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SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA 6 DE FEBRERO DE 
2017 
 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la ciudad 
de A Coruña, a 6 de febrero de 
2017. Bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente 
D. Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde y con la asistencia de 
los concejales, Dª. María Rocío 
Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 
Gómez, Dª. Silvia Cameán 
Calvete, D. José Manuel Sande 
García, Dª. María Eugenia 
Vieito Blanco, D. Alberto Lema 
Suárez, Dª. Claudia Delso 
Carreira, D. Daniel Díaz 
Grandío, Dª. María García 
Gómez, Dª. Rosa María Gallego 
Neira, Dª. Rosa María Lendoiro 
Otero, Dª. Lucía Canabal Pérez,  
D. Miguel Lorenzo Torres, Dª. 
María Begoña Freire Vázquez, 
D. Roberto Luis Coira Andrade, 
D. Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª. Mariel Padín 
Fernández, Dª. María Luisa Cid 
Castro, Dª. María del Mar 
Barcón Sánchez, D. José 
Manuel García Pérez, Dª. Silvia 
Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, D.  Fito 
Ferreiro Seoane y  Dª. Avia 
Veira González, se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno, al objeto de 

 SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO CONCELLO 
PLENO DE DATA 6 DE 
FEBREIRO DE 2017 
 
 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a 
6 de febreiro de 2017. Baixo a 
presidencia do Excmo. Sr. 
Alcalde-Presidente D. Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde e coa 
asistencia dos concelleiros, Dª. 
María Rocío Fraga Sáenz, D. 
Xiao Varela Gómez, Dª. Silvia 
Cameán Calvete, D. José Manuel 
Sande García, Dª. María 
Eugenia Vieito Blanco, D. 
Alberto Lema Suárez, Dª. 
Claudia Delso Carreira, D. 
Daniel Díaz Grandío, Dª. María 
García Gómez, Dª. Rosa María 
Gallego Neira, Dª. Rosa María 
Lendoiro Otero, Dª. Lucía 
Canabal Pérez, D. Miguel 
Lorenzo Torres, Dª. María 
Begoña Freire Vázquez, D. 
Roberto Luis Coira Andrade, D. 
Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª. Mariel Padín 
Fernández, Dª. María Luisa Cid 
Castro,  Dª. María del Mar 
Barcón Sánchez, D. José Manuel 
García Pérez, Dª. Silvia 
Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, D.  Fito 
Ferreiro Seoane e  Dª. Avia Veira 
González, reuniuse, previa 
convocatoria 
regulamentariamente circulada, o 
excelentísimo Concello Pleno, co 
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celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
 
Da fe del acto el infrascrito 
Secretario General del Pleno, 
don Manuel José Díaz Sánchez, 
hallándose además presente el 
Interventor General don Ángel 
David Murado Codesal. 
 
Siendo las diecisiete horas y dos 
minutos, por la Presidencia se 
declara abierta la sesión 
pasándose a tratar de los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moi boa tarde a todos os presentes 
e aquelas persoas que nos seguen 
a través da web. E benvidos e 
benvidas a esta Sesión Ordinaria 
do Pleno do Excelentísimo 
Concello da Coruña. 
 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
16 - Aprobación acta. 
 
Aprobación do borrador da Acta 
do Pleno Ordinario de 7 de 
noviembre de 2016. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Algunha mención á acta, 

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

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi boa tarde a todos os 
presentes e aquelas persoas que 
nos seguen a través da web. E 
benvidos e benvidas a esta Sesión 
Ordinaria do Pleno do 
Excelentísimo Concello da 
Coruña. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
16 - Aprobación acta. 
 
Aprobación do borrador da Acta 
do Pleno Ordinario de 7 de 
novembro de 2016. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Algunha mención á acta, 
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ou algunha modificación? 
 
Aprobamos, entonces, a Acta? 
 
Perfecto. 
 
En canto a Comunicacións da 
Alcaldía.  
 
COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
 
17 – Comunicado de la Alcaldía 
sobre las nuevas víctimas de la 
violencia de género. 
  
Bueno, pois, lamentablemente, 
unha vez máis, seguindo o resolto 
na moción do pasado 14 de 
outubro, pois, temos, nos vemos 
obrigados a cumprir con oito 
minutos de silencio por cada unha 
das vítimas da violencia de xénero 
que a continuación se relacionan: 
 
O día 10 de xaneiro, vítima de 92 
anos en Portugalete, asasinada 
polo seu fillo. 
 
O 14 de xaneiro de 2017, Blanca 
Esther en Navarra. 
 
15 de xaneiro de 2017, Antonia 
Gea. Almería, 33 años. 
 
O 18 de 1 de 2017, María de los 
Ángeles, de 79 años. 
 
O 28 de xaneiro, vítima sen 
identificar, en Seseña, Toledo, 40 
anos. 
 
O 29 de xaneiro Virginia, de O 
Carballino, 55 anos. 
 

ou algunha modificación? 
 
Aprobamos, enton, a Acta? 
 
Perfecto. 
 
En canto a Comunicacións da 
Alcaldía.  
 
COMUNICACIÓNS DA 
ALCALDÍA 
 
17 – Comunicado da Alcaldía 
sobre as novas vítimas da 
violencia de xénero. 
 
Bo, pois, lamentablemente, unha 
vez máis, seguindo o resolto na 
moción do pasado 14 de outubro, 
pois, temos, nos vemos obrigados 
a cumprir con oito minutos de 
silencio por cada unha das vítimas 
da violencia de xénero que a 
continuación se relacionan: 
 
O día 10 de xaneiro, vítima de 92 
anos en Portugalete, asasinada 
polo seu fillo. 
 
O 14 de xaneiro de 2017, Blanca 
Esther en Navarra. 
 
15 de xaneiro de 2017, Antonia 
Gea. Almería, 33 años. 
 
O 18 de 1 de 2017, María de los 
Ángeles, de 79 años. 
 
O 28 de xaneiro, vítima sen 
identificar, en Seseña, Toledo, 40 
anos. 
 
O 29 de xaneiro Virginia, de O 
Carballino, 55 anos. 
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O día 3 de febreiro, unha bebé, 
asasinada en mans do seu pai, en 
Madrid. 
 
E o 5 de febreiro de 2017, unha 
vítima en Mora, Toledo de 38 que 
foi asasinada onte mesmo.  
 
Serán, pois, oito minutos de 
silencio. 
 
INCIDENCIA: Puestos en pie se 
procede a guardar un minuto de 
silencio por cada una de las 
víctimas de la violencia de 
género. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
18 – Toma de conocimiento. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
de sendos Decretos de 26 de 
diciembre de 2016, por los que se 
modifica la estructura de las áreas 
de gobierno y de la administración 
municipal ejecutiva. 

 
Acuerdo 

 
Tomar conocimiento de los 
Decretos de la Alcaldía de 26 de 
diciembre de 2016, publicados en 
el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 10, de 16 de enero de 2017, por 
los que se modifica la estructura 
de las áreas de gobierno y de la 
administración municipal 
ejecutiva, se establecen la 
Dirección de Espacio Público y 
Movilidad y la Dirección de 
Promoción Económica y Empleo, 
y se modifica la Dirección de 

O día 3 de febreiro, unha bebé, 
asasinada en mans do seu pai, en 
Madrid. 
 
E o 5 de febreiro de 2017, unha 
vítima en Mora, Toledo de 38 que 
foi asasinada onte mesmo.  
 
Serán, pois, oito minutos de 
silencio. 
 
INCIDENCIA: Postos en pé 
procédese a gardar un minuto de 
silencio por cada unha das 
vítimas da violencia de xénero. 
 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Álcaldía 
 
18 – Toma de coñecemento. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento de 
senllos Decretos de 26 de 
decembro de 2016, polos que se 
modifica a estrutura  das áreas de 
goberno e da administración 
municipal executiva. 
 

Acordo 
 
Tomar coñecemento dos Decretos 
da Alcaldía de 26 de decembro de 
2016, publicados no Boletín 
Oficial da Provincia nº 10, de 16 
de xaneiro de 2017, polos que se 
modifica a estrutura das áreas de 
goberno e da administración 
municipal executiva, se establecen 
a Dirección de Espazo Público e 
Mobilidade e a Dirección de 
Promoción Económica e 
Emprego, e se modifica a 
Dirección de Apoio á Área de 
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Apoyo al Área de Regeneración 
Urbana y Vivienda, que pasa a ser 
Área de Regeneración Urbana. 
 
19 – Toma de conocimiento. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 30 de 
diciembre de 2016, sobre cese y 
nombramiento de titulares de 
dirección de área. 
 

Acuerdo 
 
Tomar conocimiento del Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 
treinta de diciembre de 2016, 
publicado en el B.O.P. de 23 de 
enero de 2017, por el que se 
acuerda el cese y nombramientos 
de personal directivo 
 
20 – Toma de conocimiento del 
acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del 30 de 
diciembre de 2016, sobre 
delegación de competencias en la 
Dirección de Área de 
Regeneración Urbana, en la 
Dirección de Área de Espacios 
Públicos y Movilidad y en la 
Dirección de Área de Promoción 
Económica y Empleo. 
 

Acuerdo 
 

Tomar conocimiento del Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 
treinta de diciembre de 2016, 
publicado en el B.O.P. de 20 de 

Rexeneración Urbana e Vivenda, 
que pasa a ser Área de 
Rexeneración Urbana. 
 
19 – Toma de coñecemento. 
 
Asunto.-Toma de coñecemento do 
acordo da Xunta de Goberno 
Local de 30 de decembro de 2016, 
sobre cese e nomeamento de 
titulares de dirección de área. 
 
 

Acordo 
 

Tomar coñecemento do Acordo da 
Xunta de Goberno Local de trinta 
de decembro de 2016, publicado 
no B.O.P. de 23 de xaneiro de 
2017, polo que se acorda o cese e 
nomeamentos de persoal directivo  
 
 
20 – Toma de coñecemento do 
acordo da Xunta de Goberno 
Local. 
 
Asunto.-Toma de coñecemento  
do acordo da Xunta de Goberno 
Local do 30 de decembro de 2016, 
sobre delegación de competencias  
na Dirección de Área de 
Rexeneración Urbana, na 
Dirección de Área de Espazos 
Públicos e Mobilidade e na 
Dirección de Área de Promoción 
Económica e Emprego. 
 
 

Acordo 
 

Tomar coñecemento do Acordo da 
Xunta de Goberno Local de trinta 
de decembro de 2016, publicado 
no B.O.P. de 20 de xaneiro de 
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enero de 2017, sobre delegación 
de competencias en la Dirección 
de Área de Regeneración Urbana, 
en la Dirección de Área de 
Espacios Públicos y Movilidad y 
en la Dirección de Área de 
Promoción Económica y Empleo. 
 
Honores  y Distinciones 
 
21 – Concesión medalla. 
 
Asunto.- Concesión a los 
Salesianos  de la Medalla al 
Mérito en la categoría de Oro. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Informativa de 
Honores y Distinciones,  con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales de Marea 
Atlántica, Partido Popular y 
PSOE y la abstención del Grupo 
Mixto (BNG-AA). Se propone al 
Pleno Municipal la adopción de 
los acuerdos siguientes: 
 

Acuerdo 
 
Conceder a los Salesianos, en 
razón de su trayectoria en la 
educación y formación de la 
infancia y de la juventud 
coruñesa, la Medalla al Mérito en 
su categoría de Oro. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Ten a palabra o 
concelleiro de Culturas, 
Coñecemento e Deportes. 
 
 

2017, sobre delegación de 
competencias na Dirección de 
Área de Rexeneración Urbana, na 
Dirección de Área de Espazos 
Públicos e Mobilidade e na 
Dirección de Área de Promoción 
Económica e Emprego. 
 
Honras e Distincións 
 
21 – Concesión medalla. 
 
Asunto.- Concesión aos 
Salesianos da Medalla ao Mérito 
na categoría de Ouro. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión  Informativa de 
Honras e Distincións, cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica, Partido Popular 
e PSOE e a abstención do Grupo 
Mixto (BNG-AA). Proponse ao 
Pleno Municipal a adopción do 
seguinte: 
 
 

Acordo 
 
Conceder aos Salesianos, en 
razón da súa traxectoria na 
educación e formación da 
infancia e da mocidade coruñesa, 
a Medalla ao Mérito na súa 
categoría de Ouro. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Ten a palabra o 
concelleiro de Culturas, 
Coñecemento e Deportes. 
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Señor Sande García 
 
Grazas. Moi boa tarde a todos os 
cidadáns que amablemente nos 
seguen, ao resto da Corporación e 
aos diversos traballadores 
vinculados á celebración deste 
Pleno. 
 
Efectivamente, concesión da 
Medalla ao Mérito na categoría de 
Ouro, con motivo do centenario, 
en agosto de 2016, da chegada á 
cidade dos Salesianos, a petición 
do Padroado da Escolas Populares 
Gratuitas, máis coñecidas como 
Escolas do Caldo, ubicadas na 
emblemática rúa Herrerías da 
Cidade Vella. Chegan, en 
concreto, o 24 de agosto de 1916. 
A cidade tiña, por certo, 59.000 
habitantes e, bueno, a misión 
sempre estivo vinculada a dirixir a 
educación da infancia, a 
xuventude máis necesitada; unha 
labor que se mantivo e forneceu 
ao longo dun século de 
permanencia na cidade e, por iso, 
que desde a Asociación de 
Antigos Alumnos Salesianos da 
Coruña e, bueno, con paso deste 
asunto pola Comisión de Honras e 
Distincións, se solicita ao Pleno 
esta concesión coa finalidade, 
ademais, de dar cumprimento ao 
artigo IV do Regulamento para a 
concesión de Honras e 
Distincións. E a Asociación de 
Antigos alumnos Salesianos da 
Coruña presenta a documentación 
coas propostas de outorgamento, 
tanto por iniciativa propia, como 
por adhesión de asociacións e 
entidades representativas ou con 
arraigo no Concello; chega tanto 

Señor Sande García 
 
Grazas. Moi boa tarde a todos os 
cidadáns que amablemente nos 
seguen, ao resto da Corporación e 
aos diversos traballadores 
vinculados á celebración deste 
Pleno. 
 
Efectivamente, concesión da 
Medalla ao Mérito na categoría 
de Ouro, con motivo do 
centenario, en agosto de 2016, da 
chegada á cidade dos Salesianos, 
a petición do Padroado da 
Escolas Populares Gratuitas, 
máis coñecidas como Escolas do 
Caldo, ubicadas na emblemática 
rúa Herrerías da Cidade Vella. 
Chegan, en concreto, o 24 de 
agosto de 1916. A cidade tiña, por 
certo, 59.000 habitantes e, bo, a 
misión sempre estivo vinculada a 
dirixir a educación da infancia, a 
xuventude máis necesitada; unha 
labor que se mantivo e forneceu 
ao longo dun século de 
permanencia na cidade e, por iso, 
que desde a Asociación de Antigos 
Alumnos Salesianos da Coruña e, 
bo, con paso deste asunto pola 
Comisión de Honras e 
Distincións, se solicita ao Pleno 
esta concesión coa finalidade, 
ademais, de dar cumprimento ao 
artigo IV do Regulamento para a 
concesión de Honras e 
Distincións. E a Asociación de 
Antigos alumnos Salesianos da 
Coruña presenta a documentación 
coas propostas de outorgamento, 
tanto por iniciativa propia, como 
por adhesión de asociacións e 
entidades representativas ou con 
arraigo no Concello; chega tanto 
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un exemplar  do libro de o (…) e 
cinco aniversario, indicando así 
algúns dos principais relevantes 
vinculados á cidade, con follas de 
sinaturas de carácter particular, ou 
adhesión aos respaldos, pois, aos 
antigos alumnos de Calvo Sotelo, 
das Escolas Populares Gratuitas,  
da Orde de Cabaleiros de María  
Pita, Orfeón Herculino, Cáritas, 
Fogar de Sor Eusebia, Clube 
Deportivo Marte, Centro Social 
Sagrada Familia e o Clube de  San 
Amaro. 
 
 
Simplemente sinalar que a 
situación do colexio nas 
inmediacións do Barrio de Monte 
Alto, bueno, determinou e, isto é 
un dos aspectos a reseñar, que o 
ensino fora nalgúns momentos de 
balde ou que pedira a cada familia 
aportacións voluntarias. Nese 
sentido, o colexio serviu para dar 
formación a varias eneracións ao 
longo dun século e, como 
curiosidade, polas súas aulas 
pasaron catro alcaldes, se  non me 
equivoco, catro dos oito vivos, 
alcaldes da nosa cidade: José 
Manuel Liaño Flores, Domingo 
Merino Mejuto, Joaquín López 
Menéndez e Javier Losada de 
Azpiazu. 
 
Polo tanto, a Alcaldía, de 
conformidade co disposto no 
artigo 4, Corporación de 
Regulamento Municipal de 
Concesión de Honras e 
Distincións e coa petición recibida 
pola Asociación de Antigos 
Alumnos Don Bosco, confirma 
isto, co beneplácito ou non, deste 

un exemplar do libro de o (…) e 
cinco aniversario, indicando así 
algúns dos principais motivos 
relevantes vinculados á cidade, 
con follas de sinaturas de carácter 
particular, ou adhesión aos 
respaldos, pois, aos antigos 
alumnos de Calvo Sotelo, das 
Escolas Populares Gratuitas,  da 
Orde de Cabaleiros de María  
Pita, Orfeón Herculino, Cáritas, 
Fogar de Sor Eusebia, Clube 
Deportivo Marte, Centro Social 
Sagrada Familia e o Clube de  
San Amaro. 
 
Simplemente sinalar que a 
situación do colexio nas 
inmediacións do Barrio de Monte 
Alto, bo, determinou e, isto é un 
dos aspectos a reseñar, que o 
ensino fora nalgúns momentos de 
balde ou que pedira a cada 
familia aportacións voluntarias. 
Nese sentido, o colexio serviu 
para dar formación a varias  
xeracións ao longo dun século e, 
como curiosidade, polas súas 
aulas pasaron catro alcaldes, se  
non me equivoco, catro dos oito 
vivos, alcaldes da nosa cidade: 
José Manuel Liaño Flores, 
Domingo Merino Mejuto, Joaquín 
López Menéndez e Javier Losada 
de Azpiazu. 
 
Polo tanto, a Alcaldía, de 
conformidade co disposto no 
artigo 4, Corporación de 
Regulamento Municipal de 
Concesión de Honras e 
Distincións e coa petición 
recibida pola Asociación de 
Antigos Alumnos Don Bosco, 
confirma isto, co beneplácito ou 
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Pleno. 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
concelleiro. Ten a palabra dona 
Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. En primeiro lugar, dar a boa 
tarde a todos os presentes e aos 
que nos seguen por streaming. 
 
En canto á concesión aos 
Salesianos da Medalla ao Mérito 
na categoría de Ouro, desde o 
BNG queremos manifestar, que 
imos a absternos, tal e como 
fixemos na Comisión de Honras. 
Non, porque teñamos nada en 
contra dos Salesianos, nin dos 
seus exalumnos, foran alcaldes ou 
quen foran, senón, porque 
entendemos que isto non cumpre 
coa necesaria separación entre 
Concello e Igrexa. Entendemos 
que os Salesianos son como 
calquera outra orde da Igrexa 
Católica, que ten presenza na nosa 
cidade e que ten, pois, colexio, 
como poden ser os Escolapios ou 
outros tantos que existen na 
cidade. Ademais, ese labor que se 
lle pode recoñecer, bueno, de 
atención ás clases populares, 
tamén é certo, que a tiveron 
moitas persoas anónimas 
formadas durante a república, 
durante a ditadura, bueno, que 
tiveron, como digo, ese labor 
desde a súa casa e, bueno, dun 
xeito, como digo, anónimo e as 

non, deste Pleno. 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
concelleiro. Ten a palabra dona 
Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. En primeiro lugar, dar a boa 
tarde a todos os presentes e aos 
que nos seguen por streaming. 
 
En canto á concesión aos 
Salesianos da Medalla ao Mérito 
na categoría de Ouro, desde o 
BNG queremos manifestar, que 
imos absternos, tal e como 
fixemos na Comisión de Honras. 
Non, porque teñamos nada en 
contra dos Salesianos, nin dos 
seus exalumnos, foran alcaldes ou 
quen foran, senón, porque 
entendemos que isto non cumpre 
coa necesaria separación entre 
Concello e Igrexa. Entendemos 
que os Salesianos son como 
calquera outra orde da Igrexa 
Católica, que ten presenza na 
nosa cidade e que ten, pois, 
colexio, como poden ser os 
Escolapios ou outros tantos que 
existen na cidade. Ademais, ese 
labor que se lle pode recoñecer, 
bo, de atención ás clases 
populares, tamén é certo, que a 
tiveron moitas persoas anónimas 
formadas durante a república, 
durante a ditadura, bo, que 
tiveron, como digo, ese labor 
desde a súa casa e, bo, dun xeito, 
como digo, anónimo e as que non 
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que non se recoñecen tampouco, 
medallas ao mérito na categoría 
de ouro.  
 
Xa digo, como non temos nada en 
contra dos Salesianos, pero 
tampouco entendemos que teñan 
unha vinculación moi especial  
coa cidade, ou diferente a outras, 
entendemos que bueno, que non é 
obxecto de ter unha medalla de 
ouro. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Qué hay? Buenas tardes. Saludo 
a todos los compañeros e 
compañeras que están aquí en el 
Pleno y al público, a los medios 
de comunicación y  a todas las 
personas que nos están viendo por 
streaming. 
 
Bueno, pues, nosotros, sí que 
vamos a apoyar la concesión de la 
Medalla al Mérito en categoría de 
Oro, porque hace más de 100 años 
que los Salesianos comenzaron 
esa tarea de ayudar a educar  a 
nuestra sociedad de A Coruña. 
Empezaron con las escuelas 
populares, luego se hicieron cargo 
de las escuelas populares 
gratuitas. En el actual enclave 
donde están, pues, es cuando 
empezaron a tener una relación 

se recoñecen tampouco, medallas 
ao mérito na categoría de ouro.  
 
 
Xa digo, como non temos nada en 
contra dos Salesianos, pero 
tampouco entendemos que teñan 
unha vinculación moi especial  
coa cidade, ou diferente a outras, 
entendemos que bo, que non é 
obxecto de ter unha medalla de 
ouro. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Que hai? Boas tardes. Saúdo a 
todos os compañeiros e 
compañeiras que están aquí no 
Pleno e ao público, aos medios de 
comunicación e  a todas as 
persoas que nos están vendo por 
streaming. 
 
Bo, pois, nós, si que imos apoiar a 
concesión da Medalla ao Mérito 
en categoría de Ouro, porque hai 
máis de 100 anos que os 
Salesianos comezaron esa tarefa 
de axudar a educar  á nosa 
sociedade da Coruña. Empezaron 
coas escolas populares, logo 
fixéronse cargo das escolas 
populares gratuítas. No actual 
enclave onde están, pois, é cando 
empezaron a ter unha relación co 
barrio de Monte  Alto, axudando a 
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con el barrio de  Monte Alto, 
ayudando a toda aquella gente 
que, más desfavorecida que no 
podía hacerse cargo de los 
estudios y se hicieron cargo de 
toda esa gente.  
 
Como decía Sande, cuatro de los 
alcaldes que están vivos han 
estudiado allí; no los voy a repetir 
y, bueno, creemos que los 
Salesianos que sí, que tienen ese 
componente religioso, han 
ayudado a que esta ciudad fuera 
educada y, educar es ayudar a 
crecer la democracia. Por eso, nos 
sumamos a la propuesta, una 
propuesta  que ha sido hecha por 
la Asociación de Antiguos 
Alumnos Don Bosco. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Ferreiro. 
 
Polo Grupo Popular, señora Cid.  
 
Señora Cid Castro 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Buenas tardes a todos los 
asistentes y también a las personas 
que nos siguen a través de 
internet. 
 
El Partido Popular sí, va a votar 
favorablemente en esta propuesta. 
Entendemos, que estos centros, 
que son centros educativos como 
los Salesianos, forman parte de la 
sociedad civil. Por supuesto, 
aportan, aportan en lo académico 
y aportan también en valores. Han 

toda aquela xente que, máis 
desfavorecida que non podía 
facerse cargo dos estudos e 
fixéronse cargo de toda esa xente.  
 
 
 
Como dicía Sande, catro dos 
alcaldes que están vivos 
estudaron alí; non os vou a 
repetir e, bo, cremos que os 
Salesianos que si, que teñen ese 
compoñente relixioso, axudaron a 
que esta cidade fose educada e, 
educar é axudar a crecer a 
democracia. Por iso, sumámonos 
á proposta, unha proposta  que foi 
feita pola Asociación de Antigos 
Alumnos Don Bosco. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Ferreiro. 
 
Polo Grupo Popular, señora Cid.  
 
Señora Cid Castro 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Boas tardes a todos os asistentes e 
tamén ás persoas que nos seguen 
a través de internet. 
 
 
O Partido Popular si, vai votar 
favorablemente nesta proposta. 
Entendemos, que estes centros, 
que son centros educativos como 
os Salesianos, forman parte da 
sociedade civil. Por suposto, 
achegan, achegan no académico e 
achegan tamén en valores. 
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creado, a través de generaciones 
que se han sucedido, tejido social 
que nos ha dado a todos. Es un 
capital social activo y 
multiplicador en nuestra ciudad.  
 
Transcurridos estos 100 años con 
nosotros, ciertamente, los antiguos 
alumnos se han dirigido a su 
Concello y han recapitulado 
algunas de estas aportaciones que 
ya se han leído por parte del 
concejal Sande y el señor Fito 
Ferreiro. Y es lógico y es bueno, 
que su ayuntamiento se lo 
reconozca y se lo agradezca. Este 
Ayuntamiento que nos representa 
a todos y que con esta Medalla al 
Mérito en la categoría de Oro, 
visibiliza todo lo recibido por la 
sociedad coruñesa en estos 100 
años. Un reconocimiento al que, 
por supuesto, nosotros, insisto, 
nos adherimos, apoyamos y 
celebramos con toda la comunidad 
salesiana. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Cid. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García  
 
Moi breve.  Son o  primeiro 
interesado no fomento desa 
división entre a igrexa e o 
administración pública, pero eu 
creo que, neste caso, simplemente, 
suliñar cousas que xa se dixeron 
dunha institución centenaria, 

Crearon, a través de xeracións 
que se sucederon, tecido social 
que nos deu a todos. É un capital 
social activo e multiplicador na 
nosa cidade.  
 
Transcorridos estes 100 anos 
connosco, certamente, os antigos 
alumnos dirixíronse ao seu 
Concello e han recapitulado 
algunhas destas achegas que xa se 
leron por parte do concelleiro 
Sande e o señor Fito Ferreiro. E é 
lóxico e é bo, que o seu concello 
recoñézallo e agradézallo. Este 
Concello que nos representa a 
todos e que con esta Medalla ao 
Mérito na Categoría de Ouro, 
visibiliza todo o recibido pola 
sociedade coruñesa nestes 100 
anos. Un recoñecemento ao que, 
por suposto, nós, insisto, 
adherímonos, apoiamos e 
celebramos con toda a 
comunidade salesiana. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Cid. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García  
 
Moi breve.  Son o  primeiro 
interesado no fomento desa 
división entre a igrexa e o 
administración pública, pero eu 
creo que, neste caso, simplemente, 
suliñar cousas que xa se dixeron 
dunha institución centenaria, 
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socioeducativa na historia da 
cidade e sen máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. Non sei, se os voceiros e 
voceiras queren utilizar a segunda 
quenda… 
 
 
Señor Ferreiro? Non. Señora Cid? 
Non é necesario. Entendo que o 
señor Sande que non consumiu 
nin 30 segundos, tampouco quere 
utilizar a segunda quenda. 
 
 
Moi ben. Pois, procedemos á  
votación, xa que logo. Non sei, se 
ten algunha particularidade a 
votación? Ningunha. 
 
Bueno, pois, votos a favor da 
concesión… 
 

Votación del asunto número 5 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número cinco referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-

socioeducativa na historia da 
cidade e sen máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. Non sei, se os voceiros e 
voceiras queren utilizar a segunda 
quenda… 
 
 
Señor Ferreiro? Non. Señora 
Cid? Non é necesario. Entendo 
que o señor Sande que non 
consumiu nin 30 segundos, 
tampouco quere utilizar a 
segunda quenda. 
 
Moi ben. Pois, procedemos á  
votación, xa que logo. Non sei se 
ten algunha particularidade a 
votación? Ningunha. 
 
Bo, pois, votos a favor da 
concesión… 
 

Votación do asunto número 5 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número cinco referenciado na 
Orde do Día, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
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PSOE) (5 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois, queda aprobado o punto da 
Orde do Día. 
 

Acuerdo 
 
Conceder a los Salesianos, en 
razón de su trayectoria en la 
educación y formación de la 
infancia y de la juventud 
coruñesa, la Medalla al Mérito en 
su categoría de Oro. 
 

Intervenciones 
 
Señor Secretario General 
 
Os asuntos 6 e 7, van a ser 
tratados conxuntamente según 
ditaminou a Comisión de 
Portavoces. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Personal 
 
22 – Reconocimiento de 
compatibilidad. 
 
Asunto.-  Reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad 
privada solicitada por Doña Isabel 
Pravia Redondo. 
 

PSOE) (5 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois, queda aprobado o punto da 
Orde do Día. 
 

Acordo 
 
Conceder aos Salesianos, en 
razón da súa traxectoria na 
educación e formación da 
infancia e da mocidade coruñesa, 
a Medalla ao Mérito na súa 
categoría de Ouro  
 

Intervencións 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Los asuntos 6 e 7, van ser 
tratados conxuntamente según 
dictaminou a Comisión de 
Voceiros. 
 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Persoal 
 
22 – Recoñecemento de 
compatibilidade. 
 
Asunto.- Recoñecemento de 
compatibilidade da actividade 
privada solicitada por Dona 
Isabel Pravia Redondo. 
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Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Administración con  
el voto a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica y 
las abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido 
Popular, PSOE y Mixto (BNG-
AA). Se propone como dictamen 
de la Comisión, la adopción por 
el Pleno Municipal, de los 
acuerdos siguientes:  
 

Acuerdo 
 
1.- Acceder al reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad 
privada solicitada por Doña Ana 
Isabel Pravia Redondo, en los 
estrictos términos a los que se 
circunscribe su solicitud, 
debiéndose observar en todo 
momento el régimen de 
prohibiciones y limitaciones 
establecido en los artículos 11 y 
siguientes de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones 
Públicas. 
 
2.- La eficacia del dicho 
reconocimiento queda 
condicionada a la previa solicitud 
de la reducción del importe del 
complemento específico 
correspondiente al puesto que 
desempeña (auxiliar de atención 
ciudadana C2-14) en la cantidad 
de 263,97 € con el objeto de 
adecuarlo al porcentaje del 30% 
de su retribución básica, según el 
art. 16.4 de la Ley 53/1984, de 
incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones 

Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Facenda e Administración co 
voto a favor do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Popular, 
PSOE e Mixto (BNG-AA). 
Proponse como ditame da 
Comisión, a adopción polo Pleno 
Municipal, dos acordos 
seguintes: 
 

Acordo 
 

1.- Acceder ao recoñecemento de 
compatibilidade da actividade 
privada solicitada por Dona Ana 
Isabel Pravia Redondo, nos 
estritos termos aos que se 
circunscribe a súa solicitude, 
debéndose observar en todo 
momento o réxime de prohibicións 
e limitacións establecido nos 
artigos 11 e seguintes da Lei 
53/1984, de 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións 
Públicas. 
 
 
2.- A eficacia do devandito 
recoñecemento queda 
condicionada á previa solicitude 
da redución do importe do 
complemento específico 
correspondente ao posto que 
desempeña (auxiliar de atención 
cidadá C2-14) na cantidade de 
263,97 € co obxecto de adecualo á 
porcentaxe do 30% da súa 
retribución básica, segundo o art. 
16.4 da Lei 53/1984, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións 
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Públicas. 
 
3.- Notificar el presente acuerdo a 
la interesada. 
 
23 – Reconocimiento de 
compatibilidad. 
 
Asunto.- Reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad 
privada solicitada por don Adrián 
Silva Magdalena. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Administración, con 
el voto a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica y 
las abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido 
Popular, PSOE y Mixto (BNG-
AA). Se propone como dictamen 
de la Comisión, la adopción por 
el Pleno Municipal, de los 
acuerdos siguientes: 
 
1.- Acceder al reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad 
privada solicitada por Don Adrián 
Silva Magdalena, en los estrictos 
términos a los que se circunscribe 
su solicitud, debiéndose observar 
en todo momento el régimen de 
prohibiciones y limitaciones 
establecido en los artículos 11 y 
siguientes de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones 
Públicas. 
 
 
2.- La eficacia del dicho 
reconocimiento queda 
condicionada a la previa solicitud 

Públicas. 
 
3.- Notificar o presente acordo á 
interesada. 
 
23 – Recoñecemento da 
compatibilidade. 
 
Asunto.-Recoñecemento de 
compatibilidade da actividade 
privada solicitada por don Adrián 
Silva Magdalena. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Facenda e Administración,  co 
voto a favor do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Popular, 
PSOE e Mixto (BNG-AA). 
Proponse como ditame da 
Comisión, a adopción polo Pleno 
Municipal, dos acordos 
seguintes: 
 
1.- Acceder ao recoñecemento de 
compatibilidade da actividade 
privada solicitada por Don 
Adrián Silva Magdalena, nos 
estritos termos aos que se 
circunscribe a súa solicitude, 
debéndose observar en todo 
momento o réxime de prohibicións 
e limitacións establecido nos 
artigos 11 e seguintes da Lei 
53/1984, de 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións 
Públicas. 
 
 
2.- A eficacia do devandito 
recoñecemento queda 
condicionada á previa solicitude 
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de la reducción del importe del 
complemento específico 
correspondiente al puesto que 
desempeña (músico A2-19) en la 
cantidad de 353,86 € con el objeto 
de adecuarlo al porcentaje del 
30% de su retribución básica, 
segun el art. 16.4 de la Ley 
53/1984, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 
3.- Notificar el presente acuerdo al 
interesado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Secretario.  
 
Ten a palabra a señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
En primeiro lugar, boa tarde a 
todos os presentes hoxe, aquí e 
aos que nos seguen por streaming, 
tamén.  
 
E traemos hoxe a este Pleno, dúas 
propostas de recoñecemento de 
compatibilidade con actividade 
privada, solicitada por dous 
funcionarios interinos deste 
Concello, previo ditamen 
favorable da Comisión de Facenda 
celebrada o 1 de febreiro.  Trátase 
das solicitudes de Ana Isabel 
Pravia Redondo e Adrián Silva 
Magdalena. 
 

da redución do importe do 
complemento específico 
correspondente ao posto que 
desempeña (músico A2-19) na 
cantidade de 353,86 € co obxecto 
de adecualo á porcentaxe do 30% 
da súa retribución básica, 
segundo o art. 16.4 da Lei 
53/1984, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das 
Administracións Públicas. 
 
3.- Notificar o presente acordo ao 
interesado. 
 

Intervencións 
  
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Secretario.  
 
Ten a palabra a señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
En primeiro lugar, boa tarde a 
todos os presentes hoxe, aquí e 
aos que nos seguen por streaming, 
tamén.  
 
E traemos hoxe a este Pleno, dúas 
propostas de recoñecemento de 
compatibilidade con actividade 
privada, solicitada por dous 
funcionarios interinos deste 
Concello, previo ditamen 
favorable da Comisión de 
Facenda celebrada o 1 de 
febreiro.  Trátase das solicitudes 
de Ana Isabel Pravia Redondo e 
Adrián Silva Magdalena. 
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Estes expedientes, en primeiro 
lugar e con respecto á funcionaria, 
se trata de compatibilizar o seu  
posto na Concellería de 
Mobilidade e de Auxiliar de 
Atención  Cidadá, cunha 
actividade por conta propia, como 
psicopedagoga, en horario de 
tarde. 
 
En canto á solicitude de don 
Adrián Silva Magdalena, se 
trataría tamén, compatibilizar un 
posto de músico adscrito ao 
Grupo A2, con un posto de 
actividade por conta propia, 
relacionada coa ensinanza 
musical, fóra do horario de 
traballo e de xeito non habitual. 
 
