustaría decirle a la 
señora Vieito que, desde luego, el 
único convenio a dedo que se ha 
visto incrementado de manera 
exponencial ha sido, casualmente, 
el de Arquitectos sin Fronteras, 
que pasó de cero euros en 2015, a 
50.000 en 2016 y 90.000 en 2017. 
Sí, señores y eso no será por 
ninguna vinculación con ningún 
concejal. 
 
Pero bueno, al grano. El Grupo 
Municipal Popular considera que 
el Alcalde debe reflexionar y 
anular, cuanto antes, la licitación 
que ha hecho por la puerta de 
atrás y sin diálogo, del proyecto 
para la reforma del edificio del 
Mercado de Santa Lucía, que 
impide la construcción del centro 
de salud en el mercado, como 
reclaman los vecinos, cumpliendo 
con los estándares para este tipo 
de instalaciones. El Grupo 

cos representantes veciñais 
(Asociación de Veciños e 
Comerciantes da Falperra) e da 
Consellería de Sanidade para 
tramitar un novo proxecto que 
permita a construción do centro 
de saúde como demandan os 
veciños e que cumpra cos 
requisitos técnicos para este tipo 
de instalacións. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pode proceder á defensa da 
moción, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si. Antes gustaríame dicirlle á 
señora Vieito que, desde logo, o 
único convenio a dedo que se viu 
incrementado de maneira 
exponencial foi, casualmente, o de 
Arquitectos sen Fronteiras, que 
pasou de cero euros en 2015, a 
50.000 en 2016 e 90.000 en 2017. 
Si, señores e iso non será por 
ningunha vinculación con ningún 
concelleiro. 
 
Pero bo, ao gran. O Grupo 
Municipal Popular considera que 
o Alcalde debe reflexionar e 
anular, canto antes, a licitación 
que fixo pola porta de atrás e sen 
diálogo, do proxecto para a 
reforma do edificio do Mercado 
de Santa Lucía, que impide a 
construción do centro de saúde no 
mercado, como reclaman os 
veciños, cumprindo cos 
estándares para este tipo de 
instalacións. O Grupo Popular 
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Popular se une a la indignación de 
la Asociación de Vecinos y 
Comerciantes de la Falperra y de 
la Federación de la Unión de 
Comerciantes de A Coruña, FUC, 
que ya han rechazado 
públicamente la forma de actuar 
del alcalde, a recurrir, una vez 
más, a la imposición, a licitar una 
obra, que supone renunciar 
directamente a que el centro de 
salud se ubique en el mercado, 
ofrecer una alternativa en el Paseo 
de los Puentes, alejada del  centro 
de salud actual y del propio 
mercado, que no es más que una 
ocurrencia, porque no responde 
para nada, a las necesidades de los 
vecinos de la Falperra. Quienes 
prometieron escuchar a los 
ciudadanos a la hora de tomar 
decisiones y hacer de la 
participación una bandera, han 
preferido imponer su decisión, en 
contra de la opinión de los vecinos 
de la Falperra, dando la razón así 
al Grupo Popular, respecto al 
fracaso y la inoperancia de la 
Concejalía de Participación. 
 
Señor Ferreiro, se pasa el día 
hablando de lealtad institucional y 
usted no la tiene, ni con la Xunta, 
ni con los vecinos que, todavía, 
me parece más grave. 
 
Después de meses solicitando una 
reunión sin respuesta y de haberlo 
denunciado públicamente, por fin, 
el día 15 de diciembre… 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y  nueve minutos 
entra en  el Salón de Sesiones el 
señor García Pérez. 

únese á indignación da 
Asociación de Veciños e 
Comerciantes da Falperra e da 
Federación da Unión de 
Comerciantes da Coruña, FUC, 
que xa rexeitaron publicamente a 
forma de actuar do alcalde, para 
recorrer, unha vez máis, á 
imposición, a licitar unha obra, 
que supón renunciar directamente 
a que o centro de saúde sitúese no 
mercado, ofrecer unha alternativa 
no Paseo das Pontes, afastada do  
centro de saúde actual e do 
propio mercado, que non é máis 
que unha ocorrencia, porque non 
responde para nada, as 
necesidades dos veciños da 
Falperra. Quen prometeu escoitar 
aos cidadáns á hora de tomar 
decisións e facer da participación 
unha bandeira, preferiron 
impoñer a súa decisión, en contra 
da opinión dos veciños da 
Falperra, dando a razón así ao 
Grupo Popular, respecto ao 
fracaso e a inoperancia da 
Concellería de Participación. 
 
 
Señor Ferreiro, pásase o día 
falando de lealdade institucional 
e vostede non a ten, nin coa 
Xunta, nin cos veciños que, aínda, 
me parece máis grave. 
 
Despois de meses solicitando 
unha reunión sen resposta e de 
denuncialo publicamente, por fin, 
o día 15 de decembro… 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e  
nove minutos entra no  Salón de 
Sesións o señor García Pérez. 
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…se reúnen con los representantes 
de los vecinos de la Falperra, el ex 
director de Urbanismo y un 
asesor. Por supuesto, ni el 
Concejal, ni el Alcalde, lo 
consideraron oportuno, en un 
tema tan menor como el futuro de 
su barrio. Se reúnen y les ocultan 
que al día siguiente, iban a 
publicar la licitación del proyecto 
y de la obra, de lo que tanto ellos 
como la Xunta se enteran por la 
prensa y, por supuesto, ¡como no! 
la oposición. ¡Faltaría más! 
 
Manda una nota de prensa, el 
señor Varela, diciendo que el 
barrio no puede esperar y que el 
Gobierno Local no puede quedar 
parado. ¡Alucinante! Todas las 
inversiones paradas, proyectos 
anulados y justo este, que nadie 
quiere así, lo licitan a espaldas de 
todo el mundo. Mientras, los 
vecinos y la Xunta han estado 
meses esperando su propuesta. Le 
están pidiendo un espacio 
adecuado para el centro de salud 
en el mercado y los mandan al 
Paseo de los Puentes.  
 
Escuchen lo que les dicen, para 
que tanto  “Dillo ti”. Haga el 
próximo en la Falperra y escuchen 
también, a la Xunta. Ceden un 
espacio que es ridículo y no 
cumple la normativa y lo 
comparan, encima, la nota de 
prensa, con el Centro de Salud de 
San José o con la Casa del Mar. 
Eso es una auténtica tomadura de 
pelo. 
 
Encima, dicen que apuestan por 
Santa Lucía para el centro de 

…reúnense cos representantes 
dos veciños da Falperra, o ex 
director de Urbanismo e un 
asesor. Por suposto, nin o 
Concelleiro, nin o Alcalde, 
considerárono oportuno, nun 
tema tan menor como o futuro do 
seu barrio. Reúnense e ocúltanlles 
que ao día seguinte, ían publicar 
a licitación do proxecto e da 
obra, do que tanto eles como a 
Xunta decátanse pola prensa e, 
por suposto, como non! a 
oposición. Faltaría máis! 
 
Manda unha nota de prensa, o 
señor Varela, dicindo que o 
barrio non pode esperar e que o 
Goberno Local non pode quedar 
parado. Alucinante! Todos os 
investimentos parados, proxectos 
anulados e xusto este, que 
ninguén quere así, licítano ás 
costas de todo o mundo. Mentres, 
os veciños e a Xunta estiveron 
meses esperando a súa proposta. 
Están a pedirlle un espazo 
adecuado para o centro de saúde 
no mercado e mándanos ao Paseo 
das Pontes.  
 
Escoiten o que lles din, para que 
tanto “Dillo ti”. Faga o próximo 
na Falperra e escoiten tamén, á 
Xunta. Ceden un espazo que é 
ridículo e non cumpre a 
normativa e compárano, encima, 
a nota de prensa, co Centro de 
Saúde de San José ou coa Casa 
do Mar. Iso é unha auténtica 
tomadura de pelo. 
 
 
Encima, din que apostan por 
Santa Lucía para o centro de 
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salud. Si es así, anulen la 
licitación. Siéntense con los 
vecinos y con la Consellería de 
Sanidad. Cedan el espacio 
adecuado para que se pueda 
construir el centro de salud. Desde 
la Consellería ya se lo han dicho 
por activa y por pasiva; la última 
vez, el 26 de diciembre. 
 
El edificio del Mercado de Santa 
Lucía no está catalogado, ni tiene 
ningún tipo de protección y está 
en un estado lamentable. Se puede 
hacer la reforma que se quiera. 
Solo hay que consensuarla. 
 
Por cierto, ¿nos puede explicar en 
qué trámite está la reclamación de 
600.000 euros, a la que obligaron 
a hacer unas obras por ese 
importe? Nunca más se supo. Y, 
mientras tanto, todavía hay 
puestos abiertos, abandonados a 
su suerte, haciéndose cargo de la 
limpieza y de la luz, pero lo que 
es más grave, de la seguridad. 
¡Son ustedes unos irresponsables! 
 
Señor Ferreiro desista de la 
licitación, como ha hecho otras 
veces, sin ningún motivo. En este 
caso, sí que lo tienen. Rectifique y 
acertará. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego, 
 
Señora Veira. 
 
 
 

saúde. Se é así, anulen a 
licitación. Séntense cos veciños e 
coa Consellería de Sanidade. 
Cedan o espazo adecuado para 
que se poida construír o centro de 
saúde. Desde a Consellería xa llo 
dixeron por activa e por pasiva; a 
última vez, o 26 de decembro. 
 
 
O edificio do Mercado de Santa 
Lucía non está catalogado, nin 
ten ningún tipo de protección e 
está nun estado lamentable. 
Pódese facer a reforma que se 
queira. Só hai que acordala. 
 
Por certo, pódenos explicar en 
que trámite está a reclamación de 
600.000 euros, á que obrigaron a 
facer unhas obras por ese 
importe? Nunca máis se soubo. E, 
mentres tanto, aínda hai postos 
abertos, abandonados á súa sorte, 
facéndose cargo da limpeza e da 
luz, pero o que é máis grave, da 
seguridade. Son vostedes uns 
irresponsables! 
 
Señor Ferreiro desista da 
licitación, como fixo outras veces, 
sen ningún motivo. Neste caso, si 
que o teñen. Rectifique e acertará. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego, 
 
Señora Veira. 
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Señora Veira González 
 
Ben. Pois, eu creo que neste caso, 
do Mercado de Santa Lucía, ao 
final, as veciñas e os veciños do 
barrio o que están sufrindo é, pois, 
o resultado, non sei se dun xogo 
político, ou de que entre dúas 
administracións, que non se dan 
posto dacordo. 
 
Nin a Xunta de Galiza parece ter o 
compromiso que di ter, co 
Mercado de Santa Lucía e con ese 
centro de saúde, e parece que o 
goberno municipal non se da 
posto dacordo para lograr ete 
obxectivo, nin sequera no que é a 
súa propia, pois, competencia, que 
é  en concreto o que ten que haber 
co mercado de abastos que está 
dentro; que ten absolutamente 
desatendido, que segue nas 
mesmas condicións que cando se 
tomou posesión. Só que agora é 
mercado municipal e xa non é esa 
concesionaria, pero seguen 
abrindo e pechando eles, están 
limpando eles e, cada vez, 
evidentemente, iso vai a pior, 
porque non hai absolutamente 
ningún tipo de mantemento e, 
como digo, pois, a Xunta de 
Galiza non parece estar o 
suficientemente comprometida, 
porque de feito, se un mira os 
orzamentos da Xunta de Galiza, 
pois, non ve absolutamente, a 
partida que debería de ir para 
reformar este inmoble. 
 
Polo tanto, ben, evidentemente, 
todo é  esixíble. Non hai ningunha 
partida, é todo esixíble, 
evidentemente ao Goberno 

Señora Veira González 
 
Ben. Pois, eu creo que neste caso, 
do Mercado de Santa Lucía, ao 
final, as veciñas e os veciños do 
barrio o que están sufrindo é, 
pois, o resultado, non sei se dun 
xogo político, ou de que entre 
dúas administracións, que non se 
dan posto dacordo. 
 
Nin a Xunta de Galicia parece ter 
o compromiso que di ter, co 
Mercado de Santa Lucía e con ese 
centro de saúde, e parece que o 
goberno municipal non se da 
posto dacordo para lograr ete 
obxectivo, nin sequera no que é a 
súa propia, pois, competencia, 
que é  en concreto o que ten que 
haber co mercado de abastos que 
está dentro; que ten 
absolutamente desatendido, que 
segue nas mesmas condicións que 
cando se tomou posesión, só que 
agora é mercado municipal e xa 
non é esa concesionaria, pero 
seguen abrindo e pechando eles, 
están limpando eles e, cada vez, 
evidentemente, iso vai a pior, 
porque non hai absolutamente 
ningún tipo de mantemento e, 
como digo, pois, a Xunta de 
Galicia non parece estar o 
suficientemente comprometida, 
porque de feito, se un mira os 
orzamentos da Xunta de Galicia, 
pois, non ve absolutamente, a 
partida que debería de ir para 
reformar este inmoble. 
 
Polo tanto, ben, evidentemente, 
todo é  esixíble. Non hai ningunha 
partida, é todo esixíble, 
evidentemente ao Goberno 



186 

 

Municipal no que ás súas 
competencias, pero a Xunta de 
Galiza tampouco están asumindo 
as súas. E peor  é que, quen acaba 
sendo o perxudicado, pois, como 
digo, é a veciñanza do barrio que 
está moi necesitada dese centro de 
saúde e a perxudicada está sendo, 
ao final,  a xente que está e segue 
atendendo nese mercado, que se 
está deixando morrer.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno. Primero quiero saludar al 
presidente de la Asociación de 
Vecinos de La Falperra, que está 
aquí con nosotros en el Pleno.  
 
Y, bueno, la verdad es que 
llevamos, como dijo la compañera 
Avia, 18 meses viendo, como 
están jugando, como están 
pasándose la pelota, el PP y la 
Marea y, mientras juegan, pues, 
bueno, es la ciudadanía la que 
sufre las consecuencias, su falta 
de decisión, su falta de gestión. La 
verdad, que creemos que fue un 
error licitar el proyecto básico del 
Mercado de Santa Lucía, sin tener 
consensuado con los vecinos y 
con las vecinas de la zona lo que 
allí se va a hacer realmente. 
 
No está claro qué se va hacer allí, 
si un centro de salud, o cómo, ni 
que va a pasar con la plaza,  o si 
se va hacer  una obra innovadora. 

Municipal no que ás súas 
competencias, pero a Xunta de 
Galicia tampouco están asumindo 
as súas. E peor  é que, quen acaba 
sendo o perxudicado, pois, como 
digo, é a veciñanza do barrio, que 
está moi necesitada dese centro 
de saúde e a perxudicada está 
sendo, ao final,  a xente que está e 
segue atendendo nese mercado, 
que se está deixando morrer.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo. Primeiro quero saudar ao 
presidente da Asociación de 
Veciños da Falperra, que está 
aquí connosco no Pleno.  
 
E, bo, a verdade é que levamos, 
como  vendo, dixo a compañeira 
Avia, 18 meses, como están a 
xogar, como están a se pasar a 
pelota, o PP e a Marea e, mentres 
xogan, pois, bo, é a cidadanía a 
que sofre as consecuencias, a súa 
falta de decisión, a súa falta de 
xestión. A verdade, que cremos 
que foi un erro licitar o proxecto 
básico do Mercado de Santa 
Lucía, sen ter consensuado cos 
veciños e coas veciñas da zona o 
que alí se vai a facer realmente. 
 
 
Non está claro que se vai facer 
alí, se un centro de saúde, ou 
como, nin que vai pasar coa 
praza,  ou se se vai facer  unha 
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La verdad es que la ciudad no 
sabe nada; pues, sufre eso, su 
indecisión.  
 
Surgen de que el gobierno 
municipal se reúna con las partes 
implicadas, con las gentes del 
barrio y con el SERGAS para 
buscar una solución, porque son 
los ciudadanos de la Falperra y su 
entorno quienes están acudiendo a 
un centro de salud, cuyas 
instalaciones están viejas y un 
mercado que no cumple las 
condiciones mínimas exigidas. 
 
En vez de tanto discutir, deben 
sentarse y buscar una solución, ya. 
Pero tampoco, realmente, es el PP 
el que  tiene un gran compromiso 
con nuestra ciudad. Cada vez que 
no gobierna, aquí, pues, pone 
impedimentos. Tenemos que 
recordar que tuvo paralizado años, 
el parking del Parrote, hasta que 
ustedes llegaron al poder, pues, 
recalificaron, que ya hablamos 
aquí, antes, los terrenos de la 
Solana  y ahora parte de su gente 
no quieren que vuelva a ser de la 
ciudad. O la Tercera Ronda, 
Alvedro, o las instalaciones 
deportivas que dependen de 
ustedes y que están en esta ciudad, 
que hace tiempo que no se 
arreglan. 
 
También sabemos que al 
Gobierno Municipal le cuesta 
mucho negociar y probablemente, 
la Xunta se aprovecha de esto y 
juega su juego político partidista. 
Y se olvida de la ciudad, de los 
ciudadanos, porque mientras 
ustedes discuten y no llegan a 

obra innovadora. A verdade é que 
a cidade non sabe nada; pois, 
sofre iso, a súa indecisión.  
 
Xorden de que o goberno 
municipal reúnase coas partes 
implicadas, coas xentes do barrio 
e co SERGAS para buscar unha 
solución, porque son os cidadáns 
da Falperra e a súa contorna 
quen está acudindo a un centro de 
saúde, cuxas instalacións están 
vellas e un mercado que non 
cumpre as condicións mínimas 
esixidas. 
 
No canto de tanto discutir, deben 
sentar e buscar unha solución, xa. 
Pero tampouco, realmente, é o PP 
o que  ten un gran compromiso 
coa nosa cidade. Cada vez que 
non goberna, aquí, pois, pon 
impedimentos. Temos que lembrar 
que tivo paralizado anos, o 
parking do Parrote, ata que 
vostedes chegaron ao poder, pois, 
recalificaron, que xa falamos 
aquí, antes, os terreos da Solana  
e agora parte da súa xente non 
queren que volva ser da cidade. 
Ou a Terceira Rolda, Alvedro, ou 
as instalacións deportivas que 
dependen de vostedes e que están 
nesta cidade, que hai tempo que 
non se arranxan. 
 
 
Tamén sabemos que ao Goberno 
Municipal cústalle moito negociar 
e probablemente, a Xunta 
aprovéitase disto e xoga o seu 
xogo político partidista. E 
esquécese da cidade, dos 
cidadáns, porque mentres 
vostedes discuten e non chegan a 
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acuerdos, lo pagan los vecinos y 
las vecinas, que cuentan con 
malos servicios en el ámbito, en 
un ámbito tan importante, como el 
sanitario. 
 
Por eso, el Grupo Municipal 
Socialista se va a abstener. Porque 
cuando estamos de acuerdo con la 
moción, creemos que el Partido 
Popular no es el garante, no es leal 
a esta ciudad, en temas de vital 
importancia. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Gracias Alcalde. 
 
Bueno, que  máis quixéramos nós, 
efectivamente, que o Mercado de 
Santa Lucía se puidese rehabilitar, 
pois, precisamente, porque non 
podiamos permitir máis esta 
situación… 
 
A las veinte horas y seis minutos 
entra en el Salón de Sesiones la 
señora Cameán Calvete. 
 
… de bloqueo, e que o barrio da 
Falperra, pois, non tivera o 
equipamento que merece e que a 
situación do mercado, que é 
insostible, como dicía a señora 
Veira, pois, continuara, pois, 
decidimos, dándolle alternativas á 
Xunta e, a Xunta ten  a sartén polo 
mango nesta cuestión, pois, 
continuar, porque dende ningunha 

acordos, págano os veciños e as 
veciñas, que contan con malos 
servizos no ámbito, nun ámbito 
tan importante, como o sanitario. 
 
 
Por iso, o Grupo Municipal 
Socialista vaise  abster. Porque 
cando estamos de acordo coa 
moción, cremos que o Partido 
Popular non é o garante, non é 
leal a esta cidade, en temas de 
vital importancia. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas Alcalde. 
 
Bo, que  máis quixésemos nós, 
efectivamente, que o Mercado de 
Santa Lucía se puidese 
rehabilitar, pois, precisamente, 
porque non podiamos permitir 
máis esta situación… 
 
Ás vinte horas e seis minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora Cameán Calvete. 
 
… de bloqueo, e que o barrio da 
Falperra, pois, non tivera o 
equipamento que merece e que a 
situación do mercado, que é 
insostible, como dicía a señora 
Veira, pois, continuara, pois, 
decidimos, dándolle alternativas á 
Xunta e, a Xunta ten  a sartén 
polo mango nesta cuestión, pois, 
continuar, porque dende 
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maneira nos podiamos permitir 
por máis tempo, o bloqueo. 
 
 
E con respecto ao un punto 
dous,… O punto un, por suposto, 
non vamos a comprar, porque 
insisto, en que necesitamos que… 
ou pretendemos, que o barrio da 
Falperra teña o equipamento que 
merece. Pero no punto dous, 
estamos completamente a favor do 
punto dous. De feito, o conselleiro 
de Sanidade chamou ao alcalde. 
Curiosamente chamou ao alcalde, 
cando veu a licitación no BOP. 
Nese momento si actuou; hasta 
ese momento estaba 
absolutamente parado, pero cando 
viu que colliamos a iniciativa, 
nese momento, si se puxo en 
comunicación co alcalde e, en 
principio, o cominou a ter unha 
xuntanza no mes de xaneiro. 
Estamos esperando.  
 
E, por suposto, con respecto á 
asociación de comerciantes á que 
tamén saudo e, bueno, estamos 
sempre a súa disposición e cando 
queiran nos reunimos co eles; non 
teñen máis que solicitar unha 
xuntanza co alcalde, ou ao final da 
intervención, falamos e 
coordinamos esa quedada. Eu si 
quería emendar á señora Gallego 
o que comentou, porque non foi 
unha, senón dúas veces, as que 
nos reunimos Rexeneración 
Urbana  coa asociación de 
comerciantes. Unha, o  16 de 
novembro, na que á asociación de 
comerciantes se lles comunicou 
que o proxecto non estaba parado, 
que os pregos técnicos xa, estaban 

ningunha maneira nos podiamos 
permitir por máis tempo, o 
bloqueo. 
 
E con respecto ao un punto 
dous,… O punto un, por suposto, 
non vamos a comprar, porque 
insisto, en que necesitamos que… 
ou pretendemos, que o barrio da 
Falperra teña o equipamento que 
merece. Pero no punto dous, 
estamos completamente a favor 
do punto dous. De feito, o 
conselleiro de Sanidade chamou 
ao alcalde. Curiosamente chamou 
ao alcalde, cando veu a licitación 
no BOP.  Nese momento si 
actuou; hasta ese momento estaba 
absolutamente parado, pero 
cando viu que colliamos a 
iniciativa, nese momento, si se 
puxo en comunicación co alcalde 
e, en principio, o cominou a ter 
unha xuntanza no mes de xaneiro. 
Estamos esperando.  
 
E, por suposto, con respecto á 
asociación de comerciantes á que 
tamén saudo e, bo, estamos 
sempre a súa disposición e cando 
queiran nos reunimos co eles; non 
teñen máis que solicitar unha 
xuntanza co alcalde, ou ao final 
da intervención, falamos e 
coordinamos esa quedada. Eu si 
quería emendar á señora Gallego 
o que comentou, porque non foi 
unha, senón dúas veces, as que 
nos reunimos Rexeneración 
Urbana  coa asociación de 
comerciantes. Unha, o  16 de 
novembro, na que á asociación de 
comerciantes se lles comunicou 
que o proxecto non estaba 
parado, que os pregos técnicos 
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redactados e que o prego técnico 
do contrato recollía o uso do 
centro de saude, para parte da 
edificación.  
 
E na segunda, transcorreu en 
forma de visita ao barrio, 15 de 
decembro. Bueno, efectivamente, 
foi xusto antes da comunicación 
no BOP, pero nese momento non 
o sabíamos que iba a aparecer  
publicado no BOP, xusto esos 
días. E, na xuntanza anterior, non 
lles negamos ningún tipo de 
información e lles dixemos que 
seguiamos coa nosa folla de ruta, 
porque o que queriamos era que se 
(…) a situación do Mercado. 
 
Falando do SERGAS, que é o que 
neste caso, pois, iso; é o que está 
impedindo que isto vai para 
adelante. Bueno, con SERGAS 
tivemos bastantes reunións. Unha 
o 16 de marzo, a convocatoria 
nosa, outra o 20 de maio, a 
convocatoria nosa, outro o 27 de 
maio, na que xustamente o 
SERGAS non asiste, alegando 
motivos de axenda. Outro o 3 de 
xuño na que volve a non asistir; 
nesta xa, nin alega motivos. E 
nada, o 16 de xullo, na que o 
alcalde se reuniu co conselleiro, 
bueno, foi onde cambiaron o 
criterio e falaron do centro de 
saúde horizontal que, en principio, 
pois, complicaba moito a 
operación. Bueno, a partir de ahí, 
lles dixemos que, en principio, 
pois, iso; a necesidade de separar 
e diferenciar usos e, o interese que 
tiñamos por rehabilitar o mercado, 
que sin ten… , ainda que non está 
catalogado, si ten un valor 

xa, estaban redactados e que o 
prego técnico do contrato recollía 
o uso do centro de saude, para 
parte da edificación.  
 
E na segunda, transcorreu en 
forma de visita ao barrio, 15 de 
decembro. Bo, efectivamente, foi 
xusto antes da comunicación no 
BOP, pero nese momento non o 
sabíamos que iba a aparecer  
publicado no BOP, xusto eses 
días. E, na xuntanza anterior, non 
lles negamos ningún tipo de 
información e lles dixemos que 
seguiamos coa nosa folla de ruta, 
porque o que queriamos era que 
se (…) a situación do Mercado. 
 
Falando do SERGAS, que é o que 
neste caso, pois, iso;  é o que está 
impedindo que isto vai para 
adelante. Bo, con SERGAS 
tivemos bastantes reunións. Unha 
o 16 de marzo, a convocatoria 
nosa, outra o 20 de maio, a 
convocatoria nosa, outro o 27 de 
maio, na que xustamente o 
SERGAS non asiste, alegando 
motivos de axenda. Outro o 3 de 
xuño na que volve a non asistir; 
nesta xa, nin alega motivos. E 
nada, o 16 de xullo, na que o 
alcalde se reuniu co conselleiro, 
bo, foi onde cambiaron o criterio 
e falaron do centro de saúde 
horizontal que, en principio, pois, 
complicaba moito a operación. 
Bo, a partir de ahí, lles dixemos 
que, en principio, pois, iso; a 
necesidade de separar e 
diferenciar usos e, o interese que 
tiñamos por rehabilitar o 
mercado, que sin ten…, ainda que 
non está catalogado, si ten un 
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patrimonial e, bueno, ten unhas 
virtudes, en canto a escala, á 
introdución de sol nunha zoma 
moi densa. Bueno, pois, lle 
dixemos ao SERGAS, pois, que a 
proposta inicial era que se tiña que 
manter e, se non estaban dispostos 
e había casos que o favorecían, 
como podía ser efectivamente o 
de San José e o da Casa do Mar, 
pois, lles dabamos unha parcela 
alternativa, ainda que seguíamos 
pensando que a ubicación correcta 
era o de Santa Lucía. 
 
En calquera caso, estamos 
esperando, eles están estudiando, 
según nos dixeron, esa posible 
emplazamento alternativo, pero 
bueno, o barrio da Falperra pode 
estar tranquilo, porque o que 
vamos é rehabilitar o mercado e 
terá un equipamento público, sexa 
o que sexa. É está na man do 
SERGAS, decidir cal vai a ser ese 
equipamento público. En calquera 
caso, este Concello, insisto, non se 
vai a someter ao bloqueo e ao 
maltrato da Xunta de Galicia,… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por 
favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, remato, remato… 
 
…e a utilización sectaria, 
partidaria  das institucións e, aquí, 
fago mención tamén, ao tema da 
Solana. É un claro exemplo que, 
ademais está de actualidade.  
 

valor patrimonial e, bo, ten unhas 
virtudes, en canto a escala, á 
introdución de sol nunha zoma 
moi densa. Bo, pois, lle dixemos 
ao SERGAS, pois, que a proposta 
inicial era que se tiña que manter 
e, se non estaban dispostos e 
había casos que o favorecían, 
como podía ser efectivamente o de 
San José e o da Casa do Mar, 
pois, lles dabamos unha parcela 
alternativa, ainda que seguíamos 
pensando que a ubicación 
correcta era o de Santa Lucía. 
 
En calquera caso, estamos 
esperando, eles están estudiando, 
según nos dixeron, esa posible 
emplazamento alternativo, pero 
bo, o barrio da Falperra pode 
estar tranquilo, porque o que 
vamos é rehabilitar o mercado e 
terá un equipamento público sexa 
o que sexa. É está na man do 
SERGAS, decidir cal vai ser ese 
equipamento público. En calquera 
caso, este Concello, insisto, non 
se vai a someter ao bloqueo e ao 
maltrato da Xunta de Galicia,… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, 
por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, remato, remato… 
 
…e a utilización sectaria, 
partidaria  das institucións e, 
aquí, fago mención tamén, ao 
tema da Solana. É un claro 
exemplo que, ademais está de 
actualidade.  
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Como na Intermodal, na fábrica 
de Tabacos, no proceso de 
penetración do transporte 
metropolitano e, agora, no apoio á 
operación especulativa da 
privatización dos terreos da 
Solana. Nós non somos os que 
temos problemas coa Xunta, señor 
Ferreiro, é a Xunta a que ten 
bloqueados a todos aqueles 
grandes concellos e grandes 
cidades nas que non goberna, sexa 
Santiago, sexa Ferrol, sexa Vigo, 
sexa Lugo, ou Ourenso. Bueno, 
Ourense  non, Ourense xa se 
bloquean eles solos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Vamos a proceder á votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la tercera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP), produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marrea Altántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 

 
Como na Intermodal, na fábrica 
de Tabacos, no proceso de 
penetración do transporte 
metropolitano e, agora, no apoio 
á operación especulativa da 
privatización dos terreos da 
Solana. Nós non somos os que 
temos problemas coa Xunta, 
señor Ferreiro, é a Xunta a que 
ten bloqueados a todos aqueles 
grandes concellos e grandes 
cidades nas que non goberna, 
sexa Santiago, sexa Ferrol, sexa 
Vigo, sexa Lugo, ou Ourenso. 
Bueno, Ourense  non, Ourense xa 
se bloquean eles sos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Vamos a proceder á votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP), producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marrea Altántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
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Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido  Socialista ((PSdeG-
PSOE)) (6 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Hai un empate co cal deberemos 
repetir a votación. Votos a 
favor… 
 
Repetición de la votación de la 
tercera moción presentada por 
el Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) 
 
Seguidamente por parte de la 
Presidencia se somete por segunda 
vez a votación la tercera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP), produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Altántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido  Socialista ((PSdeG-
PSOE)) (6 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Hai un empate co cal deberemos 
repetir a votación. Votos a 
favor… 
 
Repetición da votación da 
terceira moción presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
Seguidamente por parte da 
Presidencia sométese por 
segunda vez a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP), producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marea Altántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido  Socialista ((PSdeG-
PSOE)) (6 abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
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abstención). 
 
La moción es rechazada con el 
voto de calidad del Alcalde. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moi ben, pasamos ás preguntas. 
 
3º.- Preguntas orales 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primera.- Pregunta oral  sobre 
el censo de locales municipales. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Si. Que ten pensado facer o 
Goberno Municipal co censo de 
locais municipais? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Boa tarde. 
 
Pois, utilizalo como unha 
ferramenta útil, como unha 
xestión, transparente e obxectiva 
dos locais municipais. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Desde o Grupo Municipal do 
BNG, queremos saber, cal vai ser 
a intención ou as perspectivas do 

abstención). 
 
A moción é rexeitada co voto de 
calidade do Alcalde. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moi ben, pasamos ás preguntas. 
 
3º.- Preguntas orais 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primeira.- Pregunta oral  sobre o 
censo de locais municipais. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 
Si. Que ten pensado facer o 
Goberno Municipal co censo de 
locais municipais? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Boa tarde. 
 
Pois, utilizalo como unha 
ferramenta útil, como unha 
xestión, transparente e obxectiva 
dos locais municipais. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Desde o Grupo Municipal do 
BNG, queremos saber, cal vai ser 
a intención ou as perspectivas do 
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goberno da Marea Atlántica sobre 
o censo de locais municipais, que 
o propio Goberno Municipal 
anunciou que estaba a facer, 
porque entendemos que a estas 
alturas xa, de mandato, ese censo 
debe estar completado… 
 
 A  las veinte horas y doce 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones la señora Vázquez 
Freire y el señor Mourelo 
Barreiro. 
 
… e, polo  tanto, xa se poderán 
indicar que usos e actuacións 
poderán darse para eses locais. 
Sería conveniente coñecer o 
estado de todos eses locais, da 
posibilidade de ser empregados ou 
da necesidade de ter que realizar 
investimentos, para a súa 
adecuación ou a súa 
rehabilitación. E tamén sería 
conveniente, ter coñecemento de 
para que poderían ser 
empregados, aqueles que estiveran 
en boas condicións. 
 
Nós, no noso programa, 
levabamos multitude de 
iniciativas, como a creación de 
locais xuvenís, donde se realizan 
actividades autoxestionadas pola 
mocidade, ou incentivar e garantir 
a colaboración co tecido 
asociativo, precisamente a través 
do mantemento da xestión 
compartida de espazos e locais 
públicos, creando convenios para 
a súa cesión, ou habilitar algúns 
espazos como locais de ensaio 
municipais, para bandas locais de 
música. Hai moitas cousas que 
facer neses locais, máis a maiores 

goberno da Marea Atlántica 
sobre o censo de locais 
municipais, que o propio Goberno 
Municipal anunciou que estaba a 
facer, porque entendemos que a 
estas alturas xa, de mandato, ese 
censo debe estar completado… 
 
 Ás vinte horas e doce minutos 
auséntanse do Salón de Sesións a 
señora Vázquez Freire e o señor 
Mourelo Barreiro. 
 
 
… e, polo  tanto, xa se poderán 
indicar que usos e actuacións 
poderán darse para eses locais. 
Sería conveniente coñecer o 
estado de todos eses locais, da 
posibilidade de ser empregados 
ou da necesidade de ter que 
realizar investimentos, para a súa 
adecuación ou a súa 
rehabilitación. E tamén sería 
conveniente, ter coñecemento de 
para que poderían ser 
empregados, aqueles que 
estiveran en boas condicións. 
 
Nós, no noso programa, 
levabamos multitude de 
iniciativas, como a creación de 
locais xuvenís, donde se realizan 
actividades autoxestionadas pola 
mocidade, ou incentivar e 
garantir a colaboración co tecido 
asociativo, precisamente a través 
do mantemento da xestión 
compartida de espazos e locais 
públicos, creando convenios para 
a súa cesión, ou habilitar algúns 
espazos como locais de ensaio 
municipais, para bandas locais de 
música. Hai moitas cousas que 
facer neses locais, máis a maiores 
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disto, o certo é que, hoxe en día, 
non sabemos nada deste censo, 
máis que se emprega como 
excusa, ou como motivo para 
presumir, cando se lle pregunta a 
este goberno polas necesidades 
dalgunhas entidades sociais da 
cidade.  
 
Entendemos, que hai necesidades 
moi urxentes que podemos 
exemplificar nun caso que xa saiu, 
pois, agora en Pleno. Que é o caso 
de Agalure, que se  ve obrigada  a 
facer as terapias psicolóxicas, 
mentras sonan as gaitas, as 
panderetas e as voces dunha 
asociación musical coa que 
conviven.Unha entidade que non 
ten espazo para poder facer 
simultáneamente as terapias de 
grupo coas familiares. Que ten 
que facer vir a xente, até en duas 
ocasións nun mes e atende a 
xente,… 
 
A las veinte horas y trece 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones las señoras 
Longueira Castro y Neira 
Fernández y el señor Fernández 
Prado. 
 
… bueno, que non é da cidade. E 
que realmente executa un 
verdadeiro servizo público. O 
caso desta entidade e, mesmo 
chegou a Pleno unha moción do 
Grupo Socialista e fíxose pública 
a través da iniciativa da Radio 
Conta. Unha iniciativa que tamen, 
nos achegou o problema das 
adicións en substancia. Un 
problema, por certo, que vai vir 
como un auténtido tsunami, se 

disto, o certo é que, hoxe en día, 
non sabemos nada deste censo, 
máis que se emprega como 
excusa, ou como motivo para 
presumir, cando se lle pregunta a 
este goberno polas necesidades 
dalgunhas entidades sociais da 
cidade.  
 
Entendemos, que hai necesidades 
moi urxentes que podemos 
exemplificar nun caso que xa 
saiu, pois, agora  en Pleno. Que é 
o caso de Agalure, que se  ve 
obrigada  a facer as terapias 
psicolóxicas, mentras sonan as 
gaitas, as panderetas e as voces 
dunha asociación musical coa que 
conviven.Unha entidade que non 
ten espazo para poder facer 
simultáneamente as terapias de 
grupo coas familiares. Que ten 
que facer vir a xente, até en duas 
ocasións nun mes e atende a 
xente,… 
 
Ás vinte horas e trece minutos 
auséntanse do Salón de Sesións 
as señoras Longueira Castro e 
Neira Fernández e o señor 
Fernández Prado. 
 
 
… bo, que non é da cidade. E que 
realmente executa un verdadeiro 
servizo público. O caso desta 
entidade e, mesmo chegou a 
Pleno unha moción do Grupo 
Socialista e fíxose pública a 
través da iniciativa da Radio 
Conta. Unha iniciativa que tamen, 
nos achegou o problema das 
adicións en substancia. Un 
problema, por certo, que vai vir 
como un auténtido tsunami, se 
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non poñemos os medios 
suficientes.  
 
E na misma Radio Conta, 
puidemos escoitar nas propias 
palabras do Alcalde, que o 
goberno municipal non ten 
alternativas para que esta entidade 
poida facer ese inmenso labor que 
fai, en condicións dignas, que non 
hai unha alternativa, que claro, 
que como hai moita… 
 
 
Se interrumpe el sonido y vuelve 
tras unos segundos, lo que 
impide realizar parte de la 
transcripción.  
 
… que eu nunca me paso de 
tempo. E nada, que hai moitas 
entidades que teñen moitos 
problemas, etcétera, etcétera. Eu 
creo que hai que priorizar e que, 
se existe ese censo, se se está 
facendo, pois, que se faga algo 
con él. Non pedimos nada máis. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Ainda que parece increíble, o 
Concello da Coruña non tiña un 
inventario de edificios e 
dependencias municipais. E de 
feito, o inventario municipal, pois, 
non se actualiza dende o ano 
1995. Isto é un despropósito 
nunha administración responsable 
da xestión do público. Por iso, o 
goberno municipal puxo en 
marcha a realización deste 
inventario, que aquí o teño, que 
vamos a poder consultar, cando o 
teñades a ben, de edificios e 
dependencias municipais. 

non poñemos os medios 
suficientes.  
 
E na misma Radio Conta, 
puidemos escoitar nas propias 
palabras do Alcalde, que o 
goberno municipal non ten 
alternativas para que esta 
entidade poida facer ese inmenso 
labor que fai, en condicións 
dignas, que non hai unha 
alternativa, que claro, que como 
hai moita… 
 
Interrómpese o son e volve tras 
uns segundos, o que impide 
realizar parte da transcrición. 
 
 
… que eu nunca me paso de 
tempo. E nada, que hai moitas 
entidades que teñen moitos 
problemas, etcétera, etcétera. Eu 
creo que hai que priorizar e que, 
se existe ese censo, se se está 
facendo, pois, que se faga algo 
con él. Non pedimos nada máis. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Ainda que parece increíble, o 
Concello da Coruña non tiña un 
inventario de edificios e 
dependencias municipais. E de 
feito, o inventario municipal, pois, 
non se actualiza dende o ano 
1995. Isto é un despropósito 
nunha administración 
responsable da xestión do 
público. Por iso, o goberno 
municipal puxo en marcha a 
realización deste inventario, que 
aquí o teño, que vamos a poder 
consultar, cando o teñades a ben, 
de edificios e dependencias 
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Documento que foi realizado por 
funcionarias e funcionarios 
municipais, aos cales aproveito, 
para agradecer o seu traballo e 
adicación á realización, pois, deste 
traballo. Que é certo, pois, que os 
inventarios son traballos de 
xestión interna que lucen pouco; 
pero iso non xustifida a inacción 
de todos os Partidos que tiveron 
responsabilidades de goberno, 
antes da Marea Atlántica, para 
non ter feito este traballo que, 
como digo, aquí está para 
consulta.  
 
 
Actualmente, este inventario é un 
documento de traballo interno, 
pero temos a intención de facelo 
público nun formato accesible, 
para que a cidadanía, pois, poda 
facer uso del e, sobre todo, 
coñecer as características, 
ubicacións e posibilidades de uso 
de cada equipamento. 
 
Actualmente, de feito, estamos 
traballando na xeolocalización 
dalgúns destes locais. A partir 
deste traballo, o goberno está a 
traballar nun novo modelo de 
xestión de espazos públicos, que 
vai moi na línea da filosofía do 
que acabas de comentar e, que ten 
como principio, pois, 
efectivamente, de facilitar o aceso 
a todas as persoas, aos espazos 
públicos, a través de mecanismos 
sinxelos. Un exemplo pode ser, 
pois, o traballo que xa temos feito 
no centro veciñal de Pedralonga, 
donde dúas entidades están 
compartindo un espazo 
municipal… 

municipais. Documento que foi 
realizado por funcionarias e 
funcionarios municipais, aos 
cales aproveito, para agradecer o 
seu traballo e adicación á 
realización, pois, deste traballo. 
Que é certo, pois, que os 
inventarios son traballos de 
xestión interna que lucen pouco; 
pero iso non xustifida a inacción 
de todos os Partidos que tiveron 
responsabilidades de goberno, 
antes da Marea Atlántica, para 
non ter feito este traballo que, 
como digo, aquí está para 
consulta.  
 
Actualmente, este inventario é un 
documento de traballo interno, 
pero temos a intención de facelo 
público nun formato accesible, 
para que a cidadanía, pois, poda 
facer uso del e, sobre todo, 
coñecer as características, 
ubicacións e posibilidades de uso 
de cada equipamento. 
 
Actualmente, de feito, estamos 
traballando na xeolocalización 
dalgúns destes locais. A partir 
deste traballo, o goberno está a 
traballar nun novo modelo de 
xestión de espazos públicos, que 
vai moi na línea da filosofía do 
que acabas de comentar e, que ten 
como principio, pois, 
efectivamente, de facilitar o aceso 
a todas as persoas, aos espazos 
públicos, a través de mecanismos 
sinxelos. Un exemplo pode ser, 
pois, o traballo que xa temos feito 
no centro veciñal de Pedralonga, 
donde dúas entidades están 
compartindo un espazo 
municipal… 
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A las veinte horas y diecisiete 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Lorenzo 
Torres. 
 
… ou o traballo que estamos 
comezando a facer, no que ten que 
ver co faro de Oza e as 
posibilidades de xestión dese 
espazo.  
 
Este inventario tamén sirve para 
poder desenvolver unha política 
de rehabilitación e posta a punto, 
de moitos destes espazos,así 
como, un constante mantemento, 
para evitar situacións como as que 
todos coñecemos, como a 
situación lamentable na que se 
atopa o centro asociativo García 
Sabell ou o propio Centro Veciñal 
do Birloque. E é debido, unha vez 
máis, ao abandono reiterado por 
parte de gobernos anteriores.  
 
A situación de Agalure, que a 
coñecemos de primeira mán, nós 
temos reunido como tres ou catro 
veces como  (…), así como a 
compañeira Cameán e, 
precisamente, pola falta dun 
mantemento e dun arranxo do 
Centro Veciñal do Birloque e toda 
esa parte que queda por 
rehabilitar, pois, non podemos 
mover, ou poder garantir e 
facilitar a esta entidade, un espazo 
máis adecuado e, para todo iso, 
sirve este inventario de locais. 
 
 
En relación a un par de cuestións 
que mencionou, locais da 
mocidade, temos o EIX, Espazo 

 
Ás vinte horas e dezasete minutos 
auséntase do Salón de Sesións o 
señor Lorenzo Torres. 
 