Vistas estas solicitudes, se traen a 
este Pleno, por márcalo así a Lei 
53/84 no seu artigo 14, 
Incompatibilidades do Persoal ao 
Servizo das Administracións 
Públicas, e tamén, por seguir os 
precedentes anteriores de 
autorización destas 
compatibilidades por este Pleno, 
no 2014 e no 2015. Ademais, de 
cara a estes expedientes hai que 
ter as seguintes consideracións 
legais, relativas ao réxime de 
incompatibilidades dos 
funcionarios. A finalidade do 
marco regulador do réxime de 
incompatibilidades, ten como 
obxectivo a plena dedicación á 
función pública, a 
profesionalidade, como garantía 
de eficacia e tamén, a garantía da 
súa imparcialidade. Como 
principio xeral, a Lei de 
Incompatibilidades establece unha 
norma de incompatibilidade 

Estes expedientes, en primeiro 
lugar e con respecto á 
funcionaria, se trata de 
compatibilizar o seu  posto na 
Concellería de Mobilidade e de 
Auxiliar de Atención  Cidadá, 
cunha actividade por conta 
propia, como psicopedagoga, en 
horario de tarde. 
 
En canto á solicitude de don 
Adrián Silva Magdalena, se 
trataría tamén compatibilizar un 
posto de músico adscrito ao 
Grupo A2, con un posto de 
actividade por conta propia, 
relacionada coa ensinanza 
musical, fóra do horario de 
traballo e de xeito non habitual. 
 
Vistas estas solicitudes, se traen a 
este Pleno, por márcalo así a Lei 
53/84 no seu artigo 14, 
Incompatibilidades do Persoal ao 
Servizo das Administracións 
Públicas, e tamén, por seguir os 
precedentes anteriores de 
autorización destas 
compatibilidades por este Pleno, 
no 2014 e no 2015. Ademais, de 
cara a estes expedientes hai que 
ter as seguintes consideracións 
legais, relativas ao réxime de 
incompatibilidades dos 
funcionarios. A finalidade do 
marco regulador do réxime de 
incompatibilidades, ten como 
obxectivo a plena dedicación á 
función pública, a 
profesionalidade, como garantía 
de eficacia e tamén, a garantía da 
súa imparcialidade. Como 
principio xeral, a Lei de 
Incompatibilidades establece 
unha norma de incompatibilidade 
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xénerica co posto, de exercicio de 
calquera cargo, profesión ou 
actividade pública ou privada, 
poida impedir e menoscabar o 
estricto cumprimento dos seus 
deberes ou  comprometer a súa 
imparcialidade ou independencia. 
Igualmente, a propia Lei 53/84 de 
incompatibilidades, o Real 
Decreto 598/85 que a desenvolve, 
regula actividades privadas que 
non poden ser obxecto deste 
recoñecemento de 
incompatibilidade.  
 
Principalmente, serían actividades 
privadas por conta propia ou 
baixo a dependencia, ou ao 
servizo de entidades ou 
particulares que se relacionen 
directamente  coas que desenvolve 
o departamento,  organismo ou 
entidade onde estivese destinado, 
entre outras.  
 
Sin embargo, a propia lei admite 
tamén, a compatibilidade con 
aquelas actividades privadas, non 
contidas en supostos obxecto de 
prohibición pola Lei e, cando se 
dean unha serie de requisitos. Por 
unha parte, que a actividade 
privada non requira presencia 
efectiva do interesado, durante un 
horario igual ou superior a metade 
da xornada semanal ordinaria de 
traballo, na administración 
pública; situación que se cumple 
nas dúas solicitudes de 
compatibilidade. Por outra parte, 
tamén, o exercicio destas 
actividades require un previo 
recoñecemento de 
compatibilidade que ademais, non 
poderá modificar a xornada de 

xénerica co posto, de exercicio de 
calquera cargo, profesión ou 
actividade pública ou privada, 
poida impedir e menoscabar o 
estricto cumprimento dos seus 
deberes ou  comprometer a súa 
imparcialidade ou independencia. 
Igualmente, a propia Lei 53/84 de 
incompatibilidades, o Real 
Decreto 598/85 que a desenvolve, 
regula actividades privadas que 
non poden ser obxecto deste 
recoñecemento de 
incompatibilidade.  
 
Principalmente, serían 
actividades privadas por conta 
propia ou baixo a dependencia, 
ou ao servizo de entidades ou 
particulares que se relacionen 
directamente  coas que desenvolve 
o departamento,  organismo ou 
entidade onde estivese destinado, 
entre outras.  
 
Sin embargo, a propia lei admite 
tamén, a compatibilidade con 
aquelas actividades privadas, non 
contidas en supostos obxecto de 
prohibición pola Lei e, cando se 
dean unha serie de requisitos. Por 
unha parte, que a actividade 
privada non requira presencia 
efectiva do interesado, durante un 
horario igual ou superior a 
metade da xornada semanal 
ordinaria de traballo, na 
administración pública; situación 
que se cumple nas dúas 
solicitudes de compatibilidade. 
Por outra parte, tamén, o 
exercicio destas actividades 
require un previo recoñecemento 
de compatibilidade que ademais, 
non poderá modificar a xornada 
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traballo, nin o horario do 
interesado,  de xeito que en caso 
de cambio de posto no sector 
público, ese recoñecemento 
quedaría automáticamente sen 
efecto e, finalmente a autorización 
ou recoñecemento  de 
incompatibilidade tamén, require  
que o complemento específico do 
posto de traballo de orixe, non 
sexa superior ao 30% da 
retribución básica, excluidos 
conceptos que teñan orixe na 
antigüedade. En relación con este 
último punto, sen embargo, a 
disposición transitoria IX da Lei 
2/2015 de emprego público de 
Galicia establece que, no suposto 
de que esta cuantía supere o 
devandito tope, tamén se poderá 
recoñecer a compatibilidade, 
sempre que a persoa interesada 
renuncie á percepción do 
complemento específico, nesa 
parte que excede do 30% da 
retribución básica. Para eso está 
previsto un procedemento 
específico de redución dese 
complemento, considerando, polo 
tanto, que as circunstancias e a 
natureza dos postos de traballo 
que desempeñan estes dous 
funcionarios interinos, solicitantes 
de tal recoñecemento que se trae 
hoxe a este  Pleno e as condicións 
destas, enténdese que tamén, 
procede acceder, polo tanto, a ese 
recoñecemento, coas condicións e 
limitacións contidas na propia Lei 
de incompatibilidades. Polo tanto, 
tamén e para cumprir o último 
requisito mencionado, referente ao 
complemento específico, se 
condiciona este recoñecemento á 
solicitude de redución de importe 

de traballo, nin o horario do 
interesado,  de xeito que en caso 
de cambio de posto no sector 
público, ese recoñecemento 
quedaría automáticamente sen 
efecto e, finalmente a autorización 
ou recoñecemento  de 
incompatibilidade tamén, require  
que o complemento específico do 
posto de traballo de orixe, non 
sexa superior ao 30% da 
retribución básica, excluidos 
conceptos que teñan orixe na 
antigüedade. En relación con este 
último punto, sen embargo, a 
disposición transitoria IX da Lei 
2/2015 de emprego público de 
Galicia establece que, no suposto 
de que esta cuantía supere o 
devandito tope, tamén se poderá 
recoñecer a compatibilidade, 
sempre que a persoa interesada 
renuncie á percepción do 
complemento específico, nesa 
parte que excede do 30% da 
retribución básica. Para eso está 
previsto un procedemento 
específico de redución dese 
complemento, considerando, polo 
tanto, que as circunstancias e a 
natureza dos postos de traballo 
que desempeñan estes dous 
funcionarios interinos, solicitantes 
de tal recoñecemento que se trae 
hoxe a este  Pleno e as condicións 
destas, enténdese que tamén, 
procede acceder, polo tanto, a ese 
recoñecemento, coas condicións e 
limitacións contidas na propia Lei 
de incompatibilidades. Polo tanto, 
tamén e para cumprir o último 
requisito mencionado, referente 
ao complemento específico, se 
condiciona este recoñecemento á 
solicitude de redución de importe 
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correspondente aos postos que 
desempeñan, para adecualo a esa 
porcentaxe.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a 
palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente, manifestar que imos 
votar a favor destes dous puntos 
da Orde do Día.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, Alcalde. Le agradecemos 
a la concejala que nos haya leído 
toda la normativa. Por nuestra 
parte, estamos a favor. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias. Buenas tardes a 
todos los que nos acompañan y a 
todos los que nos siguen por 
streaming. Bueno, un acto de 
trámite; nada que objetar. 

correspondente aos postos que 
desempeñan, para adecualo a esa 
porcentaxe.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a 
palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente, manifestar que imos 
votar a favor destes dous puntos 
da Orde do Día.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, Alcalde. Agradecémoslle 
á concelleira que nos lera toda a 
normativa. Pola nosa banda, 
estamos a favor. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas. Boas tardes a 
todos os que nos acompañan e a 
todos os que nos seguen por 
streaming. Bo, un acto de trámite; 
nada que obxectar. Tamén lle 
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También le agradecemos toda esta 
lección, pero yo quiero 
aprovechar, para volver a pedir su 
dimisión, señor Ferreiro. Esta vez, 
por incumplir su programa 
electoral en materia de personal y 
por faltar a su palabra. 
 
Y me explico, cuando llegó, 
cuando tomó posesión, dijo que 
iban a contar con los funcionarios 
y, bueno, cesaron a todos los que 
pudo, que eran de libre 
designación y por motivos 
políticos, trayendo a fichajes de 
fuera, que cobran más de 37.000 
euros. Son funcionarios, ahí no 
habría problema. Tampoco iban a 
contratar a directores; tienen un 
montón de directores de Área. En 
el presupuesto, estableció una 
línea roja que no se podía 
traspasar; cuando nos sentamos 
con ustedes, así nos lo aclararon. 
Presupuestaron nueve directores 
que cobran más de 60.000 euros 
cada uno; eso sí, también, 
contratar a través de Arquitectos 
sin Fronteras, otra línea roja. 
90.000 euros, para contratar dos 
mediadores culturales, a dedo, por 
supuesto, porque los van a 
contratar ellos directamente, pues, 
también les parecía muy bien. Y 
qué decir de los contratos menores 
a afines, digamos, como el de los 
bordes de Alfonso Molina, para 
priorizar a batracios, pancartas y 
lechugas. 
 
Y qué decir también, del despido 
de 13 trabajadoras del servicio de 
limpieza de los colegios. Bueno, 
incumplimiento grave… 
 

agradecemos toda esta lección, 
pero eu quero aproveitar, para 
volver pedir a súa dimisión, señor 
Ferreiro. Esta vez, por incumprir 
o seu programa electoral en 
materia de persoal e por faltar á 
súa palabra. 
 
E explícome, cando chegou, 
cando tomou posesión, dixo que 
ían contar cos funcionarios e, bo, 
cesaron a todos os que puido, que 
eran de libre designación e por 
motivos políticos, traendo a 
fichaxes de fóra, que cobran máis 
de 37.000 euros. Son 
funcionarios, aí non habería 
problema. Tampouco ían 
contratar a directores; teñen unha 
chea de directores de Área. No 
orzamento, estableceu unha liña 
vermella que non se podía 
traspasar; cando nos sentamos 
con vostedes, así nolo aclararon. 
Orzaron nove directores que 
cobran máis de 60.000 euros cada 
un; iso si, tamén, contratar a 
través de Arquitectos sen 
Fronteiras, outra liña vermella. 
90.000 euros, para contratar dous 
mediadores culturais, a dedo, por 
suposto, porque os van a 
contratar eles directamente, pois, 
tamén lles parecía moi ben. E que 
dicir dos contratos menores a 
afíns, digamos, como o dos bordos 
de Alfonso Molina, para priorizar 
a batracios, pancartas e leitugas. 
 
 
E que dicir tamén, do 
despedimento de 13 traballadoras 
do servizo de limpeza dos 
colexios. Bo, incumprimento 
grave… 
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A las diecisiete horas y treinta y 
un minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones  la señora Barcón 
Sánchez. 
 
… no, gravísimo. Y leo su código 
ético. 
 
 Contratación pública, punto 10. 
“O futuro goberno municipal da 
Marea Atlántica desenvolverá a 
súa actuación no ámbito da 
contratación pública, prestando 
especial importancia   a los 
criterios éticos y sociais. A estes 
efectos, no Concello  da Coruña 
priorizarase os concursos abertos, 
utilizando procedemento 
negociado só con carácter 
excepcional extraordinario…” 
 
Aquí, se olvidaron de hablar de 
los contratos menores, porque 
claro, son todos menores. Ni 
abiertos, ni negociados, el 90%, 
contratos menores sin publicarlos. 
Incumplimiento  grave, entre 
muchos  otros. Y en su propio 
programa electoral, en el punto 9, 
prevén la solución y la voy a leer: 
 
 “Os cargos electos da Marea 
Atlántica, así como o persoal de 
confianza e cargos directivos, 
podrán ser revogados no caso de 
imcumplimento grave e non 
xustificado do programa electoral. 
O que suporá nos casos dos cargos 
electos, a súa expulsión do Grupo 
Municipal e a esixencia de 
renuncia ao seu cargo, e nos 
cargos de designación o seu cese 
inmediato…” 
 

 
Ás dezasete horas e trinta e un 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións  a señora Barcón 
Sánchez. 
 
 non, gravísimo. E leo o seu 
código ético.  
 
Contratación pública, punto 10. 
“O futuro goberno municipal da 
Marea Atlántica desenvolverá a 
súa actuación non ámbito da 
contratación pública, prestando 
especial importancia   aos 
criterios éticos e sociais. A estes 
efectos, no Concello  da Coruña 
priorizarase os concursos abertos, 
utilizando procedemento 
negociado só con carácter 
excepcional extraordinario…” 
 
Aquí, esquecéronse de falar dos 
contratos menores, porque claro, 
son todos menores. Nin abertos, 
nin negociados, o 90%, contratos 
menores sen publicalos. 
Incumprimento  grave, entre 
moitos  outros. E no seu propio 
programa electoral, no punto 9, 
prevén a solución e vouna a ler: 
 
 “Os cargos electos da Marea 
Atlántica, así como o persoal de 
confianza e cargos directivos, 
poderán ser revogados no caso de 
imcumplimento grave e non 
xustificado do programa 
electoral. O que suporá nos casos 
dos cargos electos, a súa 
expulsión do Grupo Municipal e a 
esixencia de renuncia ao seu 
cargo, e nos cargos de 
designación o seu cesamento 
inmediato…”. 
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Pues, ustedes mismos. 
 
Muchas gracias, y nada más.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno. Decirlle á señora Gallego, 
que esta non é a continuación do 
Pleno do sábado pasado. Me 
parece que toda esa disposición 
repetida non ten sentido. Creo que 
o asunto pon: Recoñecemento de 
compatibilidade con actividad 
privada. Pero, si o que quere é 
comparar, o que faciamos nós co 
que facían vostedes, solo ten que 
mirar o número de directores de 
área que nomearon vostedes. 
Nove directores de área e 
ademais, non só orzamentado, 
senón nomeados todos eses anos. 
Tamén, procedementos selectivos, 
digamos, escasos; a diferencia do 
que se está facendo ahora e, 
proceso selectivos con probas, 
como son, correspondentes ao 
principio de mérito, capacidade. E 
contratos menores;  debería de 
visitar máis a páxina, o portal de 
transparencia, que ahora pode 
acceder e pode ver todo o que está 
publicado, que antes non se 
publicaba e, sobre todo, se viñera 
tamén, máis ás Mesas de 
Contratación, quizais, vería que en 
todas as Mesas de Contratación, 
se tratan como procedementos 
abertos, contratos que antes eran  
negociados. Lle recomendo que 

  
Pois, vostedes mesmos. 
 
Moitas grazas, e nada máis.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo. Decirlle á señora Gallego, 
que esta non é a continuación do 
Pleno do sábado pasado. Me 
parece que toda esa disposición 
repetida non ten sentido. Creo que 
o asunto pon: Recoñecemento de 
compatibilidade con actividad 
privada. Pero, si o que quere é 
comparar, o que faciamos nós co 
que facían vostedes, solo ten que 
mirar o número de directores de 
área que nomearon vostedes. 
Nove directores de área e 
ademais, non só orzamentado, 
senón nomeados todos eses anos. 
Tamén, procedementos selectivos, 
digamos, escasos; a diferencia do 
que se está facendo agora e, 
proceso selectivos con probas, 
como son, correspondentes ao 
principio de mérito, capacidade. 
E contratos menores; debería de 
visitar máis a páxina, o portal de 
transparencia, que agora pode 
acceder e pode ver todo o que está 
publicado, que antes non se 
publicaba e, sobre todo, se viñera 
tamén máis ás Mesas de 
Contratación, quizais, vería que 
en todas as Mesas de 
Contratación, se tratan como 
procedementos abertos, contratos 
que antes eran  negociados. Lle 
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faga todo iso e, xa verá, que a 
continuación da súa exposición da 
cuestión de confianza, queda un 
pouco conducida á anécdota. 
 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito.  
 
Señora Veira, se quere utilizar a 
súa segunda quenda? 
 
Señor García? Señora Gallego? 
 
Señora Gallego Neira 
 
Era por, un poco, cambiar de 
tema, porque realmente leer la 
normativa y contar la vida 
personal,… que ya hemos leído 
todos el expediente. Yo creo que 
todos los Grupos Municipales, ya, 
sabíamos perfectamente. 
Tampoco hace falta… 
 
A las diecisiete horas y treinta y 
cuatro minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Barcón 
Sánchez, 
 
… publicar la vida profesional de 
dos funcionarios. Bueno, pues, 
por contar un poco, aquí, lo que 
pasa con el tema de personal. 
Nueve directores, efectivamente. 
Nosotros les dijimos, cuando 
estábamos negociando el acuerdo 
que no cumplen y que todos los 
plenos, traemos el ruego oral, 
¡como no! de medios materiales y 
etcétera, etcétera, les dijimos, 
contraten los directores que 

recomendo que faga todo iso e, xa 
verá, que a continuación da súa 
exposición da cuestión de 
confianza, queda un pouco 
conducida á anécdota. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito.  
 
Señora Veira, se quere utilizar a 
súa segunda quenda? 
 
Señor García? Señora Gallego? 
 
Señora Gallego Neira 
 
Era por, un pouco, cambiar de 
tema, porque realmente ler a 
normativa e contar a vida 
persoal,… que xa lemos todos o 
expediente. Eu creo que todos os 
Grupos Municipais, xa, sabiamos 
perfectamente. Tampouco fai 
falta… 
 
Ás dezasete horas e trinta e catro 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
… publicar a vida profesional de 
dous funcionarios. Bo, pois, por 
contar un pouco, aquí, o que pasa 
co tema de persoal. Nove 
directores, efectivamente. Nós 
dixémoslles, cando estabamos a 
negociar o acordo que non 
cumpren e que todos os plenos, 
traemos o rogo oral, como non! 
de medios materiais e etcétera, 
etcétera, dixémoslles, contraten os 
directores que vostedes queiran. 
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ustedes quieran. Dijeron que no, 
que ustedes se valían solos, los 
diez, que eran estupendos. Bueno, 
pues, ahora vemos que necesitan 
nueve directores. Fue una línea 
roja, que nos lo dijo el concejal 
Xiao Varela, cuando nos sentamos 
a negociar. Procedimientos 
selectivos. Hay que tener cara. Si 
les acaban… Los nombramientos 
que hicieron de jefes de servicio, 
los nombramientos que hicieron. 
Cambió la Ley de Función 
Pública de Galicia y les acaban de 
tumbar el nombramiento al Jefe 
de Servicio de Urbanismo. 
Dígame una sentencia de algún 
Jefe de Servicio nuestro que  
hayamos perdido; ni una. Ustedes, 
la primera, pumba, fuera. Es que 
es así; lo sabe perfectamente. 
 
 
Portal de transparencia. Portal de 
transferencia, hicieron una 
pestañita y la transparencia es la 
misma, porque lo que tiene 
publicado son las cuentas y todo 
lo de años anteriores. Veremos a 
ver la cuenta general, si dan los 
mismos resultados de ejecución 
que lo que acaban de publicar y, 
las Mesas de Contratación, yo 
voy. Evidentemente, no voy a las 
aperturas de sobres, voy a las que 
importan, como la de jardines que 
ya advertí… ¿Se acuerda que le 
advertí que eso era ilegal? Pues, 
ya, también. El Tribunal se lo 
acaba de decir. Y ahora tienen que 
adjudicar. A las que he ido, era 
por algo. No voy a ir a las de 
trámite. Es un trámite 
administrativo que hacen, casi, los 
funcionarios. Usted porque tienen 

Dixeron que non, que vostedes se 
valían sós, os dez, que eran 
estupendos. Bo, pois, agora vemos 
que necesitan nove directores. Foi 
unha liña vermella, que nolo dixo 
o concelleiro Xiao Varela, cando 
nos sentamos a negociar. 
Procedementos selectivos. Hai 
que ter cara. Se lles acaban… Os 
nomeamentos que fixeron de xefes 
de servizo, os nomeamentos que 
fixeron. Cambiou a Lei de 
Función Pública de Galicia e 
acábanlles de tombar o 
nomeamento ao Xefe de Servizo 
de Urbanismo. Dígame unha 
sentenza dalgún Xefe de Servizo 
noso que  perdésemos; nin unha. 
Vostedes, a primeira, pumba, 
fóra. É que é así; sábeo 
perfectamente. 
 
 
Portal de transparencia. Portal de 
transferencia, fixeron unha 
pestañita e a transparencia é a 
mesma, porque o que ten 
publicado son as contas e todo o 
de anos anteriores. Veremos a ver 
a conta xeral, se dan os mesmos 
resultados de execución que o que 
acaban de publicar e, as Mesas de 
Contratación, eu vou. 
Evidentemente, non vou ás 
aperturas de sobres, vou ás que 
importan, como a de xardíns que 
xa advertín… Acórdase que lle 
advertín que iso era ilegal? Pois, 
xa, tamén. O Tribunal acáballo de 
dicir. E agora teñen que 
adxudicar. Ás que fun, era por 
algo. Non vou ir ás de trámite. É 
un trámite administrativo que fan, 
case, os funcionarios. Vostede 
porque teñen que ser a presidenta 
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que ser la presidenta de la Mesa, 
yo no voto. Voy a las que 
considero que tienen importancia, 
a las que tienen importancia. Y, de 
momento, yo creo que lecciones, 
las justas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Mire, señora Gallego, me parece 
que esta discusión xa sobra. 
Estamos tratando asuntos, aquí, 
importantes na Orde do Día; 
estamos tratando asuntos que lle 
compete o trámite e xestión deste 
Concello e, me parece que xa 
queda dito o que se dixo. E a 
convido a que veña máis ás Mesas 
de Contratación e que mire e 
vexa, todos os procedementos 
selectivos que se están realizando 
ahora, tanto con respecto aos 
proxectos e a contratación 
temporal, como a contratación 
definitiva. 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
Procedemos á  votación. 
 
Asunto número seis. 
Recoñecemento da 
compatibilidade de actividade 
privada, solicitada por dona Isabel 

da Mesa, eu non voto. Vou ás que 
considero que teñen importancia, 
ás que teñen importancia. E, de 
momento, eu creo que leccións, as 
xustas. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Mire, señora Gallego, me parece 
que esta discusión xa sobra. 
Estamos tratando asuntos, aquí, 
importantes na Orde do Día; 
estamos tratando asuntos que lle 
compete o trámite e xestión deste 
Concello e, me parece que xa 
queda dito o que se dixo. E a 
convido a que veña máis ás Mesas 
de Contratación e que mire e 
vexa, todos os procedementos 
selectivos que se están realizando 
agora, tanto con respecto aos 
proxectos e a contratación 
temporal, como a contratación 
definitiva. 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
Procedemos á  votación. 
 
Asunto número seis. 
Recoñecemento da 
compatibilidade de actividade 
privada, solicitada por dona 
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Pravia Redondo… 
 
Votación del asunto número seis 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número seis referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada. 
 

Acuerdo 
 
1.- Acceder al reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad 
privada solicitada por Doña Ana 
Isabel Pravia Redondo, en los 
estrictos términos a los que se 
circunscribe su solicitud, 
debiéndose observar en todo 
momento el régimen de 
prohibiciones y limitaciones 
establecido en los artículos 11 y 

Isabel Pravia Redondo… 
 
Votación do asunto número seis 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número seis referenciado na Orde 
do Día, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada. 
 

Acordo 
 
1.- Acceder ao recoñecemento de 
compatibilidade da actividade 
privada solicitada por Dona Ana 
Isabel Pravia Redondo, nos 
estritos termos aos que se 
circunscribe a súa solicitude, 
debéndose observar en todo 
momento o réxime de prohibicións 
e limitacións establecido nos 
artigos 11 e seguintes da Lei 
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siguientes de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones 
Públicas. 
 
2.- La eficacia de dicho 
reconocimiento queda 
condicionada a la previa solicitud 
de la reducción del importe del 
complemento específico 
correspondiente al puesto que 
desempeña (auxiliar de atención 
ciudadana C2-14) en la cantidad 
de 263,97 € con el objeto de 
adecuarlo al porcentaje del 30% 
de su retribución básica, según el 
art. 16.4 de la Ley 53/1984, de 
incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones 
Públicas. 
 
3.- Notificar el presente acuerdo a 
la interesada. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
E asunto número sete 
recoñecemento de 
compatibilidade de actividade 
privada, solicitada por don Adrián 
Silva Magdalena. 
 
Votación del asunto número 
siete 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número siete referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

53/1984, de 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións 
Públicas. 
 
 
2.- A eficacia do devandito 
recoñecemento queda 
condicionada á previa solicitude 
da redución do importe do 
complemento específico 
correspondente ao posto que 
desempeña (auxiliar de atención 
cidadá C2-14) cantidade de 
263,97 € co obxecto de adecúalo á 
porcentaxe do 30% da súa 
retribución básica, segundo o art. 
16.4 da Lei 53/1984, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións 
Públicas. 
 
3.- Notificar o presente acordo á 
interesada. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
E asunto número sete 
recoñecemento de 
compatibilidade de actividade 
privada, solicitada por don 
Adrián Silva Magdalena. 
 
Votación do asunto número sete 

 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número sete referenciado na Orde 
do Día, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas (BNG-AA) (1 voto). 
 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois, queda tamén aprobado. 
 

Acuerdo 
 
1.- Acceder al reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad 
privada solicitada por Don Adrián 
Silva Magdalena, en los estrictos 
términos a los que se circunscribe 
su solicitud, debiéndose observar 
en todo momento el régimen de 
prohibiciones y limitaciones 
establecido en los artículos 11 y 
siguientes de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones 
Públicas. 
 
2.- La eficacia de dicho 
reconocimiento queda 
condicionada a la previa solicitud 
de la reducción del importe del 
complemento específico 
correspondiente al puesto que 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois, queda tamén aprobado. 
 

Acordo 
 

1.- Acceder ao recoñecemento de 
compatibilidade da actividade 
privada solicitada por Don 
Adrián Silva Magdalena, nos 
estritos termos aos que se 
circunscribe a súa solicitude, 
debéndose observar en todo 
momento o réxime de prohibicións 
e limitacións establecido nos 
artigos 11 e seguintes da Lei 
53/1984, de 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións 
Públicas. 
 
2.- A eficacia do devandito 
recoñecemento queda 
condicionada á previa solicitude 
da redución do importe do 
complemento específico 
correspondente ao posto que 
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desempeña (músico A2-19) en la 
cantidad de 353,86 € con el objeto 
de adecuarlo al porcentaje del 
30% de su retribución básica, 
según el art. 16.4 de la Ley 
53/1984, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 
3.- Notificar el presente acuerdo al 
interesado. 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y DERECHO A LA 
VIVIENDA 
 
24 – Aprobación definitiva de 
estudio de detalle. 
 
Asunto.- Aprobación definitiva 
del estudio de detalle para la 
ordenación de volúmenes para la 
ampliación de las instalaciones  
del Coruña British School, sito en 
la calle Roma 1, en el lugar de A 
Zapateira, promovido por la 
entidad O Castro British School A 
Coruña S.L. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Informativa de 
Regeneración Urbana y 
Derecho a la Vivienda, con el 
voto a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica y 
las abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido 
Popular, PSOE y Mixto (BNG-
AA). Se propone como dictamen 
de la Comisión, la adopción por 
el Pleno Municipal, de los 
acuerdos siguientes: 
 
Primero. Aprobar definitivamente 
el estudio de detalle para la 

desempeña (músico A2-19) na 
cantidade de 353,86 € co obxecto 
de adecúalo á porcentaxe do 30% 
da súa retribución básica segundo 
o art. 16.4 da Lei 53/1984, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións 
Públicas. 
 
3.- Notificar o presente acordo ao 
interesado. 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á 
VIVENDA 
 
24 - Aprobación definitiva de 
estudo de detalle. 
 
Asunto.- Aprobación definitiva do 
estudo de detalle para a 
ordenación de volumes para a 
ampliación das instalacións  do 
Coruña British School, sito na rúa 
Roma 1, no lugar da Zapateira, 
promovido pola entidade O 
Castro British School A Coruña 
S.L. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Regeneración Urbana e Dereito á 
Vivenda, co voto a favor do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica e as abstenciones dos 
Grupos Municipais do Partido 
Popular, PSOE e Mixto (BNG-
AA). Proponse como dictame da 
Comisión, a adopción polo Pleno 
Municipal, dos acordos 
seguintes: 
 
 
Primeiro. Aprobar definitivamente 
o estudo de detalle para a 
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ordenación de volúmenes para la 
ampliación de las instalaciones del 
Coruña British School, situado en 
la calle Roma 1, en el lugar de A 
Zapateira, A Coruña, promovido 
por la entidad  O Castro British 
School A Coruña, S.L. 
 
Segundo. Diligenciar el 
documento aprobado y ordenar el 
cumplimiento de los trámites 
administrativos recogidos en los 
artículos 82 y 88 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del 
suelo de Galicia, y concordantes 
del reglamento de desarrollo de 
ésta, en orden a procurar la 
entrada en vigor del referido 
estudio de detalle. 
 
Tercero.- Notificar este acuerdo al 
promotor, a los titulares 
catastrales y a los Servicios 
municipales interesados en su 
tramitación. 
 

Intervenciones 
 
Señor Secretario General  
 
El acuerdo requiere mayoría 
absoluta legal. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a 
palabra o señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Gracias Alcalde. Un saúdo a todas 
as persoas que seguen o Pleno 
aquí ou nas súas casas. 
 
Bueno, expoño brevemente os 

ordenación de volumes para a 
ampliación das instalacións do 
Coruña British School, situado na 
rúa Roma 1, no lugar da 
Zapateira, A Coruña, promovido 
pola entidade  O Castro British 
School A Coruña, S.L. 
 
Segundo. Dilixenciar o documento 
aprobado e ordenar o 
cumprimento dos trámites 
administrativos recollidos nos 
artigos 82 e 88 da Lei 2/2016, do 
10 de febreiro, do chan de 
Galicia, e concordantes do 
regulamento de desenvolvemento 
desta, en orde a procurar a 
entrada en vigor do referido 
estudo de detalle. 
 
Terceiro.- Notificar este acordo 
ao promotor, aos titulares 
catastrais e aos Servizos 
municipais interesados na súa 
tramitación. 
 

Intervencións 
 
Señor Secretario Xeral  
 
O acordo require maioría 
absoluta legal. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a 
palabra o señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Gracias Alcalde. Un saúdo a 
todas as persoas que seguen o 
Pleno aquí ou nas súas casas. 
 
Bo, expoño brevemente os 
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antecedentes de interese. Con data 
15 do dous de 2016 a entidade o 
Castro British School presenta no 
Rexistro Municipal de Urbanismo 
un estudo de detalle para a 
ampliación das instalacións do 
Colexio Coruña British School, 
situado na rúa  Roma 1, no lugar 
da Zapateira, Coruña. Con data do 
5 de 2016 remítese o documento 
de estudo de detalle a informe 
previo do Ministerio de Fomento, 
á Dirección Xeral de Aviación 
Civil, Servidumes Aeronáuticas. 
Con data do 8 de 2016 ten entrada 
no Rexistro do Concello o 
informe favorable emitido por 
AESA. Con data 11 do 10 de 2016 
a Xunta de Goberno Local adopta 
o acordo de aprobar inicialmente 
o estudo de detalle presentado. O 
documento aprobado sométese ao 
trámite de exposición pública 
durante o prazo dun mes no que 
non se formulan alegacións. Con 
data 26 do 10 de 2016 solicítanse 
os informes sectoriais da 
Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural da Xunta de Galicia, que 
emite en sentido favorable, á 
Deputación Provincial, Vías e 
Obras que  tamén emite en sentido 
favorable e do Ministerio  de 
Fomento, Dirección Xeral de 
Carreteras que tamén emite en 
sentido favorable o  22 do 12 de 
2016. Con data 25 do un de 2017 
foi emitido informe, sinalando 
algunha corrección por mor da 
entrada en vigor da Lei 2 de 2016, 
do Solo de Galicia, que o 
interesado ten que introducir no 
expediente antes da aprobación 
definitiva. Con data 26 do un de 
2017 foi notificado o anterior 

antecedentes de interese. Con 
data 15 do dous de 2016 a 
entidade o Castro British School 
presenta no Rexistro Municipal de 
Urbanismo un estudo de detalle 
para a ampliación das 
instalacións do Colexio Coruña 
British School, situado na rúa  
Roma 1, no lugar da Zapateira, 
Coruña. Con data do 5 de 2016 
remítese o documento de estudo 
de detalle a informe previo do 
Ministerio de Fomento, á 
Dirección Xeral de Aviación Civil, 
Servidumes Aeronáuticas. Con 
data do 8 de 2016 ten entrada no 
Rexistro do Concello o informe 
favorable emitido por AESA. Con 
data 11 do 10 de 2016 a Xunta de 
Goberno Local adopta o acordo 
de aprobar inicialmente o estudo 
de detalle presentado. O 
documento aprobado sométese ao 
trámite de exposición pública 
durante o prazo dun mes no que 
non se formulan alegacións. Con 
data 26 do 10 de 2016 solicítanse 
os informes sectoriais da 
Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural da Xunta de Galicia, que 
emite en sentido favorable, á 
Deputación Provincial, Vías e 
Obras que  tamén emite en sentido 
favorable e do Ministerio  de 
Fomento, Dirección Xeral de 
Carreteras que tamén emite en 
sentido favorable o  22 do 12 de 
2016. Con data 25 do un de 2017 
foi emitido informe, sinalando 
algunha corrección por mor da 
entrada en vigor da Lei 2 de 2016, 
do Solo de Galicia, que o 
interesado ten que introducir no 
expediente antes da aprobación 
definitiva. Con data 26 do un de 
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informe ao interesado, 
presentando a corrección 
requerida  na mesma data. Á vista 
do anterior, foi emitido informe 
favorable, asinado polo xefe de 
Planeamento e o xefe de servizo 
de Planeamento e Xestión do 
Solo.  
 
 
O obxecto do estudo de detalle é 
proxectar unha ordenación de 
volumens na parcela sita na rúa 
Roma, número un, no lugar  da 
Zapateira no Concello da Coruña, 
que está clasificada polo Plan de 
Ordenación Municipal como solo 
urbano consolidado; coa 
cualificación urbanística de 
parcela, de equipamento de 
continxencia e titularidade 
privada, suxeita, polo tanto, ao 
cumprimento das condicións da 
norma zonal oito equipamentos, 
permitindo a ampliación das 
instalacións existentes na 
actualidade.  
 
E competente para aprobar con 
carácter definitivo, referido ao 
estudo de detalle, o Pleno 
Municipal. A adopción do acordo 
requerirá o voto favorable da 
maioría absoluta do número legal 
de membros do Pleno. Polo 
exposto, elévase ao excelentísimo 
Pleno da cidade para a súa 
aprobación, se procede, a seguinte 
proposta de acordo.   
 
Primeiro, aprobar definitivamente 
o estudo de detalle para a 
ordenación de volumes para a 
ampliación das instalacións do 
Coruña British School.  