 
… ou o traballo que estamos 
comezando a facer, no que ten 
que ver co faro de Oza e as 
posibilidades de xestión dese 
espazo.  
 
Este inventario tamén sirve para 
poder desenvolver unha política 
de rehabilitación e posta a punto, 
de moitos destes espazos, así 
como, un constante mantemento, 
para evitar situacións como as 
que todos coñecemos, como a 
situación lamentable na que se 
atopa o centro asociativo García 
Sabell ou o propio Centro Veciñal 
do Birloque. E é debido, unha vez 
máis, ao abandono reiterado por 
parte de gobernos anteriores.  
 
A situación de Agalure, que a 
coñecemos de primeira mán, nós 
temos reunido como tres ou catro 
veces como  (…), así como a 
compañeira Cameán e, 
precisamente pola falta dun 
mantemento e dun arranxo do 
Centro Veciñal do Birloque e toda 
esa parte que queda por 
rehabilitar, pois, non podemos 
mover, ou poder garantir e 
facilitar a esta entidade, un 
espazo máis adecuado e, para 
todo iso, sirve este inventario de 
locais. 
 
En relación a un par de cuestións 
que mencionou, locais da 
mocidade, temos o EIX, Espazo 
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de Iniciativa Xuvenil e os locais 
de ensaio. Temos tamén no 
Coliseo, locais en uso, 
actualmente. Eso non quita que 
poidamos pensar en usos, en 
outros espazos que tamén poidan 
ser de uso para a mocidade, que 
tamén é a nosa intención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Pedir desculpas á 
señora Veira. No era a miña 
intención cortarlle o micrófono, 
estaba isto en modo automático. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre emendas do 
Concello da Coruña aos 
Orzamentos da Xunta para 2017. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre  
enmiendas del Ayuntamiento de 
A Coruña a los Presupuestos de 
la Xunta  para 2017. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Si. Que emendas presentou o 
Concello da Coruña á proposta de 
orzamentos da Xunta de Galiza 
para 2017? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois, se se refire as que presentou 
o Grupo Municipal da Marea, 
foron trasladadas, igualmente que 
se trasladaron por parte do seu 
Grupo Municipal e do Grupo 
Municipal Socialista ao Grupo 
Parlamentario correspondente. 
 

de Iniciativa Xuvenil e os locais 
de ensaio. Temos tamén no 
Coliseo, locais en uso, 
actualmente. Eso non quita que 
poidamos pensar en usos, en 
outros espazos que tamén poidan 
ser de uso para a mocidade, que 
tamén é a nosa intención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Pedir desculpas á 
señora Veira. No era a miña 
intención cortarlle o micrófono, 
estaba isto en modo automático. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre emendas do 
Concello da Coruña aos 
Orzamentos da Xunta para 2017. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre  
emendas do Concello da Coruña 
aos Orzamentos da Xunta  para 
2017. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Si. Que emendas presentou o 
Concello da Coruña á proposta 
de orzamentos da Xunta de Galiza 
para 2017? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois, se se refire as que presentou 
o Grupo Municipal da Marea, 
foron trasladadas, igualmente que 
se trasladaron por parte do seu 
Grupo Municipal e do Grupo 
Municipal Socialista ao Grupo 
Parlamentario correspondente. 
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Señora Veira González 
 
Ben. Obviamente, non me refería 
o que é a súa vida orgánica, como  
Marea Atlántica senón, o 
Concello da Coruña, como 
institución. 
 
O pasado ano, o Goberno Local, 
trouxo á debate, unha serie de 
emendas aos Orzamentos da 
Xunta de Galiza de 2016, xa que 
se detectara por parte do Goberno 
Local, unha serie de deficiencias o 
de ausencias importantes, de 
investimento para a nosa cidade. 
Con esta pregunta oral o que 
queremos saber é, se o goberno 
local, como goberno local, non 
como Marea Atlántica, volveu 
detectar esas deficiencias, ou se 
pola contra, está satisfeito co 
orzamento que o señor Feijoo 
destina para a Coruña en 2017. Eu 
creo que o ano pasado fixeron un 
exercicio, que eu… 
 
A las veinte horas y veinte 
minutos entran en el Salón de 
Sesiones los señores Mourelo 
Barreiro y Lorenzo Torres. 
 
… creo que é interesante de traer 
a Pleno; esas emendas e, non 
entendín eu que fora, porque non 
tiña un Grupo Parlamentario, a 
quen enviarllo, senón máis ben, 
porque estaban facendo unha 
defensa do que é a cidade da 
Coruña e do Concello da Coruña. 
 
Desde o BNG entendemos que se 
debe investir na cidade, en 
actuacións que a propia cidade… 
 

Señora Veira González 
 
Ben. Obviamente, non me refería 
o que é a  súa vida orgánica, 
como  Marea Atlántica, senón o 
Concello da Coruña, como 
institución. 
 
O pasado ano, o Goberno Local, 
trouxo á debate, unha serie de 
emendas aos Orzamentos da 
Xunta de Galiza de 2016, xa que 
se detectara por parte do 
Goberno Local, unha serie de 
deficiencias o de ausencias 
importantes, de investimento para 
a nosa cidade. Con esta pregunta 
oral o que queremos saber é se o 
goberno local, como goberno 
local, non como Marea Atlántica, 
volveu detectar esas deficiencias, 
ou se pola contra, está satisfeito 
co orzamento que o señor Feijoo 
destina para a Coruña en 2017. 
Eu creo que o ano pasado fixeron 
un exercicio, que eu… 
 
Ás vinte horas e vinte minutos 
entran no Salón de Sesións os 
señores Mourelo Barreiro e 
Lorenzo Torres. 
 
… creo que é interesante de traer 
a Pleno; esas emendas e, non 
entendín eu que fora, porque non 
tiña un Grupo Parlamentario, a 
quen enviarllo, senón máis ben, 
porque estaban facendo unha 
defensa do que é a cidade da 
Coruña e do Concello da Coruña. 
 
Desde o BNG entendemos que se 
debe investir na cidade, en 
actuacións que a propia cidade… 
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A las veinte horas y viente 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Padín 
Fernández. 
 
… leva demandando durante anos 
e, que cremos que son prioritarias 
e que ademais, o ano pasado, 
tamén, foron demandas nesas 
emendas. Propoñemos para a Ría 
do Burgo un investimento de 
perto de 6.000.000 de euros, para 
un Plan Integral de Rexeneración 
e axudas para recuperar a 
actividade, para que se converta 
nun motor de crecemento 
económico para a cidade e a 
comarca, no que se debe apostar 
decididamente, investir para 
recuperar a súa actividade. 
Tamén, bueno, propoñemos, 
evidentemente, que no apartado 
do ensino, actuacións concretas, 
como aumento da partida até 1,3 
millóns de euros, para a 
construcción do colexio Novo 
Mesoiro, co obxectivo da súa 
posta en funcionamento para o 
curso 2017/2018. Investimentos 
por máis de 2,3 millóns de euros 
para distintos CEIPS, como o de 
San Pedro de Visma, Manuel 
Murguía, San Francisco Xabier e 
tamén a construcción dunha nova 
escola infantil na nosa cidade. 
 
Presentamos, tamén, emendas 
para investimentos en Sanidade, 
como a partida destinada para 
rehabilitación no Mercado de 
Santa Lucía e construcción dun 
Centro de Saúde. Tamén 
propoñemos aumentos nas 
partidas orzamentarias para o Plan 
Director do CHUAC, chegando 

Ás vinte horas e vinte minutos 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Padín Fernández. 
 
 
… leva demandando durante anos 
e, que cremos que son prioritarias 
e que ademais, o ano pasado, 
tamén foron demandas nesas 
emendas. Propoñemos para a Ría 
do Burgo un investimento de 
perto de 6.000.000 de euros, para 
un Plan Integral de Rexeneración 
e axudas para recuperar a 
actividade, para que se converta 
nun motor de crecemento 
económico para a cidade e a 
comarca, no que se debe apostar 
decididamente, investir para 
recuperar a súa actividade. 
Tamén, bo, propoñemos, 
evidentemente, que no apartado 
do ensino, actuacións concretas, 
como aumento da partida até 1,3 
millóns de euros, para a 
construcción do colexio Novo 
Mesoiro, co obxectivo da súa 
posta en funcionamento para o 
curso 2017/2018. Investimentos 
por máis de 2,3 millóns de euros 
para distintos CEIPS, como o de 
San Pedro de Visma, Manuel 
Murguía, San Francisco Xabier e 
tamén a construcción dunha nova 
escola infantil na nosa cidade. 
 
Presentamos, tamén, emendas 
para investimentos en Sanidade, 
como a partida destinada para 
rehabilitación no Mercado de 
Santa Lucía e construcción dun 
Centro de Saúde. Tamén 
propoñemos aumentos nas 
partidas orzamentarias para o 
Plan Director do CHUAC, 
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aos 6,5 millóns de euros, ou a 
proposta dunha nova partida para 
dotación de persoal para o Centro 
de Saúde de Novo Mesoiro.  
 
 
Fixemos propostas en 
infraestructuras, como o enlace da 
AP-9 co aeroporto. Ou a 
construcción da Intermodal. E 
tamén, unha emenda para que se 
rehabilite o Centro de Asistencia 
do Santiago Apóstolo. 
 
Son emendas que poderían ser 
tamén, demandadas polo propio 
Concello… 
 
A las veinte horas y veintidós  
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el Excmo. Sr. Alcalde y 
lo sustituye la señora García 
Gómez. 
 
… da Coruña. Non falaba, 
evidentemente e reitero, do Grupo 
Municipal da Marea Atlántica, 
para correxir o que nós 
entendemos un orzamento 
totalmente insuficiente para a 
cidade. Mais, como o vexo, non o 
fixo e como goberno local e, non 
o trouxo, evidentemente, a este 
Pleno. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Contestarlle que si, que 
evidentemente o feito que se 
anticiparan, precisamente, tanto o 
Grupo do BNG, como o do PSOE,  
en trasladar ao seu Grupo 
Parlamentario respectivo, as 
demandas e facelas públicas, pois, 
dificultou extremadamente, a 

chegando aos 6,5 millóns de 
euros, ou a proposta dunha nova 
partida para dotación de persoal 
para o Centro de Saúde de Novo 
Mesoiro.  
 
Fixemos propostas en 
infraestructuras, como o enlace 
da AP-9 co aeroporto. Ou a 
construcción da Intermodal. E 
tamén, unha emenda para que se 
rehabilite o Centro de Asistencia 
do Santiago Apóstolo. 
 
Son emendas que poderían ser 
tamén, demandadas polo propio 
Concello… 
 
Ás vinte horas e vinte e dous  
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde e 
substitúeo a señora García 
Gómez. 
 
… da Coruña. Non falaba, 
evidentemente e reitero, do Grupo 
Municipal da Marea Atlántica, 
para correxir o que nós 
entendemos un orzamento 
totalmente insuficiente para a 
cidade. Mais, como o vexo, non o 
fixo e como goberno local e, non 
o trouxo, evidentemente, a este 
Pleno. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Contestarlle que si, que 
evidentemente o feito que se 
anticiparan, precisamente, tanto o 
Grupo do BNG, como o do PSOE,  
en trasladar ao seu Grupo 
Parlamentario respectivo, as 
demandas e facelas públicas, 
pois, dificultou  extremadamente, 
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posibilidade de propoñer unha 
demanda conxunta neste Pleno. 
Polo tanto, optamos pola vía de 
trasladala, por suposto, ao Grupo 
Parlamentario de Marea e desta 
maneira o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica, ante ese debate 
de orzamentos na Xunta, trasladou 
tanto a valoración xeral do 
Proxecto de Orzamentos, como 
cuestións relativas a investimentos 
concretos nesta cidade.  
 
 
En canto ás cuestións xerais 
trasladadas, opinamos e hai que 
dicir, que se trata,… o proxecto de 
Orzamentos para a Xunta 2017, é 
un proxecto continuista que non 
varía, en absoluto, as liñas mestras 
do proxecto político, que ten 
como consecuencia, un país máis 
pobre, máis desigual, máis 
endebedado  e opinamos que, 
esquece totalmente  tamén, as 
necesidades e as grandes 
demandas da sociedade galega. 
Non aborda políticas de impacto 
necesarias, que precisan ámbitos 
tan básicos, como a Sanidade, a 
loita contra a violencia de xénero, 
a recuperación e ampliación de 
dereitos sociais prioritarios. 
 
Hai partidas básicas, como as 
destinadas á protección e 
inserción social de persoas 
maiores e con discapacidade, que 
baixa. Ou ben, os incrementos 
previstos, como no servizo de 
atención a persoas en dependencia 
son…, resultan claramente 
insuficientes, para revertir os 
múltiples recortes que sufrimos 
nestes últimos anos, precisamente 

a posibilidade de propoñer unha 
demanda conxunta neste Pleno. 
Polo tanto, optamos pola vía de 
trasladala, por suposto, ao Grupo 
Parlamentario de Marea e desta 
maneira o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica, ante ese debate 
de orzamentos na Xunta, 
trasladou tanto a valoración xeral 
do Proxecto de Orzamentos, como 
cuestións relativas a 
investimentos concretos nesta 
cidade.  
 
En canto ás cuestións xerais 
trasladadas, opinamos e hai que 
dicir, que se trata,… o proxecto 
de Orzamentos para a Xunta 2017 
é un proxecto continuista que non 
varía, en absoluto, as liñas 
mestras do proxecto político, que 
ten como consecuencia, un país 
máis pobre, máis desigual, máis 
endebedado  e opinamos que, 
esquece totalmente  tamén, as 
necesidades e as grandes 
demandas da sociedade galega. 
Non aborda políticas de impacto 
necesarias, que precisan ámbitos 
tan básicos, como a Sanidade, a 
loita contra a violencia de xénero, 
a recuperación e ampliación de 
dereitos sociais prioritarios. 
 
Hai partidas básicas, como as 
destinadas á protección e 
inserción social de persoas 
maiores e con discapacidade,  que 
baixa. Ou ben, os incrementos 
previstos, como no servizo de 
atención a persoas en 
dependencia son…, resultan 
claramente insuficientes, para 
revertir os múltiples recortes que 
sufrimos nestes últimos anos, 
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por esas políticas. 
 
E tamén carece, ademais, pois, de 
políticas de innovación 
democrática, que demanda unha 
sociedade, cada vez, máis crítica e 
que estamos en implantar por 
primeira vez, nos concellos. 
 
E ademais, é un proceso que 
tamén premeditadamente, deixa 
de lado ás cidades e reduce os 
investimentos nelas.  
 
E esa decisión, ademais, 
fundaméntase únicamente na 
pérda de poder por parte do 
Partido Popular, en seis dos sete 
grandes núcleos de poboación de 
Galicia. Esquecendo, ademais, 
que esas políticas son estratéxicas 
para o conxunto do país, dado o 
grande volumen de poboación que 
as cidades congregan.  
 
Isto simplifícase nesa suficiencia 
de investimentos concretos para a 
nosa cidade, que foi trasladado ao 
Grupo de Marea e que foi 
materializado, a través de 
emendas presentadas e que, en 
canto a investimentos necesarios, 
é evidente a infradotación de 
dotacións sanitarias, tanto para a 
continuidade do Plan director do 
CHUAC e, con respecto 
presentamos unha emenda para 
que se incrementen as partidas 
previstas en 2.000.000 de euros, 
como para a construción, tamén, 
do Centro de Saúde de Santa 
Lucía. Do Mercado de Santa 
Lucía que, nin sequera aparece 
como unha dotación. Nós 
incluimos tamén, unha dotación 

precisamente por esas políticas. 
 
E tamén carece, ademais, pois, de 
políticas de innovación 
democrática, que demanda unha 
sociedade, cada vez, máis crítica 
e que estamos en implantar por 
primeira vez, nos concellos. 
 
E ademais, é un proceso que 
tamén premeditadamente, deixa 
de lado ás cidades e reduce os 
investimentos nelas.  
 
E esa decisión, ademais, 
fundaméntase únicamente na 
pérda de poder por parte do 
Partido Popular, en seis dos sete 
grandes núcleos de poboación de 
Galicia. Esquecendo, ademais, 
que esas políticas son estratéxicas 
para o conxunto do país, dado o 
grande volumen de poboación que 
as cidades congregan.  
 
Isto simplifícase nesa suficiencia 
de investimentos concretos para a 
nosa cidade, que foi trasladado 
ao Grupo de Marea e que foi 
materializado, a través de 
emendas presentadas e que, en 
canto a investimentos necesarios, 
é evidente a infradotación de 
dotacións sanitarias, tanto para a 
continuidade do Plan director do 
CHUAC e, con respecto 
presentamos unha emenda para 
que se incrementen as partidas 
previstas en 2.000.000 de euros, 
como para a construción, tamén, 
do Centro de Saúde de Santa 
Lucía. Do Mercado de Santa 
Lucía que, nin sequera aparece 
como unha dotación. Nós 
incluimos tamén, unha dotación 
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de medio millón de euros como 
vostede comentou anteriormente. 
 
En canto a infraestruturas básicas 
para mellorar a mobilidade, 
entendemos que as achegas 
previstas para unha futura estación 
Intermodal, resultan tamén, 
claramente insuficientes  e se 
propón un incremento global de 
7.000.000 de euros, comúns  para 
todas as estacións intermodais. 
 
 
Demandamos, tamén… 
 
Presidencia 
 
Señora Vieito, vaia acabando. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
… continuidade nas obras de 
rehabilitación da fábrica de 
Tabacos qu,e entendemos que é 
un equipamento xudicial básico 
para esta cidade.  
 
En canto á política cultural,… 
 
A  las veinte horas y veintiséis 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Gallego 
Neira. 
 
… é necesario, tamén, que a 
Xunta de Galicia aumente a súa 
participación no Consorcio de 
Promoción da Música, xa que a 
finalidade principal deste 
consorcio céntrase especialmente, 
na Orquesta Sinfónica de Galicia. 
 
Ademais é unha obriga… 
 

de medio millón de euros como 
vostede comentou anteriormente. 
 
En canto a infraestruturas básicas 
para mellorar a mobilidade, 
entendemos que as achegas 
previstas para unha futura 
estación Intermodal, resultan 
tamén, claramente insuficientes  e 
se propón un incremento global 
de 7.000.000 de euros, comúns  
para todas as estacións 
intermodais. 
 
Demandamos, tamén… 
 
Presidencia 
 
Señora Vieito, vaia acabando. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
… continuidade nas obras de 
rehabilitación da fábrica de 
Tabacos que, entendemos que é 
un equipamento xudicial básico 
para esta cidade.  
 
En canto á política cultural,… 
 
Ás vinte horas e vinte e seis 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
 
 
… é necesario, tamén, que a 
Xunta de Galicia aumente a súa 
participación no Consorcio de 
Promoción da Música, xa que a 
finalidade principal deste 
consorcio céntrase especialmente, 
na Orquesta Sinfónica de Galicia. 
 
Ademais é unha obriga… 
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Presidencia 
 
Señora Vieito, temos que ir 
acabando. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Grazas. 
 
…obriga da Xunta, de realizar esa 
aportación, como mínimo, similar 
á   que  fai o Concello, que a 
Xunta vén incumprindo 
reiteradamente, polo que 
propoñemos aumentar  esa 
transferencia de 400.000 euros. 
 
En relación con políticas 
medioambientais, poñemos, 
digamos, a cuestión enriba da 
mesa, de que se produce unha 
clara inexistencia de proxectos 
concretos especifícos para a 
cidade. Por exemplo… 
 
Presidencia 
 
Señora Vieito, é o tercer aviso 
para que vaia acabando. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Xa acabei. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pasamos, entón, á última pregunta 
oral do Bloque Nacionalista 
Galego, relativa a 
descentralización dos servizos 
sociais. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre 

Presidencia 
 
Señora Vieito, temos que ir 
acabando. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Grazas. 
 
…obriga da Xunta, de realizar 
esa aportación, como mínimo, 
similar á que Concello que a 
Xunta vén incumprindo 
reiteradamente, polo que 
propoñemos aumentar  esa 
transferencia de 400.000 euros. 
 
En relación con políticas 
medioambientais, poñemos, 
digamos, a cuestión enriba da 
mesa, de que se produce unha 
clara inexistencia de proxectos 
concretos especifícos para a 
cidade. Por exemplo… 
 
Presidencia 
 
Señora Vieito, é o tercer aviso 
para que vaia acabando. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Xa acabei. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pasamos, entón, á última 
pregunta oral do Bloque 
Nacionalista Galego, relativa a 
descentralización dos servizos 
sociais. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre 
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descentralización de servicios 
sociales. 
Señora Veira González 
 
Cando ten pensado o Goberno 
Municipal, descentralizar os 
servizos sociais? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Boa noite a todos e, por suposto, 
Feliz Ano Novo. 
 
A las veinte horas y veintisiete 
minutos entran en el  Salón de 
Sesiones las señoras Padín 
Fernández y Neira Fernández. 
 
Ben. Este Goberno, no seu 
momento, elaborou o Plan de 
reorganización das unidades de 
atención social, que pasou por 
distintas fases, onde estivo 
contemplado polo servicio de 
atención inmediata, a reducción 
das listas de agarda e, por suposto, 
tamén, a descentralización que se 
executará neste ano. 
 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, espero que así sexa, 
porque trouxemos un rogo oral a 
este Pleno no que demadabamos 
precisamente iso. E por que 
demandabamos que se 
descentralicen os servizos sociais 
municipais? Porque precisamente, 
foron, bueno, centralizados. En 
maio de 2013, o goberno 
municipal, é máis, do Partido 
Popular, executou o 
desmantelamento dos Servizos 
Sociais da cidade, os servizos 

descentralización de servicios 
sociales. 
Señora Veira González 
 
Cando ten pensado o Goberno 
Municipal, descentralizar os 
servizos sociais? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Boa noite a todos e, por suposto, 
Feliz Ano Novo. 
 
Ás vinte horas e vinte e sete 
minutos entran no Salón de 
Sesións as señoras Padín 
Fernández e Neira Fernández. 
 