2017 foi notificado o anterior 
informe ao interesado, 
presentando a corrección 
requerida  na mesma data. Á vista 
do anterior, foi emitido informe 
favorable, asinado polo xefe de 
Planeamento e o xefe de servizo 
de Planeamento e Xestión do 
Solo.  
 
O obxecto do estudo de detalle é 
proxectar unha ordenación de 
volumens na parcela sita na rúa 
Roma, número un, no lugar  da 
Zapateira no Concello da Coruña, 
que está clasificada polo Plan de 
Ordenación Municipal como solo 
urbano consolidado; coa 
cualificación urbanística de 
parcela, de equipamento de 
continxencia e titularidade 
privada, suxeita, polo tanto, ao 
cumprimento das condicións da 
norma norma zonal oito 
equipamentos, permitindo a 
ampliación das instalacións 
existentes na actualidade.  
 
E competente para aprobar con 
carácter definitivo, referido ao 
estudo de detalle, o Pleno 
Municipal. A adopción do acordo 
requerirá o voto favorable da 
maioría absoluta do número legal 
de membros do Pleno. Polo 
exposto, elévase ao excelentísimo 
Pleno da cidade para a súa 
aprobación, se procede, a 
seguinte proposta de acordo.   
 
Primeiro, aprobar definitivamente 
o estudo de detalle para a 
ordenación de volumes para a 
ampliación das instalacións do 
Coruña British School.  
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Segundo, dilixenciar o documento 
aprobado e ordenar o 
cumprimento dos trámites 
administrativos procedentes. 
 
E terceiro, notificar este acordo ao 
promotor, aos titulares catrastais  
e aos servizos municipais 
interesados na súa tramitación. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. Ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, como coñece 
perfectamente o señor Varela e o 
resto dos concelleiros e 
concelleiras que estamos aquí, 
estamos dándolle a aprobación 
definitiva a un instrumento de 
planeamento que serve, bueno, 
para modificar ou, no seu caso, 
para específicar cuestións que xa 
están presentes no Plan Xeral. Iso 
é o (…) un Estudo de Detalle.  
 
Pola nosa banda, ímonos a abster,  
porque entendemos que, bueno, 
que hai prioridades no que é o 
planeamento da cidade, que hai 
que levar con urxencia, xa, a cabo 
e que hai que traelos aquí, a este 
Pleno e, polo tanto, até que non se 
traian esas modificacións, pois, 
pola nosa  banda, ímonos a abster 
en todo canto planeamento se trae 
a esta Sala. 
 
 

 
Segundo, dilixenciar o documento 
aprobado e ordenar o 
cumprimento dos trámites 
administrativos procedentes. 
 
E terceiro, notificar este acordo 
ao promotor, aos titulares 
catrastais  e aos servizos 
municipais interesados na súa 
tramitación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. Ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, como coñece 
perfectamente o señor Varela e o 
resto dos concelleiros e 
concelleiras que estamos aquí, 
estamos dándolle a aprobación 
definitiva a un instrumento de 
planeamento que serve, bo, para 
modificar ou, no seu caso, para 
específicar cuestións que xa están 
presentes no Plan Xeral. Iso é o 
(…) un Estudo de Detalle.  
 
Pola nosa banda, ímonos a abster,  
porque entendemos que, bo, que 
hai prioridades no que é o 
planeamento da cidade, que hai 
que levar con urxencia, xa, a cabo 
e que hai que traelos aquí, a este 
Pleno e, polo tanto, até que non se 
traian esas modificacións, pois, 
pola nosa  banda, ímonos a abster 
en todo canto planeamento se trae 
a esta Sala. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. Saludos  a 
todos los presentes y a los que nos 
siguen a través de streaming. 
Simplemente para anunciar el 
voto favorable del Partido 
Socialista a este punto del Orden 
del Día. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señor  Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Pues, como los anteriores, poco 
tenemos que decir de este 
expediente, pues, un año de 
tramitación para un Estudio de 
Detalle, bueno, para estar 
tramitado por este gobierno, no es 
de los peores, incluido el informe 
de Aviación Civil. No es… Los  
(…) más lento y mucho más, 
sabiendo como hemos oído que  
hay otras cosas urgentes y que el 
área sigue parada. No sé si, 
porque esa nueva condición de 
vicealcalde tiene que atender 
usted los asuntos de movilidad del 
señor Grandío, el EIDUS de la 
señora Delso, o los temas de (…) 
de la señora Cameán. El problema 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. Saúdos  a 
todos os presentes e aos que nos 
seguen a través de streaming. 
Simplemente para anunciar o voto 
favorable do Partido Socialista a 
este punto da Orde do Día. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señor  Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Pois, como os anteriores, pouco 
temos que dicir deste expediente, 
pois, un ano de tramitación para 
un Estudo de Detalle, bo, para 
estar tramitado por este goberno, 
non é dos peores, incluído o 
informe de Aviación Civil. Non 
é… Os  (…) máis lento e moito 
máis, sabendo como oímos que  
hai outras cousas urxentes e que a 
área segue parada. Non sei se, 
porque esa nova condición de 
vicealcalde ten que atender 
vostede os asuntos de mobilidade 
do señor Grandío, o EIDUS da 
señora Delso, ou os temas de (…) 
da señora Cameán. O problema é 
que ten parado nos só estes 
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es que tiene parado nos solo estos 
asuntos, sino también los que le 
incorporan a mayores, porque al 
final, tenemos todo parado. 
 
Las licencias paradas. En dos 
Juntas de Gobierno de este año, en 
una fueron tres y en otra más 
caducidades y denegaciones que 
licencias. 11.000.000 sin ejecutar 
en el área. Tres obras solo, de 
cincuenta y tantas ejecutadas 
durante el año pasado. Y, 
hablando de planeamiento, como 
bien decía la compañera del BNG, 
pues, no aprobamos nada. Es 
decir, que al final, pocas 
Comisiones de Urbanismo se han 
reunido menos que con este 
gobierno, pues, traer a aprobación 
algún expediente que no sea de 
Estudio de Detalle, o  cambio de 
uso de un equipamiento, pues,  
nos gustaría. La verdad es que nos 
gustaría traer alguno. Y hay 
algunos importantes, como decía, 
la señora Veira. ¿Cómo están esos 
planeamientos necesarios para 
todo el desarrollo del entorno de 
San Cristóbal y para la Estación 
de San Cristóbal?  ¿Cómo está el 
de la Sardiñeira? Yo…, señor 
Alcalde, siempre hace lo mismo. 
Yo, esta semana, aposté… Digo, a 
ver con que va, porque si se va a 
ver con el Presidente de la Xunta, 
seguro que nos sacan alguna 
noticia, de lo que no hacen hasta 
ese día, pues, hay que sacarlo ese 
día, para que no le digan que no 
hizo nada de planeamiento. Pues 
no, sacar una foto en el periódico 
no es lo que queremos. Lo que 
queremos es que ese expediente se 
traiga  a tramitación. Un 

asuntos, senón tamén os que lle 
incorporan a maiores, porque ao 
final, temos todo parado. 
 
 
As licenzas paradas. En dúas 
Xuntas de Goberno deste ano, 
nunha foron tres e noutras máis 
caducidades e denegacións que 
licenzas. 11.000.000 sen executar 
na área. Tres obras só, de 
cincuenta e tantas executadas 
durante o ano pasado. E, falando 
de planeamento, como ben dicía a 
compañeira do BNG, pois, non 
aprobamos nada. É dicir, que ao 
final, poucas Comisións de 
Urbanismo reuníronse menos que 
con este goberno, pois, traer a 
aprobación algún expediente que 
non sexa de Estudo de Detalle, ou  
cambio de uso dun equipamento, 
pois,  gustaríanos. A verdade é 
que nos gustaría traer algún. E 
hai algúns importantes, como 
dicía, a señora Veira. Como están 
eses plans necesarios para todo o 
desenvolvemento da contorna de 
San Cristóbal e para a Estación 
de San Cristóbal?  Como está o 
da Sardiñeira? Eu…, señor 
Alcalde, sempre fai o mesmo. Eu, 
esta semana, apostei… Digo, a 
ver con que vai, porque se se vai a 
ver co Presidente da Xunta, 
seguro que nos sacan algunha 
noticia, do que non fan ata ese 
día, pois, hai que sacalo ese día, 
para que non lle digan que non 
fixo nada de planeamento. Pois 
non, sacar unha foto no xornal 
non é o que queremos. O que 
queremos é que ese expediente 
tráiase a tramitación. Un 
expediente, ademais, que está 
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expediente, además, que está 
recogido en el Plan General.  Si 
quiere hacer algún cambio, está 
usted en su derecho. Lo vemos, se 
negocia, se habla, porque creemos 
que es interesante. Un expediente 
además, donde en la mayor parte 
del suelo  es propiedad  municipal 
y donde además, le permitiría 
tener unos bloques  de viviendas 
para hacer vivienda pública. Tanto 
que quería comprar  vivienda… 
No hace falta comprarla; si con 
desarrollar este PERI,  ya tienen 
suelo para hacer vivienda pública 
sin gastar un duro, porque ya es 
municipal. Es decir, estos son los 
planeamientos que nos gustaría 
tener aquí. ¿Cómo están esas 
modificaciones  del Plan General? 
¿Cómo está lo del Ofimático, que 
tanto prometieron? Esas 
modificaciones… A ver, si son 
posibles y claro, hombre, yo no 
me quedo… me gustaría acabar 
sin decir que, ¡ojalá todos los días 
fueran 26 de enero! Como bien 
acaba de leer usted, ese 26 de 
enero se le informa al promotor 
que tiene que hacer unos cambios; 
por pequeños que sean, el 26 los 
entrega. El 26 de enero, hace el 
informe el jefe de la sección de 
Planeamiento. El 26 de enero 
informa, también, el jefe del 
servicio de Planeamiento y el 26 
de enero le da el visto bueno el 
director de Urbanismo y usted 
mismo. ¡Ojalá! para el resto de los 
ciudadanos de La Coruña, todos 
los días fueran 26 de enero, 
porque este Ayuntamiento otra 
cosa sería y otro gallo cantaría. 
 
Por supuesto, vamos a votar a 

recollido no Plan Xeral.  Se quere 
facer algún cambio, está vostede 
no seu dereito. Vémolo, 
negóciase, fálase, porque cremos 
que é interesante. Un expediente 
ademais, onde na maior parte do 
chan  é propiedade  municipal e 
onde ademais, permitiríalle ter 
uns bloques  de vivendas para 
facer vivenda pública. Tanto que 
quería comprar  vivenda… Non 
fai falta comprala; se con 
desenvolver este PERI,  xa teñen 
chan para facer vivenda pública 
sen gastar un duro, porque xa é 
municipal. É dicir, estes son os 
plans que nos gustaría ter aquí. 
Como están esas modificacións  
do Plan Xeral? Como está o do 
Ofimático, que tanto prometeron? 
Esas modificacións… A ver, se 
son posibles e claro, home, eu non 
quedo… gustaríame acabar sen 
dicir que, oxalá todos os días 
fosen 26 de xaneiro! Como ben 
acaba de ler vostede, ese 26 de 
xaneiro infórmaselle ao promotor 
que ten que facer uns cambios; 
por pequenos que sexan, o 26 os 
entrega. O 26 de xaneiro, fai o 
informe o xefe da sección de 
Planemento. O 26 de xaneiro 
informa, tamén, o xefe do servizo 
de Planeamento e o 26 de xaneiro 
dálle o visto e prace o director de 
Urbanismo e vostede mesmo. 
Oxalá! para o resto dos cidadáns 
da Coruña, todos os días fosen 26 
de xaneiro, porque este Concello 
outra cousa sería e outro galo 
cantaría. 
 
 
 
Por suposto, imos votar  a favor 
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favor de este expediente  y le 
animamos a que traiga otros 
muchos más; no solo de Estudio 
de Detalle sino de cambios de uso, 
sino otros expedientes de 
planeamiento a este Pleno. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, comezar, facendo unha 
alusión á señora Veira. A verdade 
é, que me deixa bastante  
alucinado, pois, que a 
xustificación para (…), sexa que 
non traemos outras cuestións a  
Pleno, de planeamento. Que é 
unha folga, isto? Ou sea, esto é 
unha cuestión de iniciativa  
privada. Bueno, entendo que  
poderá dicir que está en contra ou 
a favor, pero que se absteña, me 
parece un pouco irresponsable, 
tendo en conta que tamén é 
responsabilidade súa, facerse 
cargo da aprobación destas 
cuestións.  
 
Entón, bueno, eu tamén a 
animaría a que diga, pois, se está a 
favor ou en contra, pero absterse  
e mostrar insumisión ao voto de 
planeamento, pois, bo, non lle 
encontro moito sentido. Señor 
Fernández Prado, bueno, o de 
sempre, o de sempre que, pois, iso 
que nos pidan explicacións, coa 
herencia que nos deixaron, é 

deste expediente  e animámoslle a 
que traia outros moitos máis; non 
só de Estudo de Detalle senón de 
cambios de uso, senón outros 
expedientes de planemento a este 
Pleno. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo, comezar, facendo unha 
alusión á señora Veira. A verdade 
é, que me deixa bastante  
alucinado, pois, que a 
xustificación para (…), sexa que 
non traemos outras cuestións a  
Pleno, de planeamento. Que é 
unha folga, isto? Ou sexa, isto é 
unha cuestión de iniciativa  
privada. Bo, entendo que  poderá 
dicir que está en contra ou a 
favor, pero que se absteña, me 
parece un pouco irresponsable, 
tendo en conta que tamén é 
responsabilidade súa, facerse 
cargo da aprobación destas 
cuestións.  
 
Entón, bo, eu tamén a animaría a 
que diga, pois, se está a favor ou 
en contra, pero absterse  e 
mostrar insumisión ao voto de 
planeamento, pois, bo, non lle 
encontro moito sentido. Señor 
Fernández Prado, bo, o de 
sempre, o de sempre que, pois, iso 
que nos pidan explicacións, coa 
herencia que nos deixaron, é 



40 

 

cando menos, sorprendente. 
 
Bueno, daba datos falsos. Vamos 
a rebatilos desde o inicio, ¿Obras? 
Non levamos tres, levamos 35. 35 
executadas  dende que chegamos  
aquí. 5 en execución e vinte e 
dúas en licitación. Máis me 
gustaría a mín ter, máis obras 
licitadas, pero con seis meses de 
execución de orzamento, pois, 
entenderá que as cousas non son 
fáciles. Ainda así, temos 35 obras 
executadas até o momento, obras 
moi necesarias, demandas 
históricas dos barrios e que están 
sendo tremendamente celebradas. 
 
O tema das  licencias. Bueno, 
pois, desde que chegamos, casi 
750 licencias  aprobadas y non se 
esquenza, señor Fernández Prado, 
que máis do 70%, cando 
chegamos, eran trámites abertos, 
sen resolver, durante a xestión das 
anteriores Corporaciones. Que, 
bueno, efectivamente é gracioso 
pedirnos explicacións ou 
xustificación, cando nos deixaron 
foi un cristo en licencias, de 
tamaño descomunal.  
 
Bueno, pois, ainda así, estamos 
intentando, ao mesmo tempo, que 
intentamos poñer en orde un 
servizo que era, bueno, unha casa 
de tolos. Bueno, pois, temos  casi 
750 lizencias aprobadas desde que 
chegamos e máis de 3.000 obras, 
vía comunicación previa. Bueno, a 
súa manga ancha é fenomenal, 
dende logo; o que todos días, pois, 
non nos cansamos de repetilo.  
 
 

cando menos, sorprendente. 
 
Bo, daba datos falsos. Imos a 
rebatilos desde o inicio, ¿Obras? 
Non levamos tres, levamos 35. 35 
executadas  dende que chegamos  
aquí. 5 en execución e vinte e 
dúas en licitación. Máis me 
gustaría a mín ter, máis obras 
licitadas, pero con seis meses de 
execución de orzamento, pois, 
entenderá que as cousas non son 
fáciles. Ainda así, temos 35 obras 
executadas até o momento, obras 
moi necesarias, demandas 
históricas dos barrios e que están 
sendo tremendamente celebradas. 
 
O tema das  licenzas. Bo, pois, 
desde que chegamos, casi 750 
licenzas  aprobadas y non se 
esquenza, señor Fernández Prado, 
que máis do 70%, cando 
chegamos, eran trámites abertos, 
sen resolver, durante a xestión 
das anteriores Corporacións. 
Que, bo, efectivamente é gracioso 
pedirnos explicacións ou 
xustificación, cando nos deixaron 
foi un cristo en licenzas, de 
tamaño descomunal.  
 
Bo, pois, ainda así, estamos 
intentando, ao mesmo tempo, que 
intentamos poñer en orde un 
servizo que era, bo, unha casa de 
tolos. Bo, pois, temos  casi 750 
lizenzas aprobadas desde que 
chegamos e máis de 3.000 obras, 
vía comunicación previa. Bo, a 
súa manga ancha é fenomenal, 
dende logo; o que todos días, 
pois, non nos cansamos de 
repetilo.  
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O outro día a señora Gallego, 
pois, llo dixen; llo dixen polas 
redes. O Remanso era un proxecto 
ilegal que non estaba adaptado ao 
planeamento. En Riazor nos 
deixan un proxecto absolutamente 
inexecutable  e, ainda por riba, 
pois,  nos piden explicacións.  
 
E por citar unhas cantas 
modificacións do Planeamento en 
curso  e, bueno, vostede sabe e 
mellor que ninguen, os tempos, os 
tempos de aprobación do 
planeamento. Bueno, pois, 
estamos coa modificación puntual 
do Parque Ofimático, estamos  
coa modificación tamén, do 
PXOM, para poder ampliar o 
terreno industrial na Grela, a 
modificación  do PXOM, tamén, 
para o Polígono da Sardiñeira,  a 
modificación do Parque do Agra. 
Por certo, o Parque do Agra e 
modificación do Parque do Agra, 
derivada dunha sentencia das máis 
das vinte sentencias aos vinte 
recursos, ao seu maravilloso Plan 
Xeneral de Ordenación Municipal.  
 
 
A ampliación, tamén, do catálogo 
do PXOM. Vamos a comezar co 
Plan de (…) da Torre, como foi 
acordado neste Pleno. E, por 
suposto, estamos traballando 
sobre a reordenación do borde 
litoral. Bueno, iso, eu creo que é 
evidente, que temos un montón de 
frentes abertos e que estamos 
facendo o que toca, en cuestións 
de planeamento.  
 
E xa, para rematar, unha 
referencia ás declaracións que fixo 

O outro día a señora Gallego, 
pois, llo dixen; llo dixen polas 
redes. O Remanso era un proxecto 
ilegal que non estaba adaptado ao 
planeamento. En Riazor nos 
deixan un proxecto absolutamente 
inexecutable  e, ainda por riba, 
pois,  nos piden explicacións.  
 
E por citar unhas cantas 
modificacións do Planeamento en 
curso  e, bo, vostede sabe e mellor 
que ninguen, os tempos, os tempos 
de aprobación do planeamento. 
Bo, pois, estamos coa 
modificación puntual do Parque 
Ofimático, estamos  coa 
modificación tamén, do PXOM, 
para poder ampliar o terreno 
industrial na Grela, a 
modificación  do PXOM, tamén, 
para o Polígono da Sardiñeira,  a 
modificación do Parque do Agra. 
Por certo, o Parque do Agra e 
modificación do Parque do Agra, 
derivada dunha sentencia das 
máis das vinte sentencias aos 
vinte recursos, ao seu maravilloso 
Plan Xeneral de Ordenación 
Municipal.  
 
A ampliación, tamén, do catálogo 
do PXOM. Imos  comezar co Plan 
de (…) da Torre, como foi 
acordado neste Pleno. E, por 
suposto, estamos traballando 
sobre a reordenación do borde 
litoral. Bo, iso, eu creo que é 
evidente, que temos un montón de 
frentes abertos e que estamos 
facendo o que toca, en cuestións 
de planeamento.  
 
E xa, para rematar, unha 
referencia ás declaracións que 
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a señora Gallego. Eu, a verdade, 
que non me canso de escoitar. Eu 
sei, que o seu sistema da máquina 
do fango, de difamar e que algo 
quede, pois, é o que lles vai. Eu 
non termino de acostumbrarme, 
dende logo, a esa manera de facer 
oposición e de facer política. Pero 
bueno, vou ser moi breve, con 
respecto a Arquitectos sen 
Fronteiras. A verdade é, que a mín 
me parece absolutamente rastrero, 
unha oposición absolutamente 
rastrera, intentar difamar a unha 
ONG que leva facendo máis de 20 
anos de traballo voluntario, no que 
ten que ver cos asentamentos 
precarios nesta cidade. 
 
 
Bueno, pois, intentar sacar rédito 
político dunha entidade como esa, 
me parece absolutamente  
rastrero. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Simplemente sinalar que non é 
insumisión o que eu manifesto. 
Unha  maneira que teño de 
presionar, se se quere dicir así, ao 
goberno local, bueno, pois, para 
conseguir que cambien algunhas 
cuestións. Igual que neste Pleno 
dixen que non iba a aprobar 
modificativos de crédito que 
supuxesen máis pagos a 
Compañía de Tranvías e é unha 

fixo a señora Gallego. Eu, a 
verdade, que non me canso de 
escoitar. Eu sei, que o seu sistema 
da máquina do fango, de difamar 
e que algo quede, pois, é o que 
lles vai. Eu non termino de 
acostumarme, dende logo, a esa 
manera de facer oposición e de 
facer política. Pero bo, vou ser 
moi breve, con respecto a 
Arquitectos sen Fronteiras. A 
verdade é, que a mín me parece 
absolutamente rastrero, unha 
oposición absolutamente rastrera, 
intentar difamar a unha ONG que 
leva facendo máis de 20 anos de 
traballo voluntario, no que ten 
que ver cos asentamentos 
precarios nesta cidade. 
 
Bo, pois, intentar sacar rédito 
político dunha entidade como esa, 
me parece absolutamente  
rastrero. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Simplemente sinalar que non é 
insumisión o que eu manifesto. 
Unha  maneira que teño de 
presionar, se se quere dicir así, ao 
goberno local, bo, pois, para 
conseguir que cambien algunhas 
cuestións. Igual que neste Pleno 
dixen que non ía aprobar 
modificativos de crédito que 
supuxesen máis pagos a 
Compañía de Tranvías e é unha 



43 

 

mañeira que teño, bueno, de 
procurar facer, que algunhas 
cousas cambien. No que é a 
modificación do Plan do 
Ofimático, supón, obviamente, 
sacar a Elviña, ao pobo de Elviña, 
do que é o sector, imos votar a 
favor. Se coa modificación do 
Plan da Agra, se trata de recuperar 
espazo público nese barrio, imos a 
estar a favor. No da Torre, se 
cumple co que se dixo aquí no 
Pleno, imos votar a favor e se, no 
que se refiere ao borde litoral, se 
cumpre co que xa, se ten dito 
aquí, no Pleno, en diferentes 
mocións, imos a estar dacordo. 
Pero mentras non se traían estas 
modificacións que nós 
entendemos que son as 
substanciais, pois, estaremos na 
postura que xa indiquei na miña 
outra intervención. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señor Dapena? Señor 
Fernández Prado? 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. Señor Varela, los ciudadanos 
de La  Coruña se cansan ya, del 
estamos, vamos a hacer, estamos 
con, pero aprobación inicial, pero 
ya no digo provisional o 
definitiva, no traen nada, nada. De 
planeamiento, nada. Van 20 
meses; en 20 meses se puede, por 
lo menos, traer a aprobación 
inicial un expediente, traer algo de 
todo eso que iban a mejorar, a 

mañeira que teño, bo, de procurar 
facer, que algunhas cousas 
cambien. No que é a modificación 
do Plan do Ofimático, supón, 
obviamente, sacar a Elviña, ao 
pobo de Elviña, do que é o sector, 
imos votar a favor. Se  coa 
modificación do Plan da Agra, se 
trata de recuperar espazo público 
nese barrio, imos  estar a favor. 
No da Torre, se cumple co que se 
dixo aquí no Pleno, imos votar a 
favor e se, no que se refiere ao 
borde litoral, se cumpre co que 
xa, se ten dito aquí, no Pleno, en 
diferentes mocións, imos estar 
dacordo. Pero mentras non se 
traían estas modificacións que nós 
entendemos que son as 
substanciais, pois, estaremos na 
postura que xa indiquei na miña 
outra intervención. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señor Dapena? Señor 
Fernández Prado? 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. Señor Varela, os cidadáns da  
Coruña cánsanse xa, do estamos, 
imos facer, estamos con, pero 
aprobación inicial, pero xa non 
digo provisional ou definitiva, non 
traen nada, nada. De 
planeamento, nada. Van 20 
meses; en 20 meses pódese, polo 
menos, traer a aprobación inicial 
un expediente, traer algo de todo 
iso que ían mellorar, a facer tan 
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hacer tan buenos. Pues, podían 
traer algo. Gobiernan ustedes 
ahora o desgobiernan; con poca 
confianza de todos los demás, 
pero gobiernan, por ahora. Si se le 
puede llamar gobierno… Y sigue 
usted negando la realidad. Usted 
vaya a cualquier barrio de la 
ciudad, hable con la gente y le 
dirán casos concretos de licencias 
que están paradas y del tiempo 
que llevan esperando. Y no son 
inventos, son preguntar con la 
gente y estar con la gente. Ahora, 
la verdad  es que preguntan poco. 
 
 
Dice que le dejaron en Riazor un 
expediente inejecutable. Mire, 
ustedes encargaron un informe a 
la Universidad, donde, quizás, las 
tres personas que más saben de 
eso en Galicia, con dos 
catedráticos de infraestructuras y 
un catedrático muy brillante, 
concluyeron en una frase, una 
frase clarita a las conclusiones. 
“Este proyecto está bien y es 
perfectamente ejecutable” Así lo 
dice el informe que contrataron 
ustedes. No lo contrató el PP, a las 
tres personas, muy bien escogidas 
y, lo dicen clarito, clarito. Yo leí 
ese informe, no tengo copia, 
porque ustedes me la denegaron.  
 
 
Transparencia, pedir los informes 
de Riazor por escrito y me lo 
denegaron por escrito. Venga 
usted a verlo, si quiere y, tome 
notas. Esta es la transparencia de 
la Marea y de lo que tanto 
alardean. En cualquier caso, si es 
inejecutable… Ayer, el sábado, 

bos. Pois, podían traer algo. 
Gobernan vostedes agora ou 
desgobernan; con pouca 
confianza de todos os demais, 
pero gobernan, por agora. Se se 
lle pode chamar goberno… E 
segue vostede negando a 
realidade. Vostede vaia a 
calquera barrio da cidade, fale 
coa xente e diranlle casos 
concretos de licenzas que están 
paradas e do tempo que levan 
esperando. E non son inventos, 
son preguntar coa xente e estar 
coa xente. Agora, a verdade  é que 
preguntan pouco. 
 
Di que lle deixaron en Riazor un 
expediente inexecutable. Mire, 
vostedes encargaron un informe á 
Universidade, onde, quizais, as 
tres persoas que máis saben diso 
en Galicia, con dous catedráticos 
de infraestruturas e un 
catedrático moi brillante, 
concluíron nunha frase, unha 
frase clarita ás conclusións. “Este 
proxecto está ben e é 
perfectamente executable” Así o 
di o informe que contrataron 
vostedes. Non o contratou o PP, 
ás tres persoas, moi ben 
escollidas e, dino clarito, clarito. 
Eu lin ese informe, non teño 
copia, porque vostedes 
denegáronma. 
 
Transparencia, pedir os informes 
de Riazor por escrito e 
denegáronmo por escrito. Veña 
vostede a velo, se quere e, tome 
notas. Esta é a transparencia da 
Marea e do que tanto alardean. 
En calquera caso, se é 
inexecutable… Onte, o sábado, 
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perdón, se le escapó al Alcalde y 
dijo: “no fue la empresa…” Se le 
escapó. Repasen las palabras de su 
Alcalde en el Pleno. Fue la 
empresa la que… No, ya sé que 
fue así. Pero cuando es la 
empresa, se le pide 
indemnización. Pida 
indemnización, porque es verdad. 
Fue la empresa la que dijo, en 
estas condiciones, con la baja que 
hice, no me compensa. Pero el 
proyecto es perfectamente 
ejecutable.  
 
Dice, los recursos. Oiga, de un 
Plan con 25.000 alegaciones, ha 
habido 20, 20 recursos 
contenciosos administrativos. 
Dígame un plan en Galicia, de un 
concello de 5.000 habitantes que 
tenga menos de 20. Porque todos 
tienen más de 20; concellos de 
propia problemática.  
 
De los 20, se han ganado el 80% y 
eso viene de un convenio anterior. 
Pero, en cualquier caso, traiga lo 
que traiga y le echamos una mano 
para tramitarlo, como hicimos con 
el EIDUS o como hicimos en 
cualquier proyecto de interés, o 
como hemos hecho con la fachada 
marítima, que tuvimos que coger 
el toro, los dos, por los cuernos. 
Traiga lo que quiera, pero deje ya, 
del estamos, del vamos a ir.  
 
El tema de Arquitectos sin 
Fronteras. Amigo, el que se pica, 
ajos come. Pero yo le digo una 
cosa. Por lo menos, que retiren 
una chabola, por lo menos, una 
para justificar el convenio, 
porque, por ahora, contratar gente 

perdón, escapóuselle ao Alcalde e 
dixo: “non foi a empresa…” 
Escapóuselle. Repasen as 
palabras do seu Alcalde no Pleno. 
Foi a empresa a que… Non, xa se 
que foi así. Pero cando é a 
empresa, pídeselle indemnización. 
Pida indemnización, porque é 
verdade. Foi a empresa a que 
dixo, nestas condicións, coa baixa 
que fixen, non me compensa. Pero 
o proxecto é perfectamente 
executable.  
 
 
Di, os recursos. Oia, dun Plan con 
25.000 alegacións, houbo 20, 20 
recursos contenciosos 
administrativos. Dígame un plan 
en Galicia, dun concello de 5.000 
habitantes que teña menos de 20. 
Porque todos teñen máis de 20; 
concellos de propia problemática. 
 
 
 Dos 20, gañáronse o 80% e iso 
vén dun convenio anterior. Pero, 
en calquera caso, traia o que traia 
e botámoslle unha man para 
tramitalo, como fixemos co 
EIDUS ou como fixemos en 
calquera proxecto de interese, ou 
como fixemos coa fachada 
marítima, que tivemos que coller 
o touro, os dous, polos cornos. 
Traia o que queira, pero deixe xa, 
do estamos, do imos ir.  
 
O tema de Arquitectos sen 
Fronteras. Amigo, o que se pica, 
allos come. Pero eu dígolle unha 
cousa. Polo menos, que retiren 
unha chabola, polo menos, unha 
para xustificar o convenio, 
porque, por agora, contratar 
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sí, pero retirar, ni una. O, sino, 
devuélvale las competencias a su 
compañera. 
 
En cualquier caso, aquí, creo que 
la ciudadanía tiene las ideas 
claras. Hay que hablar con 
cualquier persona que ha pedido 
una licencia, para tramitar 
cualquier cosa; hay que ver la 
gente que lleva un año esperando 
para poner un ascensor en su 
comunidad. Tenemos muchos 
casos. No tengo que decírselos yo 
a la ciudadanía, por desgracia.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Señor Fernández Prado o que 
falaba dos 25.000 alegacións ao 
Plan Xeral. Si, recordo a súa 
campaña asusta vellas, de fóra de 
ordenación. Que número de 
recursos ou de… 
 
Si, si. Bueno, pois, aquela 
campaña das liñas vermellas, 
intentando infundir medo na 
cidadanía, que é o que fan, a base 
da repetición e da mentira. Bueno, 
pois, desas 25.000, a maior parte 
tiveron que ver con esa campaña. 
E  despois, hai outras, desas 20, 
que non son ningunha tontería, 
porque o problema que temos 
agora mesmo, no parque 
Observatorio, veremos como o 
solucionamos e que repercusión 
ten para as arcas municipais. 
Outra vez máis. Outro, o Conde 
de FENOSA, outro, a Agra de San 

xente si, pero retirar, nin unha. 
Ou, senón, devólvalle as 
competencias á súa compañeira. 
 
En calquera caso, aquí, creo que 
a cidadanía ten as ideas claras. 
Hai que falar con calquera persoa 
que pediu unha licenza, para 
tramitar calquera cousa; hai que 
ver a xente que leva un ano 
esperando para poñer un 
ascensor na súa comunidade. 
Temos moitos casos. Non teño que 
dicirllos eu á cidadanía, por 
desgraza.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Señor Fernández Prado o que 
falaba dos 25.000 alegacións ao 
Plan Xeral. Si, recordo a súa 
campaña asusta vellas, de fóra de 
ordenación. Que número de 
recursos ou de… 
 
Si, si. Bo, pois, aquela campaña 
das liñas vermellas, intentando 
infundir medo na cidadanía, que é 
o que fan, a base da repetición e 
da mentira. Bo, pois, desas 
25.000, a maior parte tiveron que 
ver con esa campaña. E  despois, 
hai outras, desas 20, que non son 
ningunha tontería, porque o 
problema que temos agora 
mesmo, no parque Observatorio, 
veremos como o solucionamos e 
que repercusión ten para as arcas 
municipais. Outra vez máis. 
Outro, o Conde de FENOSA, 
outro, a Agra de San Amaro, bo, 
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Amaro, bueno, pois, así con todo. 
Chapuza tras chapuza. Por non 
falar dos convenios metidos pola 
porta de atrás, como o da Cidade 
da Tecnoloxía; ese convenio de 
1.000.000 de metros cadrados 
edificables, de regalo. Bueno, eu 
dende logo, señor Fernández 
Prado, creo que de planeamento 
non pode dar moitas leccións… 
Si, si. E despois, iso, a súa manga 
ancha é clara. E agora, non falou 
do tema do Remanso, porque hai 
un informe nese expediente dun 
dos concelleiros desa bancada, 
que autorizaba un proxecto que 
era ilegal. Agora, non fixo nada de 
iso, pero vostede sabe que non se 
adecuaba ao planeamento. Bueno, 
eso é un error tremendamente 
grave. Bueno, pois, estamos 
pagando as consecuencias. Que 
máis quixeramos nós que poder 
rehabilitar ese edificio, que é o 
que a cidadanía da zona centro 
solicita. Bueno, pois, non 
podemos…Non, iso si, para ir a 
sacarse fotos, a señora Rosa 
Gallego é especialista. Alí e en 
Riazor, aproveitándose, das 
desgrazas meteorolóxicas… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, pois, en Riazor, o 
problema é as súas chapuzas, o 
que fixeron é que tiveramos que 
buscar unha negociación, o máis 
vantaxosa posible para o 
Concello, para non hipotecar o 
arranxo do estadio.  

pois, así con todo. Chapuza tras 
chapuza. Por non falar dos 
convenios metidos pola porta de 
atrás, como o da Cidade da 
Tecnoloxía; ese convenio de 
1.000.000 de metros cadrados 
edificables, de regalo. Bo, eu 
dende logo, señor Fernández 
Prado, creo que de planeamento 
non pode dar moitas leccións… 
Si, si. E despois, iso, a súa manga 
ancha é clara. E agora, non falou 
do tema do Remanso, porque hai 
un informe nese expediente dun 
dos concelleiros desa bancada, 
que autorizaba un proxecto que 
era ilegal. Agora, non fixo nada 
de iso, pero vostede sabe que non 
se adecuaba ao planeamento. Bo, 
iso é un error tremendamente 
grave. Bo, pois, estamos pagando 
as consecuencias. Que máis 
quixeramos nós que poder 
rehabilitar ese edificio que é o 
que a cidadanía da zona centro 
solicita. Bo, pois, non 
podemos…Non, iso si, para ir a 
sacarse fotos, a señora Rosa 
Gallego é especialista. Alí e en 
Riazor, aproveitándose, das 
desgrazas meteorolóxicas… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo, pois, en Riazor, o problema é 
as súas chapuzas, o que fixeron é 
que tiveramos que buscar unha 
negociación, o máis vantaxosa 
posible para o Concello, para non 
hipotecar o arranxo do estadio.  
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Porque, cando hai proxectos que 
teñen sentido, non tivemos ningún 
problema en collelos e licitalos. 
Hoxe, falabamos na Luís Seoane. 
O proxecto que arreglou as 
fachadas e as cubertas foi un 
proxecto seu. Vostedes dicen que 
nós viñemos aquí a acortar de 
maneira partidista cos proxectos e 
co traballo que fixeron. En 
absoluto, o que pasa, claro, nos 
deixaron unhas obras 
absolutamente faraónicas, que non 
eran as obras que necesitaba esta 
cidade e o que fixemos foi 
revisalas e, cando en San Pablo 
nos encontramos cunha obra dun 
millón e medio, cando se podía 
facer por 600.000 euros, bueno, 
pois, lóxicamente o revisamos. E 
no Remanso, outro tanto; unha 
obra que costaba 1.200.000 euros, 
que,  á parte era ilegal, bueno, 
pois, o que facemos é darlle 
sentidiño e revisala. E falaba da 
fachada marítima, bueno, 
precisamente, hoxe, o señor 
Alcalde estivo traballando o 
asunto co Presidente da Xunta, 
pero que é curioso que agora, se 
queran poñer a medalla, porque o 
que están facendo  é recular, 
porque unha compañeira súa, a 
señora Bea Mato que, por certo, 
bueno, todos sabemos que é a 
sustituta que lle están buscando a 
señora Rosa Gallego, porque con 
ese nivel de oposición, non me 
extraña que soliciten unha 
sustituta, pois, bueno, a señora 
Bea Mato foi a que intentou, 
votou no Consello de 
Administración do Porto. Non 
olvidemos este dato… 

 
Porque, cando hai proxectos que 
teñen sentido, non tivemos ningún 
problema en collelos e licitalos. 
Hoxe, falabamos na Luís Seoane. 
O proxecto que arreglou as 
fachadas e as cubertas foi un 
proxecto seu. Vostedes dicen que 
nós viñemos aquí a acortar de 
maneira partidista cos proxectos e 
co traballo que fixeron. En 
absoluto, o que pasa, claro, nos 
deixaron unhas obras 
absolutamente faraónicas, que 
non eran as obras que necesitaba 
esta cidade e o que fixemos foi 
revisalas e, cando en San Pablo 
nos encontramos cunha obra dun 
millón e medio, cando se podía 
facer por 600.000 euros, bo, pois, 
lóxicamente o revisamos. E no 
Remanso outro tanto; unha obra 
que costaba 1.200.000 euros, que,  
á parte era ilegal, bo, pois, o que 
facemos é darlle sentidiño e 
revisala. E falaba da fachada 
marítima, bo, precisamente, hoxe, 
o señor Alcalde estivo traballando 
o asunto co Presidente da Xunta, 
pero que é curioso que agora, se 
queran poñer a medalla, porque o 
que están facendo  é recular, 
porque unha compañeira súa, a 
señora Bea Mato que, por certo, 
bo, todos sabemos que é a 
sustituta que lle están buscando a 
señora Rosa Gallego, porque con 
ese nivel de oposición, non me 
extraña que soliciten unha 
sustituta, pois, bo, a señora Bea 
Mato foi a que intentou, votou no 
Consello de Administración do 
Porto. Non olvidemos este dato… 
 
 



49 

 

 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor Varela. 
 