Ben. Este Goberno, no seu 
momento, elaborou o Plan de 
reorganización das unidades de 
atención social que pasou por 
distintas fases, onde estivo 
contemplado polo servicio de 
atención inmediata, a reducción 
das listas de agarda e, por 
suposto, tamén, a 
descentralización que se 
executará neste ano. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, espero que así sexa, 
porque trouxemos un rogo oral a 
este Pleno no que demadabamos 
precisamente iso. E por que 
demandabamos que se 
descentralicen os servizos sociais 
municipais? Porque 
precisamente, foron, bueno, 
centralizados. En maio de 2013, o 
goberno municipal, é máis, do 
Partido Popular, executou o 
desmantelamento dos Servizos 
Sociais da cidade, os servizos 
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sociais comunitarios básicos nos 
servizos da cidade, nunha decisión 
que nós a entendemos como 
contraria ao que indiquen as 
persoas expertas, pero tamén a 
lexislación, porque fixo 
desaparecer a persoal profesional 
de referencia. Una modificación 
na estrutura dos Servizos Sociais 
Municipais que marcou, desde 
logo, un antes… 
 
A las veinte horas y veintinueve 
minutos se asuenta del Salón de 
Sesiones la señora Cid Castro. 
 
…e un despois. Con esta 
reestruturación, o goberno do 
señor Negreira eliminou o 
principio de descentralización e 
proximidade dos Servizos Sociais, 
pois, os servizos que até ese 
momento, se prestaban nos 
centros cívicos, foron 
centralizados en tres puntos da 
cidade, en Monte Alto, Agra e 
Catro Camiños, como están até de 
agora,  no lugar de levar a 
atención para as persoas. 
 
O Partido Popular afastou os 
Servizos  Sociais precisamente, 
aos quen os precisa. O Goberno 
Municipal daquela, eliminou o 
profesional de referencia, ao que 
alude a lexislación, tanto o 
Decreto 99/2012, polo que se 
regulan os Servicios  Sociais 
Comunitarios, que precisamente 
no seu artigo 4 salienta o dereito 
das persoas usuarias, a tere 
asignada unha persoa profesional 
de referencia, que actúe como 
interlocutora principal e que 
asegure a coherencia na 

sociais comunitarios básicos nos 
servizos da cidade, nunha 
decisión que nós a entendemos 
como contraria ao que indiquen 
as persoas expertas, pero tamén a 
lexislación, porque fixo 
desaparecer a persoal profesional 
de referencia. Una modificación 
na estrutura dos Servizos Sociais 
Municipais que marcou, desde 
logo, un antes… 
 
Ás vinte horas e vinte e nove 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Cid Castro. 
 
…e un despois. Con esta 
reestruturación, o goberno do 
señor Negreira eliminou o 
principio de descentralización e 
proximidade dos Servizos Sociais, 
pois, os servizos que até ese 
momento, se prestaban nos 
centros cívicos, foron 
centralizados en tres puntos da 
cidade, en Monte Alto, Agra e 
Catro Camiños, como están até de 
agora,  no lugar de levar a 
atención para as persoas. 
 
O Partido Popular afastou os 
Servizos  Sociais precisamente, 
aos quen os precisa. O Goberno 
Municipal daquela, eliminou o 
profesional de referencia, ao que 
alude a lexislación, tanto o 
Decreto 99/2012, polo que se 
regulan os Servicios  Sociais 
Comunitarios, que precisamente 
no seu artigo 4 salienta o dereito 
das persoas usuarias, a ter 
asignada unha persoa profesional 
de referencia, que actúe como 
interlocutora principal e que 
asegure a coherencia na 
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intervención e, tamén, a Lei 
13/2003 de Servizos Sociais de 
Galicia refírese, precisamente a 
profesional de referencia.  
 
Tres anos e medio, despois desa 
reestruturación, esta decisión, 
ademais, como diciamos que 
contradecía as leis sinaladas, tense 
amosado absolutamente ineficaz e 
prexudicial, precisamente, para as 
persoas usuarias deses servizos 
municipais, dado que a decisión 
política, adoptada polo Goberno 
Municipal anterior, é máis do 
Partido Popular, de centralizar os 
Servizos Socias Municipais, ainda 
vixente, vai contra o principio de 
proximidade e descentralización. 
Bueno, pois, cremos que cómpre 
xa, actuar e volvemos a solicitarlle 
e seguimos solitándolle… 
 
 
A las veinte horas y treinta 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandíio. 
 
… e, preguntaremos as veces que 
sexa necesario, por isto, no Pleno, 
pois, este Goberno Municipal que 
efectivamente, como digo, ainda 
non executou a descentralización, 
bueno, que volva a levar a 
atención cara ás persoas e, que 
achegue, de novo, eses servizos 
sociais aos Centros Cívicos, como 
tamén é certo que xa prometeu en 
varias ocasións. É algo que 
efectivamente, as persoas usuarias 
están agardando. 
 
Nada  máis. 
 
Señora Cameán Calvete 

intervención e, tamén a Lei 
13/2003 de Servizos Sociais de 
Galicia refírese, precisamente a 
profesional de referencia.  
 
Tres anos e medio, despois desa 
reestruturación, esta decisión, 
ademais, como diciamos que 
contradecía as leis sinaladas, 
tense amosado absolutamente 
ineficaz e prexudicial, 
precisamente, para as persoas 
usuarias deses servizos 
municipais, dado que a decisión 
política, adoptada polo Goberno 
Municipal anterior, é máis do 
Partido Popular, de centralizar os 
Servizos Socias Municipais, ainda 
vixente, vai contra o principio de 
proximidade e descentralización, 
bo, pois, cremos que cómpre xa, 
actuar e volvemos a solicitarlle e 
seguimos solitándolle… 
 
Ás vinte horas e trinta minutos 
entra no Salón de Sesións o 
señor Díaz Grandíio. 
 
… e, preguntaremos as veces que 
sexa necesario, por isto, no Pleno, 
pois, este Goberno Municipal que 
efectivamente, como digo, ainda 
non executou a descentralización, 
bo, que volva a levar a atención 
cara ás persoas e, que achegue, 
de novo, eses servizos sociais aos 
Centros Cívicos, como tamén é 
certo que xa prometeu en varias 
ocasións. É algo que 
efectivamente, as persoas 
usuarias están agardando. 
 
Nada  máis. 
 
Señora Cameán Calvete 
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Ben. Coincidimos con vostedes na 
importancia que ten este tema. A 
importancia da descentralización 
dos Servizos Sociais e, por iso de 
que chegamos ao Concello, o 
primeiro que fixemos foi manter 
unha xuntanza coas propias 
traballadoras sociais  do Servizo. 
Dende logo, para coñecer e saber 
de primeira man, cal era o estado 
en que se atopaba o servizo. 
 
A raíz desta xuntanza, comezamos 
a traballar conxuntamente con elas 
e elaboramos, como dicía 
anteriormente, ese Plan de 
Reorganización das Unidades de 
Atención Social. Pero primeiro, o 
urxente, dende logo, era actuar 
sobre a vergoñenta  listaxe da 
garda que existía nesta cidade. 
Lembremos que en xuño de 2015, 
cando este goberno entrou neste 
Concello, as persoas agardaban 
catro meses para ter unha primeira 
entrevista cunha traballadora 
social. 
 
Entendimos, nese momento, creo 
humildemente que acertadamente, 
que de pouco serviría e, ás 
persoas, ter as traballadoras 
sociais nos Centros Cívicos, se 
tiñan que contiuar agardando eses 
catro meses por unha (…), ainda 
que dito así, poida soar como algo 
completamente sinxelo, esta 
redución das listas de agarda, que 
insisto, xa comentei neste Pleno. 
Pero os datos son os que son. 
Pasaron de catro meses en 
atención inmediata e a… como 
máximo, 15 días de agarda. 
Levou, efectivamente o seu 

 
Ben. Coincidimos con vostedes na 
importancia que ten este tema. A 
importancia da descentralización 
dos Servizos Sociais e, por iso de 
que chegamos ao Concello, o 
primeiro que fixemos foi manter 
unha xuntanza coas propias 
traballadoras sociais  do Servizo. 
Dende logo, para coñecer e saber 
de primeira man, cal era o estado 
en que se atopaba o servizo. 
 
A raíz desta xuntanza, comezamos 
a traballar conxuntamente con 
elas e elaboramos, como dicía 
anteriormente, ese Plan de 
Reorganización das Unidades de 
Atención Social. Pero primeiro, o 
urxente, dende logo, era actuar 
sobre a vergoñenta  listaxe da 
garda que existía nesta cidade. 
Lembremos que en xuño de 2015, 
cando este goberno entrou neste 
Concello, as persoas agardaban 
catro meses para ter unha 
primeira entrevista cunha 
traballadora social. 
 
Entendimos, nese momento, creo 
humildemente que acertadamente, 
que de pouco serviría e, ás 
persoas, ter as traballadoras 
sociais nos Centros Cívicos, se 
tiñan que contiuar agardando 
eses catro meses por unha (…), 
ainda que dito así, poida soar 
como algo completamente sinxelo, 
esta redución das listas de 
agarda, que insisto, xa comentei 
neste Pleno, pero os datos son os 
que son. Pasaron de catro meses 
en atención inmediata e a… como 
máximo, 15 días de agarda. 
Levou, efectivamente o seu tempo.  
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tempo.  
 
E o siguiente que se fixo despois 
de pór en marcha ese servizo de 
atención inmediata e de revertir 
esas listas de agarda que se 
mantiñan co Partido Popular, pois, 
foi dotar ás persoas en situacións 
de vulnerabilidade social, de 
recursos que lle premitisen ter un 
dos nosos obxectivos 
fundamentais, que é a autonomía 
persoal. Estamos falando do que é 
a Renda Social Municipal. E 
como ben saben, esta Renda, 
implautouse ao finais do 2016, 
pero tamén precisou unha 
reorganización do servizo e, 
obviamente como os cambios e 
como todas as medidas novidosas, 
que se poñen en marcha, pois, 
precisan un tempo para asentarse 
e, sobre todo, para estabilizarse. 
 
Despois de algo máis dun ano e 
medio de mandato e, á vista dos 
datos, non creo que hoxe, nos 
poidan acusar de falta de 
actuación. Sen embargo, si que 
consideramos que, bueno, é unha 
cuestión relevante, que temos que 
levar a cabo, como non pode ser 
doutra maneira. Si, que insisto, na 
idea de que non queriamos, no seu 
momento, ni debíamos empezar a 
casa polo tellado, por 
responsabilidade e, dende logo, 
tamén, por boa xestión, pois, 
quixemos acometer primeiro estes 
cambios que eran necesarios e 
imprescindibles, para que 
posteriormente, pois ,si, poidamos 
levar a cabo esa necesaria 
descentralización. Por lei, por 
cumprimento da lei, pero, sobre 

 
 
E o siguiente que se fixo despois 
de pór en marcha ese servizo de 
atención inmediata e de reverter 
esas listas de agarda que se 
mantiñan co Partido Popular, 
pois, foi dotar ás persoas en 
situacións de vulnerabilidade 
social, de recursos que lle 
premitisen ter un dos nosos 
obxectivos fundamentais, que é a 
autonomía persoal. Estamos 
falando do que é a Renda Social 
Municipal. E como ben saben, 
esta Renda, implautouse ao finais 
do 2016, pero tamén precisou 
unha reorganización do servizo e, 
obviamente como os cambios e 
como todas as medidas novidosas, 
que se poñen en marcha, pois, 
precisan un tempo para asentarse 
e, sobre todo, para estabilizarse. 
 
Despois de algo máis dun ano e 
medio de mandato e, á vista dos 
datos, non creo que hoxe, nos 
poidan acusar de falta de 
actuación. Sen embargo, si que 
consideramos que, bo, é unha 
cuestión relevante, que temos que 
levar a cabo, como non pode ser 
doutra maneira. Si, que insisto, na 
idea de que non queriamos, no 
seu momento, ni debíamos 
empezar a casa polo tellado, por 
responsabilidade e, dende logo, 
tamén, por boa xestión, pois, 
quixemos acometer primeiro estes 
cambios que eran necesarios e 
imprescindibles, para que 
posteriormente, pois, si, poidamos 
levar a cabo esa necesaria 
descentralización. Por lei, por 
cumprimento da lei, pero sobre 
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todo, porque premite que estes 
servizos que son esenciais e 
básicos, sexan moitos máis 
cercanos  á cidadanía. Neste 
momento, insisto, podemos 
asegurar que durante este ano, 
durante o 2017, vaise a facer 
efectiva a descentralización, 
efectivamente, das unidades de 
atención social. 
 
Máis nada. Grazas. 
 
A las veinte horas y treinta y 
cuatro minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pasamos, entón, ás preguntas orais 
do Grupo Municipal Socialista. 
 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Empezando polo tecido social e 
comercial da cidade. 
 
Primera.- Pregunta oral sobre el 
tejido social y comercial de la 
ciudad. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Si. Podo? Si. 
 

todo, porque premite que estes 
servizos que son esenciais e 
básicos, sexan moitos máis 
cercanos  á cidadanía. Neste 
momento, insisto, podemos 
asegurar que durante este ano, 
durante o 2017, vaise facer 
efectiva a descentralización, 
efectivamente, das unidades de 
atención social. 
 
Máis nada. Grazas. 
 
Ás vinte horas e trinta e catro 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Veira González. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pasamos, entón, ás preguntas 
orais do Grupo Municipal 
Socialista. 
 
Preguntas orales do Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Empezando polo tecido social e 
comercial da cidade. 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre o 
tecido social e comercial da 
cidade. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Si. Podo? Si. 
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¿Qué medidas hará efectivas para 
asegurar que el tejido asociativo y 
comercial de la ciudad no vuelva a 
encontrarse en una situación tan 
precaria como en el año 2016? 
 
Señor Lema Suárez 
 
As medidas están descritas no 
Anexo de Subvencións. No 
proxecto de Orzamentos para 
2017, que está  a súa disposición e 
que, ademais, pode vostede 
emendar ao seu Grupo cando así o 
dispoña. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Pues, gracias, por la invitación. 
 
Si podemos enmendarla, le 
aseguro que yo lo haré. No va a 
quedar porque yo no haga el 
trabajo. 
 
Pero básicamente, hay una 
constante que ha salido en este 
Pleno varias veces y que ha salido 
durante los últimos meses, 
también varias veces, que es la 
inacción e, igual que decía hace 
poco Meryl Streep en un discurso, 
que la falta de respeto lleva a la 
falta de respeto, pues, lo mismo, 
la inacción lleva a la inacción. Y 
no es simplemente que este Grupo 
Municipal Socialista tenga la 
sensación… 
 
A las veinte horas y treinta y 
cinco minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Lorenzo Torres. 
 
… y la certeza de que hay 

¿Qué medidas fará efectivas para 
asegurar que o tecido asociativo e 
comercial da cidade non volva 
atoparse nunha situación tan 
precaria como no ano 2016? 
 
Señor Lema Suárez 
 
As medidas están descritas no 
Anexo de Subvencións. Non 
proxecto de Orzamentos para 
2017, que está a súa disposición e 
que, ademais, pode vostede 
emendar ao seu Grupo cando así o 
dispoña. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Pois, grazas, pola invitación. 
 
Se podemos emendala, asegúrolle 
que eu o farei. Non vai quedar 
porque eu non faga o traballo. 
 
 
Pero basicamente, hai unha 
constante que saíu neste Pleno 
varias veces e que saíu durante os 
últimos meses, tamén varias 
veces, que é a inacción e, igual 
que dicía hai pouco Meryl Streep 
nun discurso, que a falta de 
respecto leva á falta de respecto, 
pois, o mesmo, a inacción leva á 
inacción. E non é simplemente 
que este Grupo Municipal 
Socialista teña a sensación… 
 
 
Ás vinte horas e trinta e cinco 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
…e a certeza de que hai 
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muchísimas, muchísimos fallos en 
la gestión, en la no acción de los 
trabajos o de los presupuestos y de 
las previsiones presupuestarias, 
tanto de asociaciones como de 
tejido asociativo, en general, 
como del tejido asociativo de 
comercio, en particular, sino que 
se constata  a través de cuestiones 
que son objetivas y cuantificables. 
Por ejemplo, por  primera vez en 
la historia de una asociación como 
(…), tuvieron que solicitar una 
línea de crédito para hacer frente a 
los pagos de su asociación, porque 
no fueron capaces… 
 
A las veinte horas y  treinta y 
seis minutos entran en el Salón 
de Sesiones el Excmo. Sr. 
Alcalde y la señora Cid Castro. 
 
… de conseguir que el convenio  
llegase en tiempo y forma. 
 
La Federación Coruñesa de 
Comerciantes ha tenido y tiene un 
problema importante, porque no 
podía hacer frente al pago de sus 
deudas, porque no tenía, todavía 
concertado, había llegado a su 
caja, a su cuenta, el convenio 
firmado con el Ayuntamiento y al 
mismo tiempo, no podía 
solicitarlo. Tivo una envolvente 
que nunca se acaba.  Y a eso nos 
referimos, en que hay una serie de 
cuestiones que transcienden más 
allá de lo político y que entran 
directamente en la esfera del 
trabajo y de la gestión del día a 
día… 
 
A las veinte horas y treinta y 
siete minutos entra en el Salón 

moitísimas, moitísimos fallos na 
xestión, na non acción dos 
traballos ou dos orzamentos e das 
previsións orzamentarias, tanto 
de asociacións como de tecido 
asociativo en xeral, como do 
tecido asociativo de comercio en 
particular, senón que se constata  
a través de cuestións que son 
obxectivas e cuantificables. Por 
exemplo, por primeira  vez na 
historia dunha asociación como 
(…), tiveron que solicitar unha 
liña de crédito para facer fronte 
aos pagos da súa asociación, 
porque non foron capaces… 
 
Ás vinte horas e  trinta e seis 
minutos entran no Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde e a 
señora Cid Castro. 
 
…de conseguir que o convenio  
chegase en tempo e forma. 
 
A Federación Coruñesa de 
Comerciantes tivo e ten un 
problema importante, porque non 
podía facer fronte ao pago das 
súas débedas, porque non tiña, 
todavía concertado, non chegara 
á súa caixa, á súa conta, o 
convenio asinado co Concello e 
ao mesmo tempo, non podía 
solicitalo. Tivo unha envolvente 
que nunca se acaba.  E a iso 
referímonos, en que hai unha 
serie de cuestións que 
transcienden máis aló do político 
e que entran directamente na 
esfera do traballo e da xestión do 
día a día… 
 
Ás vinte horas e trinta e sete 
minutos entra no Salón de 
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de Sesiones la señora Veira 
González. 
 
… Con  lo cual, desde el Partido 
Socialista tenemos miedo y 
tenemos esa precaución, de que 
tanto la Asociación de 
Comerciantes que estamos 
anunciando aquí, como las 
diferentes asociaciones del  tejido 
socio sanitario, de importancia 
vital para esta ciudad, que como 
decía antes mi compañera, Mar 
Barcón, conforman un modelo de 
ciudad que así está establecido, no 
puedan llegar a buen término, 
como simplemente viene 
ocurriendo, desde el principio de 
los tiempos de la era democrática 
de los Ayuntamientos. 
 
Y eso es, precisamente, lo que 
Pleno tras Pleno, moción tras 
moción y pregunta tras pregunta, 
subyace en cada una de nuestras 
intervenciones en este Pleno. 
¿Qué medidas se van a tomar, 
para que esa gestión, esa gestión 
de lo cotidiano, de lo diario, 
suceda con la tranquilidad, al 
margen de la adversidad política? 
¿Cómo vamos a asegurarnos que, 
por ejemplo, el bono-taxi, no 
tendrán que volver a esperar seis 
meses para hacer uso del bono-
taxi? ¿Cómo vamos a asegurarnos 
de que el talón restaurante va a 
llegar a tiempo, el pago de los 
proveedores de los diferentes 
restaurantes que acogen este 
programa? ¿Cómo van a hacer los 
comerciantes que todavía no 
saben, si van a ser parte de una 
campaña de comercio organizada, 
o simplemente van a estar a la 

Sesións a señora Veira González. 
 
 
… Co  cal, desde o Partido 
Socialista temos medo e temos esa 
precaución, de que tanto a 
Asociación de Comerciantes que 
estamos a anunciar aquí, como as 
diferentes asociacións do  tecido 
socio sanitario, de importancia 
vital para esta cidade, que como 
dicía antes a miña compañeira, 
Mar Barcón, conforman un 
modelo de cidade que así está 
establecido, non poidan chegar a 
bo termo, como simplemente vén 
ocorrendo, desde o principio dos 
tempos da era democrática dos 
Concellos. 
 
 
E iso é, precisamente, o que Pleno 
tras Pleno, moción tras moción e 
pregunta tras pregunta, subxace 
en cada unha das nosas 
intervencións neste Pleno. Que 
medidas vanse a tomar, para que 
esa xestión, esa xestión do cotián, 
do diario, suceda coa 
tranquilidade, á marxe da 
adversidade política? Como imos 
asegurarnos que, por exemplo, o 
bono-taxi, non terán que volver 
esperar seis meses para facer uso 
do bono-taxi? Como imos 
asegurarnos de que o talón 
restaurante vai chegar a tempo, o 
pago dos provedores dos 
diferentes restaurantes que 
acollen este programa? Como van 
facer os comerciantes que aínda 
non saben, se van ser parte dunha 
campaña de comercio 
organizada, ou simplemente van 
estar á demanda dunha 
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demanda de una Concejalía? 
¿Cómo van a hacer frente a esa 
planificación, o simplemente a ese 
cobro que les garantiza el que 
puedan continuar?  
 
Entonces, en esto se  basan estas 
preguntas, pero en definitiva, en 
esto se basan, yo me atrevería a 
decir, la mayor parte de las 
intervenciones que hemos hecho 
en este Salón de Plenos… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Longueira. 
 
 
Señora Longueira Castro 
 
Termino ya, señor Alcalde.  
 
…en este Salón de Plenos los 
últimos meses. ¿Cómo podemos 
asegurar que todo va a seguir 
funcionando? 
 
Muchas gracias.  
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben, señora Longueira, nós 
compartimos a súa fonda 
preocupación pola xestión dos 
convenios nominativos e teño que 
decir, ademais, que hai unha 
ferramenta perfecta para 
asegurarse que se tramitan, en 
tempo e forma. É a aprobación do 
orzamento inicial. Para facer, para 
esta aprobación do orzamento 
inicial,… 
 
A las veinte horas y treinta y 
nueve minutos se ausenta del 

Concellería? Como van facer 
fronte a esa planificación, ou 
simplemente a ese cobro que lles 
garante o que poidan continuar?  
 