Señor Varela  Gómez 
 
Si, si. Agora remato, señor 
Alcalde. 
 
Non obviamos este dato, porque 
foi a que votou a favor da 
privatización dese equipamento. 
Ela e os outros cinco compañeiros 
do seu Partido que estaban 
presentes no Consello de 
Administración; a única persona 
que votou en contra dese 
movemento no Concello de 
Administración, foi este 
concelleiro, representando os 
intereses do Concello da Coruña. 
 
Bueno, pois, está ben que se 
queran poñer unha medalla, pero 
xa é demasiado tarde, señor 
Fernández Prado. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación do asunto 
8, pois, por se alguén non se 
lembra; o cal sería normal despois 
deste debate. É a aprobación 
definitiva do Estudio de Detalle 
de ordenación de volumes, para a 
ampliación das instalacións do 
Coruña British School, sito na 
Rúa Roma número 1, no lugar de 
A Zapateira, promovido pola 
entidade o Castro British School 
A Coruña Sociedade Limitada. 
 

 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor Varela. 
 
Señor Varela  Gómez 
 
Si, si. Agora remato, señor 
Alcalde. 
 
Non obviamos este dato, porque 
foi a que votou a favor da 
privatización dese equipamento. 
Ela e os outros cinco compañeiros 
do seu Partido que estaban 
presentes no Consello de 
Administración; a única persona 
que votou en contra dese 
movemento no Concello de 
Administración, foi este 
concelleiro, representando os 
intereses do Concello da Coruña. 
 
Bo, pois, está ben que se queran 
poñer unha medalla, pero xa é 
demasiado tarde, señor 
Fernández Prado. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación do asunto 
8, pois, por se alguén non se 
lembra; o cal sería normal 
despois deste debate. É a 
aprobación definitiva do Estudio 
de Detalle de ordenación de 
volumes, para a ampliación das 
instalacións do Coruña British 
School, sito na Rúa Roma número 
1, no lugar de A Zapateira, 
promovido pola entidade o Castro 
British School A Coruña 
Sociedade Limitada. 
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Este acordo, precisa de maioría  
legal absoluta. 
 
Votación do asunto número oito 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número ocho, referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado. 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido  Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Aprobar 
definitivamente el estudio de 
detalle para la ordenación de 
volúmenes para la ampliación de 
las instalaciones del Coruña 
British School, situado en la calle 
Roma 1, en el lugar de A 
Zapateira, A Coruña, promovido 
por la entidad O Castro British 
School A Coruña, S.L. 
 
Segundo.- Diligenciar el 
documento aprobado y ordenar el 
cumplimiento de los trámites 

 
Este acordo, precisa de maioría  
legal absoluta. 
 
Votación do asunto número oito 

 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número oito, referenciado na 
Orde do Día, producíndose o 
seguinte resultado. 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido  Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Acordo 
 

Primeiro.- Aprobar 
definitivamente o estado de 
detalle para a ordenación de 
volumes para a ampliación das 
instalacións do Coruña British 
School, situado na rúa Roma 1, no 
lugar da Zapateira, A Coruña, 
promovido pola entidade O 
Castro British School A Coruña, 
S.L. 
 
Segundo.- Dilixenciar o 
documento aprobado e ordenar o 
cumprimento dos trámites 
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administrativos recogidos en los 
artículos 82 y 88 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del 
suelo de Galicia y concordantes 
del reglamento de desarrollo de 
ésta, para procurar la entrada en 
vigor del referido estudio de 
detalle. 
 
Tercero.- Notificar este acuerdo al 
promotor, a los titulares 
catastrales y a los Servicios 
municipales interesados en su 
tramitación. 
 
INFRAESTRUCTURAS Y 
MOVILIDAD  
 
25 - Modificación Ordenanza 
ORA 
 
Asunto.- Aprobación inicial del 
proyecto de modificación de la 
Ordenanza del Servizo Público de 
Ordenación y Regulación de 
Aparcamiento (ORA). 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión de Movilidad 
Sostenible, con el voto a favor 
del Grupo Municipal de Marea 
Atlántica y las abstenciones de 
los Grupos Municipales del 
Partido Popular, PSOE y Mixto 
(BNG-AA). Se propone al Pleno 
Municipal, como dictamen de la 
Comisión y según el anexo que 
se acompaña el siguiente  
 

Acuerdo 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la 
modificación de la Ordenanza del 
Servicio Público de Ordenación y 
Regulación del Aparcamiento 

administrativos recollidos nos 
artigos 82 e 88 da Lei 2/2016, do 
10 de febreiro, do solo de Galicia 
e concordantes do regulamento de 
desenvolvemento desta, en orde a 
procurar a entrada en vigor do 
referido estudo de detalle. 
 
 
Terceiro.- Notificar este acordo 
ao promotor, aos titulares 
catastrais e aos Servizos 
municipais interesados na súa 
tramitación. 
 
INFRAESTRUTURAS  E 
MOBILIDADE  
 
25 - Modificación Ordenanza 
ORA 

 
Asunto.- Aprobación inicial do 
proxecto de modificación da 
Ordenanza do servizo público de 
ordenación e regulación de 
aparcamento (ORA). 
 
Este asunto foi ditaminado co 
voto a favor do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Popular, 
PSOE e Mixto (BNG-AA). 
Propónse ao Pleno Municipal, 
como ditame da Comisión e 
segundo o anexo que se achega  
o seguinte  
 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a 
modificación da Ordenanza do 
Servizo Público de Ordenación e 
Regulación do Aparcadoiro 
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(ORA). 
 
Segundo.- El presente acuerdo 
provisional será expuesto al 
público durante treinta días para 
reclamaciones, mediante la 
publicación del correspondiente 
anuncio. En caso de no 
presentarse reclamaciones durante 
dicho periodo, se entenderá 
definitivamente adoptado el 
acuerdo. 
 
Tercero.- Se faculta al Sr. Alcalde 
para adoptar las resoluciones 
pertinentes en ejecución de lo 
acordado. 
 

ANEXO 
 
Art. 12. Infracciones. 
 
1. Se consideran infracciones 
a esta Ordenanza: 
 
a) Estacionar en espacio de 
Zona ORA sin título habilitante 
específico que lo autorice o 
cuando este no se pueda 
comprobar. 
 
b) Estacionar en Zona ORA 
cualquiera de los vehículos que lo 
tienen expresamente prohibido en 
esta Ordenanza. 
 
c) Rebasar el tiempo abonado 
en el ticket. 
 
d) Estacionar fuera de los 
límites marcados horizontalmente. 
 
e) No desplazar el vehículo 
una vez expirado el tiempo 
abonado, por lo menos dos tramos 

(ORA). 
 
Segundo.- O presente acordo 
provisional será exposto ao 
público durante trinta días para 
reclamacións, mediante a 
publicación do correspondente 
anuncio. En caso de non 
presentarse reclamacións durante 
dicho período, entenderase 
definitivamente adoptado o 
acordo. 
 
Terceiro.- Facúltase ao Sr. 
Alcalde para adoptar as 
resolucións pertinentes en 
execución do acordado. 
 

ANEXO 
 
Art. 12. Infraccións. 
 
1. Considéranse infraccións a 
esta Ordenanza: 
 
a) Estacionar en espazo de 
Zona ORA sen título habilitante 
específico que o autorice ou 
cando este non se poida 
comprobar. 
 
b) Estacionar en Zona ORA 
calquera dos vehículos que o 
teñen expresamente prohibido 
nesta Ordenanza. 
 
c) Rebasar o tempo abonado 
no tícket. 
 
d) Estacionar fóra dos límites 
marcados horizontalmente. 
 
e) Non desprazar o vehículo 
unha vez expirado o tempo 
abonado, polo menos dous tramos 
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de vía o durante un mínimo de 30 
minutos antes de regresar al 
mismo tramo. 
 
No tendrá la consideración de 
infracción a los efectos previstos 
en los apartados a) y c), y no 
provocará el inicio del 
procedimiento sancionador, 
quedando sin efecto el aviso de 
denuncia, el estacionamiento en 
espacio de Zona ORA sin título 
habilitante específico que lo 
autorice o cuando este no sea 
válido, o pasando el tiempo 
señalado en el título habilitante, 
siempre que el usuario abone la 
tarifa por estacionamiento sin 
título o la tarifa por exceso 
reguladas en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente. 
 
2. También se considerarán 
infracciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que se 
pudiere incurrir, la manipulación, 
falsificación o cualquiera otro uso 
fraudulento de los distintivos de 
estacionamiento concedidos por el 
Ayuntamiento o expedidos 
mecánicamente. 
 
3. Las infracciones a esta 
Ordenanza tendrán la 
consideración de leves conforme a 
lo establecido en la Ordenanza de 
Circulación siempre que no se 
opongan a la normativa sobre 
tráfico, circulación y seguridad 
viaria vigente, sin perjuicio de que 
concurran con cualquiera otra 
infracción. 
 
 
 

de vía ou durante un mínimo de 
30 minutos antes de regresar ao 
mesmo tramo. 
 
Non terá a consideración de 
infracción para os efectos 
previstos nos apartados a) e c), e 
non provocará o inicio do 
procedemento sancionador, 
quedando sen efecto o aviso de 
denuncia, o estacionamento en 
espazo de Zona ORA sen título 
habilitante específico que o 
autorice ou cando este non sexa 
válido, ou pasando o tempo 
sinalado no título habilitante, 
sempre que o usuario abone a 
tarifa por estacionamento sen 
título ou a tarifa por exceso 
reguladas na Ordenanza Fiscal 
correspondente. 
 
2. Tamén se considerarán 
infraccións, sen prexuízo da 
responsabilidade penal en que se 
puider incorrer, a manipulación, 
falsificación ou calquera outro 
uso fraudulento dos distintivos de 
estacionamento concedidos polo 
Concello ou expedidos 
mecánicamente. 
 
3. As infraccións a esta 
Ordenanza terán a consideración 
de leves conforme ao establecido 
na Ordenanza de Circulación 
sempre que non se opoñan á 
normativa sobre tráfico, 
circulación e seguridade viaria 
vixente, sen prexuízo de que 
concorran con calquera outra 
infracción. 
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Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 
Señor Díaz Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Ola, boa tarde. Hoxe, tráese a 
consideración do Pleno, a 
aprobación dunha modificación de 
ordenanza do Servicio Público de 
Ordenación e Regulación do 
Aparcadoiro, da ORA. 
 
A las diecisiete horas y 
cincuenta y ocho minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora García Gómez. 
 
A ordenanza en vigor aprobouse 
definitivamente por acordo 
plenario de data 12 de xuño de 
1998. Dende entón, producíronse 
cambios tan importantes, tanto 
lexislativos como tecnolóxicos, 
polo que se tramitou a aprobación 
dunha nova ordenanza. 
 
A las diecisiete horas y 
cincuenta y nueve minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el 
señor Fernández Prado. 
 
O Pleno do Concello en Sesión 
Extraordinaria, celebrada o 12 de 
agosto de 2016, acordou aprobar 
inicialmente a Ordenanza da 
ORA. O acordo de aprobación 
inicial publicouse no Boletín 
Oficial da Provincia o 31 de 
agosto de 2016. O Pleno do 
Concello, en sesión ordinaria 
realizada o día 9 de xaneiro de 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 
Señor Díaz Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Ola, boa tarde. Hoxe, tráese a 
consideración do Pleno, a 
aprobación dunha modificación 
de ordenanza do Servicio Público 
de Ordenación e Regulación do 
Aparcadoiro, da ORA. 
 
Ás dezasete horas e cincuenta e 
oito minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora García 
Gómez. 
 
A ordenanza en vigor aprobouse 
definitivamente por acordo 
plenario de data 12 de xuño de 
1998. Dende entón, producíronse 
cambios tan importantes, tanto 
lexislativos como tecnolóxicos, 
polo que se tramitou a aprobación 
dunha nova ordenanza. 
 
Ás dezasete horas e cincuenta e 
nove minutos auséntase do 
Salón de Sesións o señor 
Fernández Prado. 
 
O Pleno do Concello en Sesión 
Extraordinaria, celebrada o 12 de 
agosto de 2016, acordou aprobar 
inicialmente a Ordenanza da 
ORA. O acordo de aprobación 
inicial publicouse no Boletín 
Oficial da Provincia o 31 de 
agosto de 2016. O Pleno do 
Concello, en sesión ordinaria 
realizada o día 9 de xaneiro de 
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2017, rexeitou aprobar 
definitivamente a citada 
ordenanza. Con todo, na mesma 
sesión, acordou aprobar 
definitivamente a modificación da 
Ordenanza Fiscal número 21, que 
é reguladora da Taxa que rexe o 
estazonamento de vehículos de 
tracción mecánica nas vías 
públicas. En esta modificación 
apróbanse novas tarifas polo 
estazonamento, sen título 
habilitante ou por exceso de 
tempo. O artigo 13 do proxecto de 
ordenanza dispoñía, que non terá 
consideración de infracción para 
os efectos previstos no apartado a) 
e c) e non provocará o inicio de 
procedemento sancionador, 
quedando sen efecto o aviso de 
denuncia, o estazonamento en 
espazo de zona ORA  sen título 
habilitante específico que 
autorice, ou cando éste non sexa 
válido, ou pasando o tempo 
sinalado do título habilitante, 
sempre que o usuario abone a 
tarifa por estazonamento sen título 
ou tarifa por exceso, regulada no 
artigo 10. Ao non aprobarse 
definitivamente a nova Ordenanza 
do Servizo Público de Ordenación 
e Regulación do Aparcadoiro, 
faise preciso modificar a 
ordenanza existente, neste sentido, 
para dar cobertura e seguridade 
xurídica, á modificación da 
ordenanza fiscal. Por tanto, hoxe 
proponse a modificación do artigo 
12 da Ordenanza da ORA, para 
regular os efectos de abono das 
tarifas aprobadas na ordenanza 
fiscal, por estazonamento sen 
título e exceso de tempo. 
 

2017, rexeitou aprobar 
definitivamente a citada 
ordenanza. Con todo, na mesma 
sesión, acordou aprobar 
definitivamente a modificación da 
Ordenanza Fiscal número 21, que 
é reguladora da Taxa que rexe o 
estazonamento de vehículos de 
tracción mecánica nas vías 
públicas. En esta modificación 
apróbanse novas tarifas polo 
estazonamento, sen título 
habilitante ou por exceso de 
tempo. O artigo 13 do proxecto de 
ordenanza dispoñía, que non terá 
consideración de infracción para 
os efectos previstos no apartado 
a) e c) e non provocará o inicio de 
procedemento sancionador, 
quedando sen efecto o aviso de 
denuncia, o estazonamento en 
espazo de zona ORA  sen título 
habilitante específico que 
autorice, ou cando éste non sexa 
válido, ou pasando o tempo 
sinalado do título habilitante, 
sempre que o usuario abone a 
tarifa por estazonamento sen 
título ou tarifa por exceso, 
regulada no artigo 10. Ao non 
aprobarse definitivamente a nova 
Ordenanza do Servizo Público de 
Ordenación e Regulación do 
Aparcadoiro, faise preciso 
modificar a ordenanza existente, 
neste sentido, para dar cobertura 
e seguridade xurídica, á 
modificación da ordenanza fiscal. 
Por tanto, hoxe proponse a 
modificación do artigo 12 da 
Ordenanza da ORA, para regular 
os efectos de abono das tarifas 
aprobadas na ordenanza fiscal, 
por estazonamento sen título e 
exceso de tempo. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Díaz 
Grandío. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira  González 
 
Ben. Pois, simplemente sinalar 
que estamos dacordo con esta 
modificación e que entendemos 
que deberiamos reflexionar cando 
se producen as votacións neste 
Pleno e como podemos chegar a 
aprobar unha ordenanza fiscal e 
non, a ordenanza que regula, 
bueno, pois, eses novos prezos 
que aparecen nesa ordenanza 
fiscal ou que avalan eses novos 
prezos. Deberiamos de 
reflexionar, como digo. E 
alégrome que definitivamente, os 
informes que avalan que o 
Concello sexa quen acabe 
ingresando, pois, as contías… 
 
A las dieciocho horas y un 
minuto se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Cid Castro. 
 
… recadadas pola… bueno, 
anulación da multa. Alégrome que 
veña hoxe a Pleno e que 
finalmente digan iso, que imos 
quedar e vai quedar o Concello 
con eses cartos, porque é o que 
entendemos que corresponde.  
 
E nada máis pola nosa parte. 
 
 
 

 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Díaz 
Grandío. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira  González 
 
Ben. Pois, simplemente sinalar 
que estamos dacordo con esta 
modificación e que entendemos 
que deberiamos reflexionar cando 
se producen as votacións neste 
Pleno e como podemos chegar a 
aprobar unha ordenanza fiscal e 
non, a ordenanza que regula, bo, 
pois, eses novos prezos que 
aparecen nesa ordenanza fiscal 
ou que avalan eses novos prezos. 
Deberiamos de reflexionar, como 
digo. E alégrome que 
definitivamente, os informes que 
avalan que o Concello sexa quen 
acabe ingresando, pois, as 
contías… 
 
Ás dezaoito horas e un minuto 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Cid Castro. 
 
… recadadas pola… bo, 
anulación da multa. Alégrome que 
veña hoxe a Pleno e que 
finalmente digan iso, que imos 
quedar e vai quedar o Concello 
con eses cartos, porque é o que 
entendemos que corresponde.  
 
E nada máis pola nosa parte. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Sí. Gracias, señor Alcalde. 
 
Una de las carencias del proyecto 
de Ordenanza de la ORA, que 
justificó su mayoritario rechazo en 
el Pleno del pasado mes de enero, 
fue precisamente la 
indeterminación o ambigüedad 
sobre el destino de las cantidades 
abonadas por los usuarios o 
usuarias, con relación a la 
anulación de la denuncia por 
sobrepasar el tiempo o por falta de 
tique de habilitante. Y ello se 
debía, también, en parte, a una 
redacción ambigua del pliego de 
condiciones, que había planteado 
para esta concesión el Partido 
Popular y que en su contenido, 
por ejemplo, en la cláusula 
décima, señalaba que el precio de 
la concesión es a riesgo y ventura 
del concesionario y su retribución 
sea el importe de la recaudación 
de las tasas, fijadas para la ORA 
por la ordenanza municipal 
correspondiente. Una redacción 
ambigua que, después del rechazo 
al proyecto de Ordenanza de la 
ORA en el pasado Pleno, había 
llevado, por ejemplo, a directivos 
de la empresa concesionaria a 
declarar, como así recogía  la 
prensa, que esos ingresos por la 
anulación de la ORA, al amparo 
de la Ordenanza Fiscal,  irían a 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Si. Grazas, señor Alcalde. 
 
Unha das carencias do proxecto 
de Ordenanza da ORA, que 
xustificou o seu maioritario 
rexeitamento no Pleno do pasado 
mes de xaneiro, foi precisamente 
a indeterminación ou 
ambigüidade sobre o destino das 
cantidades abonadas polos 
usuarios ou usuarias, con relación 
á anulación da denuncia por 
exceder o tempo ou por falta de 
billete de habilitante. E iso 
debíase, tamén, en parte, a unha 
redacción ambigua do prego de 
condicións, que propuxera para 
esta concesión o Partido Popular 
e que no seu contido, por 
exemplo, na cláusula décima, 
sinalaba que o prezo da concesión 
é a risco e ventura do 
concesionario e a súa retribución 
sexa o importe da recadación das 
taxas, fixadas para a ORA pola 
ordenanza municipal 
correspondente. Unha redacción 
ambigua que, despois do 
rexeitamento ao proxecto de 
Ordenanza da ORA no pasado 
Pleno, levara, por exemplo, a 
directivos da empresa 
concesionaria a declarar, como 
así recollía  a prensa, que eses 
ingresos pola anulación da ORA, 
ao amparo da Ordenanza Fiscal,  
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ingresar a las arcas de la empresa. 
Desde luego, la modificación que 
hoy se trae aquí, a Pleno, con 
informes de Asesoría Jurídica e 
informes de la Intervención, que 
antes no se incorporaban en el 
expediente, permita en cierto 
punto, despejar las dudas respecto 
a dónde irían esos ingresos, 
correspondientes a la anulación de 
la denuncia por sobrepasar el 
tiempo o por falta de tique 
habilitante. Despejar, pero, desde 
luego, dejan todavía, flecos en el 
aire, pues, como señala el informe 
del Interventor y el informe de la 
Asesoría Jurídica, quedan todavía, 
flecos pendientes. Por un lado, 
quedaría el fleco, al que hace 
relación el Interventor, respecto a 
que, si bien, esos ingresos, en  
principio, considera  que serían 
del ayuntamiento, cabe la 
posibilidad de que la empresa 
concesionaria, justificando unos 
mayores gastos que alteraran el 
equilibrio teórico inicial en la 
concesión, posibilitarían también, 
que parte de lo recaudado fueran a 
la empresa. Y por otro lado, dejan 
abierto también, el cauce 
procedimental para que esos 
ingresos reviertan directamente, o 
de alguna manera indirecta a las 
arcas municipales, porque tal y 
como señala el Interventor en su 
informe, en su última página, dice 
que, respecto al procedimiento a 
seguir “deben  ser os órganos de 
asesoramento xurídicos que 
indiquen ao seu parecer, xa que 
poden existir varias posibilidades, 
como acordar unha interpretación 
do contrato, acordar un 
desequilibrio económico a favor 

irían ingresar ás arcas da 
empresa. Desde logo, a 
modificación que hoxe se trae 
aquí, a Pleno, con informes de 
Asesoría Xurídica e informes da 
Intervención, que antes non se 
incorporaban no expediente, 
permita en certo punto, despexar 
as dúbidas respecto de onde irían 
eses ingresos, correspondentes á 
anulación da denuncia por 
exceder o tempo ou por falta de 
tícket habilitante. Despexar, pero, 
desde logo, deixan aínda, flocos 
no aire, pois, como sinala o 
informe do Interventor e o informe 
da Asesoría Xurídica, quedan 
aínda, flocos pendentes. Por unha 
banda, quedaría o floco, ao que 
fai relación o Interventor, 
respecto de que, aínda, que eses 
ingresos, en principio,  considera  
que serían do concello, cabe a 
posibilidade de que a empresa 
concesionaria, xustificando uns 
maiores gastos que alterasen o 
equilibrio teórico inicial na 
concesión, posibilitarían tamén, 
que parte do recadado fosen á 
empresa. E doutra banda, deixan 
aberto tamén, a canle 
procedimental para que eses 
ingresos revertan directamente, 
ou dalgunha maneira indirecta ás 
arcas municipais, porque tal e 
como sinala o Interventor no seu 
informe, na súa última páxina, di 
que, respecto ao procedemento 
para seguir “deben  ser os 
órganos de asesoramento 
xurídicos que indiquen ao seu 
parecer, xa que poden existir 
varias posibilidades, como 
acordar unha interpretación do 
contrato, acordar un desequilibrio 
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do Concello ou unha modificación 
do contrato, se considerase que a 
función  de Recaudación da nova 
taxa non está prevista no contrato, 
con desequilibrio económico a 
favor do Concello, ou a 
posibilidade de esixirllo ao 
concesionario directamente os 
ingresos, sen necesidade de 
ningún acordo previo e expreso” 
Por lo tanto, la  aprobación inicial 
e incluso, la aprobación definitiva 
de esta modificación que hoy se 
trae a Pleno, no despejaría 
absolutamente de forma plena, 
sino que quedarían abiertas 
todavía, eventuales disputas o 
controversias a resolver, vía 
negociación,  o bien en el ámbito 
de los Tribunales. 
 
 
Pero, en todo caso, como es un 
beneficio para la ciudadanía, el 
Partido Socialista y el Grupo 
Municipal Socialista votarán a 
favor de esta aprobación inicial. 
Como  estamos dispuestos, en 
beneficio de la ciudadanía, a 
retomar el tema, tanto en la ORA 
para convertirla, esa ordenanza, en 
una Ordenanza de la ORA 
enmarcada en el  Plan de 
Movilidad y no una ordenanza de 
software, con lo que se traía en el 
anterior Pleno y, por eso, entre 
otras consideraciones, así fue 
rechazada. Estamos dispuestos y 
no pretendo ahora convertir este 
Pleno, en una extensión del Pleno 
ordinario del mes de enero, ni una 
extensión tampoco, del Pleno de 
confianza (…) de movilidad. Ahí 
se trajo. Estamos dispuestos en el 
Partido Socialista, a hablar en 

económico a favor do Concello ou 
unha modificación do contrato, 
considerásese que a función  de 
Recadación da nova taxa non está 
prevista no contrato, con 
desequilibrio económico a favor 
do Concello, ou a posibilidade de 
esixirllo ao concesionario 
directamente os ingresos, sen 
necesidade de ningún acordo 
previo e expreso” Polo tanto, a  
aprobación inicial e mesmo, a 
aprobación definitiva desta 
modificación que hoxe se trae a 
Pleno, non despexaría 
absolutamente de forma plena, 
senón que quedarían abertas 
aínda, eventuais disputas ou 
controversias a resolver, vía 
negociación,  ou ben no ámbito 
dos Tribunais. 
 
Pero, en todo caso, como é un 
beneficio para a cidadanía, o 
Partido Socialista e o Grupo 
Municipal Socialista votarán a 
favor desta aprobación inicial. 
Como  estamos dispostos, en 
beneficio da cidadanía, a retomar 
o tema, tanto na ORA para 
convertela, esa ordenanza, nunha 
Ordenanza da ORA enmarcada no  
Plan de Mobilidade e non unha 
ordenanza de software, co que se 
traía no anterior Pleno e, por iso, 
entre outras consideracións, así 
foi rexeitada. Estamos dispostos e 
non pretendo agora converter este 
Pleno, nunha extensión do Pleno 
ordinario do mes de xaneiro, nin 
unha extensión tampouco, do 
Pleno de confianza (…) de 
mobilidade. Aí tróuxose. Estamos 
dispostos no Partido Socialista, a 
falar en beneficio da cidadanía do 
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beneficio de la ciudadanía del 
tema de la Ordenanza de la ORA, 
para aquellas consideraciones que 
vertimos en nuestras alegaciones, 
respecto al tema de la matrícula, o 
al tema de aparcamiento para 
residentes, de trabajadores y 
autónomos que ocuparan plazas 
de la zona verde puedan, 
efectivamente, incorporarse a la 
ordenanza; incorporarse a la 
ordenanza de forma plena en su 
redacción y no como realidades de 
futuro para programas piloto. 
 
Desde luego, estamos dispuestos a 
abordar ese tema de la ordenanza 
dentro de ese Plan de Movilidad 
Sostenible, de   ese Plan Rueda, 
pero sin apriorismos de ningún 
tipo y, desde  luego, dejando muy 
sentado, cuál es la posición del 
Partido Socialista. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, señor Díaz se ha cubierto 
usted de gloria, porque la gestión 
que ha hecho con  la Ordenanza 
de la ORA es de todo, menos 
sostenible. Casi dos años, para 
finalmente, introducir un párrafo 
en la Ordenanza de 1998, para 
recoger la anulación de denuncia, 
que dejó planificada el Partido 

tema da Ordenanza da ORA, para 
aquelas consideracións que 
vertemos nas nosas alegacións, 
respecto ao tema da matrícula, ou 
ao tema de aparcadoiro para 
residentes, de traballadores e 
autónomos que ocupasen prazas 
da zona verde poidan, 
efectivamente, incorporarse á 
ordenanza; incorporarse á 
ordenanza de forma plena na súa 
redacción e non como realidades 
de futuro para programas piloto. 
 
 
Desde logo, estamos dispostos a 
abordar ese tema da ordenanza 
dentro dese Plan de Mobilidade 
Sustentable, dese   Plan Rueda, 
pero sen apriorismos de ningún 
tipo e, desde logo,  deixando moi 
sentado, cal é a posición do 
Partido Socialista. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si. Moitas grazas. 
 
Bo, señor Díaz cubriuse vostede 
de gloria, porque a xestión que 
fixo coa  Ordenanza da ORA é de 
todo, menos sustentable. Case 
dous anos, para finalmente, 
introducir un parágrafo na 
Ordenanza de 1998, para recoller 
a anulación de denuncia, que 
deixou planificada o Partido 
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Popular  para el nuevo contrato de 
la ORA  y, que les llevamos 
reclamando desde el mes de julio 
del 2015. Pero le voy a recordar 
su  periplo y gestión chapucera. 
Cuatro meses estudiando, si 
cumplían o no su promesa 
electoral de municipalización, 
prorrogan el contrato caducado, 
tirando por la borda 1.000.000 de 
euros del bolsillo de todos los 
coruñeses. Caen de la burra y 
tienen que decir, que su promesa 
electoral pondría en grave riesgo 
las arcas municipales. 
Prometieron lo que no podían 
cumplir, mintiendo a los 
coruñeses. En octubre de 2015 
firman el contrato de la licitación 
y promovida y planificada por el 
Partido Popular, para librar a esta 
ciudad, señor Dapena, del nefasto 
contrato firmado en la etapa 
socialista, en el año 2005. Por 
cierto, pusieron la excusa de la 
situación del expediente para no 
cumplir su promesa de 
municipalización. En cambio, sí 
dieron marcha atrás, por capricho 
político,  en expedientes con 
tramitación más avanzada, como 
el contrato de jardines, como el 
contrato firmado con Desarrolla 
para la obra del Remanso y, o, lo 
mismo hicieron  con el contrato 
firmado para poder ejecutar la 
obra de la cubierta del Estadio de 
Riazor.  
 
En diciembre de 2015 ponen en 
funcionamiento el nuevo contrato, 
sin implantar la posibilidad de 
anulación de denuncia. A los 
ciudadanos les llueven las multas, 
a diestro y siniestro.  

Popular  para o novo contrato da 
ORA  e, que lles levamos 
reclamando desde o mes de xullo 
do 2015. Pero voulle lembrar o 
seu  periplo e xestión chafalleira. 
Catro meses estudando, se 
cumprían ou non a súa promesa 
electoral de municipalización, 
prorrogan o contrato caducado, 
tirando pola borda 1.000.000 de 
euros do peto de todos os 
coruñeses. Caen da burra e teñen 
que dicir, que a súa promesa 
electoral poñería en grave risco 
as arcas municipais. Prometeron 
o que non podían cumprir, 
mentindo aos coruñeses. En 
outubro de 2015 asinan o contrato 
da licitación e promovida e 
planificada polo Partido Popular, 
para librar a esta cidade, señor 
Dapena, do nefasto contrato 
asinado na etapa socialista, no 
ano 2005. Por certo, puxeron a 
escusa da situación do expediente 
para non cumprir a súa promesa 
de municipalización. En cambio, 
si deron marcha atrás, por 
capricho político,  en expedientes 
con tramitación máis avanzada, 
como o contrato de xardíns, como 
o contrato asinado con Desarrolla 
para a obra do Remanso e, ou, o 
mesmo fixeron  co contrato 
asinado para poder executar a 
obra da cuberta do Estadio de 
Riazor.  
 
 
En decembro de 2015 poñen en 
funcionamento o novo contrato, 
sen implantar a posibilidade de 
anulación de denuncia. Aos 
cidadáns chóvenlles as multas, a 
torto e a dereito.  
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Tardan seis meses en llevar a 
Junta de Gobierno su primer 
proyecto de modificación de 
Ordenanza, la Junta de Gobierno 
del 23 de junio del 2016. Les 
advierto aquí, que los ingresos de 
la anulación de denuncia 
corresponden a las arcas 
municipales y que hay que 
gestionar este asunto. Y les 
pregunto, qué camino han 
escogido para implantar la 
anulación de denuncia, si de tarifa 
o de sanción Me contestan,  que lo 
contemplan como tarifa y caen de 
la burra, porque no han sometido 
el expediente al TEAM, ni  
tampoco han propuesto la 
modificación de la Ordenanza 
Fiscal correspondiente. Tampoco 
sometieron el expediente  a 
informe de Intervención. Y tanto 
el BNG, como el Partido 
Socialista tampoco habían caído 
de la burra. 
 
A las dieciocho horas y nueve 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora García 
Gómez. 
 
El día anterior, el señor Díaz me 
solicita por e-mail y como 
presidenta de la Comisión de 
Movilidad, la convocatoria de la 
Comisión para llevar el asunto, 
previo al Pleno. Al día siguiente, 
después de la Junta de Gobierno, 
me remite otro e-mail, 
comunicándome  que, dada la 
duda planteada en la Junta del 
Gobierno, sobre el artículo (…) la 
ordenanza place la inclusión del 
asunto en el Orden del Día de la 

 
Tardan seis meses en levar a 
Xunta de Goberno o seu primeiro 
proxecto de modificación de 
Ordenanza, a Xunta de Goberno 
do 23 de xuño do 2016. 
Advírtolles aquí, que os ingresos 
da anulación de denuncia 
corresponden ás arcas municipais 
e que hai que xestionar este 
asunto e pregúntolles, que camiño 
escolleron para implantar a 
anulación de denuncia, se de 
tarifa ou de sanción Contéstanme,  
que o contemplan como tarifa e 
caen da burra, porque non 
someteron o expediente ao TEAM, 
nin  tampouco propuxeron a 
modificación da Ordenanza Fiscal 
correspondente. Tampouco 
someteron o expediente a informe 
de Intervención. E tanto o BNG, 
como o Partido Socialista 
tampouco caeran da burra. 
 
 
 
Ás dezaoito horas e nove minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora García Gómez. 
 
 
O día anterior, o señor Díaz 
solicítame por e-mail e como 
presidenta da Comisión de 
Mobilidade, a convocatoria da 
Comisión para levar o asunto, 
previo ao Pleno. Ao día seguinte, 
despois da Xunta de Goberno, 
remíteme outro e-mail, 
comunicándome  que, dada a 
dúbida exposta na Xunta do 
Goberno, sobre o artigo (…) a 
ordenanza prace a inclusión do 
asunto na Orde do Día da 
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Comisión.  
 
Junta de Gobierno de 27 de julio 
del 16. Se anula el anterior 
proyecto de ordenanza aprobado 
el 23 de junio y llevan la 
modificación de la ordenanza 
fiscal, así como un nuevo 
proyecto de ordenanza de gestión, 
con modificación respeto al 
inicialmente aprobado, no solo de 
respeto a la anulación de denuncia 
y a los importes de la tarifa post-
pagos, sino a otros temas, como 
señalización, nombres de calles 
etcétera. 
 
Se le repregunta, de nuevo, por el 
aseguramiento de que los ingresos 
de la anulación de denuncia vayan 
a la Caja Municipal. El alcalde y 
los concejales no saben, no 
contestan.  
 
Comisión de Movilidad y 
Comisión de Hacienda del nueve 
de agosto para dictamen y Pleno 
del 12 de agosto. Entre otros, 
volvemos a poner de manifiesto el 
asunto de los ingresos de la 
anulación de denuncia y a la que 
usted, señor Díaz Grandío dice. 
“Cuestiones complexas de 
integrar, sobre todo, con la 
cuestión económica. Qué é un 
contrato recién iniciado y algunas 
de esas cuestiones podrían 
implicar un reacondicionamiento 
das condicións económicas do 
Concello, un reequilibrio 
económico” 
 
A las dieciocho horas y diez 
minutos entran en el Salón de 
Sesiones la señora Cid Castro y 

Comisión.  
 
Xunta de Goberno de 27 de xullo 
do 16. Anúlase o anterior 
proxecto de ordenanza aprobado 
o 23 de xuño e levan a 
modificación da ordenanza fiscal, 
así como un novo proxecto de 
ordenanza de xestión, con 
modificación respecto ao 
inicialmente aprobado, non só de 
respecto á anulación de denuncia 
e aos importes da tarifa post-
pagos, senón a outros temas, 
como sinalización, nomes de rúas 
etcétera. 
 
Se lle repregunta, de novo, polo 
aseguramento de que os ingresos 
da anulación de denuncia vaian á 
Caixa Municipal. O alcalde e os 
concelleiros non saben, non 
contestan.  
 
Comisión de Mobilidade e 
Comisión de Facenda do nove de 
agosto para ditame e Pleno do 12 
de agosto. Entre outros, volvemos 
poñer de manifesto o asunto dos 
ingresos da anulación de 
denuncia e á que vostede, señor 
Díaz Grandío di.“Cuestións 
complexas de integrar, sobre 
todo, coa cuestión económica. 
Que é un contrato recentemente 
iniciado e algunhas desas 
cuestións poderían implicar un 
reacondicionamiento das 
condicións económicas do 
Concello, un reequilibrio 
económico” 
 
Ás dezaoito horas e dez minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora Cid Castro e o señor 
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el señor Fernández Prado. 
 
Tardan otros seis meses en traer a 
Pleno las ordenanzas para 
aprobación definitiva, a pesar de 
que el período de información  
pública es  de 30 días. Volvemos a 
advertirles en las diferentes 
Comisiones Informativas, en el 
Pleno y usted sigue trayendo el 
asunto, sin la documentación 
justificativa que asegure que esos 
nuevos ingresos de anulación de 
denuncia, vayan a parar a la Caja 
Municipal; ni informe de 
Intervención General. Y dice, que 
cuando se produzca la primera 
remesa, Intervención Municipal 
hará un informe diciendo que son 
ingresos municipales, pero que 
(…) recurso  por parte de la 
empresa concesionaria.  
 
Junta de Gobierno Local del 
viernes 27 de enero del 17. 
Aprobaron la modificación 
puntual de la Ordenanza, el 98, 
que hoy nos trae aquí, para su 
aprobación inicial. Con suerte, 
tardará otros dos meses en entrar 
en vigor. A esa Junta de Gobierno 
el asunto fue nuevamente sin 
informe de Intervención General. 
Me solicitó ese mismo viernes, a 
última hora, la convocatoria de 
Comisión y meten después, el 
lunes 30 de enero, el informe del 
Interventor con la misma fecha. 
Ese informe se pudo sumar al 
expediente, antes de ahora y evitar 
el ridículo de sus 
malintencionadas interpretaciones 
sobre los pliegos y contrato 
planificado por el Partido Popular, 
pero, claro, usted lo que pretendía 

Fernández Prado. 
 
Tardan outros seis meses en traer 
a Pleno as ordenanzas para 
aprobación definitiva, a pesar de 
que o período de información  
pública é  de 30 días. Volvemos 
advertirlles nas diferentes 
Comisións Informativas, no Pleno 
e vostede segue traendo o asunto, 
sen a documentación xustificativa 
que asegure que eses novos 
ingresos de anulación de 
denuncia, vaian parar á Caixa 
Municipal; nin informe de 
Intervención Xeral. E di, que 
cando se produza a primeira 
remesa, Intervención Municipal 
fará un informe dicindo que son 
ingresos municipais, pero que (…) 
recurso  por parte da empresa 
concesionaria.  
 
Xunta de Goberno Local do 
venres 27 de xaneiro do 17. 
Aprobaron a modificación puntual 
da Ordenanza, o 98, que hoxe nos 
trae aquí, para a súa aprobación 
inicial. Con sorte, tardará outros 
dous meses en entrar en vigor. A 
esa Xunta de Goberno o asunto 
foi novamente sen informe de 
Intervención Xeral. Solicitoume 
ese mesmo venres, a última hora, 
a convocatoria de Comisión e 
meten despois, o luns 30 de 
xaneiro, o informe do Interventor 
coa mesma data. Ese informe 
púidose sumar ao expediente, 
antes de agora e evitar o ridículo 
dos seus malintencionadas 
interpretacións sobre os pregos e 
contrato planificado polo Partido 
Popular, pero, claro, vostede o 
que pretendía era desviar eses 
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era desviar esos nuevos ingresos a 
la empresa concesionaria y, por 
suerte, lo hemos frenado. 
 
El informe de Intervención es 
contundente. Analizados pliegos y 
normativa, los ingresos 
corresponden a las arcas 
municipales. El equilibrio 
económico del contrato está 
garantizado y fíjese. Si los 
ingresos de esa nueva tasa fuesen 
a la cuenta del concesionario, se 
provocaría un desequilibrio del 
contrato a favor el contratista, en 
contra de las reglas de 
contratación. Asesoría Jurídica, 
compartió, también verbalmente, 
pues, el mismo sentido en la 
Comisión de Movilidad. Casi dos 
años, señor Díaz Grandío, casi dos 
años mareados  a base de 
biodramina, todos los ciudadanos 
y todos los Grupos de la 
Oposición y, usted no es capaz, ni 
siquiera, de cambiar un párrafo en 
la Ordenanza de la ORA, para que 
los ciudadanos puedan 
aprovecharse de esa mejora que 
quedó anteriormente planificada. 
Son incapaces de hacer algo bien. 
Después de dos años, le digo, un 
párrafo y, el informe de la 
Intervención Xeral no foi sen 
tempo.  
 
Nada queda de la actualización 
normativa. Sinceramente, les 
debería de dar vergüenza, traer 
aquí, el texto de modificación de 
la ordenanza sin, ni siquiera, 
haber actualizado la normativa de 
la Ley de Tráfico. 
 
 

novos ingresos á empresa 
concesionaria e, por sorte, 
freámolo. 
 
O informe de Intervención é 
contundente. Analizados pregos e 
normativa, os ingresos 
corresponden ás arcas 
municipais. O equilibrio 
económico do contrato está 
garantido e fíxese. Se os ingresos 
desa nova taxa fosen á conta do 
concesionario, provocaríase un 
desequilibrio do contrato a favor 
o contratista, en contra das regras 
de contratación. Asesoría 
Xurídica, compartiu, tamén 
verbalmente, pois, o mesmo 
sentido na Comisión de 
Mobilidade. Case dous anos, 
señor Díaz Grandío, case dous 
anos mareados  a base de 
biodramina, todos os cidadáns e 
todos os Grupos da Oposición e, 
vostede non é capaz, nin sequera, 
de cambiar un parágrafo na 
Ordenanza da ORA, para que os 
cidadáns poidan aproveitarse 
desa mellora que quedou 
anteriormente planificada. Son 
incapaces de facer algo ben. 
Despois de dous anos, dígolle, un 
parágrafo e, o informe da 
Intervención Xeral non foi sen 
tempo.  
 
Nada queda da actualización 
normativa. Sinceramente, 
deberíalles de dar vergoña, traer 
aquí, o texto de modificación da 
ordenanza sen, nin sequera, 
actualizar a normativa da Lei de 
Tráfico. 
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Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí. Remato, señor Alcalde. Nada 
queda de la ampliación de la 
condición de residentes, nada 
queda de las mejoras, personas de 
movilidad reducida; nada queda 
de aquel boceto de ordenanza que 
tardó en traer a este Pleno, para su 
aprobación definitiva,  19 meses 
y, ahora, nos trae otro, 
rectificando tarde,  mal y arrastro,  
porque son incapaces de hacer 
algo bien. 
 
A las dieciocho horas y trece 
minutos se incorpora a la Sesión 
la señora Neira Fernández. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Díaz Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno. Boa tarde a todos os que 
están presentes aquí, no Pleno; 
aqueles que nos siguen polas 
redes. Bueno, pois, como se vén 
de explicar na introdución deste 
asunto,  hoxe, traese de novo, a 
aprobación inicial da 
modificación de Ordenanza da 
ORA. E traese efectivamente, 
unha ordenanza  de compromiso, 
cunha única modificación puntual, 
no seu artigo número 12, 
denominado Infraccións. 

 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si. Remato, señor Alcalde. Nada 
queda da ampliación da condición 
de residentes, nada queda das 
melloras, persoas de mobilidade 
reducida; nada queda daquel 
bosquexo de ordenanza que 
tardou en traer a este Pleno, para 
a súa aprobación definitiva,  19 
meses e, agora, tráenos outro, 
rectificando tarde,  mal e 
arrastro,  porque son incapaces 
de facer algo ben. 
 
Ás dezaoito horas e trece minutos 
incorpórase á Sesión a señora 
Neira Fernández. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Díaz Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bo. Boa tarde a todos os que 
están presentes aquí no Pleno; 
aqueles que nos siguen polas 
redes. Bo, pois, como se vén de 
explicar na introdución deste 
asunto,  hoxe, traese de novo, a 
aprobación inicial da 
modificación de Ordenanza da 
ORA. E traese efectivamente, 
unha ordenanza  de compromiso, 
cunha única modificación 
puntual, no seu artigo número 12, 
denominado Infraccións. 
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Modificación puntual, precisa, 
para desfacer o doblete xurídico,  
que tivo como consecuencia, o 
votado o ano pasado, no Pleno 
Ordinario de xaneiro, hai pouco 
menos de 30 días. Nese Pleno 
ordinario leváronse de xeito 
acompasado dúas, dúas 
aprobacións definitivas, dúas 
ordenanzas. Por un lado, a 
Ordenanza Fiscal número 21, que 
é aquela que regula as taxas polo 
aparcadoiro de vehículos de 
tracción mecánica nas vías 
públicas e, por outro lado, a 
Ordenanza de Xestión da ORA. 
 
E todo isto, hai que lembrar con 
resultado dispar na súa 
aprobación. Por un lado, a  
ordenanza fiscal foi aprobada cos 
votos favorables do Grupo de 
Goberno, coa abstención dos 
Grupos Municipais do Bloque 
Nacionalista Galego, do PSOE e, 
por outro lado, a ordenanza da 
xestión foi rexeitada cos votos en 
contra do Partido Popular. Si, 
señora Freire, porque según di 
agora mesmo, parece que votaron 
a favor e cos votos en contra do 
Partido Popular e do Grupo 
Municipal Socialista. Algo ao que 
xa, estamos afeitos a ver, 
habitualmente, neste Salón de 
Plenos, por desgraza para os 
intereses da cidade. Vímolo  na 
Ordenanza de Mercados, vímolo 
coa cuestión do Edar de Bens, 
vímolo cos orzamentos do ano 
pasado e o vemos, ou vimos, 
tamén, este sábado pasado na 
cuestión de confianza ao noso 
alcalde. 
 

Modificación puntual, precisa, 
para desfacer o dobrete xurídico,  
que tivo como consecuencia, o 
votado o ano pasado, no Pleno 
ordinario de xaneiro, hai pouco 
menos de 30 días. Nese Pleno 
ordinario leváronse de xeito 
acompasado dúas, dúas 
aprobacións definitivas, dúas 
ordenanzas. Por un lado, a 
Ordenanza Fiscal número 21, que 
é aquela que regula as taxas polo 
aparcadoiro de vehículos de 
tracción mecánica nas vías 
públicas e, por outro lado, a 
Ordenanza de Xestión da ORA. 
 
E todo isto, hai, que lembrar con 
resultado dispar na súa 
aprobación. Por un lado, a  
ordenanza fiscal foi aprobada cos 
votos favorables do Grupo de 
Goberno, coa abstención dos 
Grupos Municipais do Bloque 
Nacionalista Galego, do PSOE e, 
por outro lado, a ordenanza da 
xestión foi rexeitada cos votos en 
contra do Partido Popular. Si, 
señora Freire, porque según di 
agora mesmo, parece que votaron 
a favor e cos votos en contra do 
Partido Popular e do Grupo 
Municipal Socialista. Algo ao que 
xa, estamos afeitos a ver, 
habitualmente, neste Salón de 
Plenos, por desgraza para os 
intereses da cidade. Vímolo  na 
Ordenanza de Mercados, vímolo 
coa cuestión do Edar de Bens, 
vímolo cos orzamentos do ano 
pasado e o vemos, ou vimos, 
tamén, este sábado pasado na 
cuestión de confianza ao noso 
alcalde. 
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A las dieciocho horas y catorce 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Fraga Sáenz. 
 
Todos asuntos de moito calado 
para a cidade e que, curiosamente, 
sempre atopamos un punto de 
encontro, nestes casos. A xente… 
O Grupo Municipal Socialista, 
parece que lle resulta máis 
complicada que un acordo co 
Grupo de Goberno, despois de 
telo traballado, que eses puntos de 
acordo que atopan, de xeito 
reiterado, co Grupo Popular. E 
tras ese extraño xogo, no sentido 
de voto, a cruda realidade deixou 
descoordinada dúas ordenanzas. E 
por iso, estamos aquí hoxe, a de 
fiscal e a de xestión que están 
condenadas a bailar ao mesmo 
ritmo. 
 
Hoxe, tráese a votación dos 
mesmos membros do Pleno, a 
mínima modificación para que os 
usuarios da zona ORA, que é o 
que nos debería ter interese a 
todos os que estamos aquí 
presentes, poidan ter o dereito e 
anular o seu aviso de denuncia e, 
polo tanto, evitar o pago de 
sancións de 60 ou 30 euros en 
pronto-pago.  
 
Por outro lado, señora Freire, que 
lle reitero e lle lembro, que votou 
en contra o pasado Pleno, 
deixando cuestións, como que a 
xente con tarxeta de mobilidade 
reducida, puidese ter acceso a 
dúas horas de aparcadoiro gratuito 
de xeito diario. Bueno, 
efectivamente,  votou en contra e 
sodes vós. Isto o reitero, xa é a 

Ás dezaoito horas e catorce 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
Todos asuntos de moito calado 
para a cidade e que, 
curiosamente, sempre atopamos 
un punto de encontro, nestes 
casos. A xente… O Grupo 
Municipal Socialista, parece que 
lle resulta máis complicada que 
un acordo co Grupo de Goberno, 
despois de telo traballado, que 
eses puntos de acordo que atopan, 
de xeito reiterado, co Grupo 
Popular. E tras ese extraño xogo, 
no sentido de voto, a cruda 
realidade deixou descoordinada 
dúas ordenanzas. E por iso, 
estamos aquí hoxe, a de fiscal e a 
de xestión que están condenadas a 
bailar ao mesmo ritmo. 
 
Hoxe, tráese a votación dos 
mesmos membros do Pleno, a 
mínima modificación para que os 
usuarios da zona ORA, que é o 
que nos debería ter interese a 
todos os que estamos aquí 
presentes, poidan ter o dereito e 
anular o seu aviso de denuncia e, 
polo tanto, evitar o pago de 
sancións de 60 ou 30 euros en 
pronto-pago.  
 
Por outro lado, señora Freire, que 
lle reitero e lle lembro, que votou 
en contra o pasado Pleno, 
deixando cuestións, como que a 
xente con tarxeta de mobilidade 
reducida, puidese ter acceso a 
dúas horas de aparcadoiro 
gratuito de xeito diario. Bo, 
efectivamente,  votou en contra e 
sodes vós. Isto o reitero, xa é a 



69 

 

terceira vez que falamos da ORA 
aquí. Sodes vós e non nós, os 
responsables da Pikachu e sodes 
vós e non nós, os que tedes a vosa 
xente nos xulgados, ocupados por 
intentar colocar aos seus nas 
empresas concesionarias. E somos 
nós e non vós, os que defendemos 
dende o inicio, que os intereses  
do Concello con respecto a 
recadación das taxas. E somos nós 
e non vós, os que reclamamos  
que as taxas por anulación de 
denuncia fosen para o Concello e 
non, para a empresa 
concesionaria.  
 
Taxas, señora Freire, que ademais, 
este goberno defendeu e defende, 
reitero, que deben de chegar as 
arcas do Concello. Unha cuestión 
que debería ter quedado, pechada 
no voso contrato, no voso prego 
de condicións e que terán que 
dirimir, o, seguro se terá que 
dirimir nos xulgados. 
 
 
Por certo, señora Freire, semella, 
que en catro anos de goberno, non 
aprenderon a diferencia entre  un  
expediente coa documentación 
que vai a unha Xunta de Goberno 
Local e un expediente que vai a 
unha comisión de Pleno, diso 
darase conta. 
 
Efectivamente, ese informe do 
Interventor incorporouse o luns e, 
nin sequera, tiveron  o prazo, ou o 
mínimo  de revisar a 
documentación que vai a unha 
Comisión. Unha cousa e troulear 
en twitter, eso sábelo facer e moi 
ben, moi ben, e outra cousa é 

terceira vez que falamos da ORA 
aquí. Sodes vós e non nós, os 
responsables da Pikachu e sodes 
vós e non nós, os que tedes a vosa 
xente nos xulgados, ocupados por 
intentar colocar aos seus nas 
empresas concesionarias. E 
somos nós e non vós, os que 
defendemos dende o inicio, que os 
intereses  do Concello con 
respecto a recadación das taxas. 
E somos nós e non vós, os que 
reclamamos  que as taxas por 
anulación de denuncia fosen para 
o Concello e non, para a empresa 
concesionaria.  
 
Taxas, señora Freire, que 
ademais, este goberno defendeu e 
defende, reitero, que deben de 
chegar as arcas do Concello. 
Unha cuestión que debería ter 
quedado, pechada no voso 
contrato, no voso prego de 
condicións e que terán que 
dirimir, o, seguro se terá que 
dirimir nos xulgados. 
 
Por certo, señora Freire, semella, 
que en catro anos de goberno, non 
aprenderon a diferencia entre  un  
expediente coa documentación 
que vai a unha Xunta de Goberno 
Local e un expediente que vai a 
unha comisión de Pleno diso 
darase conta. 
 
Efectivamente, ese informe do 
Interventor incorporouse o luns e, 
nin sequera, tiveron  o prazo, ou o 
mínimo de revisar a 
documentación que vai a unha 
Comisión. Unha cousa e troulear 
en twitter, eso sábelo facer e moi 
ben, moi ben, e outra cousa é 
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intentar troulear co a información 
dos expedientes administrativos, 
porque  para un hai que traballar e 
para outro, non.  
 
Entón, se fan  filtracións de 
información á prensa, por favor, 
polo menos, traballen e revisen os 
expedientes que tiven que estudar 
e non outros. Xa que a lectura 
envenelada e a posterior filtración 
que fixestedes o pasado martes do 
expediente, que non era, señora 
Freire, provou que este Concello 
tivese que solicitar a un medio de 
comunicación o dereito  de 
rectificación dunha noticia 
totalmente falsa, colocada pola 
vosa  filtración, en portada, en 
edición dixital  durante toda a 
xornada. Deixe o twitter e 
traballe. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Díaz 
Grandío. Señora Veira, 
 
Señora Veira Gonzalez 
 
Ben. Eu, simplemente, quería 
preguntarlle ao señor Díaz 
Grandío, se todas esas 
modificacións das que agora, un 
pouco, fixo fincapé, do número de 
minutos dos que iban a poder 
disfrutar as persoas en situación 
de discapacidade,  ou outras 
cuestións que, si, que, bueno, se 
teñen introducido na ordenanza,  
máis aló, desta de mínimos que se 
trae hoxe, aquí, se vai a haber 
marxen, para poder introducilas, 
ou se ten algún tipo… 
 

intentar troulear co a información 
dos expedientes administrativos, 
porque  para un hai que traballar 
e para outro, non.  
 
Entón, se fan  filtracións de 
información á prensa, por favor, 
polo menos, traballen e revisen os 
expedientes que tiven que estudar 
e non outros. Xa que a lectura 
envenelada e a posterior filtración 
que fixestedes o pasado martes do 
expediente, que non era, señora 
Freire, provou que este Concello 
tivese que solicitar a un medio de 
comunicación o dereito  de 
rectificación dunha noticia 
totalmente falsa, colocada pola 
vosa  filtración, en portada, en 
edición dixital  durante toda a 
xornada. Deixe o twitter e 
traballe. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Díaz 
Grandío. Señora Veira, 
 
Señora Veira Gonzalez 
 
Ben. Eu, simplemente, quería 
preguntarlle ao señor Díaz 
Grandío, se todas esas 
modificacións das que agora, un 
pouco, fixo fincapé, do número de 
minutos dos que ían poder 
disfrutar as persoas en situación 
de discapacidade,  ou outras 
cuestións que, si, que, bo, se teñen 
introducido na ordenanza,  máis 
aló, desta de mínimos que se trae 
hoxe, aquí, se vai a haber marxe, 
para poder introducilas, ou se ten 
algún tipo… 
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A las dieciocho horas y 
diecinueve minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Fraga Sáenz. 
 
… de calendario, señor Grandío, 
para introducir iso. Porque si, 
efectivamente, pois, se saca peito 
de todas esas cuestións, se ten 
pensado implementalas, dalgún 
xeito.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Desde luego, señor Grandío, 
acudir de nuevo, una vez más, al 
victimismo, o a la manida 
coincidencia de votaciones, 
llevando esas puntuales 
coincidencias más allá, o 
extenderlas de lo que realmente 
son, coincidencia en votaciones. 
Desde luego, no despeja, ni las 
carencias, ni los defectos, ni las 
omisiones de los textos que sobre 
la Ordenanza de la ORA  ha traído 
usted a Pleno y, tampoco despeja 
las omisiones, en cuanto a los 
asuntos que usted decía, asumidos 
de las alegaciones del Partido 
Socialista; sin embargo, no 
aparecieron reflejadas en la 
redacción normativa  de la 
ordenanza que usted traía aquí. 
Entonces, cuando eso se despeje, 

Ás dezaoito horas e dezanove 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
 
… de calendario, señor Grandío, 
para introducir iso. Porque si, 
efectivamente, pois, se saca peito 
de todas esas cuestións, se ten 
pensado implementalas, dalgún 
xeito.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Desde logo, señor Grandío, 
acudir de novo, unha vez máis, ao 
victimismo, ou á manida 
coincidencia de votacións, 
levando esas puntuais 
coincidencias máis aló; ou 
estendelas do que realmente son, 
coincidencia en votacións. Desde 
logo, non despexa, nin as 
carencias, nin os defectos, nin as 
omisións dos textos que sobre a 
Ordenanza da ORA  trouxo 
vostede a Pleno e, tampouco 
despexa as omisións, en cuanto 
aos asuntos que vostede dicía, 
asumidos das alegacións do 
Partido Socialista; con todo, non 
apareceron reflectidas na 
redacción normativa  da 
ordenanza que vostede traía aquí. 
Entón, cando iso despéxese, 
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efectivamente, el Partido 
Socialista apoyará la ordenanza en 
su plenitud, pero cuando estén 
efectivamente reflejadas esas 
alegaciones, respecto al tema de 
matrículas, demás residentes, 
etcétera, etcétera, etcétera. 
 
Y, desde luego, por mucho que 
usted diga, no ha despejado. Que 
incluso con los informes de 
Intervención y con los informes 
de Asesoría Jurídica que, ahora 
acompañan a esta modificación 
puntual de la ordenanza, para su 
aprobación inicial, sigue, por 
ejemplo (…) el fleco, que usted 
tampoco ha despejado, de cuál va 
a ser el procedimiento a seguir por 
parte del Ayuntamiento, para que 
esas cantidades por anulación, ya 
sea por no tener tique o por 
haberse sobrepasado la  ORA, se 
ingrese, inicialmente, la empresa. 
O sea, cómo va a hacer el 
Ayuntamiento para  recaudarlo. 
Todavía no se ha despejado ese 
cauce, ese fleco, porque usted ni 
lo ha despejado, ni aparece 
reflejado en el informe jurídico 
que aquí se trae a Pleno. 
 
Muchas gracias.    
  
Presidencia 
 
Grazas, señor Dapena. 
 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bueno. Mire, señor Grandío no 
me hable usted de expedientes, ni 
me hable de trabajo, porque, 

efectivamente, o Partido 
Socialista apoiará a ordenanza na 
súa plenitude, pero cando estean 
efectivamente reflectidas esas 
alegacións, respecto ao tema de 
matrículas, demais residentes, 
etcétera, etcétera, etcétera. 
 
E, desde logo, por moito que 
vostede diga, non despexou. Que 
mesmo cos informes de 
Intervención e cos informes de 
Asesoría Xurídica que, agora 
acompañan a esta modificación 
puntual da ordenanza, para a súa 
aprobación inicial, segue, por 
exemplo (…) o floco, que vostede 
tampouco despexou, de cal vai ser 
o procedemento para seguir por 
parte do Concello, para que esas 
cantidades por anulación, xa sexa 
por non ter billete ou por 
excederse a  ORA, ingrésese, 
inicialmente, a empresa. Ou sexa, 
como vai facer o Concello para  
recadalo. Aínda non se despexou 
esa canle, ese floco, porque 
vostede nin o despexou, nin 
aparece reflectido no informe 
xurídico que aquí se trae a Pleno. 
 
 
Moitas grazas.    
  
Presidencia 
 
Grazas, señor Dapena. 
 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bo. Mire, señor Grandío non me 
fale vostede de expedientes, nin 
me fale de traballo, porque, desde 
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desde luego, casi dos años, para 
introducir un párrafo en la 
Ordenanza de la ORA del 98, creo 
que no tiene precio. Ya le dije, 
muy sostenible su gestión 
chapucera de la Ordenanza de la 
ORA y por tanto, después, por 
otro lado, la prensa. Filtrarán 
ustedes; nosotros somos los que 
nos enteramos por los medios de 
comunicación, porque retrasan, 
incluso, cuando les pedimos 
documentación, hasta el último 
día. Por ejemplo, el proyecto de 
Alfonso Molina, el otro día, en la 
misma, en el mismo programa de 
Radio Voz y nosotros habiendo  
pedido con suficientemente 
antelación, su estudio de Alfonso 
Molina. Pero mire, el informe del 
Interventor, el viernes 27 no 
estaba en el expediente. Estaría el 
lunes a última hora de la mañana 
y usted solicitó la convocatoria de 
la Comisión de Movilidad el 
viernes 27. Se lo recuerdo. Por 
tanto, a ver quién esconde… Y me 
he leído muy bien el informe del 
Interventor, que le llevamos 
reclamando desde el minuto uno. 
Y el informe del Interventor lo 
que dice es, que de acuerdo con 
los pliegos de prescripciones 
técnicas, con los pliegos de 
prescripciones administrativas y 
con la normativa de contratación, 
esos ingresos por anulación de 
denuncia, que ya habíamos 
planteado como mejora 
tecnológica en el contrato, 
corresponden a las arcas 
municipales. Y ustedes son los 
que no han sabido gestionar este 
asunto. Y espero que, de aquí a la 
aprobación definitiva, acabe de 

logo, case dous anos, para 
introducir un parágrafo na 
Ordenanza da ORA do 98, creo 
que non ten prezo. Xa lle dixen, 
moi sustentable a súa xestión 
chafalleira da Ordenanza da ORA 
e por tanto, despois, doutra 
banda, a prensa. Filtrarán 
vostedes; nós somos os que  nos 
decatamos polos medios de 
comunicación, porque atrasan, 
mesmo, cando lles pedimos 
documentación, ata o último día. 
Por exemplo, o proxecto de 
Alfonso Molina, o outro día, na 
mesma, no mesmo programa de 
Radio Voz e nós pedindo con 
suficientemente antelación, o seu 
estudo de Alfonso Molina. Pero 
mire, o informe do Interventor, o 
venres 27 non estaba no 
expediente. Estaría o luns a 
última hora da mañá e vostede 
solicitou a convocatoria da 
Comisión de Mobilidade o venres 
27. Lémbrollo. Por tanto, a ver 
quen esconde… E linme moi ben o 
informe do Interventor, que lle 
levamos reclamando desde o 
minuto uno. E o informe do 
Interventor o que di é, que de 
acordo cos pregos de prescricións 
técnicas, cos pregos de 
prescricións administrativas e coa 
normativa de contratación, eses 
ingresos por anulación de 
denuncia, que xa expuxeramos 
como mellora tecnolóxica no 
contrato, corresponden ás arcas 
municipais. E vostedes son os que 
non souberon xestionar este 
asunto. E espero que, de aquí á 
aprobación definitiva, acabe de 
resolvelo, porque lle advertimos 
como o tiña que facer. E nin iso é 
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zanjarlo, porque le advertimos 
como lo tenía que hacer. Y ni eso 
es capaz de hacer. Mire, si 
hubiesen escuchado eso, no 
hubiesen perdido dos años. Si 
hubiese escuchado antes, los 
coruñeses no hubiesen perdido un 
millón de euros en prórrogas 
innecesarias y si hubiese 
escuchado antes, los ciudadanos 
habrían evitado los miles de 
multas que les llovieron, porque 
ustedes no sabían ni modificar la 
Ordenanza de la ORA, introducir 
un párrafo. Lo mismo pasó con 
los fondos europeos del EIDUS y 
de Smart. Si nos hubiesen 
escuchado antes, la ciudad no 
habría perdido 22,5 millones de 
euros de inversión y de 
oportunidades. Este es otro 
ejemplo de una premisa que 
venimos repitiendo desde que 
Ferreiro llegó a la Alcaldía; solo 
acierta cuando rectifica y hace 
caso de lo que le dice el PP. Pero 
sus rectificaciones son pocas y 
llegan tarde, mal y a rastras, 
porque no sabe ni rectificar. Le 
dijimos como tenía que hacer, 
desde el minuto uno, informes de  
Intervención y de Asesoría, llamar 
a la empresa para conformidad. 
Sí, la llamaron para decirles que 
ustedes tenían intención de 
municipalizar, pero no la llaman 
para gestionar correctamente estos 
nuevos ingresos, de anulación de 
denuncia, conformidad por escrito 
de la empresa y si no está de 
acuerdo, como parece, así es, 
según aparece reflejado. En los 
medios de comunicación se 
contempla la anulación de 
denuncia como sanción, como así 

capaz de facer. Mire, se 
escoitasen iso, non perdesen dous 
anos. Se escoitase antes, os 
coruñeses non perdesen un millón 
de euros en prórrogas 
innecesarias e se escoitase antes, 
os cidadáns evitarían os miles de 
multas que lles choveron, porque 
vostedes non sabían nin modificar 
a Ordenanza da ORA, introducir 
un parágrafo. O mesmo pasou cos 
fondos europeos do EIDUS e de 
Smart. Se nos escoitasen antes, a 
cidade non perdería 22,5 millóns 
de euros de investimento e de 
oportunidades. Este é outro 
exemplo dunha premisa que vimos 
repetindo desde que Ferreiro 
chegou á Alcaldía; só acerta 
cando rectifica e fai caso do que 
lle di o PP. Pero as súas 
rectificacións son poucas e 
chegan tarde, mal e a rastro, 
porque non sabe nin rectificar. 
Dixémoslle como tiña que facer, 
desde o minuto uno, informes de 
Intervención e de Asesoría, 
chamar á empresa para 
conformidade. Si, a chamaron 
para dicirlles que vostedes tiñan 
intención de municipalizar, pero 
non a chaman para xestionar 
correctamente estes novos 
ingresos, de anulación de 
denuncia, conformidade por 
escrito da empresa e se non está 
de acordo, como parece, así é, 
segundo aparece reflectido. Nos 
medios de comunicación 
contémplase a anulación de 
denuncia como sanción, como así 
o fan diferentes ordenanzas de 
diferentes cidades e resólvese o 
asunto definitivamente, evitando 
preitos innecesarios. É que non 
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lo hacen diferentes ordenanzas de 
diferentes ciudades y se zanja el 
asunto definitivamente, evitando 
pleitos innecesarios. Es que no 
saben hacer nada, señor Díaz 
Grandío. De verdad, la nefasta 
gestión, el caos, el abandono de la 
ciudad en estos años se enquista. 
Ya vamos a por el tercero y 
lamentablemente ningún Área de 
Gobierno se libra y la de 
Movilidad (…) y Movilidad 
menos. 
 
El gobierno de Xulio Ferreiro no 
es capaz de afrontar, ni los retos 
que tiene la ciudad, ni tampoco de 
gestionar el día a día. En el ámbito 
de la movilidad se está 
gestionando como el cangrejo, 
marcha atrás. Todos son 
obstáculos y bloqueos a las 
inversiones y mejoras de otras 
administraciones. Reforma en 
Alfonso Molina, Intermodal, Plan 
de la Xunta de Accesibilidad y el 
bus interurbano en la ciudad. Se 
oponen a la moción del PP para 
implantar la gratuidad para los 
menores de 19 años en el bus 
urbano, como sí, hace la Xunta, 
con los del Área Metropolitana. 
Cero avances en movilidad 
peatonal, renuncia a la  segunda 
fase de remodelación integral de 
San Andrés. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato, señor Alcalde. 
 

saben facer nada, señor Díaz 
Grandío. De verdade, a nefasta 
xestión, o caos, o abandono da 
cidade nestes anos se enquista. Xa 
imos a por o terceiro e 
lamentablemente ningunha Área 
de Goberno líbrase e a de 
Mobilidade (…) e Mobilidade 
menos. 
 
 
 
 
 
O goberno de Xulio Ferreiro non 
é capaz de afrontar, nin os retos 
que ten a cidade, nin tampouco de 
xestionar o día a día. No ámbito 
da mobilidade está a xestionarse 
como o cangrexo, marcha atrás. 
Todos son obstáculos e bloqueos 
aos investimentos e melloras 
doutras administracións. Reforma 
en Alfonso Molina, Intermodal, 
Plan da Xunta de Accesibilidade e 
o bus interurbano na cidade. 
Opóñense á moción do PP para 
implantar a gratuidade para os 
menores de 19 anos no bus 
urbano, coma si, fai a Xunta, con 
os da área Metropolitana. Cero 
avances en mobilidade peonil, 
renuncia á  segunda fase de 
remodelación integral de San 
Andrés. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato, señor Alcalde. 
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…y a la segunda fase de 
peatonalización de la Ciudad 
Vieja. Movilidad ciclista, dos años 
paralizado el proyecto 
constructivo del carril bici 
metropolitano. No mantienen, ni 
siquiera, el carril bici de (…). En 
transporte público, eliminan del 
Forum metropolitano la gestión de 
la tarjeta Millenium. En seguridad 
vial, aumenta un 20% los 
atropellos y los accidentes. 
Paralizan la gestión del PMUS, a 
pesar de que cobran la subvención 
del Estado para el transporte 
público urbano y tienen la 
obligación, la obligación y la 
responsabilidad de seguir 
ejecutando PMUS.  
 