 
Entón, nisto baséanse   estas 
preguntas, pero en definitiva, 
nisto baséanse, eu atreveríame a 
dicir, a maior parte das 
intervencións que fixemos neste 
Salón de Plenos… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Termino xa, señor Alcalde.  
 
…neste Salón de Plenos os 
últimos meses. Como podemos 
asegurar que todo vai seguir 
funcionando? 
 
Moitas grazas.  
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben, señora Longueira, nós 
compartimos a súa fonda 
preocupación pola xestión dos 
convenios nominativos e teño que 
decir, ademais, que hai unha 
ferramenta perfecta para 
asegurarse que se tramitan, en 
tempo e forma. É a aprobación do 
orzamento inicial. Para facer, 
para esta aprobación do 
orzamento inicial,… 
 
Ás vinte horas e trinta e nove 
minutos auséntase do Salón de 
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Salón de Sesiones la señora 
García Gómez. 
 
… é conveniente que os Grupos 
que poden posibilitar, temos unha  
situación de maioría neste Pleno, 
fagan emendas. Entón, en canto 
enlacemos este argumento, donde 
vostedes citaba antes, da inacción, 
pois, algo sucede co Partido 
Socialista, porque non presentou, 
en absoluto, ningunha moción á 
proposta de orzamentos do Grupo 
do Goberno.  
 
Entón, pregúntese vostede, tamén,  
qué pode facer o seu partido, 
respecto da súa propia inacción, 
porque creo tamén, que esta 
inacción súa, vai concatenando 
outras inaccións posteriores. 
Entón, a nós resultanos bastante 
complicado, aprobar un 
orzamento sen os apoios 
necesarios e eses apoios 
necesarios, tamén, están en parte 
nas súas mans e resulta que 
vostedes non fan ningún tipo de 
achegas á proposta do orzamento. 
Eu tamén lle pregunto a vostede 
pola súa propia inacción. 
 
En todo caso e indo xa, á materia, 
máis en concreto, direille que 
todas aquelas asociacións, en 
concreto sete, que suscitaron un 
pago anticipado dos seus 
convenios, foilles outorgado ese 
pago, antes do 31 de decembro 
que é a data disposta para ese 
pagamento. Despois, teñen até 
febreiro, como vostede sabe, 
según a Lei de Subvencións para 
acusar  ou certificar, que 
acometeron as accións que dixen 

Sesións a señora García Gómez. 
 
 
… é conveniente que os Grupos 
que poden posibilitar, temos unha  
situación de maioría neste Pleno, 
fagan emendas. Entón, en canto 
enlacemos este argumento, donde 
vostedes citaba antes, da 
inacción, pois, algo sucede co 
Partido Socialista, porque non 
presentou, en absoluto, ningunha 
moción á proposta de orzamentos 
do Grupo do Goberno.  
 
Entón, pregúntese vostede, tamén,  
qué pode facer o seu partido, 
respecto da súa propia inacción, 
porque creo tamén, que esta 
inacción súa, vai concatenando 
outras inaccións posteriores. 
Entón, a nós resultanos bastante 
complicado, aprobar un 
orzamento sen os apoios 
necesarios e eses apoios 
necesarios, tamén, están en parte 
nas súas mans e resulta que 
vostedes non fan ningún tipo de 
achegas á proposta do orzamento. 
Eu tamén lle pregunto a vostede 
pola súa propia inacción. 
 
En todo caso e indo xa, á materia, 
máis en concreto, direille que 
todas aquelas asociacións, en 
concreto sete, que suscitaron un 
pago anticipado dos seus 
convenios, foilles outorgado ese 
pago, antes do 31 de decembro 
que é a data disposta para ese 
pagamento. Despois, teñen até 
febreiro, como vostede sabe, 
según a Lei de Subvencións para 
acusar  ou certificar que 
acometeron as accións que dixen 
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que din, na súa memoria inicial. 
Polo tanto, esa situación que 
vostede dice, non se axusta, en 
absoluto, á realidade, como 
tampouco se axusta o que dice 
vostede, dese aval bancario que, 
en todo caso, tampoco nós somos 
responsables de como xestionan 
terceiros as súas subvencións, nin 
pensamos asumir, desde logo, ese 
tipo de cuestións; o que tamén 
sucede agora, bastante curioso. 
 
E despois, hai unha pregunta do 
Partido Popular, referente a este 
asunto e que ademais, desas sete 
entidades… 
 
A las veinte horas y cuarenta  y 
un minutos entran en el Salón 
de Sesiones  las señoras Gallego 
Neira y Vázquez Freire y el 
señor Fernández Prado. 
 
… que recibiron ese (…) 
municipal que solicitaron en 
tempo e forma, como vostede 
dice, houbo outras once entidades 
que non chegaron a asinar 
convenio, entre outras cousas, 
curiosamente, porque non existen 
o porque non tiñan xustificado 
previamente as accións de anos 
anteriores, co cal, unha vez máis, 
a mín gustaríame que esa inacción 
se concretase, no seu caso, no 
caso do seu Partido, cando apoian 
emendas do Partido Popular, 
como foi até o ano  pasado. En 
cando menos, molestarse en saber, 
se esas entidades están ou non 
están en vigor, porque resulta que 
se non están, entón o que (…) un 
problema de inacción á hora de, 
tal vez, mirar (…) cal é o rexistro 

que din, na súa memoria inicial. 
Polo tanto, esa situación que 
vostede di, non se axusta, en 
absoluto, á realidade, como 
tampouco se axusta o que di 
vostede, dese aval bancario que, 
en todo caso, tampoco nós somos 
responsables de como xestionan 
terceiros as súas subvencións, nin 
pensamos asumir, desde logo, ese 
tipo de cuestións; o que tamén 
sucede agora, bastante curioso. 
 
E despois, hai unha pregunta do 
Partido Popular, referente a este 
asunto e que ademais, desas sete 
entidades… 
 
Ás vinte horas e coarenta  e un 
minutos entran no Salón de 
Sesións  as señoras Gallego 
Neira e Vázquez Freire e o señor 
Fernández Prado. 
 
… que recibiron ese (…) 
municipal que solicitaron en 
tempo e forma, como vostede dice, 
houbo outras once entidades que 
non chegaron a asinar convenio, 
entre outras cousas, 
curiosamente, porque non existen 
o porque non tiñan xustificado 
previamente as accións de anos 
anteriores, co cal, unha vez máis, 
a mín gustaríame que esa 
inacción se concretase, no seu 
caso, no caso do seu Partido, 
cando apoian emendas do Partido 
Popular, como foi até o ano  
pasado. En cando menos, 
molestarse en saber, se esas 
entidades están ou non están en 
vigor, porque resulta que se non 
están, entón o que (…) un 
problema de inacción á hora de, 
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de entidades que seguen en activo, 
que non foi exactamente o que 
sucedeu.  
 
 
Pero volvamos un pouquiño coa 
inacción, a inacción tamén súa, 
como oposición. Vostedes o ano 
pasado, falando de cuestións de 
dinamización comercial, digamos, 
engadiron dúas emendas ao Plan 
de (…) comercial, que eran de 
imposible aplicación. Unha delas, 
porque non tiñan vostedes 
definido, nin tan sequera, un 
mínimo proxecto de actuación que 
era o referido ao (…), ningunha; 
cando digo unha, digo ningunha, 
cero. Una inacción bastante (…) 
pola súa parte. 
 
E outra de 130.000 euros, por 
certo, a un programa de relevo 
xeneracional, que non tiña nengún 
tipo de público obxectivo e que, 
ademais replicaban de xeito 
idéntico unha iniciativa 
semellante, por non decir idéntica 
(…) da Xunta de Galicia e que, en 
definitiva, resultou nunha 
inmobilización, dun total, 
aproximadamente, dun 40% en 
porcentaxe de orzamento de 
comercio, ou dun dos (…)  mil 
euros. Polo tanto, o da inacción, 
señora Longueira, empecen 
vostedes por miralo na súa propia 
casa. 
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 

tal vez, mirar (…) cal é o rexistro 
de entidades que seguen en 
activo, que non foi exactamente o 
que sucedeu.  
 
Pero volvamos un pouquiño coa 
inacción, a inacción tamén súa, 
como oposición. Vostedes o ano 
pasado, falando de cuestións de 
dinamización comercial, digamos, 
engadiron dúas emendas ao Plan 
de (…) comercial, que eran de 
imposible aplicación. Unha delas, 
porque non tiñan vostedes 
definido, nin tan sequera, un 
mínimo proxecto de actuación que 
era o referido ao (…), ningunha; 
cando digo unha, digo ningunha, 
cero. Unha inacción bastante (…) 
pola súa parte. 
 
E outra de 130.000 euros, por 
certo, a un programa de relevo 
xeneracional, que non tiña 
nengún tipo de público obxectivo 
e que, ademais replicaban de 
xeito idéntico unha iniciativa 
semellante, por non decir idéntica 
(…) da Xunta de Galicia e que, en 
definitiva, resultou nunha 
inmobilización, dun total, 
aproximadamente, dun 40% en 
porcentaxe de orzamento de 
comercio, ou dun dos (…)  mil 
euros. Polo tanto, o da inacción, 
señora Longueira, empecen 
vostedes por miralo na súa propia 
casa. 
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
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Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE  sobre o Centro de 
Salud de Santa Lucía. 
 
Segunda.-Pregunta oral sobre el  
Centro de Salud de Santa Lucía. 
 

Intervenciones 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Cuándo tiene previsto que pueda 
entrar en servicio el Centro de 
Salud de Santa Lucía? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Como contestaba antes o 
compañeiro Xiao Varela, nós 
fixemos a nosa parte; ahora, 
correspondelle á  Xunta de Galicia 
facer a súa. Ainda que… 
 
A las veinte horas y cuarenta y 
tres minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
… invista o anexo (…) (…) 
investimentos do Orzamento da 
Xunta para 2017, non parece 
probable que neste ano, se consiga 
que a Xunta empece a facerse 
cargo das súas responsabilidades. 
 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno. Tenemos claro que si me 
contesta usted, señor Lema, ya sé 
lo que va a decir, porque va a 
echar balones fuera. La culpa es 
de todos los demás, de la Xunta, 
de Fomento, del PSOE, de las 
gaviotas que pasan por ahí 

Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE  sobre o Centro de 
Salud de Santa Lucía. 
 
Segunda.-Pregunta oral sobre el  
Centro de Saúde de Santa Lucía. 
 

Intervencións 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Cando ten previsto que poida 
entrar en servizo o Centro de 
Saúde de Santa Lucía? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Como contestaba antes o 
compañeiro Xiao Varela, nós 
fixemos a nosa parte; agora, 
correspondelle á  Xunta de 
Galicia facer a súa. Ainda que… 
 
Ás viente horas e coarenta e tres 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
… invista o anexo (…) (…) 
investimentos do Orzamento da 
Xunta para 2017, non parece 
probable que neste ano, se 
consiga que a Xunta empece a 
facerse cargo das súas 
responsabilidades. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo. Temos claro que se me 
contesta vostede, señor Lema, xa 
sei o que vai dicir, porque vai 
botar balóns fóra. A culpa é de 
todos os demais, da Xunta, de 
Fomento, do PSOE, das gaivotas 
que pasan por aí tamén, supoño. 
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también, supongo. No lo sé, no. 
 
Si se dedicaran a trabajar, en vez 
de echarle la culpa a todo el 
mundo, pues, a lo mejor, 
seguramente, no sería mejor, pero 
bueno… Sí, sí. Lo dije también 
con… 
 
Bueno, la verdad es que el Grupo 
Municipal Socialista quiere 
mostrar su preocupación por una 
actuación que se dilata en el 
tiempo, sin solución, mientras la 
ciudadanía sigue siendo atendida 
en instalaciones que se han 
quedado obsoletas, para prestar la 
debida atención sanitaria a los 
vecinos y vecinas de la Falperra y 
su entorno. Todos, en campañas 
electorales, nos comprometimos a 
mantener a los placeros y abordar 
este proyecto para hacer un nuevo 
mercado y un Centro de Salud. 
 
El PP dejó sin solución a los 
placeros y la Marea  los ha dejado 
en el limbo de la ilegalidad. Y 
estamos a comienzo de 2017 y 
seguimos sin saber qué va a pasar 
con la plaza, ni con el Centro de 
Salud. 
 
Nuestra ciudadanía necesita que 
se llegue ya a un acuerdo para que 
comiencen las obras y eso es lo 
que quiere, que dialoguemos y 
solucionemos este problema. 
Durante estos meses les hemos 
escuchado a ustedes proponer, que 
el centro se construya en el Paseo 
de los Puentes, a unos 500 metros, 
pero eso debe ser en Google 
Maps, porque luego, la verdad es 
que hay aceras, calles, edificios 

Non o sei, non. 
 
Se se dedicasen a traballar, no 
canto de botarlle a culpa a todo o 
mundo, pois, se cadra, 
seguramente, non sería mellor, 
pero bo… Si, si. O dixen tamén 
con… 
 
Bo, a verdade é que o Grupo 
Municipal Socialista quere 
mostrar a súa preocupación por 
unha actuación que se dilata no 
tempo, sen solución, mentres a 
cidadanía segue sendo atendida 
en instalacións que se quedaron 
obsoletas, para prestar a debida 
atención sanitaria aos veciños e 
veciñas da Falperra e a súa 
contorna. Todos, en campañas 
electorais, comprometémonos a 
manter aos placeiros e abordar 
este proxecto para facer un novo 
mercado e un Centro de Saúde. 
 
O PP deixou sen solución aos 
placeiros e a Marea  deixounos 
no limbo da ilegalidade. E 
estamos a comezo de 2017 e 
seguimos sen saber que vai pasar 
coa praza, nin co Centro de 
Saúde. 
 
A nosa cidadanía necesita que se 
chegue xa a un acordo para que 
comecen as obras e iso é o que 
quere, que dialoguemos e 
solucionemos este problema. 
Durante estes meses 
escoitámoslles a vostedes 
propoñer, que o centro se 
constrúa no Paseo das Pontes, a 
uns 500 metros, pero iso debe ser 
en Google Maps, porque logo, a 
verdade é que hai beirarrúas, 
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esquinas, semáforos y además, es 
una ubicación que no satisface a 
los usuarios del centro. Hemos 
escuchado a la Xunta asegurar, 
que  un edificio de alturas es 
inaccesible; argumento un poco 
absurdo, especialmente en esta 
ciudad donde el Centro de Salud 
de San José, pues, sabemos cómo 
es. 
 
En definitiva, lo que hemos 
escuchado es discutir, pero no 
hemos oído intentar llegar a un 
acuerdo. Seguramente en un 
mundo ideal, los centros de salud 
deberían ser de una sola planta; en 
un mundo ideal, puede, pero en el 
corazón de una ciudad compacta 
como esta, tal vez, la Xunta deba 
comprender que es preciso elegir 
entre lo ideal y lo posible y 
quedarse con esto último. En un 
mundo ideal, el modelo de plaza 
cubierta con un anexo de 7 pisos, 
ganaría premios arquitectónicos. 
Pero, tal vez, deban ustedes ceder 
y pensar que, además de gustarse, 
(...), deben facilitar la integración 
del centro  en el mercado, 
llegando a un punto intermedio. 
En un  mundo ideal, todos ustedes 
podían seguir exigiendo máximos, 
pero esa es la vida real y quienes 
les exigen son los vecinos y las 
vecinas. Les exigen que además 
de discutir, lleguen a acuerdos. 
Ellos y ellas, señor Ferreiro, son el 
único ideal al que deben servir, en 
interés de los coruñeses y 
coruñesas y su salud. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Teño que decirlle, señor Ferreiro, 

rúas, edificios esquinas, 
semáforos e ademais, é unha 
localización que non satisfai aos 
usuarios do centro. Escoitamos á 
Xunta asegurar, que  un edificio 
de alturas é inaccesible; 
argumento un pouco absurdo, 
especialmente nesta cidade onde 
o Centro de Saúde de San José, 
pois, sabemos como é. 
 
En definitiva, o que habemos 
escoitado é discutir, pero non 
oímos tentar chegar a un acordo. 
Seguramente nun mundo ideal, os 
centros de saúde deberían ser 
dunha soa planta; nun mundo 
ideal, pode, pero no corazón 
dunha cidade compacta como 
esta, talvez, a Xunta deba 
comprender que é preciso elixir 
entre o ideal e o posible e quedar 
con isto último. Nun mundo ideal, 
o modelo de praza cuberta cun 
anexo de 7 pisos, gañaría premios 
arquitectónicos. Pero, talvez, 
deban vostedes ceder e pensar 
que, ademais de gustarse, (…) 
deben facilitar a integración do 
centro  no mercado, chegando a 
un punto intermedio. Nun  mundo 
ideal, todos vostedes podían 
seguir esixindo máximos, pero esa 
é a vida real e quen lles esixe son 
os veciños e as veciñas. Esíxenlles 
que ademais de discutir, cheguen 
a acordos. Eles e elas, señor 
Ferreiro, son o único ideal ao que 
deben servir, en interese dos 
coruñeses e coruñesas e a súa 
saúde. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Teño que decirlle, señor Ferreiro, 
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que comparto boa parte do seu 
discurso, incluida a súa referencia 
ás gaviotas que imposibilitan 
chegar a acordos. 
 
Pero mire, o 9 de xaneiro… 
 
A las veinte horas y cuarenta y 
seis minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora García 
Gómez. 
 
… no xornal o Progreso de Lugo, 
Lara Méndez, alcaldesa a sazón 
desta cidade, do seu partido, ten 
este titular: “Lara Méndez acusa á 
Xunta de discriminar a Lugo nos 
orzamentos”. Se vostede quere 
consultar as edicións locais de 
calquera   xornal que se ocupe da, 
digamos, da actualidade viguesa, 
atopará vostede, constantemente 
titulares semellantes a este. Ou 
sea, administracións locais que 
básicamente acusan á Xunta de 
Galicia, de bloquear, de non 
facilitar ou de impedir que se 
leven a cabo os proxectos. Este 
que acabo de citarlle é do 9 de 
xaneiro; é dicir, de hai dous días. 
 
 
Entón, debe ser unha 
coincidencia, pero resulta que 
aquí, todas as grandes cidades 
galegas estamos tendo unha 
problemática semellante coa 
Xunta de Galicia, como dinámica 
de bloqueo e, efectivamente, a 
ninguén sorprende, porque é unha 
actuación xa histórica. Ou sea, o 
PP define bastante ben, discrimina 
quen son os propios e quen son os 
alleos. Indo máis ao caso, ao que 
nos ocupa de Santa Lucía. Dixo 

que comparto boa parte do seu 
discurso, incluida a súa 
referencia ás gaviotas que 
imposibilitan chegar a acordos. 
 
Pero mire, o 9 de xaneiro… 
 
Ás vinte horas e coarenta e seis 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora García Gómez. 
 
 
… no xornal o Progreso de Lugo, 
Lara Méndez, alcaldesa a sazón 
desta cidade, do seu partido, ten 
este titular: “Lara Méndez acusa 
á Xunta de discriminar a Lugo 
nos orzamentos”. Se vostede 
quere consultar as edicións locais 
de calquera   xornal que se ocupe 
da, digamos, da actualidade 
viguesa, atopará vostede, 
constantemente titulares 
semellantes a este. Ou sexa, 
administracións locais que 
básicamente acusan á Xunta de 
Galicia, de bloquear, de non 
facilitar ou de impedir que se 
leven a cabo os proxectos. Este 
que acabo de citarlle é do 9 de 
xaneiro; é dicir, de hai dous días. 
 
Entón, debe ser unha 
coincidencia, pero resulta que 
aquí, todas as grandes cidades 
galegas estamos tendo unha 
problemática semellante coa 
Xunta de Galicia, como dinámica 
de bloqueo e, efectivamente, a 
ninguén sorprende, porque é unha 
actuación xa histórica. Ou sexa, o 
PP define bastante ben, 
discrimina quen son os propios e 
quen son os alleos. Indo máis ao 
caso, ao que nos ocupa de Santa 
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vostede algo no que creo, que si 
que está, non exactamente, sendo 
coherente coa actuación do seu 
Partido. 
 
Fala vostede, fixo vostede 
referencia aos placeiros de Santa 
Lucía. Os placeiros de Santa 
Lucía están nunha situación de 
ilegalidade. Por que? Porque o seu 
partido, por exemplo, rexeitou 
concretamente, a posibilidade de 
aprobar unhas ordenanzas de 
mercados que facilitarían ou que 
posibilitarían que eses mesmos 
placeiros tivesen hoxe, a 
condición de precarios. Entón, eu 
creo que tamén, antes de falar hai 
que saber mínimamente, un (…) 
do que se fala ou ao que se refire, 
porque eu, esas ordenanzas, 
insisto, coas que o seu partido 
votou e tamén contra as que votou 
o Partido Popular, facilitarían que 
os placeiros de Santa Lucía e 
tamén, por certo, os de 
Adormideras que están  nunha 
situación idéntica, fosen agora 
mesmo placeiros de pleno dereito 
e non é, nin moito menos, o que 
sucede. 
 
Gasto de (…) que dixo vostede, 
en canto á disposición en volumes 
do mercado, respecto do centro de 
saude. A nós, como expuxo antes 
o compañeiro Xiao Varela, a 
Xunta de Galicia e a súa operativa 
con nós, foi unha mestura de 
incomparecencias negativas  e 
negativas sen xustificar. 
Efectivamente, descubrimos aquí, 
na Coruña que non existe 
posibilidade de facer un centro de 
salude en altura, contra os 

Lucía. Dixo vostede algo no que 
creo, que si que está, non 
exactamente, sendo coherente coa 
actuación do seu Partido. 
 
Fala vostede, fixo vostede 
referencia aos placeiros de Santa 
Lucía. Os placeiros de Santa 
Lucía están nunha situación de 
ilegalidade. Por que? Porque o 
seu partido, por exemplo, rexeitou 
concretamente, a posibilidade de 
aprobar unhas ordenanzas de 
mercados que facilitarían ou que 
posibilitarían que eses mesmos 
placeiros tivesen hoxe, a 
condición de precarios. Entón, eu 
creo que tamén, antes de falar hai 
que saber mínimamente, un (…) 
do que se fala ou ao que se refire, 
porque eu, esas ordenanzas, 
insisto, coas que o seu partido 
votou e tamén contra as que votou 
o Partido Popular, facilitarían 
que os placeiros de Santa Lucía e 
tamén, por certo, os de 
Adormideras que están  nunha 
situación idéntica, fosen agora 
mesmo placeiros de pleno dereito 
e non é, nin moito menos, o que 
sucede. 
 
Gasto de (…) que dixo vostede, en 
canto á disposición en volumes do 
mercado, respecto do centro de 
saude. A nós, como expuxo antes 
o compañeiro Xiao Varela, a 
Xunta de Galicia e a súa 
operativa con nós, foi unha 
mestura de incomparecencias 
negativas  e negativas sen 
xustificar. Efectivamente, 
descubrimos aquí, na Coruña que 
non existe posibilidade de facer 
un centro de saúde en altura, 
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exemplos que xa están, que xa 
existen nesta cidade ou noutras 
cidades da nosa contorna ou que 
coñecemos todos nós. E curioso, 
porque esta negativa, se nos 
informa, sen nengún tipo, 
digamos, de informe técnico que a 
sosteña, se non é unha declaración 
de palabras. E así nos dicen que 
simplemente, teñen que ir a unha 
exposición horizontal e non 
vertical.  A  nós que nos 
expliquen, en contra das 
evidencias que todos podemos 
observar, porque un centro de 
saúde non pode facerse en vertical 
ou ten que ser necesariamente en 
horizontal. Nós, desde logo, non 
compartimos esa idea, que 
entendemos que fai incompatibles 
os usos sanitarios e o uso de 
provisión de alimentos. E 
entendemos que para 
compatibilizalos teñen que estar 
separados e, polo tanto, que a 
única disposición posible é dun 
centro de saúde en vertical. Ainda 
así, a Xunta de Galicia segue 
tendo, hoxe en día, por suposto, a 
man tendida, ainda que, polo 
visto, nos orzamentos no estea 
contemplada esa posibilidade pola 
súa parte, para chegar a un acordo 
sobre esta cuestión. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
Pregunta del Partido Socialista 
PSOE sobre alleamento da 
Solana. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre 
enajenación de la Solana. 

contra os exemplos que xa están, 
que xa existen nesta cidade ou 
noutras cidades da nosa contorna 
ou que coñecemos todos nós. E 
curioso, porque esta negativa, se 
nos informa, sen nengún tipo, 
digamos, de informe técnico que a 
sosteña, se non é unha 
declaración de palabras. E así 
nos dicen que simplemente, teñen 
que ir a unha exposición 
horizontal e non vertical.  A  nós 
que nos expliquen, en contra das 
evidencias que todos podemos 
observar, porque un centro de 
Saúde non pode facerse en 
vertical ou ten que ser 
necesariamente en horizontal. 
Nós, desde logo, non compartimos 
esa idea, que entendemos que fai 
incompatibles os usos sanitarios e 
o uso de provisión de alimentos e 
entendemos que para 
compatibilizalos teñen que estar 
separados e, polo tanto, que a 
única disposición posible é dun 
centro de saúde en vertical. Ainda 
así, a Xunta de Galicia segue 
tendo, hoxe en día, por suposto, a 
man tendida, ainda que, polo 
visto, nos orzamentos no estea 
contemplada esa posibilidade 
pola súa parte, para chegar a un 
acordo sobre esta cuestión. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
Pregunta del Partido Socialista 
PSOE sobre alleamento da 
Solana. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre 
alleamento da Solana. 
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Intervenciones 
 
Señor Dapena Varela 
 
Dado que el posicionamiento de 
los Grupos ya, ha quedado 
concretado en el debate de las 
mociones, la moción era la 
pregunta. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Pregunta do Partido Popular sobre 
a reforma da cuberta do Estadio 
de Riazor. 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
 
Primera.- Pregunta oral sobre 
reforma de la cubierta del 
Estadio de Riazor. 
 

Intervenciones 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
¿Cuándo tiene previsto Xulio 
Ferreiro licitar la obra de 
reparación de la cubierta del  
Estadio de Riazor, que ya estaría 
finalizada de no haber renunciado 
al contrato adjudicado por el 
anterior gobierno municipal? 
 
Señor Sande García 
 
Pronto. Sempre en función dos 
prazos legais, básicamente, do 
proceso normal dunha obra desta 
magnitude e, desde logo, antes do 

 
 

Intervencións 
 
Señor Dapena Varela 
 
Dado que o posicionamento dos 
Grupos xa, quedou concretado no 
debate das mocións, a moción era 
a pregunta. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Pregunta do Partido Popular 
sobre a reforma da cuberta do 
Estadio de Riazor. 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre 
reforma da cuberta do Estadio de 
Riazor. 
 

Intervencións 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Cando ten previsto Xulio Ferreiro 
licitar a obra de reparación da 
cuberta do  Estadio de Riazor, 
que xa estaría finalizada de non 
renunciar ao contrato adxudicado 
polo anterior goberno municipal? 
 
 
Señor Sande García 
 
Pronto. Sempre en función dos 
prazos legais, básicamente, do 
proceso normal dunha obra desta 
magnitude e, desde logo, antes do 
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que vostedes indican nas súas 
declaracións. 
A las veinte horas y cincuenta 
minutos se ausenta el señor 
Ferreiro Seoane. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
O sea, la respuesta es pronto. Es 
genial esto. 
 
En fin, debe ser (…) 
coñecemento, humor e toda a 
historia. Bueno, vamos a ver. La 
reforma de la cubierta del Estadio 
de Riazor, voy a dirigirme al 
señor Alcalde, si no le parece mal, 
tendrá un retraso mínimo de tres 
años, ya que no estará terminada 
hasta mediados del 2020, en el 
mejor de los casos. Usted lo sabe. 
Cuando, de haberse respetado el 
contrato adjudicado por el 
Gobierno Popular, hace año y 
medio y anulado por la Marea, la 
nueva cubierta, que incluía 
saneamiento de toda la estructura 
metálica y el cambio de la 
cubierta de todo el estadio, estaría 
lista este año. Usted ha dicho que 
están trabajando en el 
anteproyecto, para licitar, a 
continuación, de forma conjunta 
el proyecto y la obra. Supongo 
que habrán consultado esto con el 
Interventor,  porque solo se puede 
iniciar de forma conjunta en casos 
muy especiales. Pero vamos a dar 
por hecho que han consultado y 
han tenido el visto bueno. 
Teniendo en cuenta que… 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
un minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones el señor Varela 

que vostedes indican nas súas 
declaracións. 
Ás vinte horas e cincuenta 
minutos auséntase o señor 
Ferreiro Seoane. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Ou sexa, a resposta é pronto. É 
xenial isto. 
 
En fin, debe ser (…) coñecemento, 
humor e toda a historia. Bo, imos 
ver. A reforma da cuberta do 
Estadio de Riazor, vou dirixirme 
ao señor Alcalde, se non lle 
parece mal, terá un atraso 
mínimo de tres anos, xa que non 
estará terminada ata mediados do 
2020, no mellor dos casos. 
Vostede sábeo. Cando, de haberse 
respectado o contrato adxudicado 
polo Goberno Popular, fai ano e 
medio e anulado pola Marea, a 
nova cuberta, que incluía 
saneamento de toda a estrutura 
metálica e o cambio da cuberta de 
todo o estadio, estaría lista este 
ano. Vostede dixo que están 
traballando no anteproyecto, para 
licitar, a continuación, de forma 
conxunta, o proxecto e a obra. 
Supoño que consultarían isto co 
Interventor, porque só pódese 
iniciar de forma conxunta en 
casos moi especiais. Pero imos 
dar por feito que consultaron e 
han ter o visto bo. Tendo en conta 
que… 
 
 
 
Ás vinte horas e cincuenta e un 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
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Gómez. 
 
… aún no se ha aprobado el 
presupuesto, ni de forma inicial, 
donde recogían ustedes una 
partida de 200.000 euros para esta 
actuación, puesto que los plazos, 
además, para la licitación de la 
ordenación del proyecto y de la 
ejecución de la obra y de su 
adjudicación, rondan los ocho, 
nueve meses, pronto, más otros 
dos meses para la formalización 
del contrato y la firma del acta de 
replanteo, que también se hace 
pronto, la empresa ganadora del 
contrato no está en condiciones  
de comenzar a redactar el 
proyecto, hasta finales de este año 
o principios de 2018, en el mejor 
de los casos. Teniendo esto en 
cuenta, necesitará unos cuatro 
meses, en el mejor de los casos, 
para redactar tanto el proyecto … 
y como el  plazo de ejecución de 
la obra del contrato anulado era de 
24 meses, dos años, la reforma de 
la cubierta, no comenzará, 
supuestamente, hasta mediados 
del 2018 y no estará finalizada 
hasta mediados del 2020, siendo 
optimistas. Entiendo que para 
usted, eso es pronto. 
 
Señor Alcalde, se lo hemos dicho 
antes y se lo volvemos a decir 
ahora, no es usted fiable. Su 
equipo de gobierno no es de fiar y 
cada paso o declaración que hacen 
se reafirman, a sí mismos   como 
un gobierno carente de 
credibilidad y, por supuesto, de 
gestión cero.  
 
Hace poco, el 21 de septiembre de 

 
 
… aínda non se aprobou o 
orzamento, nin de forma inicial, 
onde recollían vostedes unha 
partida de 200.000 euros para 
esta actuación, posto que os 
prazos, ademais, para a licitación 
da ordenación do proxecto e da 
ejecución da obra e da súa 
adjudicación, roldan os oito, nove 
meses, pronto, máis outros dous 
meses para a formalización do 
contrato e a firma do acta de 
reformulo, que tamén se fai 
pronto, a empresa ganadora do 
contrato non está en condicións 
de comezar a redactar o proxecto, 
ata finais deste ano ou principios 
de 2018, no mellor dos casos. 
Tendo isto en conta, necesitará 
uns catro meses, no mellor dos 
casos, para redactar tanto o 
proxecto… e como o prazo de 
ejecución da obra do contrato 
anulado era de 24 meses, dous 
anos, a reforma da cuberta, non 
comezará, supuestamente, ata 
mediados do 2018 e non estará 
finalizada ata mediados do 2020, 
sendo optimistas. Entendo que 
para vostede, iso é pronto. 
 
 
Señor Alcalde, dixémosllo antes e 
volvémosllo a dicir agora, non é 
vostede fiable. O seu equipo de 
goberno non é de fiar e cada paso 
ou declaración que fan 
reafírmanse,  a se mesmos como 
un goberno carente de 
credibilidade e, por suposto, de 
xestión cero.  
 
Hai pouco, o 21 de setembro de 
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2016, decía usted, palabras 
textuales, que esperaba que se 
licitara este año al menos una 
parte de la obra. No sabemos qué 
parte de la obra, pero, en cualquier 
caso, visto que hay seis informes 
que avalaban dicha obra, la 
ejecución de dicha obra y que 
ustedes han anulado, por mutuo 
acuerdo. No sé  por qué supuesta 
intención de defensa de la ciudad 
han anulado dicha obra. Le repito, 
no solo no es usted fiable, sino 
que no es creíble y se confirma, 
además, la estafa de… usted es 
Alcalde, Xulio Ferreiro, al 
deportivismo, por cuanto la 
reforma se retrasará, al menos, 
tres años. Y ahora diga los plazos 
que usted quiera. 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Sande García 
 
En calquera caso, demagoxia, 
sobre o deportivismo. Alegra 
saber que temos o mesmo 
cadrante e, en parte, a mesma 
información e que, bueno, que 
incluso,… 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
cuatro minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Canabal Calvete. 
 
… recoñeza iso, que unha obra 
que, por outro lado e aí estaríamos 
na parte máis espinosa, e vou ser 
suave, simplemente decindo que o 
proxecto que vostedes tiñan no era 
o máis axeitado e que é bastante 
máis ambicioso, perdurable e que, 
bueno, bastante desgracia é, 

2016, dicía vostede, palabras 
textuales, que esperaba que se 
licitara este ano, polo menos, 
unha parte da obra. Non sabemos 
que parte da obra, pero, en 
calquera caso, visto que hai seis 
informes que avalaban dita obra, 
a execución de devandita obra e 
que vostedes han anulado, por 
mutuo acordo. Non sei  por que 
suposta intención de defensa da 
cidade anularon dita obra. 
Repítolle, non só non é vostede 
fiable, senón que non é creíble e 
confírmase, ademais a estafa 
de…, vostede é Alcalde, Xulio 
Ferreiro, ao deportivismo, por 
canto a reforma atrasarase, polo 
menos, tres anos. E agora diga os 
prazos que vostede queira. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Sande García 
 
En calquera caso, demagoxia, 
sobre o deportivismo. Alegra 
saber que temos o mesmo 
cadrante e, en parte, a mesma 
información e que, bo, que 
incluso,… 
 
Ás vinte horas e cincuenta e 
catro minutos auséntase do 
Salón de Sesións a señora 
Canabal Calvete. 
 
… recoñeza iso, que unha obra 
que, por outro lado e aí 
estaríamos na parte máis 
espinosa, e vou ser suave, 
simplemente decindo que o 
proxecto que vostedes tiñan no 
era o máis axeitado e que é 
bastante máis ambicioso, 
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digamos, cuestións calamitosas. 
Efectivamente, o procedemento 
completo, a licitación, 
adxudicación do anteproxecto  se 
aprobará antes deste verán e 
temos obra no 2018. Logo, como 
dí, de consultas xurídicas e, nese 
sentido, o texto refundido de 
contrato do servizo público, no 
seu punto un, artículo 124, fala do 
carácter excepcional que poden 
ter; en concreto, un apartado, 
ademais, que cando se trate de 
obras cuia dimensión excepcional 
ou dificultades técnicas 
singulares, requiran solucións 
aportadas con medios e 
capacidades técnicas das 
empresas, está plenamente 
xustificada.  
 
 
É curioso como… 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
cuatro minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Ferreiro 
Seoane. 
 
… xogan cos plazos. Sempre 
teñen a tentación de outorgar as 
cousas a dedo; non podo decilo 
doutro modo. Pero hai prazos, hai 
concorrencias, somos 
administración,  somos servicio 
público e, eses pasos é necesario 
citalos. Algúns xa, os dixo e é 
verdade, a redacción do prego 
técnico para a contratación da 
elaboración, a licitación de 
redacción do anteproxecto, 
aprobación, licitación da 
contratación conxunta, máis obra, 
o cal, si que creo que é unha 
conquista. Redacción do proxecto 

perdurable e que, bo, bastante 
desgracia é, digamos, cuestións 
calamitosas. Efectivamente, o 
procedemento completo, a 
licitación, adxudicación do 
anteproxecto  se aprobará antes 
deste verán e temos obra no 2018. 
Logo, como dí, de consultas 
xurídicas e, nese sentido, o texto 
refundido de contrato do servizo 
público, no seu punto un, artículo 
124, fala do carácter excepcional 
que poden ter; en concreto, un 
apartado, ademais, que cando se 
trate de obras cuxa dimensión 
excepcional ou dificultades 
técnicas singulares, requiran 
solucións aportadas con medios e 
capacidades técnicas das 
empresas, está plenamente 
xustificada.  
 
É curioso como… 
 
Ás vinte horas e cincuenta e 
catro minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Ferreiro Seoane. 
 
 
… xogan cos plazos. Sempre 
teñen a tentación de outorgar as 
cousas a dedo; non podo decilo 
doutro modo. Pero hai  prazos, 
hai concorrencias, somos 
administración,  somos servizo 
público e, eses pasos é necesario 
citalos. Algúns xa, os dixo e é 
verdade, a redacción do prego 
técnico para a contratación da 
elaboración, a licitación de 
redacción do anteproxecto, 
aprobación, licitación da 
contratación conxunta, máis obra, 
o cal, si que creo que é unha 
conquista. Redacción do proxecto 
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polo contratista e aprobación do 
proxecto polo Concello. Si 
estamos en disposición de dicir 
que a obra vai comezar en 2018. 
Non como algunhas declaración 
súas, nas que falaban de inicio de 
obra para o seguinte mandato. 
Non sei se con algunha idea 
política oculta, pero en calqueira 
caso, entenda que no houbo 
frivolidade  algunha; estamos 
falando dun contrato de 
mantemento que se vai facer e 
estamos falando, sobre todo, algo 
bastante sensato, que me imaxino 
que se vostedes estivesen 
gobernando e se visen no noso 
caso, obviamente, tampouco 
estarían finalizando, nin iniciando 
algunha obra, porque se verían 
exactamente no mesmo escenario, 
espero, a non ser que modificasen 
as cifras ou negociase noutra liña 
que descoñezo, ou da que… e 
prefiro non trazar hipótesis, 
francamente. Co cal, creo que é 
bo, que lembre que non é 
necesario inquietar á cidadanía e 
menos, con demagoxias 
deportivistas, porque nese afán 
faltamos á verdade o mentimos, 
por qué non decilo directamente e, 
ademais, vostedes o saben, sempre 
é máis dura a mentira deliberada. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular, 
sobre pago de convenios con 
asociacións comerciais. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 

polo contratista e aprobación do 
proxecto polo Concello. Si 
estamos en disposición de dicir 
que a obra vai comezar en 2018. 
Non como algunhas declaración 
súas, nas que falaban de inicio de 
obra para o seguinte mandato. 
Non sei se con algunha idea 
política oculta, pero en calqueira 
caso, entenda que no houbo 
frivolidade  algunha; estamos 
falando dun contrato de 
mantemento que se vai facer e 
estamos falando, sobre todo, algo 
bastante sensato, que me imaxino 
que se vostedes estivesen 
gobernando e se visen no noso 
caso, obviamente, tampouco 
estarían finalizando, nin iniciando 
algunha obra, porque se verían 
exactamente no mesmo escenario, 
espero, a non ser que modificasen 
as cifras ou negociase noutra liña 
que descoñezo, ou da que… e 
prefiro non trazar hipótese, 
francamente. Co cal, creo que é 
bo, que lembre que non é 
necesario inquietar á cidadanía e 
menos, con demagoxias 
deportivistas, porque nese afán 
faltamos á verdade o mentimos, 
por qué non decilo directamente e 
ademais, vostedes o saben, 
sempre é máis dura a mentira 
deliberada. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular, 
sobre pago de convenios con 
asociacións comerciais. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
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pago de convenios con 
asociaciones comerciales. 
Señora Lendoiro Otero 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Buenas  tardes, noches casi, a 
todos los compañeros de la 
Corporación, a los ciudadanos 
presentes y a los que nos siguen 
por streaming. 
 
¿Cuántas subvenciones 
nominativas con asociaciones y 
entidades de comercio, incluidas 
en el Presupuesto Municipal de 
2016, ha pagado Xulio Ferreiro a 
31 de diciembre de 2016? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Como dixen antes, tramitamos o 
pago anticipado de todas aquelas 
entidades que o solicitaron que 
foron en todal sete. Por un total de 
150.000 euros. É dicir, un 54% do 
total do capítulo de orzamentos, 
destinado a esta finalidade. Houbo 
once entidades que non solicitaron 
pago anticipado ou non solicitaron 
tampouco ou suscribiron o 
convenio, por unha cantidade total 
de 140.000 euros. E dicir, un 45% 
do total desta partida. 
 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Perdón. Gracias. 
 
En el Presupuesto e 2016 se 
aprobó a finales de mayo y las 
asociaciones no empezaron a 
cobrar, en el mejor de lo casos, 
hasta bien entrado el verano. Pero 

pago de convenios con 
asociacións comerciais. 
Señora Lendoiro Otero 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Boas tardes, noites case, a todos 
os compañeiros da Corporación, 
aos cidadáns presentes e aos que 
nos seguen por streaming. 
 
 
Cantas subvencións nominativas 
con asociacións e entidades de 
comercio, incluídas no Orzamento 
Municipal de 2016, pagou Xulio 
Ferreiro a 31 de decembro de 
2016? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Como dixen antes, tramitamos o 
pago anticipado de todas aquelas 
entidades que o solicitaron que 
foron en todal sete. Por un total 
de 150.000 euros. É dicir, un 54% 
do total do capítulo de 
orzamentos, destinado a esta 
finalidade. Houbo once entidades 
que non solicitaron pago 
anticipado ou non solicitaron 
tampouco ou suscribiron o 
convenio, por unha cantidade 
total de 140.000 euros. E dicir, un 
45% do total desta partida. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Perdón. Grazas. 
 
No Orzamento e 2016 aprobouse 
a finais de maio e as asociacións 
non empezaron a cobrar, no 
mellor do casos, ata ben entrado 
o verán. Pero por se este atraso 



234 

 

por si este retraso fuese poco, a  
24 de noviembre la Concejalía de 
Empleo y Comercio no había 
pagado ningún convenio de su 
área por importe de, casi 800.000 
euros, incluyendo los 24 con 
asociaciones comerciales, por 
importe de 241.000 euros.  
 
Además de los 852.000 del Plan 
de Dinamización del Comercio 
Local, tenía sin ejecutar 710.000, 
el 83%. Conviene recordar, como 
ya antes insistió la Concejala  
Longueira, que el comercio y los 
mercados son instrumento 
indiscutible en el progreso 
económico de nuestra querida 
ciudad y de la dinamización de la 
misma. 
 
Uno de los grandes afectados es la 
Federación Unión de Comercios 
Coruñeses (FUC), a quien la 
Marea retrasó el pago del adelanto 
del 80% de su convenio, hasta la 
última semana del año 2016 y lo 
hizo únicamente, tras las 
reiteradas quejas públicas de la 
asociación, en las que también se 
hizo eco el Grupo Popular, a 
solicitar un préstamo para pagar 
los eventos que formalizó durante 
el año, a cuenta de dicha 
subvención, ante el retraso del 
abono del adelanto.  
 
Para ahogar un poco más… 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
ocho minutos entran en el Salón 
de Sesiones los señores Varela 
Gómez y Lorenzo Torres. 
 
… a los comerciantes, en el 

fose pouco,  a 24 de novembro a 
Concellería de Emprego e 
Comercio non pagara ningún 
convenio da súa área por importe 
de, case 800.000 euros, incluíndo 
os 24 con asociacións comerciais, 
por importe de 241.000 euros.  
 
 
Ademais dos 852.000 do Plan de 
Dinamización del Comercio 
Local, tiña sen executar 710.000, 
o 83%. Convén lembrar, como xa 
antes insistiu a Concelleira  
Longueira, que o comercio e os 
mercados son instrumento 
indiscutible no progreso 
económico da nosa querida 
cidade e da dinamización da 
mesma. 
 