Y ya no hablemos del 
aparcamiento… Remato. 
…disuasorio de Lonzas y ya no 
hablemos tampoco de la nefasta 
gestión en la ordenación de La 
Marina, porque son incapaces 
de… 
 
Porque son incapaces de implantar 
el Plan de Usos y las cámaras del 
piloto Smart City. Muchas 
gracias. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Freire, señor 
Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno, señora Freire, o reitero, o 
expediente de Xunta de Goberno, 
é o que vai á Xunta de Goberno. 
O expediente que vai a Comisión 
de Pleno é o que vai á Comisión 

…e á segunda fase de 
peonalización da Cidade Vella. 
Mobilidade ciclista, dous anos 
paralizado o proxecto construtivo 
do carril bici metropolitano. Non 
manteñen, nin sequera, o carril 
bici de (…). En transporte 
público, eliminan do Forum 
metropolitano a xestión da tarxeta 
Millenium. En seguridade viaria, 
aumenta un 20% os atropelos e os 
accidentes. Paralizan a xestión do 
PMUS, a pesar de que cobran a 
subvención do Estado para o 
transporte público urbano e teñen 
a obrigación, a obrigación e a 
responsabilidade de seguir 
executando PMUS.  
 
 
E xa non falemos do 
aparcadoiro… Remato. 
…disuasorio de Lonzas e xa non 
falemos tampouco da nefasta 
xestión na ordenación da Mariña, 
porque son incapaces de… 
 
 
Porque son incapaces de 
implantar o Plan de Usos e as 
cámaras do piloto Smart City. 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Freire, señor 
Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bo, señora Freire, o reitero, o 
expediente de Xunta de Goberno, 
é o que vai á Xunta de Goberno. 
O expediente que vai a Comisión 
de Pleno é o que vai á Comisión 
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de Pleno. Creo que está 
tremendamente claro.  
 
E retrotaéndonos ao que pasou, 
hai un mes neste Pleno. Foi algo 
que, bueno, que rozou un pouco o 
esperpento. Digo esperpento, 
porque efectivamente, agora, un 
mes despois, vémonos nunha 
situación, onde pasamos, de poder 
levar unha ordenanza, donde se 
introducían cuestións plantexadas 
polos Grupos da Oposición e que 
se vían incorporadas ao propio 
proxecto da ordenanza, como 
eliminación das prazas xeral de 
curta duración, dous, o parking 
exprés, unhas prazas que non 
están funcionando, son totalmente 
ineficientes, con respecto ao 
sistema de ordenación do 
aparcamento, (…) usuarios con 
tarxeta de estacionamento de 
mobilidade reducida poideran 
dispoñer de dúas horas diarias de 
aparcadoiro, de balde en zona 
azul, ou ese plan piloto para o uso 
de zonas verdes, en zonas de 
residentes con menor uso, para 
que se puidese intregar unha nova 
figura, un estudo, como era o 
residente laboral. 
 
Todas esas cuestións, señor 
Dapena, todas esas cuestións 
foron as que se negociaron, tanto 
co Bloque Nacionalista Galego, 
como co Partido Socialista. Por 
certo, señor Dapena, a Ordenanza 
da ORA, nin a fiscal, nin a 
ordenanza de xestión din quen 
recauda que. Non poden poñer 
como excusa que eso fose o 
acicate, para votar en contra da 
aprobación de esta ordenanza de 

de Pleno. Creo que está 
tremendamente claro.  
 
E retrotaéndonos ao que pasou, 
hai un mes neste Pleno. Foi algo 
que, bo, que rozou un pouco o 
esperpento. Digo esperpento, 
porque efectivamente, agora, un 
mes despois, vémonos nunha 
situación, onde pasamos, de poder 
levar unha ordenanza, donde se 
introducían cuestións plantexadas 
polos Grupos da Oposición e que 
se vían incorporadas ao propio 
proxecto da ordenanza, como 
eliminación das prazas xeral de 
curta duración dous, o parking 
exprés, unhas prazas que non 
están funcionando, son totalmente 
ineficientes, con respecto ao 
sistema de ordenación do 
aparcamento, (…) usuarios con 
tarxeta de estacionamento de 
mobilidade reducida poideran 
dispoñer de dúas horas diarias de 
aparcadoiro, de balde en zona 
azul, ou ese plan piloto para o uso 
de zonas verdes, en zonas de 
residentes con menor uso, para 
que se puidese intregar unha nova 
figura, un estudo, como era o 
residente laboral. 
 
Todas esas cuestións, señor 
Dapena, todas esas cuestións 
foron as que se negociaron, tanto 
co Bloque Nacionalista Galego, 
como co Partido Socialista. Por 
certo, señor Dapena, a Ordenanza 
da ORA, nin a fiscal, nin a 
ordenanza de xestión din quen 
recauda que. Non poden poñer 
como excusa que eso fose o 
acicate, para votar en contra da 
aprobación de esta ordenanza de 
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xestión. 
 
Entón, cuestións, curiosamente 
traballadas, introducidas neste 
proceso polas vosas alegacións, 
pois, se veñen, se traen a  Pleno 
para aprobación dunha Ordenanza 
e vostedes votan en contra. O 
Partido Socialista que puxo 
durante o proceso a tres 
interlocutores, durante o proceso 
de negociación da modificación 
da Ordenanza; nin se sabe deles. 
Ese Partido Socialista que a dúas 
horas do anterior Pleno, con todo 
esto negociado, retráctase do seu 
voto e vota en contra. Ese 
escenario de aprobación, pois, 
dunha modificación de ordenanza, 
efectivamente, lévanos a aprobar  
ou intentar aprobar unha 
ordenanza de compromiso. Esta é 
a cuestión e solo por rematar e 
para pechar. Simplemente, 
curiosamente, o Grupo Municipal 
con menos efectivos, aquel que, 
na miña opinión, antepuxo  ou 
tivo claro o interese xeral, por riba 
do interese particular e en todo o 
proceso de negociación da 
ordenanza, que se levou o mes de 
xaneiro, ao Pleno do mes de 
xaneiro e, bueno, claro, que hai 
marxe para introducir estas 
cuestións. O prazo, gustaríame 
que houbese, obviamente, 
disposición para poder levar os 
asuntos a Pleno en unha 
modificación de ordenanza como 
esta, que require  do consenso, do 
consenso para que saia adiante.  
 
Solo como resumo, señor Dapena, 
o Partido Socialista presentou sete 
propostas de emendas a esta 

xestión. 
 
Entón, cuestións, curiosamente 
traballadas, introducidas neste 
proceso polas vosas alegacións, 
pois, se veñen, se traen a  Pleno 
para aprobación dunha 
Ordenanza e vostedes votan en 
contra. O Partido Socialista que 
puxo durante o proceso a tres 
interlocutores, durante o proceso 
de negociación da modificación 
da Ordenanza; nin se sabe deles. 
Ese Partido Socialista que a dúas 
horas do anterior Pleno, con todo 
esto negociado, retráctase do seu 
voto e vota en contra. Ese 
escenario de aprobación, pois, 
dunha modificación de ordenanza, 
efectivamente, lévanos a aprobar  
ou intentar aprobar unha 
ordenanza de compromiso. Esta é 
a cuestión e solo por rematar e 
para pechar. Simplemente, 
curiosamente, o Grupo Municipal 
con menos efectivos, aquel que, na 
miña opinión, antepuxo  ou tivo 
claro o interese xeral, por riba do 
interese particular e en todo o 
proceso de negociación da 
ordenanza, que se levou o mes de 
xaneiro, ao Pleno do mes de 
xaneiro e, bo, claro que hai marxe 
para introducir estas cuestións. O 
prazo, gustaríame que houbese, 
obviamente, disposición para 
poder levar os asuntos a Pleno en 
unha modificación de ordenanza, 
como esta, que require  do 
consenso, do consenso para que 
saia adiante.  
 
Solo como resumo, señor Dapena, 
o Partido Socialista presentou 
sete propostas de emendas a esta 
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modificación do ordenanza do 
Pleno, que se levou a Pleno no 
mes de xaneiro. Foron aceptadas  
dúas de xeito parcial e solo unha 
foi rexeitada. Iso é o que valeu 
para votar  en contra, no Pleno de 
aprobación definitiva. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
Procedemos á votación deste 
asunto número 9. Aprobación 
inicial do proxecto  de 
modificación da Ordenanza  do 
servizo público de ordenación e 
regulación do aparcamento 
(ORA). 
 
Votos a favor da aprobación 
inicial… 
 
Votación del Asunto número 9 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número 9, referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Marea Atlántica. (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

modificación do ordenanza do 
Pleno, que se levou a Pleno no 
mes de xaneiro. Foron aceptadas  
dúas de xeito parcial e solo unha 
foi rexeitada. Iso é o que valeu 
para votar  en contra,  no Pleno 
de aprobación definitiva. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
Procedemos á votación deste 
asunto número 9. Aprobación 
inicial do proxecto  de 
modificación da Ordenanza  do 
servizo público de ordenación e 
regulación do aparcamento 
(ORA). 
 
Votos a favor da aprobación 
inicial… 
 
Votación do Asunto número 9 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número 9, referenciado na Orde 
do Día, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Marea Atlántica. (MA) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas abertas (BNG) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, queda aprobado 
inicialmente este asunto número 
nove. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la 
modificación de la Ordenanza del 
Servicio Público de Ordenación y 
Regulación del Aparcamiento 
(ORA). 
 
Segundo.- El presente acuerdo 
provisional será expuesto al 
público durante treinta días para 
reclamaciones, mediante la 
publicación del correspondiente 
anuncio. En caso de no 
presentarse reclamaciones durante 
dicho periodo, se entenderá 
definitivamente adoptado el 
acuerdo. 
 
 
Tercero.- Se faculta al Sr. Alcalde 
para adoptar las resoluciones 
pertinentes en ejecución de lo 
acordado. 
 

ANEXO 
 
Art. 12. Infracciones. 
 
1. Se consideran infracciones 
a esta Ordenanza: 
 
a) Estacionar en espacio de 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, queda aprobado 
inicialmente este asunto número 
nove. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a 
modificación da Ordenanza do 
Servizo Público de Ordenación e 
Regulación do Aparcadoiro 
(ORA). 
 
Segundo.- O presente acordo 
provisional será exposto ao 
público durante trinta días para 
reclamacións, mediante a 
publicación do correspondente 
anuncio. En caso de non 
presentarse reclamacións durante 
devandito período, entenderase 
definitivamente adoptado o 
acordo. 
 
 
Terceiro.- Facúltase ao Sr. 
Alcalde para adoptar as 
resolucións pertinentes en 
execución do acordado 
 

ANEXO 
 
Art. 12. Infraccións. 
 
1. Considéranse infraccións a 
esta Ordenanza: 
 
a) Estacionar en espazo de 
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Zona ORA sin título habilitante 
específico que lo autorice o 
cuando este no se pueda 
comprobar. 
 
b) Estacionar en Zona ORA 
cualquiera de los vehículos que lo 
tienen expresamente prohibido en 
esta Ordenanza. 
 
c) Rebasar el tiempo abonado 
en el ticket. 
 
d) Estacionar fuera de los 
límites marcados horizontalmente. 
 
e) No desplazar el vehículo 
una vez expirado el tiempo 
abonado, por lo menos dos tramos 
de vía o durante un mínimo de 30 
minutos antes de regresar al 
mismo tramo. 
 
No tendrá la consideración de 
infracción a los efectos previstos 
en los apartados a) y c), y no 
provocará el inicio del 
procedimiento sancionador, 
quedando sin efecto el aviso de 
denuncia, el estacionamiento en 
espacio de Zona ORA sin título 
habilitante específico que lo 
autorice o cuando este no sea 
válido, o pasando el tiempo 
señalado en el título habilitante, 
siempre que el usuario abone la 
tarifa por estacionamiento sin 
título o la tarifa por exceso 
reguladas en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente. 
 
2. También se considerarán 
infracciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que se 
pudiere incurrir, la manipulación, 

Zona ORA sen título habilitante 
específico que o autorice ou 
cando este non se poida 
comprobar. 
 
b) Estacionar en Zona ORA 
calquera dos vehículos que o 
teñen expresamente prohibido 
nesta Ordenanza. 
 
c) Rebasar o tiempo abonado 
no tícket. 
 
d) Estacionar fóra dos límites 
marcados horizontalmente. 
 
e) Non desprazar o vehículo 
unha vez expirado o tempo 
abonado, polo menos dous tramos 
de vía ou durante un mínimo de 
30 minutos antes de regresar ao 
mesmo tramo. 
 
Non terá a consideración de 
infracción para os efectos 
previstos nos apartados a) e c), e 
non provocará o inicio do 
procedemento sancionador, 
quedando sen efecto o aviso de 
denuncia, o estacionamento en 
espazo de Zona ORA sen título 
habilitante específico que o 
autorice ou cando este non sexa 
válido, ou pasando o tempo 
sinalado no título habilitante, 
sempre que o usuario abone a 
tarifa por estacionamento sen 
título ou a tarifa por exceso 
reguladas na Ordenanza Fiscal 
correspondente. 
 
2. Tamén se considerarán 
infraccións, sen prexuízo da 
responsabilidade penal en que se 
puider incorrer, a manipulación, 
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falsificación o cualquiera otro uso 
fraudulento de los distintivos de 
estacionamiento concedidos por el 
Ayuntamiento o expedidos 
mecánicamente. 
 
3. Las infracciones a esta 
Ordenanza tendrán la 
consideración de leves conforme a 
lo establecido en la Ordenanza de 
Circulación siempre que no se 
opongan a la normativa sobre 
tráfico, circulación y seguridad 
viaria vigente, sin perjuicio de que 
concurran con cualquiera otra 
infracción. 
 
II – CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN 
 
26 – Toma de conocimiento de 
Decretos y  Resoluciones. 
 
1º.-Toma de conocimiento de las 
siguientes Resoluciones de la 
Junta de Gobierno Local y 
Decretos de la Alcaldía: 
 

Año 2016 
 

-Resoluciones: desde la número 
diecisiete mil setecientos uno 
(17.701), de veinte de diciembre, 
a la número dieciocho mil ciento 
sesenta y dos (18.162), de treinta 
de diciembre. 
 
-Decretos: desde el número seis 
mil novecientos uno (6.901), de 
quince de diciembre, al número 
siete mil doscientos noventa y tres  
(7.293), de treinta de diciembre. 
 

Año 2017 

falsificación ou calquera outro 
uso fraudulento dos distintivos de 
estacionamento concedidos polo 
Concello ou expedidos 
mecánicamente. 
 
3. As infraccións a esta 
Ordenanza terán a consideración 
de leves conforme ao establecido 
na Ordenanza de Circulación 
sempre que non se opoñan á 
normativa sobre tráfico, 
circulación e seguridade viaria 
vixente, sen prexuízo de que 
concorran con calquera outra 
infracción 
 
II – CONTROL E 
SEGUEMENTO DA XESTIÓN 
 
 
26 – Toma de coñecemento de 
Decretos e Resolucións. 
 
1º.-Toma de coñecemento das 
seguintes Resolucións da Xunta de 
Goberno Local e Decretos da 
Alcaldía:  
 

Ano 2016 
 
-Resolucións: desde a número 
dezasete mil setecentos un 
(17.701), de vinte de decembro, á 
número dezaoito mil cento sesenta 
e dous (18.162), de trinta de 
decembro. 
 
-Decretos: desde o número seis 
mil novecentos un (6.901), de 
quince de decembro, ao número 
sete mil douscentos noventa e tres  
(7.293), de trinta de decembro. 
 

Ano 2017 
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-Resoluciones: desde la número 
uno (1), de dos de enero, a la 
número seiscientos (600), de 
diecinueve de enero. 
 
2º.- Mociones. 
 
Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Ben. Comezamos, polo tanto, coa 
defensa das mocións. En primeiro 
lugar e como é habitual, 
procederemos a votar a urxencia 
das mocións no seu conxunto. 
 
Votación de la urgencia de todas 
las mociones 
 
Sometidas por el Presidente,  
todas las mociones a la preceptiva 
declaración de la urgencia, se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (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). 
 

 
-Resolucións: desde a número un 
(1), de dous de xaneiro, á número 
seiscentos (600), de dezanove de 
xaneiro. 
 
2º.- Mocións 
 
Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Ben. Comezamos, polo tanto, coa 
defensa das mocións. En primeiro 
lugar e como é habitual, 
procederemos a votar a urxencia 
das mocións no seu conxunto. 
 
Votación da urxencia de todas as 
mocións 
 
Sometidas polo Presidente,  todas 
as mocións á preceptiva 
declaración da urxencia, 
prodúcese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (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). 
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Mociones del Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 
 
Primera.- Moción para 
demandar un sistema de 
concierto para financiar los 
servicios públicos básicos en 
Galicia. 

 
Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, primeira moción 
do Bloque Nacionalista Galego … 
 
Moción para demandar un sistema 
de concerto para financiar os 
servizos públicos básicos de 
Galiza. 
 
Ten a palabra a señora Veira para 
a lectura da parte resolutoria da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1. Instar ao Goberno galego a: 
 
a. Defender un novo acordo de 
financiamento para Galiza, 
baseado no concerto económico, 
na atribución a Galiza da plena 
capacidade normativa e 
responsabilidade fiscal sobre 
todos os impostos soportados en 
Galiza, para asegurar a 

 
Mocións do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
 
Primeira.- Moción para 
demandar un sistema de concerto 
para financiar os servizos 
públicos básicos en Galicia. 
 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, primeira moción 
do Bloque Nacionalista Galego … 
 
Moción para demandar un 
sistema de concerto para 
financiar os servizos públicos 
básicos de Galiza. 
 
Ten a palabra a señora Veira 
para a lectura da parte 
resolutoria da moción. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1. Instar ao Goberno galego a: 
 
a. Defender un novo acordo de 
financiamento para Galicia, 
baseado no concerto económico, 
na atribución a Galicia da plena 
capacidade normativa e 
responsabilidade fiscal sobre 
todos os impostos soportados en 
Galicia, para asegurar a 
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consecución efectiva do principio 
de progresividade fiscal no 
sistema impositivo. 
 
b. Demandar, con base no modelo 
de concerto económico, a 
territorialización completa dos 
tributos do sistema fiscal 
soportado en Galiza, con 
capacidade normativa plena para 
os adaptar ás necesidades de 
Galiza e para dotar ao goberno 
galego dun elemento esencial de 
autogoberno: a política fiscal. 
 
A las dieciocho horas  y treinta 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones el señor García 
Pérez y las señoras García 
Gómez y  Gallego Neira. 
 
c. Impulsar a creación dunha 
Axencia Tributaria Galega, que 
terá capacidade para a 
organización e o exercicio de 
todas as funcións propias da 
xestión tributaria (exacción, 
xestión, recadación, revisión, 
sanción e inspección), como única 
administración responsábel, de 
todos os tributos soportados en 
Galiza. 
 
Esta Axencia será a encargada de 
levar a termo: 
 
—A transferencia dos recursos 
necesarios desde Galiza ao Estado 
en concepto do custo das 
competencias e dos servizos 
comúns prestados que afecten a 
Galiza, que será fixada con 
carácter plurianual e revisábel en 
función de criterios e parámetros 
obxectivos. 

consecución efectiva do principio 
de progresividade fiscal no 
sistema impositivo. 
 
b. Demandar, con base no modelo 
de concerto económico, a 
territorialización completa dos 
tributos do sistema fiscal 
soportado en Galicia, con 
capacidade normativa plena para 
os adaptar ás necesidades de 
Galicia e para dotar ao goberno 
galego dun elemento esencial de 
autogoberno: a política fiscal. 
 
Ás dezaoito horas  e trinta 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor García Pérez. e 
as señoras García Gómez, e 
Gallego Neira. 
  
c. Impulsar a creación dunha 
Axencia Tributaria Galega, que 
terá capacidade para a 
organización e o exercicio de 
todas as funcións propias da 
xestión tributaria (exacción, 
xestión, recadación, revisión, 
sanción e inspección), como única 
administración responsábel, de 
todos os tributos soportados en 
Galicia. 
 
Esta Axencia será a encargada de 
levar a termo: 
 
—A transferencia dos recursos 
necesarios desde Galicia ao 
Estado en concepto do custo das 
competencias e dos servizos 
comúns prestados que afecten a 
Galicia, que será fixada con 
carácter plurianual e revisábel en 
función de criterios e parámetros 
obxectivos. 
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—A transferencia aos concellos 
galegos, con base nun modelo 
propio de financiamento local, dos 
recursos necesarios para atenderen 
as súas competencias e servizos 
locais con criterios propios que 
permitan unha adaptación ás 
características do territorio e da 
organización local galega. 
 
 
d. Promover a creación dun 
mecanismo de redistribución 
interterritorial vinculado á renda 
relativa, que sirva de elemento 
verdadeiro para a redución das 
actuais diferenzas nos niveis de 
servizos e infraestruturas e que 
contribúa a unha verdadeira 
converxencia nos niveis de renda 
entre os diversos territorios do 
Estado. 
 
2. Trasladar este acordo ao 
presidente do Goberno galego, ao 
presidente do Parlamento de 
Galiza e ás persoas portavoces dos 
grupos parlamentarios. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, desde o Bloque 
Nacionalista Galego trasladamos a 
este Pleno, esta moción, porque 
queremos dar o debate sobre a 
necesidade de que Galiza teña a 
verdadeira autonomía financiera. 
Porque esa autonomía financeira 

 
—A transferencia aos concellos 
galegos, con base nun modelo 
propio de financiamento local, 
dos recursos necesarios para 
atender as súas competencias e 
servizos locais con criterios 
propios que permitan unha 
adaptación ás características do 
territorio e da organización local 
galega. 
 
d. Promover a creación dun 
mecanismo de redistribución 
interterritorial vinculado á renda 
relativa, que sirva de elemento 
verdadeiro para a redución das 
actuais diferenzas nos niveis de 
servizos e infraestruturas e que 
contribúa a unha verdadeira 
converxencia nos niveis de renda 
entre os diversos territorios do 
Estado. 
 
2. Trasladar este acordo ao 
presidente do Goberno galego, ao 
presidente do Parlamento de 
Galicia e ás persoas portavoces 
dos grupos parlamentarios. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Pode proceder á defensa 
da moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, desde o Bloque 
Nacionalista Galego trasladamos 
a este Pleno, esta moción, porque 
queremos dar o debate sobre a 
necesidade de que Galiza teña a 
verdadeira autonomía financiera. 
Porque esa autonomía financeira 
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nos daría o control total dos nosos 
cartos, porque Galiza aporta 3.500  
millóns de euros… 
 
A las dieciocho horas y treinta y 
tres minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor Lema 
Suárez. 
 
… anuais cos que blindar os nosos 
servizos públicos, os servizos 
sociais e, porque nos permitiría 
tamén, unha fiscalidade xusta nos 
que pagasen máis quen máis 
teñen. E propoñemos tamén, esa 
creación desa Axencia Tributaria 
Galega. Nós calculamos que 
Galiza, en base ao último 
exercicio fiscal liquidado que é o 
de 2014, co actual modelo de 
financiamento,… 
 
 
A las dieciocho horas y treinta y 
tres minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora García 
Gómez 
 
… aportou ao Estado, vía 
impostos, 11.131 millóns de 
euros, mentres que o propio 
Estado transferiulle a Galicia, 
7.043 millóns de euros. 
 
Cremos que hai que dar este 
debate, por unha cuestión  moi 
concreta que lle afecta ao 
conxunto das cidadás e dos 
cidadáns, que é que si Galiza 
tivese esa autonomía fiscal, esa 
autonomía financeira, podería 
dotar os seus servizos públicos, 
eses servizos públicos cuxa 
competencia ten transferida por 
parte do Estado Español.  É dicir, 

nos daría o control total dos 
nosos cartos, porque Galicia 
aporta 3.500  millóns de euros… 
 
As dezaoito horas e trinta e tres 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Lema Suárez. 
 
 
… anuais cos que blindar os 
nosos servizos públicos, os 
servizos sociais e, porque nos 
permitiría tamén, unha fiscalidade 
xusta nos que pagasen máis  quen 
máis teñen. E propoñemos tamén, 
esa creación desa Axencia 
Tributaria Galega. Nós 
calculamos que Galicia, en base 
ao último exercicio fiscal 
liquidado que é o de 2014, co 
actual modelo de 
financiamento,… 
 
Ás dezaoito horas e trinta e tres 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora García Gómez 
 
 
… aportou ao Estado, vía 
impostos, 11.131 millóns de euros, 
mentres que o propio Estado 
transferiulle a Galicia, 7.043 
millóns de euros. 
 
Cremos que hai que dar este 
debate, por unha cuestión  moi 
concreta que lle afecta ao 
conxunto das cidadás e dos 
cidadáns, que é que se Galicia 
tivese esa autonomía fiscal, esa 
autonomía financeira, podería 
dotar os seus servizos públicos, 
eses servizos públicos cuxa 
competencia ten transferida por 
parte do Estado Español.  É dicir, 



88 

 

falamos de sanidade y falamos de 
educación; como digo, podería, 
pois, ofrecelos con máis garantías, 
podería ofrecelos sen recortes e 
podería, pois, ofrecelo de xeito 
axeitado, pois, ao que é a 
realidade do seu territorio. 
Cremos, que o concerto 
económico é a alternativa para as 
nacións que temos vontade 
política e (…), dunha convivencia 
entre iguais nun suposto estado 
plurinacional.  
 
Permitirianos aplicar unha 
fiscalidade máis xusta, como 
dixen antes, para que pague máis, 
quen máis ten e, por suposto, 
tamén, porque confiamos na 
capacidade do noso país. Non nos 
compramos esa falsa 
solidariedade, que di que o Estado 
de que… bueno, é o Estado quen 
sosten a Galiza, cando as cifras e 
as cifras do exercicio fiscal 
liquidado, din o contrario. Nós 
cremos, ademais, que iso ten unha 
importancia vital para os 
concellos, porque permitiría que 
desde Galiza, tamén se puidese 
avanzar nun financiamento 
correcto para os nosos concellos, 
tamén para que os nosos concellos 
poidan dar uns servizos axustados. 
A ninguén se lle escapa que é un 
problema de financiamento nos 
concellos, especialmente nos 
concellos de Galiza, cunha 
realidade territorial diferente a do 
resto do Estado e que, bueno, 
unha fiscalidade propia, unha 
axencia tributaria propia axudaría 
moito.  
 
Nada máis, que xa me quedo sen 

falamos de sanidade y falamos de 
educación; como digo, podería, 
pois, ofrecelos con máis 
garantías, podería ofrecelos sen 
recortes e podería, pois, ofrecelo 
de xeito axeitado, pois, ao que é a 
realidade do seu territorio. 
Cremos, que o concerto 
económico é a alternativa para as 
nacións que temos vontade 
política e (…), dunha convivencia 
entre iguais nun suposto estado 
plurinacional.  
 
Permitirianos aplicar unha 
fiscalidade máis xusta, como 
dixen antes, para que pague máis, 
quen máis ten e, por suposto, 
tamén, porque confiamos na 
capacidade do noso país. Non nos 
compramos esa falsa 
solidariedade, que di que o 
Estado de que… bo, é o Estado 
quen sosten a Galiza, cando as 
cifras e as cifras do exercicio 
fiscal liquidado din o contrario. 
Nós cremos, ademais, que iso ten 
unha importancia vital para os 
concellos, porque permitiría que 
desde Galicia, tamén se puidese 
avanzar nun financiamento 
correcto para os nosos concellos, 
tamén para que os nosos 
concellos poidan dar uns servizos 
axustados. A ninguén se lle 
escapa que é un problema de 
financiamento nos concellos, 
especialmente nos concellos de 
Galiza, cunha realidade 
territorial diferente a do resto do 
Estado e que, bo, unha fiscalidade 
propia, unha axencia tributaria 
propia axudaría moito.  
 
Nada máis, que xa me quedo sen 
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tempo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
A financiación autonómica, sendo 
de cotido un tema recurrente, está 
na actualidade en plena vixencia. 
É de destacar, que a finales do  
pasado mes de xaneiro, a 
Comunidade Autónoma de 
Galicia asignaba un experto para o 
Grupo que, a nivel estatal, tratará 
o tema da financiación 
económica. O elexido foi o 
profesor Santiago Lago, 
catedrático da Unversidade de 
Vigo e especialista en 
Federalismo Fiscal. Neses 
mesmos días, o Grupo 
Parlamentario Socialista de 
Galicia  a través do seu deputado 
e portavoz, Xoaquín Fernández 
Leiceaga, presentaba diversas 
iniciativas parlamentarias para a 
revisión do modelo de 
financiamento autonómico. De 
feito, o día 30 de xaneiro, o citado 
voceiro do Grupo Socialista 
presentou unha proposta con seis 
criterios centrais, para que Galicia 
deféndese ese marco no debate 
sobre a reforma do modelo de 
financiamento. Os socialistas 
presentarán unha moción no 
próximo Pleno que inclúe vinte 
propostas concretas, para garantir 

tempo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
A financiación autonómica, sendo 
de cotido  un tema recorrente está 
na actualidade en plena vixencia. 
É de destacar, que a finales do  
pasado mes de xaneiro, a 
Comunidade Autónoma de Galicia 
asignaba un experto para o Grupo 
que, a nivel estatal, tratará o tema 
da financiación económica. O 
elexido foi o profesor Santiago 
Lago, catedrático da Unversidade 
de Vigo e especialista en 
Federalismo Fiscal. Neses 
mesmos días, o Grupo 
Parlamentario Socialista de 
Galicia  a través do seu deputado 
e portavoz, Xoaquín Fernández 
Leiceaga, presentaba diversas 
iniciativas parlamentarias para a 
revisión do modelo de 
financiamento autonómico. De 
feito, o día 30 de xaneiro, o citado 
voceiro do Grupo Socialista 
presentou unha proposta con seis 
criterios centrais, para que 
Galicia deféndese ese marco no 
debate sobre a reforma do modelo 
de financiamento. Os socialistas 
presentarán unha moción no 
próximo Pleno que inclúe vinte 
propostas concretas, para 
garantir un incremento 
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un incremento indispensable dos 
recursos procedentes do Estado, 
en 10.000.000 de euros. Sería 
desexable, que Galicia deféndese 
unha posición consensuada neste 
proceso. Galicia debería contar 
cunha posición común, que 
permita garantir o financiamento 
dos servizos sociais de Galicia, 
cunha poboación envellecida e 
dispersa que encarece 
notablemente as prestacións.  A 
proposta socialista que se debatirá 
no parlamento autonómico no 
próximo Pleno, propón unha 
corrección dos desequilibrios 
verticais e garantiza a suficiencia 
do sistema. Para iso resulta 
indispensable, a criterio dos 
socialistas de Galicia, que o 
goberno central poña sobre a mesa 
un 10% adicional dos recursos, 
eses 10.000.000 de euros dos que 
falamos anteriormente. O Grupo 
Parlamentario Socialista no 
Parlamento Autonómico propón, 
ademais, situar a equidade, esa 
solidariedade plena, como 
principios do novo modelo, xunto 
coa estabilidade, autonomía 
financeira, a lealdade institucional 
e  a coordinación e sostebilidade 
do sistema. Estas líneas xerais 
inclúen 20 propostas, das que 
falamos antes, concretas para 
definir as demandas de Galicia no 
debate sobre o reparto dos 
recursos. Os socialistas 
establecemos como principios 
irrenunciables da posición de 
Galicia, que o reparto se realice a 
través da necesidade do gasto. 
Que a solidariedade sexa plena e 
non parcial entre as Comunidades 
Autónomas. E co reparto dos 

indispensable dos recursos 
procedentes do Estado, en 
10.000.000 de euros. Sería 
desexable, que Galicia deféndese 
unha posición consensuada neste 
proceso. Galicia debería contar 
cunha posición común, que 
permita garantir o financiamento 
dos servizos sociais de Galicia, 
cunha poboación envellecida e 
dispersa que encarece 
notablemente as prestacións.  A 
proposta socialista que se 
debatirá no parlamento 
autonómico no próximo Pleno, 
propón unha corrección dos 
desequilibrios verticais e 
garantiza a suficiencia do sistema. 
Para iso resulta indispensable, a 
criterio dos socialistas de Galicia, 
que o goberno central poña sobre 
a mesa un 10% adicional dos 
recursos, eses 10.000.000 de 
euros dos que falamos 
anteriormente. O Grupo 
Parlamentario Socialista no 
Parlamento Autonómico propón, 
ademais, situar a equidade, esa 
solidariedade plena, como 
principios do novo modelo, xunto 
coa estabilidade, autonomía 
financeira, a lealdade 
institucional e  a coordinación e 
sostebilidade do sistema. Estas 
líneas xerais inclúen 20 
propostas, das que falamos antes, 
concretas para definir as 
demandas de Galicia no debate 
sobre o reparto dos recursos. Os 
socialistas establecemos como 
principios irrenunciables da 
posición de Galicia, que o reparto 
se realice a través da necesidade 
do gasto. Que a solidariedade 
sexa plena e non parcial entre as 
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recursos non se estableza a través 
do principio de ordinalidade, o 
que perxudicaría a esta 
comunidade autónoma.  
 
 
O certo é, que o Partido Socialista 
apoiou o pasado mes de xuño 
2016 no Pleno do Parlamento 
Galego, a tramitación dunha 
proposión de lei do BNG, para 
implantar en Galicia un sistema 
fiscal como o de Euskadi ou 
Navarra. É dicir, a través dun 
concepto económico que permita 
á Xunta, recadar todos os 
impostos que se pagan na 
Comunidade. Pero isto o fixo 
soamentes para tomar en 
consideración o debate desa 
proposta, pero non para apoiala de 
fondo, porque como se di, (…) 
sobre constitucionalidade  e sobre 
adaptación ao Estatuto de 
Autonomía de Galicia dese punto 
son notabeis. De xeito Leiceaga, o 
noso portavoz, destacou que 
Galicia perdería 1.000 millóns de 
euros cun concepto similar ao 
vasco. E, desde logo, por iso, non 
pode ser a nosa posición de fondo 
e nos leva de acordo en (…) co 
Grupo Parlamentario Socialista, a 
rexeitar esta moción.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señor Coira. 
 
 
 

Comunidades Autónomas. E co 
reparto dos recursos non se 
estableza a través do principio de 
ordinalidade, o que perxudicaría 
a esta comunidade autónoma.  
 
O certo é, que o Partido Socialista 
apoiou o pasado mes de xuño 
2016 no Pleno do Parlamento 
Galego, a tramitación dunha 
proposión de lei do BNG, para 
implantar en Galicia un sistema 
fiscal como o de Euskadi ou 
Navarra. É dicir, a través dun 
concepto económico que permita 
á Xunta, recadar todos os 
impostos que se pagan na 
Comunidade. Pero isto o fixo 
soamente para tomar en 
consideración o debate desa 
proposta, pero non para apoiala 
de fondo, porque como se di, (…) 
sobre constitucionalidade  e sobre 
adaptación ao Estatuto de 
Autonomía de Galicia dese punto 
son notabeis. De xeito Leiceaga, o 
noso portavoz destacou que 
Galicia perdería 1.000 millóns de 
euros cun concepto similar ao 
vasco. E, desde logo, por iso, non 
pode ser a nosa posición de fondo 
e nos leva de acordo en (…) co 
Grupo Parlamentario Socialista, 
a rexeitar esta moción.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señor Coira. 
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Señor Coira Andrade 
 
Buenas tardes a los vecinos que 
nos acompañan, a los 
representantes de los medios de 
comunicación, a los miembros de 
la Corporación a los empleados 
municipales y a todos los 
ciudadanos que nos siguen, donde 
quieran que estén a través de las 
redes. 
 