Un dos grandes afectados é a 
Federación Unión de Comercios 
Coruñeses (FUC), a quen a 
Marea atrasou o pago do adianto 
do 80% do seu convenio, ata a 
última semana do ano 2016 e 
fíxoo unicamente, tras as 
reiteradas queixas públicas da 
asociación, nas que tamén se fixo 
eco o Grupo Popular, a solicitar 
un préstamo para pagar os 
eventos que formalizou durante o 
ano, a conta da devandita 
subvención, ante o atraso do 
abono do adianto.  
 
Para afogar un pouco máis… 
 
Ás vinte horas e cincuenta e oito 
minutos entran no Salón de 
Sesións os señores Varela Gómez 
e Lorenzo Torres. 
 
…aos comerciantes, no 
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Presupuesto de 2017, rechazado 
por el Pleno, el Área de Empleo y 
Comercio eliminaba todos los 
convenios relacionados con 
comercio local. 22 individuales de 
4.000 € cada uno. 26.500 € con la 
Federación Provincial de 
Comercio y 126.500 con FUC. No 
solo los elimina, sino que quiere 
cambiar 241.000 €, en convenios, 
por 126.500 en subvenciones. Es 
decir, le recorta un 48% la 
aportación municipal. 
 
Además, los comerciantes les han 
hecho llegar su malestar con las 
campañas  que organiza el 
Ayuntamiento, como la del 
Samaín, en la que de 110.000 €, 
solo se destinaron 7.000 a vales de 
compra, con la ausencia de 
iluminación navideña en los 
barrios y con el mini recorrido de 
la Cabalgata de Reyes y ahora, les 
anuncian que van a quitar plazas 
de aparcamiento en Juan Flórez. 
Eliminan un parking exprés que se 
implantó, respondiendo a una 
petición de los comerciantes y, no 
se soluciona la modificación de la 
ORA que han traído hoy a Pleno.  
 
No son las únicas quejas 
relacionadas con el Concejal de 
Empleo, Comercio y Mercados, 
los placeros y placeras del 
Mercado de San Agustín se 
quejan, porque tienen una puerta 
estropeada desde hace 3 meses y 
el Ayuntamiento no ha hecho, no 
ha hecho nada. Dicen que se lo 
toman con calma. 
 
Porque en el mercado de la plaza 
de Lugo llevan un año con un 

Orzamento de 2017, rexeitado 
polo Pleno, a área de Emprego e 
Comercio eliminaba todos os 
convenios relacionados con 
comercio local. 22 individuais de 
4.000 € cada un. 26.500€ coa 
Federación Provincial de 
Comercio e 126.500 con FUC. 
Non só elimínaos, senón que 
quere cambiar 241.000 €, en 
convenios, por 126.500 en 
subvencións. É dicir, recórtalle un 
48% a achega municipal. 
 
Ademais, os comerciantes 
fixéronlles chegar o seu malestar 
coas campañas  que organiza o 
Concello, como a do Samaín, na 
que de 110.000 €, só destináronse 
7.000 a vales de compra, coa 
ausencia de iluminación do Nadal 
nos barrios e co mini percorrido 
da Cabalgata de Reises e agora, 
anúncianlles que van quitar 
prazas de aparcadoiro en Juan 
Flórez. Eliminan un parking 
exprés que se implantou, 
respondendo a unha petición dos 
comerciantes e, non se soluciona 
a modificación da ORA que 
trouxeron hoxe a Pleno.  
 
Non son as únicas queixas 
relacionadas co Concelleiro de 
Emprego, Comercio e Mercados, 
os placeiros e placeras do 
Mercado de San Agustín 
quéixanse, porque teñen unha 
porta estragada desde hai 3 
meses e o Concello non fixo, non 
fixo nada. Din que llo toman con 
calma. 
 
Porque no mercado da praza de 
Lugo levan un ano cun ascensor 
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ascensor estropeado y todavía, no 
lo han arreglado. Para los 
comerciantes y los placeros, todas 
las trabas y para otros, todas las 
facilidades. Tenga cuidado señor 
Lema, no vaya a ser que algún 
compañero  no se haga cargo de 
sus competencias, tras hacerlo el 
señor Xiao con los Fondos 
Europeos de Claudia Delso. 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Debe ter os datos sen actualizar, 
porque o ascensor da Plaza de 
Lugo, o montacargas, mellor dito, 
leva reparado desde hai xa, un par 
de meses. Será  mellor que revise 
vostedes estes datos. Eu creo que, 
desde logo, o seu expediente de 
mercados, deses catro anos, aquí, 
equivale a cero. A mín  teñen que 
dicirme vostedes, exactamente, 
que actuacións fixeron vostedes. 
Onde está o seu Plan de 
Dinamización? Onde está unha 
posible ordenanza que servise 
para modernizar esas instalacións 
ou  darlle outro sentido, ou 
calquera outra actuación que 
viñese dalgún xeito? Incluso, 
sacaran os postos baleiros? 
Vostedes, os seus expedientes de 
mercados, equivalen a cero; en 
catro anos. Entón, realmente, eu 
entendo que nos 18 meses que 
levamos aquí e con grandes 
dificultades, que vostede 
personalmente debe coñecer ben, 
creo, facemos máis polos 
mercados, que vostedes nos catro 
anteriores. 
 

estragado e aínda, non o 
arranxaron. Para os comerciantes 
e os placeiros, todas as trabas e 
para outros, todas as facilidades. 
Teña coidado señor Lema, non 
vaia a ser que algún compañeiro  
non se faga cargo das súas 
competencias, tras facelo o señor 
Xiao cos Fondos Europeos de 
Claudia Delso. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Debe ter os datos sen actualizar, 
porque o ascensor da Plaza de 
Lugo, o montacargas, mellor dito, 
leva reparado desde hai xa, un 
par de meses. Será  mellor que 
revise vostedes estes datos. Eu 
creo que, desde logo, o seu 
expediente de mercados, deses 
catro anos, aquí, equivale a cero. 
A mín  teñen que dicirme 
vostedes, exactamente, que 
actuacións fixeron vostedes. Onde 
está o seu Plan de Dinamización? 
Onde está unha posible 
ordenanza que servise para 
modernizar esas instalacións ou  
darlle outro sentido, ou calquera 
outra actuación que viñese dalgún 
xeito? Incluso, sacaran os postos 
baleiros? Vostedes, os seus 
expedientes de mercados, 
equivalen a cero; en catro anos. 
Entón, realmente, eu entendo que 
nos 18 meses que levamos aquí e 
con grandes dificultades, que 
vostede personalmente debe 
coñecer ben, creo, facemos máis 
polos mercados, que vostedes nos 
catro anteriores. 
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En canto ás cuestións anteriores, 
que dicía vostede, direille que 
desas 22 entidades, 11 non 
recibiron, non chegaron a 
suscribir convenio. Nalgúns casos, 
porque nin tan sequera existían. 
Co cal, vostedes tamén, cando fan 
algún tipo de emendas ao 
orzamento, como o ano pasado, 
deben asegurarse mínimamente, 
cando menos, que saiban con quen 
están a suscribilo, porque neste 
caso, 140.000 € quedaron sin 
suscribir, porque simplemente non 
existían esas entidades o ben, 
porque non tiñan xustificado 
correctamente as actuacións de 
anos anteriores. Tamén existe una 
vontade, no seu caso, de 
confundir, cando lles conveñe, o 
político co adminstrativo. Non é 
unha cuestión de vontade política, 
que aquí se lle dea ou non lle dea,  
unha subvención a alguén; iso é 
un dereito que ten adquirido, unha 
vez que se aproba o orzamento. 
Nin se axiliza mellor ou peor os 
trámites, en función dos que o 
solicita, o xeito de funcionar de, 
digamos, de administracións que 
vostedes coñecen ben, ou a súa 
propia cultura política. Nós, a 
verdade, eu…, tratamos de ser 
moi rigorosos á hora de separar as 
cuestións administrativas de 
trámite interno, das que, 
entendemos que non debemos 
inmiscuirnos, nas cuestións 
políticas  que, creo que é o que 
toca falar aquí.  
 
 
 
Aquelas subvencións que foron 
xustificadas en tempo, foron 

En canto ás cuestións anteriores, 
que dicía vostede, direille que 
desas 22 entidades, 11 non 
recibiron, non chegaron a 
suscribir convenio. Nalgúns 
casos, porque nin tan sequera 
existían. Co cal, vostedes tamén, 
cando fan algún tipo de emendas 
ao orzamento, como o ano 
pasado, deben asegurarse 
mínimamente, cando menos, que 
saiban con quen están a 
suscribilo, porque neste caso, 
140.000 € quedaron sin suscribir, 
porque simplemente non existían 
esas entidades o ben, porque non 
tiñan xustificado correctamente 
as actuacións de anos anteriores. 
Tamén existe unha vontade, no 
seu caso, de confundir, cando lles 
convén,  o político co 
adminstrativo. Non é unha 
cuestión de vontade política, que 
aquí se lle dea ou non lle dea  
unha subvención a alguén; iso é 
un dereito que ten adquirido, 
unha vez que se aproba o 
orzamento. Nin se axiliza mellor 
ou peor os trámites, en función 
dos que o solicita, o xeito de 
funcionar de, digamos, de 
administracións que vostedes 
coñecen ben, ou a súa propia 
cultura política. Nós, a verdade, 
eu…, tratamos de ser moi 
rigorosos á hora de separar as 
cuestións administrativas de 
trámite interno, das que, 
entendemos que non debemos 
inmiscuirnos, nas cuestións 
políticas  que, creo que é o que 
toca falar aquí.  
 
Aquelas subvencións que foron 
xustificadas en tempo, foron 
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pagadas, aquelas que non, non 
foron pagadas. Xa está, non hai 
máis que dicir. Lamento moito 
dicirllo así. Entón, diferencien 
(…) de facelo, as cuestións 
políticas e as cuestións 
administrativas. E nós nunca imos 
tratar de facer, de forzar a un 
funcionario, de que dea una 
subvención que non estea ben 
xustificada. Vamos, eu creo que 
(…) sexa un obxecto de operar 
que, vostedes poden coñecer 
mellor que nós, pero que nós 
esperamos a aprender nunca.  
 
Por último, esa cifra que da 
vostede, desa porcentaxe de 
execución  do 14%. Creo que 
dicía, actualicei hoxe ese dato, 
estamos no 54% a día 31 de 
decembro. Co cal, eu creo que cun 
orzamento aprobado en xuño, 
pues mire, é unha cifra da que 
podemos estar máis ou menos 
satisfeitos, porque vén a ser, máis 
ou menos, 10 puntos porcentuais 
menos, do que se executaba nesa 
partida en anos, dos que había 12 
meses para facelo. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular sobre 
ocupación ilegal na Comandancia 
de Obras. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre  
ocupación ilegal en la 
Comandancia de Obras.   
 

pagadas, aquelas que non, non 
foron pagadas. Xa está, non hai 
máis que dicir. Lamento moito 
dicirllo así. Entón, diferencien 
(…) de facelo, as cuestións 
políticas e as cuestións 
administrativas. E nós nunca imos 
tratar de facer, de forzar a un 
funcionario, de que dea una 
subvención que non estea ben 
xustificada. Vamos, eu creo que 
(…) sexa un obxecto de operar 
que, vostedes poden coñecer 
mellor que nós, pero que nós 
esperamos a aprender nunca.  
 
Por último, esa cifra que da 
vostede, desa porcentaxe de 
execución  do 14%. Creo que 
dicía, actualicei hoxe ese dato, 
estamos no 54% a día 31 de 
decembro. Co cal, eu creo que 
cun orzamento aprobado en xuño, 
pues mire, é unha cifra da que 
podemos estar máis ou menos 
satisfeitos, porque vén a ser máis 
ou menos, 10 puntos porcentuais 
menos, do que se executaba nesa 
partida en anos, dos que había 12 
meses para facelo. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular 
sobre ocupación ilegal na 
Comandancia de Obras. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre  
ocupación ilegal na 
Comandancia de Obras.   
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Señora Gallego Neira 
 
¿Qué medidas ha adoptado  Xulio 
Ferreiro, como responsable de la 
custodia y mantenimiento de la 
antigua Comandancia de Obras, 
para que finalice la ocupación 
ilegal de las instalaciones y ante la 
celebración de una fiesta ilegal en 
fin de año y la realización 
reiterada de obras y actividades 
económicas, con la venta de 
bebidas sin las licencias y 
permisos necesarios? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Pois, todas as medidas razonables 
dun goberno que aposta polo 
diálogo e non pola represión. 
 
Señora Gallego Neira 
 
El pasado mes de noviembre se 
tuvo conocimiento a través de 
cartelería distribuida por el barrio 
de Monte Alto y en las redes 
sociales, de la ocupación ilegal del 
antiguo edificio de la 
Comandancia de Obras en la 
Avenida de Metrosidero. Y  de la 
organización en las instalaciones 
de actividades y de la realización 
de obras en el interior sin las 
correspondientes autorizaciones. 
Las naves no cumplen  las 
mínimas condiciones de seguridad  
y salubridad, existiendo grave 
riesgo para los ocupantes ilegales 
y los participantes en dichas 
actividades ilegales.  
 
Por cierto, no sé, explicará ahora, 

 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que medidas adoptou  Xulio 
Ferreiro, como responsable da 
custodia e mantemento da antiga 
Comandancia de Obras, para que 
finalice a ocupación ilegal das 
instalacións e ante a celebración 
dunha festa ilegal en fin de ano e 
a realización reiterada de obras e 
actividades económicas, coa 
venda de bebidas sen as licenzas e 
permisos necesarios? 
 
 
Señora Delso Carreira 
 
Pois, todas as medidas razonables 
dun goberno que aposta polo 
diálogo e non pola represión. 
 
Señora Gallego Neira 
 
O pasado mes de novembro tívose 
coñecemento a través de 
cartelería distribuída polo barrio 
de Monte Alto e nas redes sociais, 
da ocupación ilegal do antigo 
edificio da Comandancia de 
Obras na Avenida de 
Metrosidero. E  da organización 
nas instalacións de actividades e 
da realización de obras no 
interior sen as correspondentes 
autorizacións. As naves non 
cumpren  as mínimas condicións 
de seguridade  e salubridade, 
existindo grave risco para os 
ocupantes ilegais e os 
participantes nas devanditas 
actividades ilegais.  
 
Por certo, non sei, explicará 
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si han podido entrar los técnicos 
de Urbanismo, que en el anterior 
Pleno le pregunté y, dijo que 
todavía, no habían podido entrar. 
Aquí no se trata de represión, se  
trata de responsabilidad. Están 
gobernando. 
 
 
El Ministerio de Defensa cedió las 
instalaciones sin coste alguno para 
el Consistorio mediante un acta 
firmada el 5 de noviembre. El 
Alcalde, que es el responsable 
municipal de Seguridad 
Ciudadana, está haciendo dejadez 
de funciones a la hora de cumplir 
este acuerdo de 2013, por lo que 
es el encargado de mantenimiento, 
conservación y custodia de las 
instalaciones y, está consintiendo 
la continuidad de una ocupación 
ilegal que se autodenomina Centro 
Social Ocupado Insumisa, que 
realiza obras ilegales y actividades 
ilegales y donde además, existe 
grave riesgo para las personas. La 
realidad es, que a los promotores 
que piden licencia para construir, 
todos son retrasos y trabas. A los 
empresarios que piden licencia 
para desarrollar su actividad, 
todos retrasos y trabas. A los 
ciudadanos que piden licencia  
para hacer reforma en sus casas, 
todos retrasos y trabas. A los 
hosteleros que piden licencia para 
sus terrazas o para su actividad, 
todo retrasos y trabas. A toda 
actividad que dinamiza el sector 
económico de la ciudad y genera 
empleo, todos retrasos y trabas. 
Eso sí, a los ocupantes ilegales 
que realizan actividades ilegales y 
obras ilegales, todo facilidades y 

agora, se puideron entrar os 
técnicos de Urbanismo, que no 
anterior Pleno pregunteille e, 
dixo que aínda non puideran 
entrar. Aquí non se trata de 
represión, trátase   de 
responsabilidade. Están a 
gobernar. 
 
O Ministerio de Defensa cedeu as 
instalacións sen custo algún para 
o Consistorio mediante un acta 
asinada o 5 de novembro. O 
Alcalde, que é o responsable 
municipal de Seguridade Cidadá, 
está a facer deixamento de 
funcións á hora de cumprir este 
acordo de 2013, polo que é o 
encargado de mantemento, 
conservación e custodia das 
instalacións e, está a consentir a 
continuidade dunha ocupación 
ilegal que se autodenomina 
Centro Social Ocupado Insumisa, 
que realiza obras ilegais e 
actividades ilegais e onde 
ademais, existe grave risco para 
as persoas. A realidade é, que aos 
promotores que piden licenza 
para construír, todos son atrasos 
e trabas. Aos empresarios que 
piden licenza para desenvolver a 
súa actividade, todos atrasos e 
trabas. Aos cidadáns que piden 
licenza  para facer reforma nas 
súas casas, todos atrasos e 
trabas. Aos hostaleiros que piden 
licenza para as súas terrazas ou 
para a súa actividade, todo 
atrasos e trabas. A toda 
actividade que dinamiza o sector 
económico da cidade e xera 
emprego, todos atrasos e trabas. 
Iso si, aos ocupantes ilegais que 
realizan actividades ilegais e 
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complicidad. Mientras, la gente 
está sin licencias y sin trabajo, sus 
amigos ocupas están de farra en 
un edificio público. 
 
 
Esa es su gestión, señor Ferreiro. 
Y esa es su cultura política, de la 
que hablaba, hace un momento, el 
señor Lema. Solo hace falta echar 
un ojo a las redes sociales o a la 
cartelería, por las calles de la zona 
y se podrá ver anuncios de fiestas 
y conciertos; que aquí tengo unos 
cuantos ejemplos de actividades, 
sin ningún tipo de pudor. Todas. 
Fiesta de Fin de Año, el siete de 
enero, Pinchada Balcánica, 
jornadas de malabares o el 14 de 
enero un Cenador  Vegano e 
Concerto de folkólicos e,  Costa 
da Morte, posterior a unha 
concentración en el Obelisco. 
Todo eso está anunciado 
públicamente. Ustedes no hacen 
absolutamente nada. Les permiten 
entrar y salir del edificio, todos 
los días  y no hacen nada por 
evitarlo. 
 
No se trata de represión, se trata 
simplemente, evidentemente, 
pues, con diálogo, pues, con 
diálogo, que salgan de allí. 
Realmente no es una ocupación 
ilegal, sino que es una cesión 
ilegal en toda regla a grupos y 
colectivos amigos… 
 
A las veintiuna horas y siete 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Canabal 
Calvete. 
 
… Y no van a hacer nada, porque 

obras ilegais, todo facilidades e 
complicidade. Mentres, a xente 
está sen licenzas e sen traballo, os 
seus amigos ocupas están de farra 
nun edificio público. 
 
Esa é a súa xestión, señor 
Ferreiro. E esa é a súa cultura 
política, da que falaba fai, un 
momento, o señor Lema. Só fai 
falta botar un ollo ás redes 
sociais ou á cartelería, polas rúas 
da zona e poderase ver anuncios 
de festas e concertos; que aquí 
teño uns cuantos exemplos de 
actividades, sen ningún tipo de 
pudor. Todas. Festa de Fin de 
Ano, o sete de xaneiro, Picada 
Balcánica, xornadas de 
malabares ou o 14 de xaneiro un 
Cenador  Vegano e Concerto 
de folkólicos e,  Costa da Morte, 
posterior a unha concentración 
no Obelisco. Todo iso está 
anunciado publicamente. 
Vostedes non fan absolutamente 
nada. Permítenlles entrar e saír 
do edificio, todos os días  e non 
fan nada por evitalo. 
 
Non se trata de represión, trátase 
simplemente, evidentemente, pois, 
con diálogo, pois, con diálogo, 
que saian de alí. Realmente non é 
unha ocupación ilegal, senón que 
é unha cesión ilegal en toda regra 
a grupos e colectivos amigos… 
 
 
Ás vinte e unha horas e sete 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Canabal 
Calvete. 
 
…E non van facer nada, porque 
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mucho me temo, que están 
esperando la cesión del edificio de 
la cárcel que pretende dedicar a 
uso ciudadano, que no quiere 
decir que no vaya a ser para uso y 
disposición de todos  los 
coruñeses, sino que a mí me da, 
que van a cedérsela a estos  
colectivos, a estos ocupantes 
ilegales, para que trasladen allí sus 
actividades. 
 
Supongo, que non querrán 
comprar la Solana o la cesión de 
la Solana, también, para cedérsela 
y que hagan actividades ilegales. 
 
Señor Ferreiro, ejerza su 
responsabilidad. Ponga fin a la 
ocupación ilegal de la 
Comandancia de Obras y cumpla 
con sus obligaciones, porque sabe 
cómo se llama lo que están 
haciendo o, más bien, no están 
haciendo. Y, desde luego, no 
digan que es, porque está 
desocupado, ni porque está viejo, 
ni porque están sin hacer obras. 
Simplemente hay que cerrar, 
impedir la entrada y, nada más. 
 
Gracias. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Bueno. Simplemente, hai que falar 
con claridade das  cuestións. 
Vamos a facer a pregunta á 
inversa. Que medidas ten 
adoptado o propietario do inmoble 
ao respecto do inmoble? Porque 
hai un propietario deste inmoble 
que non é Concello da Coruña, 
senón o Ministerio da Defensa. E 
voulle a dicir eu o que ten feito. 

moito me temo, que están a 
esperar a cesión do edificio do 
cárcere que pretende dedicar a 
uso cidadán, que non quere dicir 
que non vaia a ser para uso e 
disposición de todos  os 
coruñeses, senon que a min dáme, 
que van cederlla a estes  
colectivos, a estes ocupantes 
ilegais, para que trasladen alí as 
súas actividades. 
 
Supoño, que non quererán 
comprar a Solana ou a cesión da 
Solana, tamén, para cederlla e 
que fagan actividades ilegais. 
 
Señor Ferreiro, exerza a súa 
responsabilidade. Poña fin á 
ocupación ilegal da Comandancia 
de Obras e cumpra coas súas 
obrigacións, porque sabe como se 
chama o que están a facer ou, 
máis ben, non están a facer. E, 
desde logo, non digan que é, 
porque está desocupado, nin 
porque está vello, nin porque 
están sen facer obras. 
Simplemente hai que pechar, 
impedir a entrada e, nada máis. 
 