El Grupo del Bloque plantea a 
través de esta moción, 
básicamente, tres cuestiones. Un 
cambio en el sistema de 
financiación, la creación de una 
Agencia… 
 
A las dieciocho horas y treinta y 
siete minutos entra en el Salón 
de Sesiones el  señor García 
Pérez 
 
… Tributaria Gallega y la 
búsqueda, por resumir un poco, de 
mecanismos de distribución 
interterritorial. Tras otros años en 
vigor, el sistema actual de 
financiación de Comunidades 
Autónomas, que empezó a 
aplicarse en enero del año 2009, 
está en estos momentos en pleno 
inicio de lo que sería un proceso 
de reforma y transformación… 
 
A las dieciocho horas y treinta y 
nueve minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez y entra la señora 
Gallego Neira. 
 
… Hay un grupo de expertos, una 
Comisión de Expertos que se va a 
encargar de elevar un informe al 

Señor Coira Andrade 
 
Boas tardes aos veciños que nos 
acompañan, aos representantes 
dos medios de comunicación, aos 
membros da Corporación aos 
empregados municipais e a todos 
os cidadáns que nos seguen, onde 
queiran que estean a través das 
redes. 
 
 
O Grupo do Bloque propón a 
través desta moción, basicamente, 
tres cuestións. Un cambio no 
sistema de financiamento, a 
creación dunha Axencia… 
 
 
Ás dezaoito horas e trinta e sete 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor García Pérez. 
 
 
…Tributaria Galega e a procura, 
por resumir un pouco, de 
mecanismos de distribución 
interterritorial. Tras outros anos 
en vigor, o sistema actual de 
financiamento de Comunidades 
Autónomas, que empezou a 
aplicarse en xaneiro do ano 2009, 
está nestes momentos en pleno 
inicio do que sería un proceso de 
reforma e transformación… 
 
Ás dezaoito horas e trinta e nove 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez e 

entra a señora Gallego Neira. . 
 
 
…Hai un grupo de expertos, unha 
Comisión de Expertos que vaise 
encargar de elevar un informe ao 



93 

 

Consejo de Política Fiscal y 
Financiera y, a través de esta 
propuesta, pues, se iniciará la 
reforma de un sistema de 
financiación, que lleva más de 
ocho años en funcionamiento y 
que en muchísimas ocasiones, en 
muchas ocasiones, es bastante, fue 
bastante puesto en duda por 
Comunidades Autónomas.  
 
La Federación Española de 
Municipios y Provincias, también 
plantea reformular el sistema de 
financiación de las entidades 
locales y desarrollarlo, también, 
en paralelo con la reforma del 
modelo… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta 
y un minutos entra en el Salón 
de Sesiones  el señor Lema 
Suárez 
 
… de financiación autonómico. El 
modelo de financiación 
autonómico deberá basarse 
principalmente en dos cuestiones. 
Negociarse en términos de 
igualdad territorial, evitando 
pactos territoriales  y en la 
definición adecuada de la 
valoración de las variables que 
mejor reflejan las necesidades del 
gasto. Estaríamos hablando de un 
criterio de población, frente a un 
criterio de envejecimiento y 
dispersión, que son realmente, las 
dos variables que, hoy por hoy, 
están en discusión.  
 
¿Cuál de estas variables es la más 
adecuada  para los intereses de 
Galicia? Galicia tiene unas 
cuentas cuadradas y una economía 

Consello de Política Fiscal e 
Financeira e, a través desta 
proposta, pois, se iniciará a 
reforma dun sistema de 
financiamento, que leva máis de 
oito anos en funcionamento e que 
en moitísimas ocasións, en moitas 
ocasións, é bastante, foi bastante 
posto en dúbida por Comunidades 
Autónomas.  
 
A Federación Española de 
Municipios e Provincias, tamén 
expón reformular o sistema de 
financiamento das entidades 
locais e desenvolvelo, tamén, en 
paralelo coa reforma do modelo… 
 
 
Ás dezaoito horas e corenta e un 
minutos entra no Salón de 
Sesións  o señor Lema Suárez. 
 
 
…de financiamento autonómico. 
O modelo de financiamento 
autonómico deberá basearse 
principalmente en dúas cuestións. 
Negociarse en termos de 
igualdade territorial, evitando 
pactos territoriais  e na definición 
adecuada da valoración das 
variables que mellor reflicten as 
necesidades do gasto. Estariamos 
a falar dun criterio de poboación, 
fronte a un criterio de 
envellecemento e dispersión, que 
son realmente, as dúas variables 
que, neste momento, están en 
discusión.  
 
Cal destas variables é a máis 
adecuada  para os intereses de 
Galicia? Galicia ten unhas contas 
cadradas e unha economía 
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estabilizada, encauzada en una 
senda de crecimiento sano y, por 
tanto, no hay ninguna urgencia en 
revisar el sistema, si no se dan 
estas condiciones necesarias, para 
una mejor defensa de nuestros 
intereses.  
 
La revisión, en todo caso, del 
sistema deberá garantizar la 
suficiencia financiera, el reparto 
equitativo, la simplificación del 
sistema, la corresponsabilidad 
fiscal y la lealtad institucional.  
 
 
El concierto sería un mal negocio 
para Galicia, como debería ser, 
debería saber la compañera del 
Bloque Nacionalista Gallego. El 
Foro económico de Galicia cifra 
la pérdida para Galicia, en este 
caso, en torno a 1.000 millones  
de euros. Los señores Leiceaga y 
Lago Peñas en el año 2015, 
estimaban que, si el concierto se 
aplicara a todas las Comunidades 
Autónomas, las pérdidas para 
Galicia superarían ampliamente 
los 2.000 millones de euros.  
 
Galicia siempre ganará más con 
un sistema de nivelación, que con 
uno de reparto concertado de los 
ingresos propios y, esto es muy 
fácil de deducir. Los ingresos 
tributarios de la Comunidad 
Autónoma son inferiores a la 
media de España, lo cual supone, 
que en la Comunidad Autónoma 
lo que recibe son ingresos. Pero 
por volcarlo esto en cifras, 
Recaudación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en 
Galicia en el año 2014, datos que 

estabilizada, canalizada nunha 
senda de crecemento san e, por 
tanto, non hai ningunha urxencia 
en revisar o sistema, se non se 
dan estas condicións necesarias, 
para unha mellor defensa dos 
nosos intereses.  
 
A revisión, en todo caso, do 
sistema deberá garantir a 
suficiencia financeira, a 
repartición equitativa, a 
simplificación do sistema, a 
corresponsabilidade fiscal e a 
lealdade institucional.  
 
O concerto sería un mal negocio 
para Galicia, como debería ser, 
debería saber a compañeira do 
Bloque Nacionalista Galego. O 
Foro económico de Galicia cifra a 
perda para Galicia, neste caso, ao 
redor de 1.000 millóns  de euros. 
Os señores Leiceaga e Lago 
Penas no ano 2015, estimaban 
que, se o concerto aplicásese a 
todas as Comunidades 
Autónomas, as perdas para 
Galicia superarían amplamente os 
2.000 millóns de euros.  
 
Galicia sempre gañará máis cun 
sistema de nivelación, que cun de 
repartición concertada dos 
ingresos propios e, isto é moi fácil 
de deducir. Os ingresos 
tributarios da Comunidade 
Autónoma son inferiores á media 
de España, o cal supón, que na 
Comunidade Autónoma o que 
recibe son ingresos. Pero por 
envorcalo isto en cifras, 
Recadación da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria en 
Galicia no ano 2014, datos que 
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non se parecen en nada a los que 
maneja usted, 5.777.000.000 de 
euros. Participación de las 
Corporaciones Locales, 
1.110.000.000. 
 
 
Presidencia 
 
Vaya rematando, señor Coira, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Remato. Con lo cual, los recursos 
netos de los que estaríamos 
hablando, serían 4.667.000.000 de 
euros. Lo que significa que, 
sabiendo que la aportación de la 
Administración General del 
Estado son 6.700.000.000, 
estaríamos hablando de un saldo 
positivo de 2.000.000.000 de 
euros para Galicia. 
 
Y con respecto a otra de las 
cuestiones que plantea, por 
finalizar, la creación de la 
Agencia Tributaria Gallega, 
recordarle que esto está en 
funcionamiento  desde el año 
2012. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, dicir en primeiro lugar, 
que estamos dacordo que nun 

non se parecen en nada aos que 
manexa vostede, 5.777.000.000 de 
euros. Participación das 
Corporacións Locais, 
1.110.000.000. 
 
 
Presidencia 
 
Vaya rematando, señor Coira, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Remato. Co cal, os recursos netos 
dos que estariamos a falar, serían 
4.667.000.000 de euros. O que 
significa que, sabendo que a 
achega da Administración Xeral 
do Estado son 6.700.000.000, 
estariamos a falar dun saldo 
positivo de 2.000.000.000 de 
euros para Galicia. 
 
 
E con respecto a outra das 
cuestións que expón, por finalizar, 
a creación da Axencia Tributaria 
Galega, lembrarlle que isto está 
en funcionamento  desde o ano 
2012. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo, dicir en primeiro lugar, que 
estamos dacordo que nun Estado 
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Estado con vocación federal, o 
sistema de financiamento dos 
territorios que o integran, debe 
aportar as doses necesarias de 
autonomía  e de suficiencia 
financeira, xa que un poder 
descentralizado, sen autonomía 
financeira e dependente, polo 
tanto, non é tal poder. E un poder 
sen suficiencia financeira non é 
quen tampouco, de atender as 
necesidades da poboación que o 
sustenta. 
 
O modelo de financiamento 
autonómico do Estado Español se 
configurou desde os seus inicios, 
como un sistema dual. Por un 
lado, o sistema aplicable  ás 
Comunidades de Réxime Común, 
que naceu como un modelo 
totalmente centralizado e pouco a 
pouco, foi avanzando cara a unha 
maior cesión de tributos, pero 
sempre, con escasa capacidade 
normativa, en contraposición co 
sistema que se plantea nesta 
moción, que é o do concerto 
vasco-navarro que lle outorgan a 
eses territorios, amplas 
capacidades sobre a xestión do 
sistema fiscal. 
 
En máis dunha ocasión, o 
Goberno Central pretendiu dar por 
pechado un modelo de 
financiamento, máis as reformas 
dos sistemas sucederonse, case a 
razón de unha por lexislatura e, 
agora, toca reforma, de novo, ao 
sistema vixente. Entendemos, que 
a reforma do modelo ten que ir 
necesariamente  cara a unha maior 
responsabilidade fiscal das 
Comunidades Autónomas, 

con vocación federal, o sistema de 
financiamento dos territorios que 
o integran, debe aportar as doses 
necesarias de autonomía  e de 
suficiencia financeira, xa que un 
poder descentralizado, sen 
autonomía financeira e 
dependente, polo tanto, non é tal 
poder. E un poder sen suficiencia 
financeira non é quen tampouco, 
de atender as necesidades da 
poboación que o sustenta. 
 
 
O modelo de financiamento 
autonómico do Estado Español se 
configurou desde os seus inicios, 
como un sistema dual. Por un 
lado, o sistema aplicable  ás 
Comunidades de Réxime Común, 
que naceu como un modelo 
totalmente centralizado e pouco a 
pouco, foi avanzando cara a unha 
maior cesión de tributos, pero 
sempre, con escasa capacidade 
normativa, en contraposición co 
sistema que se plantea nesta 
moción, que é o do concerto 
vasco-navarro que lle outorgan a 
eses territorios, amplas 
capacidades sobre a xestión do 
sistema fiscal. 
 
En máis dunha ocasión, o 
Goberno Central pretendiu dar 
por pechado un modelo de 
financiamento, máis as reformas 
dos sistemas sucederonse case a 
razón de unha por lexislatura e, 
agora, toca reforma, de novo, ao 
sistema vixente. Entendemos, que 
a reforma do modelo ten que ir 
necesariamente  cara a unha 
maior responsabilidade fiscal das 
Comunidades Autónomas, 
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aproximándonos ás competencias 
fiscais, características dos 
modelos de concerto, porque 
efectivamente, hoxe, son as 
comunidades autónomas, as 
administracións responsabeis da 
maior parte do gasto e, porque 
tamén, son as competentes e, polo 
tanto, as garantes  da maioría dos 
servizos públicos, cruciais para a 
sociedade. Pero tamén  
entendemos, que nun Estado 
descentralizado, o sistema de 
financiamento debe resolver 
igualmente o financiamento de 
todos os niveis administrativos, 
incluido o nivel central. E o que 
máis nos debería importar, neste 
ámbito, o de Administración 
Local. E debe garantir igualmente, 
a suficiencia de todos eles, 
ademais de prever mecanismos de 
solidariedade interpersoal  e 
interterritorial, que garantan os 
dereitos básicos  de toda a 
cidadanía en todos os seus 
territorios.  
 
Hoxe sabemos, que a 
participación dos concellos, pois, 
nos ingresos da Comunidade 
Autónoma é mínima. No caso da 
Coruña, apenas chega a 2,6% dos 
ingresos totais. A moción que 
presenta o BNG hoxe, propón un 
modelo propio de financiamento 
local, pero nela non se explicita, 
sen embargo, os trazos básicos 
dese modelo. 
 
Por outra parte, a Conferencia de 
Presidentes do pasado 17 de 
xaneiro, acordou iniciar os 
traballos para revisión do modelo 
de financiamento das 

aproximándonos ás competencias 
fiscais, características dos 
modelos de concerto, porque 
efectivamente, hoxe, son as 
comunidades autónomas, as 
administracións responsabeis da 
maior parte do gasto e, porque 
tamén, son as competentes e, polo 
tanto, as garantes  da maioría dos 
servizos públicos, cruciais para a 
sociedade. Pero tamén  
entendemos, que nun Estado 
descentralizado, o sistema de 
financiamento debe resolver 
igualmente o financiamento de 
todos os niveis administrativos, 
incluido o nivel central. E o que 
máis nos debería importar, neste 
ámbito, o de Administración 
Local. E debe garantir 
igualmente, a suficiencia de todos 
eles, ademais de prever 
mecanismos de solidariedade 
interpersoal  e interterritorial, que 
garantan os dereitos básicos  de 
toda a cidadanía en todos os seus 
territorios.  
 
Hoxe sabemos, que a 
participación dos concellos, pois, 
nos ingresos da Comunidade 
Autónoma é mínima. No caso da 
Coruña, apenas chega a 2,6% dos 
ingresos totais. A moción que 
presenta o BNG hoxe, propón un 
modelo propio de financiamento 
local, pero nela non se explicita, 
sen embargo, os trazos básicos 
dese modelo. 
 
Por outra parte, a Conferencia de 
Presidentes do pasado 17 de 
xaneiro, acordou iniciar os 
traballos para revisión do modelo 
de financiamento das 
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comunidades autónomas. É o 
momento, por tanto, agora, de 
outorgarlle ás comunidades 
autónomas e nomeadamente ás 
nacionalidades que conforma o 
Estado, a autonomía e capacidade 
financeira suficiente, para 
desenvolver as súas competencias, 
pero tamén é o momento de 
revisar o financiamento dos 
concellos, reclamando a mesma 
autonomía e tamén, a mesma 
suficiencia que está a reclamar 
para as comunidades autónomas.  
 
É claro, polo tanto, que 
precisamos un novo sistema de 
financiamento local, coordinado 
co autonómico, que garanta a 
autonomía e suficiencia financeira 
dos concellos galegos, que reduza 
igualmente a excesiva 
dependencia do ciclo inmobiliario 
e que outorgue tamén, aos 
concellos, a capacidade normativa 
para adaptar os tributos locais a 
súa realidade económica e social.  
 
 
Entendemos, que na atribución 
competencial, tamén é necesario 
priorizar, o criterio da 
administración máis próxima á 
cidadanía. É preciso tamén, 
remover as tutelas innecesarias 
que foron introducidas pola lei 
Montoro e pola normativa 
autonómica de desenvolvemento. 
 
Os concellos galegos ainda están 
agardando por unha Lei de 
Facendas Locais de Galicia, que 
teña en conta o papel das cidades, 
onde reside a maior parte da 
poboación e, o que en moitas 

comunidades autónomas. É o 
momento, por tanto, agora, de 
outorgarlle ás comunidades 
autónomas e nomeadamente ás 
nacionalidades que conforma o 
Estado, a autonomía e capacidade 
financeira suficiente, para 
desenvolver as súas competencias, 
pero tamén é o momento de 
revisar o financiamento dos 
concellos, reclamando a mesma 
autonomía e tamén, a mesma 
suficiencia que está a reclamar 
para as comunidades autónomas.  
 
É claro, polo tanto, que 
precisamos un novo sistema de 
financiamento local, coordinado 
co autonómico, que garanta a 
autonomía e suficiencia financeira 
dos concellos galegos, que reduza 
igualmente a excesiva 
dependencia do ciclo inmobiliario 
e que outorgue tamén, aos 
concellos, a capacidade 
normativa para adaptar os 
tributos locais a súa realidade 
económica e social.  
 
Entendemos, que na atribución 
competencial, tamén é necesario 
priorizar, o criterio da 
administración máis próxima á 
cidadanía. É preciso tamén, 
remover as tutelas innecesarias 
que foron introducidas pola lei 
Montoro e pola normativa 
autonómica de desenvolvemento. 
 
Os concellos galegos ainda están 
agardando por unha Lei de 
Facendas Locais de Galicia, que 
teña en conta o papel das cidades, 
onde reside a maior parte da 
poboación e, o que en moitas 
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ocasións se esquece. Que amplíe  
tamén, a participación dos 
concellos nos ingresos da 
Comunidade Autónoma e que 
estableza verdadeiros mecanismos 
de reequilibrio territorial. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, 
por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Desexariamos ver eses 
compromisos, igualmente, na 
moción do BNG, razón polo que 
nós imos a abster na votación 
desta moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
procedemos logo, á votación da 
moción. 
 
Votación de la primera moción 
del Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presenta por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas, producíndose o siguiente 
resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica  (MA) (9 
abstenciones). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 

ocasións se esquece. Que amplíe  
tamén, a participación dos 
concellos nos ingresos da 
Comunidade Autónoma e que 
estableza verdadeiros mecanismos 
de reequilibrio territorial. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, 
por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Desexariamos ver eses 
compromisos, igualmente, na 
moción do BNG, razón polo que 
nós imos a abster na votación 
desta moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
procedemos logo, á votación da 
moción. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presenta polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas, 
producíndose ou seguinte 
resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica  (MA) (9 
abstencións). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
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(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). 
 
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. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción número dous do Bloque 
Nacionalista Galego para a 
creación dunha tarifa eléctrica 
galega e a aplicación dun IVE 
superreducido na factura da luz.  
 
Esta moción ten unha emenda de 
adición do Bloque Nacionalista 
Galego sobre a… Perdón, unha 
emenda de adición presentada 
pola Marea. Entendo, ainda que 
non o teño aquí. Creo que si, teño 
entendido que si. 
 
Señora Veira ten a palabra para a 
lectura da parte dispositiva da 
moción. 
 
Segunda.- Moción sobre 

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). 
 
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. 
 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción número dous do Bloque 
Nacionalista Galego para a 
creación dunha tarifa eléctrica 
galega e a aplicación dun IVE 
superreducido na factura da luz.  
 
Esta moción ten unha emenda de 
adición do Bloque Nacionalista 
Galego sobre a… Perdón, unha 
emenda de adición presentada 
pola Marea. Entendo, ainda que 
non o teño aquí. Creo que si, teño 
entendido que si. 
 
Señora Veira ten a palabra para a 
lectura da parte dispositiva da 
moción. 
 
Segunda.- Moción sobre creación 
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creación de una tarifa eléctrica 
gallega y la aplicación de un 
IVA superreducido en la factura 
de la luz. 
 
Señora Veira González 
 
Si. O Grupo Municipal do BNG 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 
 
1. Instar á Xunta de Galiza a 
demandar do Goberno Español  a 
creación dunha tarifa eléctrica 
Galega, que atendendo a 
condición de Galiza, como 
excedentaria na produción de 
electricidade, rebaixe as peaxes 
das tarifas nun 30%, tanto para o 
cosumo doméstico como para as 
empresas. 
 
 A las dieciocho horas y 
cuarenta y nueve minutos se 
ausentan del Salón de Sesiones  
el Excmo. Sr. Alcalde, al que 
sustituye la señora García 
Gómez y el señor Díaz Grandío. 
 
2. Instar á Xunta de Galiza a 
demandar do Goberno Español a 
aplicar un IVE superreducido na 
factura da luz, baixando do 21 a 
un 4%. 
 
3. Trasladar este acordo ao 
Presidente da Xunta de Galiza e 
ao Presidente do Estado Español. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Gustaríame perdirlle 
agora á Marea Atlántica, que lea o 
texto da súa emenda. 

dunha tarifa eléctrica galega e a 
aplicación dun IVE 
superreducido na factura da luz. 
 
 
Señora Veira González 
 
Si. O Grupo Municipal do BNG 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 
 
1. Instar á Xunta de Galiza a 
demandar do Goberno Español a 
creación dunha tarifa eléctrica 
Galega, que atendendo a 
condición de Galiza, como 
excedentaria na produción de 
electricidade, rebaixe as peaxes 
das tarifas nun 30%, tanto para o 
cosumo doméstico como para as 
empresas. 
 
 Ás dezaoito horas e coarenta e 
nove minutos auséntanse do 
Salón de Sesións  o Excmo. Sr. 
Alcalde, ao que substitúe a 
señora García Gómez e o señor 
Díaz Grandío. 
 
2. Instar á Xunta de Galiza a 
demandar do Goberno Español a 
aplicar un IVE superreducido na 
factura da luz, baixando do 21 a 
un 4%. 
 
3. Trasladar este acordo ao 
Presidente da Xunta de Galiza e 
ao Presidente do Estado Español. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Gustaríame perdirlle 
agora á Marea Atlántica, que lea 
o texto da súa emenda. 
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Señor  Lema Suárez 
 
Moitas  grazas. 
 
Nos propoñemos unha emenda de 
engádega que diría así: 
 
Primeiro punto: Modificar o 
actual marco normativo do 
sistema eléctrico co obxectivo de 
eliminar do país a pobreza 
enerxética, eliminar os privilexios 
das eléctricas, mellorar a 
transparencia do sistema e o 
fomento das enerxías renovables e 
produción, preto do lugar de 
consumo e autoconsumo, así 
como a territorialización da tarifa 
eléctrica no que se inclúa: 
 
a) A introducción dos tributos 
autonómicos no cálculo da 
retribución específica das enerxías 
renovables, evitando que se 
penalice  as zonas produtoras 
netas. 
 
b) A realización dunha auditoría 
independente do custo real da  
produción, distribución, 
comercialización de todos os  
operadores  do sector eléctrico e 
que a partir de datos reais e non 
por estándares figurados de forma 
discrecional, fixe unha 
rendibilidade razoable para cada 
un  dos  operadores de enerxía 
eléctrica, que cuantifique 
rigorosamente o déficit tarifario e 
que determine o custo real 
proporcional para os casos de 
produción-consumo baseados no  
balance neto. 
 

 
Señor  Lema Suárez 
 
Moitas  grazas. 
 
Nos propoñemos unha emenda de 
adición que diría así: 
 
Primeiro punto: Modificar o 
actual marco normativo do 
sistema eléctrico co obxectivo de 
eliminar do país a pobreza 
enerxética, eliminar os privilexios 
das eléctricas, mellorar a 
transparencia do sistema e o 
fomento das enerxías renovables e 
produción, preto do lugar de 
consumo e autoconsumo, Así 
como a territorialización da tarifa 
eléctrica no que se inclúa: 
 
a) A introducción dos tributos 
autonómicos no cálculo da 
retribución específica das 
enerxías renovables, evitando que 
se  penalice as zonas produtoras 
netas. 
 
b) A realización dunha auditoría 
independente do custo real da  
produción, distribución, 
comercialización de todos os 
operadores do sector eléctrico e 
que a partir de datos reais e non 
por estándares figurados de forma 
discrecional, fixe unha 
rendibilidade razoable para cada 
un  dos  operadores de enerxía 
eléctrica, que cuantifique 
rigorosamente o déficit tarifario e 
que determine o custo real 
proporcional para os casos de 
produción-consumo baseados no  
balance neto. 
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c) Revisión da normativa legal 
reguladora do marco eléctrico e 
das propias ordes tarifarias, que se 
basee nunha retribución xusta para 
cada tecnoloxía, baseada no 
cálculo real dos custes de cada 
unha das tecnoloxías, que fomente 
o aforro e protección aos 
consumidores domésticos, 
especialmente aos vulnerables e 
para iso, reformar a parte regulada 
da tarifa, baseandose no principio 
de que os consumos básicos deben 
ser máis baratos. Deberá reducirse 
a parte fixa en función da 
potencia, aumentar a parte 
variable en función do consumo, 
penalizando así os consumos máis 
elevados 
 
d) Establecer o sistema de 
fixación de prezos que retribua ás 
productoras en función dos custes 
de produción e que remate coa 
sobrerretribución das tecnoloxías 
nuclear e grandes hidráulicas. 
 
 e) Territorialización da tarifa 
eléctrica aplicando aos termos de 
potencia e consumo un factor 
corrector, en función do balance 
neto das distintas Comunidades 
Autónomas.  
 
E por último  
 
f) Reforma do Real Decreto Lei, 
do Real Decreto 900/2015 polo 
que se establece a regulación das 
condicións administrativas 
técnicas e económicas  das  
modalidades de subministro de 
enerxía eléctrica con autoconsumo 
para contar cunha normativa que 
potencie o autoconsumo con 

c) Revisión da normativa legal 
reguladora do marco eléctrico e 
das propias ordes tarifarias, que 
se basee nunha retribución xusta 
para cada tecnoloxía, baseada no 
cálculo real dos custes de cada 
unha das tecnoloxías, que fomente 
o aforro e protección aos 
consumidores domésticos, 
especialmente aos vulnerables e 
para iso, reformar a parte 
regulada da tarifa, baseandose no 
principio de que os consumos 
básicos deben ser máis baratos. 
Deberá reducirse a parte fixa en 
función da potencia, aumentar a 
parte variable en función do 
consumo, penalizando así os 
consumos máis elevados. 
 
 d) Establecer o sistema de 
fixación de prezos que retribua ás 
productoras en función dos custes 
de produción e que remate coa 
sobrerretribución das tecnoloxías 
nuclear e grandes hidráulicas. 
 
e) Territorialización da tarifa 
eléctrica aplicando aos termos de 
potencia e consumo un factor 
corrector, en función do balance 
neto das distintas Comunidades 
Autónomas.  
 
E por último  
 
f) Reforma do Real Decreto Lei, 
do Real Decreto 900/2015 polo 
que se establece a regulación das 
condicións administrativas 
técnicas e económicas  das  
modalidades de subministro de 
enerxía eléctrica con 
autoconsumo para contar cunha 
normativa que potencie o do 
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balance neto, que prime os efectos 
beneficiosos sobre redes eléctricas 
e o medioambiente, recollidos na 
Directiva europea do consumo 
preto do lugar de produción, 
elimando as trabas incluidas no 
actual Decreto a este tipo de 
produción.  
 
Presidencia 
 
 
Preguntaríalle, entón, a Avia 
Veira, se se acepta a emenda ou 
non se acepta, antes de proceder 
ao debate. 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente manifestei á Marea 
Atlántica que entendemos que, en 
concreto, o punto de 
territorialización da tarifa eléctrica 
é parte dun punto de vista global e 
nos centramos moito, a nosa 
moción, no que é o caso concreto 
de Galiza, como excedentaria na 
produción de enerxía. 
 
 
Presidencia 
 
Entón, non se acepta a emenda? 
 
Entón, procedemos agora a 
debatir a moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Bueno, pois, como digo, 
propoñemos nesta moción esa 
tarifa eléctrica galega e ese IVE 
super reducido do 4% para a 
factura da luz, porque entendemos 
que as  administracións non poden 

consumo con balance neto, que 
prime os efectos beneficiosos 
sobre redes eléctricas e o 
medioambiente, recollidos na 
Directiva europea do consumo 
preto do lugar de produción, 
elimando as trabas incluidas no 
actual Decreto a este tipo de 
produción.  
 
Presidencia 
 
Preguntaríalle, entón, a Avia 
Veira, se se acepta a emenda ou 
non se acepta, antes de proceder 
ao debate. 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente manifestei á Marea 
Atlántica que entendemos que, en 
concreto, o punto de 
territorialización da tarifa 
eléctrica é parte dun punto de 
vista global e nos centramos 
moito, a nosa moción, no que é o 
caso concreto de Galiza, como 
excedentaria na produción de 
enerxía. 
 
Presidencia 
 
Entón, non se acepta a emenda? 
 
Entón, procedemos agora a 
debatir a moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Bo, pois, como digo, 
propoñemos nesta moción esa 
tarifa eléctrica galega e ese IVE 
super reducido do 4% para a 
factura da luz, porque entendemos 
que as  administracións non 
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quedar paradas ante a situación 
diaria de miles de persoas que no 
noso país, pois, non poden 
acender as calefaccións, ou que 
teñen que limitar o uso, mesmo da 
luz  na súa casa, pois, propoñemos 
para que a administracións  non 
fiquemos paradas, pois, tomemos 
acordos e acordos importantes 
neste, neste sentido.  
 
 
Queremos que se reduza o IVE da 
factura da luz, dun 21% ao un 4%. 
Tamén, que se implemente esa 
tarifa eléctrica galega e, todo isto 
significaría, pois, rebaixar unha 
factura que é de 150 euros a 100 
euros. Máis dun 30% da factura. É 
por iso, que entendemos, bueno,  
que todas estas declaracións que 
vimos escoitando nestes últimos 
días, nos parece unha absoluta 
tomadura de  pelo. Tanto as 
realizadas polo señor Feijoo, que 
dice que os españois non 
entenderían que Galiza tivese 
unha tarifa eléctrica, ou, pois,  as 
declaracións que mismo hoxe, se 
fixeron, por parte dos membros do 
Goberno do Estado Español, 
decindo que, bueno, que  nos 
temos que acostumbrar a que a 
factura da luz vai ser alta. Pois, 
non; non queremos quedar 
parados, non queremos quedar, 
pois, mirando, non sei,… para o 
ceo. Eu creo, que temos que tomar 
as rendas, pois, do que son os 
nosos propios recursos naturais. 
 
 
As políticas (…)  liberáis que está 
a sufrir o noso país, 
caracterizadas, neste caso, polo 

poden quedar paradas ante a 
situación diaria de miles de 
persoas que no noso país, pois, 
non poden acender as 
calefaccións, ou que teñen que 
limitar o uso, mesmo da luz  na 
súa casa, pois, propoñemos para 
que a administracións  non 
fiquemos paradas, pois, tomemos 
acordos e acordos importantes 
neste, neste sentido.  
 
Queremos que se reduza o IVE da 
factura da luz, dun 21% ao un 
4%. Tamén, que se implemente 
esa tarifa eléctrica galega e, todo 
isto significaría, pois, rebaixar 
unha factura que é de 150 euros a 
100 euros. Máis dun 30% da 
factura. É por iso, que 
entendemos, bueno, que todas 
estas declaracións que vimos 
escoitando nestes últimos días, 
nos parece unha absoluta 
tomadura de  pelo. Tanto as 
realizadas polo señor Feijoo, que 
dice que os españois non 
entenderían que Galiza tivese 
unha tarifa eléctrica, ou, pois, as 
declaracións que mesmo hoxe, se 
fixeron, por parte dos membros do 
Goberno do Estado Español, 
dicindo que, bo, que nos temos 
que acostumbrar a que a factura 
da luz vai ser alta. Pois, non; non 
queremos quedar parados, non 
queremos quedar, pois, mirando, 
non sei,… para o ceo. Eu creo, 
que temos que tomar as rendas, 
pois, do que son os nosos propios 
recursos naturais. 
 
As políticas (…) liberáis que está 
a sufrir o noso país, 
caracterizadas, neste caso, polo 
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espolio dos nosos recursos 
naturais; si, dos nosos recursos 
naturais, os nosos ríos que teñen 
centrais hidroeléctricas. Temos 
tamén, bueno, os nosos montes, 
cheos… 
 
A las dieciocho horas y 
cincuenta y cuatro minutos 
entra en el Salón de Sesiones el 
señor Díaz Grandío. 
 
… de muiños de vento. Temos, en 
definitiva, pois, o noso 
medioambiente, tomado por 
medios que, ao final, extraen del, 
a electricidade. Ben, temos o noso 
medio natural así e, inda por riba, 
pois, non nos podemos beneficiar 
de ser produtores de enerxía. Inda 
por riba, temos que ver como, 
efectivamente, pois, as dúas 
organizacións políticas que 
dirixiron o goberno do Estado 
español e, pois, desde a transición, 
colocan os seus cargos, pois, nas 
administracións das eléctricas. A 
última, pois, xa foi a do señor 
Fernández de Mesa, que lle 
premian a súa xestión do 
prestixio, a súa xestión  na 
dirección xeral da Garda Civil, 
pois, cun posto en Rede Eléctrica. 
Para nós, iso é unha tomadura de 
pelo. Cremos que en Galiza, como 
excedentaria de produción 
eléctrica, ten que tomar, como 
digo, as rendas do que é o seu 
propio territorio e o seu propio 
medio e, beneficiarse da 
produción de enerxía.  O medio,  
pois, a tarifa eléctrica galega, 
implementala, como se 
implementou en Euskadi e, unha 
tarifa eléctrica, pois, que  nos 

espolio dos nosos recursos 
naturais; si, dos nosos recursos 
naturais, os nosos ríos que teñen 
centrais hidroeléctricas. Temos 
tamén, bo, os nosos montes, 
cheos… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
catro minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
 
… de muiños de vento. Temos, en 
definitiva, pois, o noso 
medioambiente, tomado por 
medios que, ao final, extraen del, 
a electricidade. Ben, temos o noso 
medio natural así e, inda por riba, 
pois, non nos podemos beneficiar 
de ser produtores de enerxía. Inda 
por riba, temos que ver como, 
efectivamente, pois, as dúas 
organizacións políticas que 
dirixiron o goberno do Estado 
español e, pois, desde a 
transición, colocan os seus 
cargos, pois, nas administracións 
das eléctricas. A última, pois, xa 
foi a do señor Fernández de Mesa, 
que lle premian a súa xestión do 
prestixio, a súa xestión  na 
dirección xeral da Garda Civil, 
pois, cun posto en Rede Eléctrica. 
Para nós, iso é unha tomadura de 
pelo. Cremos que en Galicia, 
como excedencia de produción 
eléctrica, ten que tomar, como 
digo, as rendas do que é o seu 
propio territorio e o seu propio 
medio e, beneficiarse da 
produción de enerxía.  O medio,  
pois, a tarifa eléctrica galega, 
implementala, como se 
implementou en Euskadi e, unha 
tarifa eléctrica, pois, que  nos 
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permitiría, dunha banda, rematar 
coa pobreza enerxética no noso 
país, con esa rebaixa fundamental 
nos prezos das facturas, pero 
tamén, pois, sería unha tarifa que 
atraería moitas empresas, atraería 
moita industria para o noso país e 
iso sería, sen dúbida, beneficioso 
para as cifras tan terribles que 
temos de desemprego en Galiza.  
 
 
Simplemente, bueno, propoñemos 
isto e agardamos o voto favorábel 
de todo o mundo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Municipal Socialista, 
señor García. 
 
Señor Garc+ía Pérez 
 
Pues, una cuestión de forma. 
 
¿Qué estamos debatiendo, la 
moción y la enmienda de adición? 
¿La estamos debatiendo, se va a 
votar, se va a incorporar? 
 
Presidencia 
 
A emenda vaise a votar, porque 
non foi aceptada polos promotores 
da moción.  
 
Señor García Pérez 
 
Solo vamos a debatir la moción 
del Bloque Nacionalista Galego. 
Pode debatir a emenda, tamén, se 
quere. É dicir, que está enriba da 
mesa. 

permitiría, dunha banda, rematar 
coa pobreza enerxética no noso 
país, con esa rebaixa fundamental 
nos prezos das facturas, pero 
tamén, pois, sería unha tarifa que 
atraería moitas empresas, 
atraería moita industria para o 
noso país e iso sería, sen dúbida, 
beneficioso para as cifras tan 
terribles que temos de 
desemprego en Galicia.  
 
Simplemente, bo, propoñemos isto 
e agardamos o voto favorábel de 
todo o mundo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Municipal Socialista, 
señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Pois, unha cuestión de forma. 
 
Que estamos a debater, a moción 
e a emenda de adición?  Estamos 
a debatela, vaise a votar, vaise a 
incorporar? 
 