Grazas. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Bo. Simplemente, hai que falar 
con claridade das  cuestións. Imos 
facer a pregunta á inversa. Que 
medidas ten adoptado o 
propietario do inmoble ao 
respecto do inmoble? Porque hai 
un propietario deste inmoble que 
non é Concello da Coruña, senón 
o Ministerio da Defensa. E voulle 
a dicir eu o que ten feito. Non ten 
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Non ten feito absolutamente nada. 
E tampouco ten feito 
absolutamente nada Fomento, 
como responsable da licitación 
dunhas obras acordadas pola 
Corporación anterior; 
curiosamente vostedes.  
 
Bueno, si que fixo unha cousa, 
fixo unha licitación pantasma. 
Licitou unhas obras e os días 
seguintes fixo desaparecer esta 
licitación por defecto de forma. 
Esta é a responsabilidade das 
administracións. Amigas nun 
tempo e agora, das que non se ten 
constancia absolutamente de nada. 
Por certo, non temos constancia 
de ningunha incidencia nese 
inmoble, na noite de fin de ano. 
 
 
Ao respecto do propietario de 
inmoble, do Ministerio de 
Defensa, éste, ademais de non ter 
feito absolutamente nada nos 
últimos 20 anos, si que tiña, tivo e 
ten coñecemento dun expediente 
de ruina, que hai sobre o inmoble 
e a súa obriga, a obriga do 
propietario de exercer, de executar 
a súa demolición. Non, non é 
responsabilidade nosa, pero nós 
vamos a  exercer esa 
responsabilidade. Lle contesto, 
señora Gallego. Efectivamente, os 
técnicos de ruinas entraron no 
inmoble e teñen previsto exercer 
esa demolición que, por certo, 
reitero, non é responsabilidade 
nosa, senón do propietario do 
inmoble, que é o Ministerio de 
Defensa. 
 
4º.- Preguntas escritas 

feito absolutamente nada. E 
tampouco ten feito absolutamente 
nada Fomento, como responsable 
da licitación dunhas obras 
acordadas pola Corporación 
anterior; curiosamente vostedes.  
 
 
Bo, si que fixo unha cousa, fixo 
unha licitación pantasma. Licitou 
unhas obras e os días seguintes 
fixo desaparecer esta licitación 
por defecto de forma. Esta é a 
responsabilidade das 
administracións. Amigas nun 
tempo e agora, das que non se ten 
constancia absolutamente de 
nada. Por certo, non temos 
constancia de ningunha 
incidencia nese inmoble, na noite 
de fin de ano. 
 
Ao respecto do propietario de 
inmoble, do Ministerio de 
Defensa, éste, ademais de non ter 
feito absolutamente nada nos 
últimos 20 anos, si que tiña, tivo e 
ten coñecemento dun expediente 
de ruina, que hai sobre o inmoble 
e a súa obriga, a obriga do 
propietario de exercer, de 
executar a súa demolición. Non, 
non é responsabilidade nosa, pero 
nós vamos a  exercer esa 
responsabilidade. Lle contesto, 
señora Gallego. Efectivamente, os 
técnicos de ruinas entraron no 
inmoble e teñen previsto exercer 
esa demolición que, por certo, 
reitero, non é responsabilidade 
nosa, senón do propietario do 
inmoble, que é o Ministerio de 
Defensa. 
 
4º.- Preguntas escritas 
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Preguntas escritas del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas. 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre el pago de servicios 
contratados a empresas de 
espectáculos y grupos de música 
en las fiestas de María Pita 2015 
y 2016. 
 
- É certo que aínda se adebeda o 
pagamento de servizos  prestados 
por empresas de espectáculos e 
por grupos de música das edicións 
das festas de María Pita 2015 e 
2016? 
 
- Se é certo, podería aclarar o 
Goberno municipal por que non 
fixo o abono destas débedas?  
 
- A canto ascenden as débedas que 
mantén o IMCE ou a Concellaría 
de Cultura, Deporte e 
Coñecemento con estas empresas 
e grupos? 
 
- A que empresas e grupos se lles 
adebeda na actualidade o pago 
deses servizos? 
 
- Para cando ten previsto o 
Goberno municipal ou o IMCE 
facer o abono desas débedas? 
 
- Entende o Goberno municipal 
que é xeito de proceder con estas 
entidades e cos pequenos grupos 
de música locais? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre el local de encuentro 

 
Preguntas escritas do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas. 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
o pago de servizos contratados a 
empresas de espectáculos e 
grupos de música nas festas de 
María Pita 2015 e 2016. 
 
 
- É certo que aínda se adebeda o 
pagamento de servizos  prestados 
por empresas de espectáculos e 
por grupos de música das 
edicións das festas de María Pita 
2015 e 2016? 
 
- Se é certo, podería aclarar o 
Goberno municipal por que non 
fixo o abono destas débedas?  
 
- A canto ascenden as débedas 
que mantén o IMCE ou a 
Concellaría de Cultura, Deporte e 
Coñecemento con estas empresas 
e grupos? 
 
- A que empresas e grupos se lles 
adebeda na actualidade o pago 
deses servizos? 
 
- Para cando ten previsto o 
Goberno municipal ou o IMCE 
facer o abono desas débedas? 
 
- Entende o Goberno municipal 
que é xeito de proceder con estas 
entidades e cos pequenos grupos 
de música locais? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
o local de encontro veciñal do 
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vecinal del Birloque. 
 
- Podería detallar o Goberno 
municipal que usos ten na 
actualidade o local municipal de 
encontro municipal da avenida 
Glasgow en cada número, tanto no 
lado impar como no par? 
 
- Podería detallar, igualmente, que 
entidades asociativas empregan a 
diario as instalacións, tamén en 
sendo números pares e impares?  
 
 
- O local situado no lado impar 
existen varias dependencias, 
estanse a organizar algunha desas 
actividades municipais que se 
anunciaban? 
 
- Existe neste momento algunha 
dependencia que non se estea 
empregando? Podería indicar cal? 
 
 
- E se non se está empregando 
algunha dependencia, ten previsto 
o Goberno municipal destinar 
algún uso para a mesma? 
 
Preguntas escritas del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primera.- Pregunta escrita  
sobre la suciedad el día de Año 
Nuevo. 
 
1- ¿Se estableció un dispositivo 
especial de limpieza para Año 
Nuevo? 
 
2- Si es así, ¿en qué consistió? 
¿Qué medios humanos y 

Birloque. 
 
- Podería detallar o Goberno 
municipal que usos ten na 
actualidade o local municipal de 
encontro municipal da avenida 
Glasgow en cada número, tanto 
no lado impar como no par? 
 
- Podería detallar, igualmente, 
que entidades asociativas 
empregan a diario as 
instalacións, tamén en sendo 
números pares e impares?  
 
- O local situado no lado impar 
existen varias dependencias, 
estanse a organizar algunha 
desas actividades municipais que 
se anunciaban? 
 
- Existe neste momento algunha 
dependencia que non se estea 
empregando? Podería indicar 
cal? 
 
- E se non se está empregando 
algunha dependencia, ten previsto 
o Goberno municipal destinar 
algún uso para a mesma? 
 
Preguntas escritas do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primeira.- Pregunta escrita  
sobre a sucidade o día de Ano 
Novo. 
 
1- Estableceuse un dispositivo 
especial de limpeza para Ano 
Novo? 
 
2- Se é así, en que consistiu? Que 
medios humanos e materiais 
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materiales se dispusieron? 
 
3- ¿Por qué en los jardines de 
Méndez Núñez seguía la basura 
pasadas las 17 horas del 1 de 
enero? ¿A qué hora se inició la 
limpieza de este espacio público y 
a qué hora finalizó? 
 
4- ¿Considera que falló el plan de 
limpieza para el día de Año 
Nuevo? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre  la Cabalgata. 
 
1- ¿Cuáles son los motivos que 
han llevado a cambiar el recorrido 
habitual de la Cabalgata? 
 
2- ¿Tiene previsto mantener el 
nuevo recorrido o pretende 
variarlo cada año? 
 
3- ¿En función de qué 
circunstancias se establece el 
nuevo recorrido? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
Fiestas de Fin de Año en locales 
de hostelería. 
 
1- ¿Se produjo algún tipo de 
incidencias en las fiestas de fin de 
año en los establecimientos de 
hostelería de la ciudad? ¿De qué 
tipo y cuáles? 
 
2- ¿Tiene previsto alguna medida 
legal o de otro tipo referida a la 
fiesta no celebrada en el 
establecimiento LeClub? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre 
el Centro de Santa Lucía. 

dispuxéronse? 
 
3- Por que nos xardíns de Méndez 
Núñez seguía o lixo pasadas as 17 
horas do 1 de xaneiro? A que 
hora iniciouse a limpeza deste 
espazo público e a que hora 
finalizou? 
 
4- Considera que fallou o plan de 
limpeza para o día de Ano Novo? 
 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre  
a Cabalgata. 
 
1- Cales son os motivos que 
levaron a cambiar o percorrido 
habitual da Cabalgata? 
 
2- Ten previsto manter o novo 
percorrido ou pretende varialo 
cada ano? 
 
3- En función de que 
circunstancias establécese o novo 
percorrido? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
Festas de Fin de Ano en locais 
de hostalería. 
 
1- Produciuse algún tipo de 
incidencias nas festas de fin de 
ano nos establecementos de 
hostalería da cidade? De que tipo 
e cales? 
 
2- Ten previsto algunha medida 
legal ou doutro tipo referida á 
festa non celebrada no 
establecemento LeClub? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre o 
Centro de Santa Lucía. 
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1- ¿Ha mantenido alguna reunión 
reciente con los vecinos de la 
Falperra y entorno respecto al 
centro de salud de Santa Lucía? 
 
2- ¿Ha mantenido nuevas 
conversaciones con la Xunta de 
Galicia respecto a la ubicación y 
diseño del centro de salud? 
 
3- Si es así, ¿cuál es la situación 
actual respecto al proyecto 
(ubicación, presupuesto, fechas de 
inicio y entrada en servicio)? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
convenios con las asociaciones 
de comerciantes. 
 
1- ¿Ha abonado el Ayuntamiento 
todos los convenios con entidades 
de comerciantes recogidos en el 
presupuesto de 2016? 
 
2- Si no es así, ¿por qué motivos? 
¿Cuáles quedan pendientes? 
¿Cuáles son los importes 
pendientes? 
 
3- ¿Cuándo tiene previsto 
abonarlos? ¿Qué problemas se han 
producido, como anulación de 
actividades, por el retraso en el 
pago? 
 
Preguntas escritas del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP). 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre el mercado de San 
Agustín. 
 
1.- ¿En qué situación 

 
1- Mantivo algunha reunión 
recente cos veciños da Falperra e 
contorna respecto ao centro de 
saúde de Santa Lucía? 
 
2- Mantivo novas conversacións 
coa Xunta de Galicia respecto da 
localización e deseño do centro de 
saúde? 
 
3- Se é así, cal é a situación 
actual respecto ao proxecto 
(localización, orzamento, datas de 
inicio e entrada en servizo)? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
convenios coas asociacións de 
comerciantes. 
 
1- Abonou o Concello todos os 
convenios con entidades de 
comerciantes recollidos no 
orzamento de 2016? 
 
2- Se non é así, por que motivos? 
Cales quedan pendentes? Cales 
son os importes pendentes? 
 
 
3- Cando ten previsto abonalos? 
Que problemas producíronse, 
como anulación de actividades, 
polo atraso no pago? 
 
 
Preguntas escritas do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP). 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
o mercado de San Agustín. 
 
 
1.- En que situación 
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administrativa se encuentra la 
Asociación Labrega Natura para 
que pueda vender productos 
agrícolas en el mercado de San 
Agustín, haciendo competencia 
desleal a los placeros y las 
placeras? 
 
2.- ¿Hasta cuándo va a continuar 
realizando dicha actividad? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre licencias urbanísticas. 
 
1.- ¿Cuántas licencias 
administrativas  hay a día de hoy  
pendientes de resolución? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
dispositivo especial de limpieza 
de Fin de Año. 
 
1.- ¿Cuál ha sido el dispositivo 
especial de limpieza para Fin de 
Año puesto en marcha por la 
concejalía de Medio Ambiente? 
 
2.- ¿De qué medios materiales 
constó y de cuántos medios 
humanos? 
 
3.- ¿En qué barrios o calles se 
desplegó? 
 
4.- ¿A qué hora comenzó y a qué 
hora finalizó? 
 
5.- ¿Hubo algún tipo de 
dispositivo adicional en la zona 
centro de la ciudad? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
el contrato de Bibliotecas. 
 
1.- ¿Por qué a fecha de 

administrativa atópase a 
Asociación Labrega Natura para 
que poida vender produtos 
agrícolas no mercado de San 
Agustín, facendo competencia 
desleal aos placeiros e as 
placeras? 
 
2.- Ata cando vai continuar 
realizando dita actividade? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
licenzas urbanísticas. 
 
1.- Cantas licenzas 
administrativas  hai a día de hoxe  
pendentes de resolución? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
dispositivo especial de limpeza de 
Fin de Ano. 
 
1.- Cal foi o dispositivo especial 
de limpeza para Fin de Ano posto 
en marcha pola concellería de 
Medio Ambiente? 
 
2.- De que medios materiais 
constou e de cantos medios 
humanos? 
 
3.- En que barrios ou rúas 
despregouse? 
 
4.- A que hora comezou e a que 
hora finalizou? 
 
5.- Houbo algún tipo de 
dispositivo adicional na zona 
centro da cidade? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre o 
contrato de Bibliotecas. 
 
1.- Por que a data de 
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presentación de este escrito aún 
no se ha convocado la Comisión 
Especial para la 
remunicipalización de Bibliotecas, 
teniendo en cuenta que el concejal 
de Culturas envió la memoria a 
los grupos municipales hace más 
de un mes, cuando también 
comunicó que se convocaría unas 
horas después del envío sin que se 
haya hecho hasta ahora? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
comercio local. 
 
1.- ¿Por qué el Gobierno 
municipal no abonó a la FUCC 
(Federación Unión Comercio 
Coruñesa) el 80% de la 
subvención nominativa de 2016 
hasta casi final de año, cuando el 
presupuesto se aprobó a finales 
del mes de mayo? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
contrato de  limpieza en vías 
públicas 
 
1.- Teniendo en cuenta que el 
contrato de limpieza de vías 
públicas finaliza en enero de 2016 
y que desde entonces el gobierno 
municipal deberá pagar con 
reparos de legalidad facturas de 
más de 800.000 euros mensuales 
en caso de no haberse adjudicado 
uno nuevo, ¿en qué fecha está 
previsto licitar el nuevo contrato? 
 
2.- ¿Está previsto licitar un 
contrato previo para la redacción 
de los pliegos? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre  el contrato de 

presentación deste escrito aínda 
non se convocou a Comisión 
Especial para a 
remunicipalización de 
Bibliotecas, tendo en conta que o 
concelleiro de Culturas enviou a 
memoria aos grupos municipais 
fai máis dun mes, cando tamén 
comunicou que se convocaría 
unhas horas despois do envío sen 
que se fixo ata agora? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
comercio local. 
 
1.- Por que o Goberno municipal 
non abonou á FUCC (Federación 
Unión Comercio Coruñesa) o 
80% da subvención nominativa de 
2016 ata case final de ano, cando 
o orzamento aprobouse a finais 
do mes de maio? 
 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
contrato de limpeza  en vías 
públicas 
 
1.- Tendo en conta que o contrato 
de limpeza de vías públicas 
finaliza en xaneiro de 2016 e que 
desde entón o goberno municipal 
deberá pagar con reparos de 
legalidade facturas de máis de 
800.000 euros mensuais en caso 
de non adxudicarse un novo, en 
que data está previsto licitar o 
novo contrato? 
 
2.- Está previsto licitar un 
contrato previo para a redacción 
dos pregos? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre  
o contrato de mantemento  de 
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mantenimiento  de jardines 
 
Una de las empresas 
adjudicatarias del nuevo contrato 
de mantenimiento de parques y 
jardines perjudicadas por el 
desestimiento del actual Gobierno 
municipal presentó un escrito el 
22 de junio de 2016 y otro el 26 
de octubre del mismo año, 
solicitando la identificación de los 
funcionarios públicos y 
autoridades responsables de la 
tramitación de dicho expediente: 
 
 
1.- ¿Ha contestado el Gobierno 
municipal a dichos escritos? ¿En 
qué fecha? 
 
2.- ¿Qué autoridades son 
responsables de la tramitación de 
dicho expediente? 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre 
recogida de residuos. 
 
1.- Teniendo en cuenta que el 
contrato de recogida de residuos 
finaliza el 16 de enero de 2016 y 
que desde entonces el gobierno 
municipal pagará con reparos de 
legalidad facturas de más de 
800.000 euros mensuales, ¿en qué 
fecha está previsto licitar el nuevo 
contrato? 
 
2.- ¿Cuándo se adjudicó el 
contrato para la redacción de los 
pliegos? 
 
3.- ¿Cuánto está previsto licitar el 
nuevo contrato, teniendo en 
cuenta que en la actualidad se 
están pagando con reparos de 

xardíns 
 
Unha das empresas 
adxudicatarias do novo contrato 
de mantemento de parques e 
xardíns prexudicadas polo 
desestimiento do actual Goberno 
municipal presentou un escrito o 
22 de xuño de 2016 e outro o 26 
de outubro do mesmo ano, 
solicitando a identificación dos 
funcionarios públicos e 
autoridades responsables da 
tramitación do devandito 
expediente: 
 
1.- Contestou o Goberno 
municipal aos devanditos 
escritos? En que data? 
 
2.- Que autoridades son 
responsables da tramitación do 
devandito expediente? 
 
Oitava.- Pregunta escrita sobre 
recollida de residuos. 
 
1.- Tendo en conta que o contrato 
de recollida de residuos finaliza o 
16 de xaneiro de 2016 e que desde 
entón o goberno municipal 
pagará con reparos de legalidade 
facturas de máis de 800.000 euros 
mensuais, en que data está 
previsto licitar o novo contrato? 
 
 
2.- Cando se adxudicou o 
contrato para a redacción dos 
pregos? 
 
3.- Canto está previsto licitar o 
novo contrato, tendo en conta que 
na actualidade están a pagarse 
con reparos de legalidade 
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legalidad facturas por importe de 
más de 400.000 euros mensuales? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
reforma de reglamentos. 
 
1.- ¿Cuándo tiene previsto 
convocar la Comisión Especial 
para la Reforma de los 
Reglamentos Orgánicos 
Municipal y de Participación 
Ciudadana ante la paralización de 
dichas reformas a pesar de ser una 
promesa electoral del equipo de 
gobierno? 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Finalmente vai rematar. Rogo oral 
do Partido Popular sobre 
responder ás peticións de medios 
materiais realizadas pola 
oposición hai 17 meses. 
 
Señor Coira. 
 
5º.- Rogos 
 
Ruegos orales 
 
Ruego oral del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
 
Único.- Ruego oral para que 
Xulio Eerreiro responda a las 
peticiones de medios materiales 
realizadas por la oposición hace 
diecisiete meses. 
 

Intervenciones 
 

facturas por importe de máis de 
400.000 euros mensuais? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
reforma de regulamentos. 
 
1.- Cando ten previsto convocar a 
Comisión Especial para a 
Reforma dos Regulamentos 
Orgánicos Municipal e de 
Participación Cidadá ante a 
paralización das devanditas 
reformas a pesar de ser unha 
promesa electoral do equipo de 
goberno? 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Finalmente vai rematar. Rogo 
oral do Partido Popular sobre 
responder ás peticións de medios 
materiais realizadas pola 
oposición hai 17 meses. 
 
Señor Coira. 
 
5º.- Rogos 
 
Rogos orais 
 
Rogo oral do Grupo Municipal 
do Partido Popular 
 
Único.- Rogo oral para que 
Xulio Eerreiro responda ás 
peticións de medios materiais 
realizadas pola oposición fai 
dezasete meses. 
 

Intervencións 
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Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Ruego, para que el Alcalde 
responda a las peticiones de 
medios materiales de los Grupos 
Municipales de la Oposición, 
formuladas hace más de 17 meses 
por Registro, a pesar de decir que 
creía que ya estaban resueltas, a 
pesar de habérselo recordado en 
varias Juntas de Portavoces y en 
varias intervenciones en los  
Plenos,  a pesar de haber 
presentado 10 ruegos orales en los 
Plenos de noviembre de 2015, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016. A pesar de 
haberse aprobado dos mociones al 
respecto, en los Plenos de 
septiembre de 2015 y de enero de 
2016, por lo que solo se puede 
interpretar como otro intento de 
obstaculizar intencionadamente el 
trabajo de la oposición; ya que 
mientras se nos niegan los medios 
materiales, la  Marea se ha auto 
adjudicado, al menos, 30 teléfonos 
móviles, 12 ordenadores portátiles 
y 12 tablets, en una clara muestra 
de sectarismo y de falta de espíritu 
democrático.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, a vostede, señor 
Coira. 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las veintiuna horas 
y diez minutos,  por la Presidencia 

Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas, señor Alcalde. 
 
Rogo, para que o Alcalde 
responda ás peticións de medios 
materiais dos Grupos Municipais 
da Oposición, formuladas hai 
máis de 17 meses por Rexistro, a 
pesar de dicir que cría que xa 
estaban resoltas, a pesar de 
haberllo lembrado en varias 
Xuntas de Portavoces e en varias 
intervencións nos  Plenos,  a 
pesar de presentar 10 rogos orais 
nos Plenos de novembro de 2015, 
marzo, abril, maio, xuño, xullo, 
setembro, outubro, novembro e 
decembro de 2016. A pesar de 
aprobarse dúas mocións respecto 
diso, nos Plenos de setembro de 
2015 e de xaneiro de 2016, polo 
que só pódese interpretar como 
outro intento de obstaculizar 
intencionadamente o traballo da 
oposición; xa que mentres se nos 
negan os medios materiais, a  
Marea hase auto adxudicado, 
polo menos, 30 teléfonos móbiles, 
12 computadores portátiles e 12 
tablets, nunha clara mostra de 
sectarismo e de falta de espírito 
democrático.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, a vostede, señor 
Coira. 
 
Ó non haber máis asuntos que 
tratar, e ás vinte e unha horas e 
dez minutos, a presidencia remata 
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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.  

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.   

 
 
 
 