Presidencia 
 
A emenda vaise votar, porque non 
foi aceptada polos promotores da 
moción.  
 
Señor García Pérez 
 
Só imos debater a moción do 
Bloque Nacionalista Galego. 
Pode debater a emenda, tamén, se 
quere. É dicir, que está enriba da 
mesa. 
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Señor García Pérez 
 
No tengo un interés especial. 
 
Presidencia 
 
Vaise a votar a continuación. 
 
Señor García Pérez 
 
Bueno, yo, con todos los respetos 
para el Bloque Nacionalista 
Galego,… el ámbito energético, 
efectivamente, es un ámbito 
fundamental, en lo que es el 
desarrollo económico de un país y 
también, en lo que afecta a las 
economías domésticas de las 
familias, pero es un ámbito que 
tiene tanta complejidad y tiene 
tanta envergadura y tanto alcance, 
que, a veces, hacer planteamientos 
tan minimalistas y tan 
deterministas, en lo que es las 
modificaciones imposibles sobre 
tarifas establecidas, lo que logra, a 
fin de cuentas, es dar la impresión, 
de que modificar el sistema 
energético de este país es algo 
casi, imposible. Es decir, voy a 
intentar explicarle. Cierto es, que 
Galicia tiene unas singularidades 
propias muy marcadas, en cuanto 
es, al potencial energético que 
tiene. Tiene unos ríos que 
efectivamente, cuentan con 
instalaciones hidroeléctricas muy 
intensas, en bastantes de ellos; 
tiene un viento que genera una 
energía eólica con un montón de 
molinos, muchos de ellos 
establecidos en el Gobierno 
bipartito, del que formaba parte 
también, el Bloque Nacionalista 

 
Señor García Pérez 
 
Non teño un interese especial. 
 
Presidencia 
 
Vaise a votar a continuación. 
 
Señor García Pérez 
 
Bo, eu, con todos os respectos 
para o Bloque Nacionalista 
Galego,… o ámbito enerxético, 
efectivamente, é un ámbito 
fundamental, no que é o 
desenvolvemento económico dun 
país e tamén, no que afecta as 
economías domésticas das 
familias, pero é un ámbito que ten 
tanta complexidade e ten tanta 
envergadura e tanto alcance, que, 
ás veces, facer propostas tan 
minimalistas e tan deterministas, 
no que é as modificacións 
imposibles sobre tarifas 
establecidas, o que logra, a final 
de contas, é dar a impresión, de 
que modificar o sistema 
enerxético deste país é algo case, 
imposible. É dicir, vou tentar 
explicarlle. Certo é, que Galicia 
ten unhas singularidades propias 
moi marcadas, en canto é ao 
potencial enerxético que ten. Ten 
uns ríos que efectivamente, contan 
con instalacións hidroeléctricas 
moi intensas, en bastantes deles; 
ten un vento que xera unha 
enerxía eólica cunha chea de 
muíños, moitos deles establecidos 
no Goberno bipartito, do que 
formaba parte tamén, o Bloque 
Nacionalista Galego. Ten tamén, 
instalacións que utilizan o carbón 
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Galego. Tiene también, 
instalaciones que utilizan el 
carbón como energía eléctrica y es 
una región excedentaria en 
energía. Pero el querer diferenciar 
un ámbito gallego, de lo que es un 
ecosistema en el ámbito nacional, 
con el mensaje último de que eso 
va a generar más empleo o más 
riqueza para Galicia, es una 
falacia en si misma, porque de lo 
que se trata es, que el modelo 
energético en España es 
prácticamente un fraude, un 
fraude, porque desde décadas 
viene marcado, efectivamente, 
polos oligopolios que dominan el 
país y que, a golpe de (…), 
establecen las limitaciones que 
tiene España para ser eficiente en 
el campo energético. Pero si no 
somos capaces de aunar 
planteamientos comunes, 
especialmente progresistas, que 
sean coherentes y consecuentes 
con las posibilidades del cambio, 
al final, lo que vamos a conseguir 
es que estas mega estructuras 
oligopolísticas que no hay quien 
las mueva del sitio, poco más o 
menos, que se regocijen de los 
planteamientos que hacemos, 
porque no podemos tirar de 25 
partes con 25 aspiraciones, 
muchas de ellas, imposibles.  
 
Entonces, cierto es, que España 
tiene un planteamiento energético, 
que ya es cuestionado a nivel 
mundial, pese a que se firmen 
compromisos de Roma y se 
intente vender, que alcanzamos 
ciertos ahorros en emisiones. Lo 
que es cierto es que la energía en 
España es de las más caras del 

como enerxía eléctrica e é unha 
rexión excedentaria en enerxía. 
Pero o querer diferenciar un 
ámbito galego, do que é un 
ecosistema no ámbito nacional, 
coa mensaxe última de que iso vai 
xerar máis emprego ou máis 
riqueza para Galicia, é unha 
falacia en se mesma, porque do 
que se trata é, que o modelo 
enerxético en España é 
practicamente unha fraude, unha 
fraude, porque desde décadas vén 
marcado, efectivamente, polos 
oligopolios que dominan o país e 
que, a golpe de (…), establecen as 
limitacións que ten España para 
ser eficiente no campo enerxético. 
Pero se non somos capaces de 
axuntar propostas comúns, 
especialmente progresistas, que 
sexan coherentes e consecuentes 
coas posibilidades do cambio, ao 
final, o que imos conseguir é que 
estas mega estruturas 
oligopolísticas que non hai quen 
as mova do sitio, pouco máis ou 
menos, que se regocijen das 
propostas que facemos, porque 
non podemos tirar de 25 partes 
con 25 aspiracións, moitas delas, 
imposibles.  
 
 
 
 
Entón, certo é, que España ten 
unha proposta enerxética, que xa 
é cuestionada a nivel mundial, a 
pesar de que se asinen 
compromisos de Roma e téntese 
vender, que alcanzamos certos 
aforros en emisións. O que é certo 
é que a enerxía en España é das 
máis caras do mundo. Ademais, 
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mundo. Además, un país que tiene 
un potencial para generar energías 
alternativas, altísimo. Es 
inconcebible que en España, en 
los domicilios, no puede haber 
autoconsumo de energía solar. Por 
ejemplo, es  inconcebible que un 
particular no pueda utilizar todas 
las tecnologías que se utilizan en 
el mundo entero, para que la 
propia energía que se genera con 
el sol,  que da en su tejado, no 
pueda calentar la caldera. 
Entonces, sí. Y además, que en el 
caso de que genere más energía de 
la que consume, no la pueda 
volcar a la vez. Lo que es cierto, 
es que hay  unas cadenas que 
atenazan todo el sistema 
económico español; desde luego, 
muy articuladas, a través de lo que 
es, insisto el (…), una normativa 
que no hay quien entienda, porque 
ya dudo hasta que un experto sea 
capaz de descifrar lo que es el 
recibo eléctrico. O sea, es… 
 
(Voy acabando) 
 
… es prácticamente imposible.  
 
A nosotros, lo que nos gustaría es 
que hubiese una sensatez en los 
planteamientos, si pudiésemos 
coordinar cambios que pudiesen 
concienciar a la  gente de que es 
posible, porque si hacemos 
planteamientos imposibles, aquí, 
los únicos que ganan son los que 
nos están cobrando la energía a 
precios imposibles. 
 
Muchas gracias. 
 
 

un país que ten un potencial para 
xerar enerxías alternativas, 
altísimo. É inconcibible que en 
España, nos domicilios, non pode 
haber autoconsumo de enerxía 
solar. Por exemplo, é  
inconcibible que un particular 
non poida utilizar todas as 
tecnoloxías que se utilizan no 
mundo enteiro, para que a propia 
enerxía que se xera co sol,  que dá 
no seu tellado, non poida quentar 
a caldeira. Entón, si. E ademais, 
que no caso de que xere máis 
enerxía da que consome, non a 
poida envorcar á vez. O que é 
certo, é que hai  unhas cadeas que 
atenazan todo o sistema 
económico español; desde logo, 
moi articuladas, a través do que é, 
insisto o (…), unha normativa que 
non hai quen entenda, porque xa 
dubido ata que un experto sexa 
capaz de descifrar o que é o 
recibo eléctrico. Ou sexa, é… 
 
 
(Vou acabando) 
 
…é practicamente imposible.  
 
A nós, o que nos gustaría é que 
houbese unha sensatez nas 
propostas, se puidésemos 
coordinar cambios que puidesen 
concienciar á  xente de que é 
posible, porque se facemos 
propostas imposibles, aquí, os 
únicos que gañan son os que nos 
están cobrando a enerxía a prezos 
imposibles. 
 
Moitas grazas. 
 
 



111 

 

Presidencia  
 
Moitas grazas. Pásolle, entón  a  
palabra ao Grupo Municipal do 
Partido Popular.  
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas e boas tardes. 
 
Mire, señora Veira, trae hoxe 
aquí, dúas mocións dun carácter 
autonómico, por non dicir estatal, 
e como ben vimos o outro día, o 
sábado, creo que ten moitos 
argumentos e moitas cousas para  
poder traer cousas da política 
local, porque son moitas as cousas 
que se poden traer aquí, pero 
evidentemente, eu entendo que 
non teñen representación no 
Congreso dos Diputados, que 
teñen que buscar presencia desde 
outras plataformas, para trasladar 
a  súa mensaxe. Tamén, entendo a 
necesidade de diferenciarse 
doutros Grupos Políticos; esa 
obsesión para votar sí, para 
diferenciarse; apoio con 
condicións é difícil. Tamén o 
entendemos, pero claro, chega 
cuns discursos e cunhas mocións, 
que ambas as dúas, xa se 
debatiron no Parlamento Galego e 
ambas as dúas quedaron ustedes 
tan solos, como na votación da 
moción anterior. É que a maioría 
dos representantes do pobo galego 
teñen unha visión distinta da 
minoría das minorías. Entón, eu 
creo que está ben, buscar ese oco, 
para falar dalgún deses temas e 
dicir algunha das coletillas que lle 
mandan desde Santiago, pero de 
verdade, creo que temos temas 

Presidencia  
 
Moitas grazas. Pásolle, entón  a  
palabra ao Grupo Municipal do 
Partido Popular.  
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas e boas tardes. 
 
Mire, señora Veira, trae hoxe 
aquí, dúas mocións dun carácter 
autonómico, por non dicir estatal, 
e como ben vimos o outro día, o 
sábado, creo que ten moitos 
argumentos e moitas cousas para  
poder traer cousas da política 
local, porque son moitas as 
cousas que se poden traer aquí, 
pero evidentemente, eu entendo 
que non teñen representación no 
Congreso dos Diputados, que 
teñen que buscar presencia desde 
outras plataformas, para 
trasladar a  súa mensaxe. Tamén, 
entendo a necesidade de 
diferenciarse doutros Grupos 
Políticos; esa obsesión para votar 
si, para diferenciarse; apoio con 
condicións é difícil. Tamén o 
entendemos, pero claro, chega 
cuns discursos e cunhas mocións, 
que ambas as dúas, xa se 
debatiron no Parlamento Galego 
e ambas as dúas quedaron ustedes 
tan sós, como na votación da 
moción anterior. E que a maioría 
dos representantes do pobo 
galego teñen unha visión distinta 
da minoría das minorías. Entón, 
eu creo que está ben, buscar ese 
oco, para falar dalgún deses 
temas e dicir algunha das 
apostilas que lle mandan desde 
Santiago, pero de verdade, creo 
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municipais interesantes  para traer 
como mocións, como ben contou 
o sábado pasado. Por iso, sei que 
os coñece. Por outra parte, estou 
dacordo. Falaba o señor García, 
falaba de minimalista. Eu creo que 
lles chamaría simplistas. Simples, 
non sencillos; simples os criterios. 
E deixas fóra. Claro! E verdade 
que Galicia é unha gran produtora 
de enerxía, pero deixa moitos 
enfoques e moitas realidades fóra. 
Os cuantiosos investimentos que 
se fan en Galicia, 30.000 
empregos que xenera. Logo lle 
explicarei, porque perderiamos 
empregos, como ben dicía o 
responsable do PSOE. O 5% do 
PIB galego ten que ver con esta 
actividad, con este sector 
económico. Os instrumentos que 
repercuten positivamente en 
Galicia, como son o canon eólico, 
canon hidráulico ou eco taxa; por 
non falar dos impostos municipais 
da produción, que se pagan a 
través de IVE, en instalacións de 
centrais, emblases, presas, 
etcétera, etcétera. Pero, en 
calquera caso, tamén, indo a esos 
outros argumentos, dice, xa digo, 
simplista, dice. Claro! É que 
producimos máis que tal… Se 
fóramos  con ese criterio e 
utilizaran para outras cousas, pois, 
ese mismo criterio, outras 
Comunidades Autónomas…, 
como acaban de explicarlle, mal 
nos iría, nesa solidaridade entre 
comunidades. 
 
 
Pero ademais, é que a maior parte 
da produción, é dicir, 
Extremadura e as dous Castelas 

que temos temas municipais 
interesantes  para traer como 
mocións, como ben contou o 
sábado pasado. Por iso, sei que os 
coñece. Por outra parte, estou 
dacordo. Falaba o señor García, 
falaba de minimalista. Eu creo 
que lles chamaría simplistas. 
Simples, non sencillos; simples os 
criterios. E deixas fóra. Claro! E 
verdade que Galicia é unha gran 
produtora de enerxía, pero deixa 
moitos enfoques e moitas 
realidades fóra. Os cuantiosos 
investimentos que se fan en 
Galicia, 30.000 empregos que 
xera. Logo lle explicarei, porque 
perderiamos empregos, como ben 
dicía o responsable do PSOE. O 
5% do PIB galego ten que ver con 
esta actividad, con este sector 
económico. Os instrumentos que 
repercuten positivamente en 
Galicia, como son o canon eólico, 
canon hidráulico ou eco taxa; por 
non falar dos impostos municipais 
da produción, que se pagan a 
través de IVE, en instalacións de 
centrais, emblases, presas, 
etcétera, etcétera. Pero, en 
calquera caso, tamén, indo a esos 
outros argumentos, dice, xa digo, 
simplista, dice. Claro! É que 
producimos máis que tal… Se 
fóramos  con ese criterio e 
utilizaran para outras cousas, 
pois, ese mismo criterio, outras 
Comunidades Autónomas…, como 
acaban de explicarlle, mal nos 
iría, nesa solidaridade entre 
comunidades. 
 
Pero ademais, é que a maior parte 
da produción, é dicir, 
Extremadura e as dous Castelas 
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producen máis enerxía que Galicia 
e exportan máis enerxía que 
Galicia. Exportan os seus 
excedentes máis que Galicia. 
Están máis preto de donde se 
demanda, porque o importante na 
enerxía non é donde se produce, 
senón donde se demanda, donde 
se compra. Porque o transporte da 
enerxía fai moi cara a produción 
en Galicia.  
 
E si vostede supera algo, a 
tendencia é quitarlle produción a 
Galicia, porque está lonxe dos 
centros de demanda e dos centros 
donde se paga, porque o precio se 
marca pola demanda non pola 
produción.  En calquera caso, mal 
nos iría, se os criterios foran esos, 
de solidariedade que vostede 
plantea. Nós seguiremos nas 
políticas de unir e non de separar. 
 
Claro! falar tamén, de defensa dos 
consumidores… Deixeme darlle 
un dato e remato xa. Cando 
gobernou o BNG e, por certo, era 
un conselleiro do BNG, o que 
gobernaba no bipartito. Estaba de 
alto cargo un directivo, hoxe da 
Marea, aquí, neste Concello. En 
catro anos,… 
 
A las diecinueve horas y cuatro 
minutos entran en el Salón de 
Sesiones el Excmo. Sr. Alcalde y 
el señor Varela Gómez. 
 
… nove expedientes, nove 
expedientes sancionadoras ás 
eléctricas, por 97.000 euros. Nos 
últimos catro do goberno do PP, 
1.850 expedientes, con 15,8 
millóns en multas. Esta é 

producen máis enerxía que 
Galicia e exportan máis enerxía 
que Galicia. Exportan os seus 
excedentes máis que Galicia. 
Están máis preto de donde se 
demanda, porque o importante na 
enerxía non é donde se produce, 
senón donde se demanda, donde 
se compra. Porque o transporte 
da enerxía fai moi cara a 
produción en Galicia.  
 
E se vostede soubese algo, a 
tendencia é quitarlle produción a 
Galicia, porque está lonxe dos 
centros de demanda e dos centros 
donde se paga, porque o precio se 
marca pola demanda non pola 
produción.  En calquera caso, mal 
nos iría, se os criterios foran esos, 
de solidariedade que vostede 
plantea. Nós seguiremos nas 
políticas de unir e non de separar. 
 
Claro! falar tamén, de defensa 
dos consumidores… Deixeme 
darlle un dato e remato xa. Cando 
gobernou o BNG e, por certo, era 
un conselleiro do BNG, o que 
gobernaba no bipartito. Estaba de 
alto cargo un directivo, hoxe da 
Marea, aquí, neste Concello. En 
catro anos,… 
 
Ás dezanove horas e catro 
minutos entran no Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde e o 
señor Varela Gómez. 
 
… nove expedientes, nove 
expedientes sancionadoras ás 
eléctricas, por 97.000 euros. Nos 
últimos catro do goberno do PP, 
1.850 expedientes, con 15,8 
millóns en multas. Esta é 
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diferencia entre un goberno do 
Bloque e un goberno do PP.  
 
Seguiremos defendendo os 
intereses dos consumidores e esta 
misma mañá, polos cortes destes 
días, se abríu un expediente a esa 
empresa. 
 
Presidencia 
 
Pásolle, entón, a palabra ao Grupo 
Municipal da Marea Atlántica. 
 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Nós entendemos, señora 
Veira, que a nosa proposta 
complementa a súa. Recolle 
tamén, o sentido da que vostede 
enunciou e ademais, a amplía. 
Está claro que estamos nun deses 
casos, que existe unha notoria 
promiscuidade entre intereses 
públicos e intereses privados. 
Citouse aquí, xa, ao señor 
Fernández de Mesa, coroado, 
agora, como remate do seu curso 
sonoro, que empezou na 
transición en Ferrol, vestindo con 
gallardía unha camisa azul e 
agora, remata ese curso sonoro na 
Rede Eléctrica española, pero 
tamén (…) de Juan Manuel Soria, 
o Ministro que conseguiu ese feito 
realmente impresionante, que é 
facer do…, unha reivindicación da 
enerxía solar. Eu creo que foi, 
desde logo, unha innovación 
importante, que mesmo desde o 
seu propio partido, o Partido 
Popular, o Presidente de Castela a 
Mancha, lle dedicou 
cualificativos, como o de 

diferencia entre un goberno do 
Bloque e un goberno do PP.  
 
Seguiremos defendendo os 
intereses dos consumidores e esta 
misma mañá, polos cortes destes 
días, se abríu un expediente a esa 
empresa. 
 
Presidencia 
 
Pásolle, entón, a palabra ao 
Grupo Municipal da Marea 
Atlántica. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Nós entendemos, señora 
Veira, que a nosa proposta 
complementa a súa. Recolle 
tamén, o sentido da que vostede 
enunciou e ademais, a amplía. 
Está claro que estamos nun deses 
casos, que existe unha notoria 
promiscuidade entre intereses 
públicos e intereses privados. 
Citouse aquí, xa, ao señor 
Fernández de Mesa, coroado, 
agora, como remate do seu curso 
sonoro, que empezou na 
transición en Ferrol, vestindo con 
gallardía unha camisa azul e 
agora, remata ese curso sonoro 
na Rede Eléctrica española, pero 
tamén (…) de Juan Manuel Soria, 
o Ministro que conseguiu ese feito 
realmente impresionante, que é 
facer do…, unha reivindicación 
da enerxía solar. Eu creo que foi, 
desde logo, unha innovación 
importante, que mesmo desde o 
seu propio partido, o Partido 
Popular, o Presidente de Castela 
a Mancha, lle dedicou 
cualificativos, como o de 
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indesexable. Evidentemente, aquí, 
cada quen goberna para quen 
goberna. E no seu partido son, ás 
veces, especialistas, sen saber 
gobernar para certos intereses que 
aquí, un compañeiro do Partido 
Socialista definiu como 
oligopaleolísticos.  
 
E falaba o señor Fernández Prado, 
de cuestións simplistas. A 
anulación do concurso eólico por 
parte do señor Feijoo, que vostede 
antes se refería a ela, 
indirectametne,  si que foi unha 
anulación bastante simplista, 
porque como vostede saberá, o 
Tribunal Supremo anulou esa 
anulación. Por certo,  perdéronse 
6.000 megavatios e 
aproximadamente 3.000 empregos 
directos, co cal, aquí temos, unha 
vez máis, outro caso curioso, 
destes curiosos, de promiscuidade 
entre intereses públicos e 
privados, que probablemente, 
nunca sexa ben calificados, pero si 
posteriormente, ao remate dunha 
carreira política, se van ser 
seguramente premiados. Temos 
aquel famoso abrazo na 
celebración da caída do bipartito, 
entre Feijoo e o presidente de 
Iberdrola. Non sei se é unha das 
fotos icónicas dese momento. 
Creo que estaba claro, que estaba 
en xogo naquel momento. En todo 
caso, saíndo un pouco, digamos 
de (…) do, dese buraco negro e na 
actualidade política, que é a que 
efectivamente, no momento no 
que existen alzas de consumo e 
necesidade de consumo dun ben, 
que non debera ser un ben 
sometido (…) ofertas e demandas, 

indesexable. Evidentemente, aquí, 
cada quen goberna para quen 
goberna. E no seu partido son, ás 
veces, especialistas, sen saber 
gobernar para certos intereses 
que aquí, un compañeiro do 
Partido Socialista definiu como 
oligopaleolísticos.  
 
E falaba o señor Fernández 
Prado, de cuestións simplistas. A 
anulaciónconcurso eólico por 
parte do señor Feijoo, que vostede 
antes se refería a ela, 
indirectamente,  si que foi unha 
anulación bastante simplista, 
porque como vostede saberá, o 
Tribunal Supremo anulou esa 
anulación. Por certo, perdéronse 
6.000 megavatios e 
aproximadamente 3.000 empregos 
directos, co cal, aquí temos, unha 
vez máis, outro caso curioso, 
destes curiosos, de promiscuidade 
entre intereses públicos e 
privados, que probablemente, 
nunca sexa ben cualificados, pero 
si posteriormente, ao remate 
dunha carreira política, se van ser 
seguramente premiados. Temos 
aquel famoso abrazo na 
celebración da caída do bipartito, 
entre Feijoo e o presidente de 
Iberdrola. Non sei se é unha das 
fotos icónicas dese momento. 
Creo que estaba claro, que estaba 
en xogo naquel momento. En todo 
caso, saíndo un pouco, digamos 
de (…) do, dese buraco negro e na 
actualidade política, que é a que 
efectivamente, no momento no que 
existen alzas de consumo e 
necesidade de consumo dun ben, 
que non debera ser un ben 
sometido (…) ofertas e demandas, 
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aunque debería  ser entendido 
como un ben básico, porque é un 
ben que do que dependen vidas. 
Estamos falando de frío, estamos 
falando de abrigarse, pois, 
asistimos ao (…) de que, ao 
mesmo tempo, que hai picos de 
produción renovables, como pasa 
en Alemaña, donde se reduciu o 
prezo, precisamente, por un 
aumento das renovables, pois, en 
España se encarecía a luz, como 
ben  dixo o señor Fernández 
Prado, precisamente porque 
aumentaba a demanda. Estiveron 
esperando a que chegase o frío 
para aumentar a tarifa. 
Evidentemente, despois, todo iso 
se recalculará ou xustificará vía 
BOE, ou a vía que faga falta, pero 
finalmente, sabemos que eses 
grandes, inmensos réditos, que 
dos que tiran as grandes 
enerxéticas, amparados (…) , vía 
lexislativa, polo Partido Popular, 
pero tamén, por outros 
predecesores que tiveron aí ao 
mando, pois, precisamente son 
uns intereses moi particulares que 
van, desde logo, en contra dos 
intereses xerais e mesmo, da 
saúde pública. 
 
Nós entendemos que a proposta 
do BNG, para estar completa, 
ademais dese punto de vista 
territorial, que nós incorporamos 
na nosa proposta final, tería que 
ter outros de fomento das 
renovables, de fomento de 
autoconsumo. Ou tamén, outras 
que atendesen a situacións 
especiais de pobreza enerxética. 
Entendemos, que esa óptica que 
eu comparto, que é que cada un 

aunque debería  ser entendido 
como un ben básico, porque é un 
ben que do que dependen vidas. 
Estamos falando de frío, estamos 
falando de abrigarse, pois, 
asistimos ao (…) de que, ao 
mesmo tempo, que hai picos de 
produción renovables, como pasa 
en Alemaña, donde se reduciu o 
prezo, precisamente, por un 
aumento das renovables, pois, en 
España se encarecía a luz, como 
ben  dixo o señor Fernández 
Prado, precisamente porque 
aumentaba a demanda. Estiveron 
esperando a que chegase o frío 
para aumentar a tarifa. 
Evidentemente, despois, todo iso 
se recalculará ou xustificará vía 
BOE, ou a vía que faga falta, pero 
finalmente, sabemos que eses 
grandes, inmensos réditos, que 
dos que tiran as grandes 
enerxéticas, amparados (…), vía 
lexislativa, polo Partido Popular, 
pero tamén, por outros 
predecesores que tiveron aí ao 
mando, pois, precisamente son 
uns intereses moi particulares que 
van, desde logo, en contra dos 
intereses xerais e mesmo, da 
saúde pública. 
 
Nós entendemos que a proposta 
do BNG, para estar completa, 
ademais dese punto de vista 
territorial, que nós incorporamos 
na nosa proposta final, tería que 
ter outros de fomento das 
renovables, de fomento de 
autoconsumo. Ou tamén, outras 
que atendesen a situacións 
especiais de pobreza enerxética. 
Entendemos, que esa óptica que 
eu comparto, que é que cada un 
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dos territorios aproveite as súas 
diferenzas competitivas, nun 
marco dunha economía global, 
dunha economía que compite, 
pois, tamén debería de recoller 
outras que non teñen que ser, non 
teñen que atender únicamente a 
especificidade galega, senón a 
unha cuestión, pois, que debe ser 
de aplicación a  calquera outro 
territorio do Estado. Entón, nós 
por esta cuestión, entendemos que 
é unha proposta incompleta, unha 
proposta que lle falta patas, pois, 
ímonos a  abster na votación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Lema. Como efectivamente, hai 
unha emenda que non foi aceptada 
pola propoñente da moción, 
procederemos en primeiro lugar a 
votar á emenda presentada pola 
Marea Atlántica 
 
Moitas grazas. 
 
Votación de la enmienda del 
Grupo Municipal de la Marea 
Atlántica  Atlántica a la moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la enmienda 
presentada por el Grupo municipal 
de Marea Atlántica, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 

dos territorios aproveite as súas 
diferenzas competitivas, nun 
marco dunha economía global, 
dunha economía que compite, 
pois, tamén debería de recoller 
outras que non teñen que ser, non 
teñen que atender únicamente a 
especificidade galega, senón a 
unha cuestión, pois, que debe ser 
de aplicación a  calquera outro 
territorio do Estado. Entón, nós 
por esta cuestión, entendemos que 
é unha proposta incompleta, unha 
proposta que lle falta patas, pois, 
ímonos a  abster na votación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Lema. Como efectivamente, hai 
unha emenda que non foi 
aceptada pola propoñente da 
moción, procederemos en 
primeiro lugar a votar á emenda 
presentada pola Marea Atlántica 
 
Moitas grazas. 
 
Votación da emenda do Grupo 
Municipal da Marea Atlántica 
Atlántica á moción presentada 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego 
 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a emenda 
presentada polo Grupo municipal 
de Marea Atlántica, producíndose 
o seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
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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 
 
Debemos repetir a votación, xa 
que houbo un empate. 
 
Votos a favor da emenda… 
 
Votación por segunda vez de la 
enmienda del Grupo Municipal 
de Marea  
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a segunda votación la 
enmienda presentada por el Grupo 
municipal de Marea Atlántica, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 

 
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 
 
Debemos repetir a votación, xa 
que houbo un empate. 
 
Votos a favor da emenda… 
 
Votación por segunda vez da 
emenda do Grupo Municipal de 
Marea  
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a segunda votación a 
emenda presentada polo Grupo 
municipal de Marea Atlántica, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 abstencións). 
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Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a emenda polo 
voto a favor do Presidente.  
 
Daquela, agora, a moción 
enténdese emendada pola 
enmenda da Marea Atlántica.  
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal  del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA), 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
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 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a emenda polo 
voto a favor do Presidente.  
 
Daquela, agora, a moción 
enténdese emendada pola 
enmenda da Marea Atlántica. 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal  do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a segunda 
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 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 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
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Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois, queda aprobada a moción 
coa emenda de adición da Marea. 
 
27 – Moción sobre la creación 
de una tarifa eléctrica gallega y 
la aplicación de un IVA 
superreducido en la factura de 
la luz  
 
1. Instar a la Xunta de Galicia a 
demandar del Gobierno Español la 
creación de una Tarifa Eléctrica 
Gallega que, atendiendo a la 
condición de Galicia como 
excedentaria en la producción de 
electricidad, rebaje los peajes de 
las tarifas en un 30%, tanto para el 
consumo doméstico como para las 
empresas. 
 
2. Instar a la Xunta de Galicia a 
demandar del Gobierno Español a 
aplicar un IVA superreducido en 
la factura de la luz bajando del 
21% a un 4%. 
 
3. Trasladar este acuerdo al 
presidente de la Xunta de Galicia 
y al presidente del Gobierno del 
Estado Español. 
 
4. Modificar el actual marco 
normativo del sistema eléctrico 
con el objetivo de eliminar del 
país la pobreza energética, 
eliminar los privilegios a las 
eléctricas, mejorar la 
transparencia del sistema, el 

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Poi,s queda aprobada a moción 
coa emenda de adición da Marea. 
 
27 - Moción sobre a creación 
dunha tarifa eléctrica galega e a 
aplicación dun IVE 
superreducido na factura da luz. 
 
 
1. Instar á Xunta de Galiza a 
demandar do Goberno Español a 
creación dunha Tarifa Eléctrica 
Galega que, atendendo á 
condición de Galiza como 
excedentaria na produción de 
electricidade, rebaixe as peaxes 
das tarifas nun 30%, tanto para o 
consumo doméstico como para as 
empresas. 
 
2. Instar á Xunta de Galiza a 
demandar do Goberno Español a 
aplicar un IVE superreducido na 
factura da luz baixando do 21% a 
un 4%. 
 
3. Trasladar este acordo ao 
presidente da Xunta de Galiza e 
ao presidente do Goberno do 
Estado Español. 
 
4. Modificar o actual marco 
normativo do sistema eléctrico co 
obxectivo de eliminar do país a 
pobreza enerxética, eliminar os 
privilexios ás eléctricas, mellorar 
a transparencia do sistema, o 
fomento das enerxías renovables, 
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fomento de las energías 
renovables, la producción cerca 
del lugar de consumo y el 
autoconsumo, así como la 
territorialización de la tarifa 
eléctrica, y en el que se incluya: 
 
a) La introducción de los tributos 
autonómicos en el cálculo de la 
retribución específica de las 
energías renovables, evitando que 
se penalice las zonas productoras 
nietas. 
 
b) La realización de una auditoría 
independiente del coste real de la 
producción, distribución y 
comercialización  de todos 
operadores del sector eléctrico, y 
que a partir de datos reales y no 
por estándares figurados de forma 
discrecional, fije una rentabilidad 
razonable para cada uno de los 
operadores de la energía eléctrica, 
que cuantifique rigurosamente el 
déficit tarifario, y que determine 
el coste real proporcional para los 
casos de producción-consumo 
basados en el balance neto. 
 
 
c) Revisión de la normativa legal 
reguladora del mercado eléctrico y 
de las propias órdenes tarifarias, 
que se base en una retribución 
justa para cada tecnología, basada 
en el cálculo real de los costes de 
cada una de las tecnologías, que 
fomente el ahorro y la protección 
a los consumidores domésticos, 
especialmente los vulnerables y 
para ello, reformar la parte 
regulada de la tarifa basándose en 
el principio de que los consumos 
básicos deben ser más baratos. 

a produción preto do lugar de 
consumo e o autoconsumo, así 
como a territorialización da tarifa 
eléctrica, e no que se inclúa : 
 
 
 
a) A introdución dos tributos 
autonómicos no cálculo da 
retribución específica das 
enerxías renovables, evitando que 
se penalice as zonas produtoras 
netas. 
 
b) A realización dunha auditoría 
independente do custe real da 
produción, distribución e 
comercialización  de todos 
operadores do sector eléctrico, e 
que a partires de datos reais e non 
por estándares figurados de forma 
discrecional, fixe unha 
rendibilidade razoable para cada 
un dos operadores da enerxía 
eléctrica, que cuantifique 
rigorosamente o déficit tarifario, e 
que determine o custe real 
proporcional para os casos de 
produción-consumo baseados no 
balance neto. 
 
c) Revisión da normativa legal 
reguladora do mercado eléctrico 
e das propias ordes tarifarias, que 
se basee nunha retribución xusta 
para cada tecnoloxía, baseada no 
cálculo real dos custes de cada 
unha das tecnoloxías, que fomente 
o aforro e a protección aos 
consumidores domésticos, 
especialmente os vulnerables e 
para elo, reformar la parte 
regulada de la tarifa baseándose 
no principio de que os consumos 
básicos deben ser máis baratos. 
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Deberá reducirse la parte fija en 
función de la potencia, aumentar 
la parte variable en función del 
consumo, penalizando así los 
consumos más elevados. 
 
d) Establecer un sistema de 
fijación de precios que retribuya a 
las productoras en función de los 
costes de producción y que 
finalice con la sobrerretribución 
de las tecnologías nuclear y 
grandes hidráulicas. 
 
e) Territorialización de la tarifa 
eléctrica, aplicando a los términos 
de potencia y consumo un factor 
corrector en función del balance 
neto de las distintas Comunidades 
Autónomas. 
 
f) Reforma del RD 900/2015 por 
el que se establece la regulación 
de las condiciones 
administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de 
suministro de energía eléctrica 
con autoconsumo y de producción 
con autoconsumo, para contar con 
una normativa que potencie el 
autoconsumo con balance neto, 
que prime los efectos beneficiosos 
que sobre las redes eléctricas y el 
medio ambiente, recogidos en la 
Directiva europea, del consumo 
cerca del lugar de producción, 
eliminando las trabas incluidas en 
el actual decreto a este tipo de 
producción. 

 
Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Se vota a emenda, señor 

Deberá reducirse a parte fixa en 
función da potencia, aumentar a 
parte variable en función do 
consumo, penalizando así os 
consumos máis elevados. 
 
d) Establecer un sistema de 
fixación de prezos que retribúa    
ás produtoras en función dos 
custes de produción e que remate 
coa sobrerretribución das 
tecnoloxías nuclear e grandes 
hidráulicas. 
 
e) Territorialización da tarifa 
eléctrica, aplicando aos termos de 
potencia e consumo un factor 
corrector en función do balance 
neto das distintas Comunidades 
Autónomas. 
 
f) Reforma do RD 900/2015 polo 
que se establece a regulación das 
condicións administrativas, 
técnicas e económicas das 
modalidades de subministro de 
enerxía eléctrica con 
autoconsumo e de produción con 
autoconsumo, para contar cunha 
normativa que potencie o 
autoconsumo con balance neto, 
que prime os efectos beneficiosos 
que sobre as redes eléctricas e o 
medio ambiente, recollidos na 
Directiva europea, do consumo 
preto do lugar de produción, 
eliminando as trabas incluídas no 
actual decreto a este tipo de 
produción. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Se vota a emenda, señor 
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Fernández Prado, porque sempre 
se votan as emendas. Entonces 
non hai moita diferencia. 
 
A las diecinueve horas y diez 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora  Cameán 
Calvete. 
 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Primera.- Moción para dejar en 
suspenso el nuevo calendario 
fiscal durante 2017 y mantener 
el presente. 
 
Moi ben. Moción do Partido 
Socialista (PSOE)  para deixar en 
suspenso o novo calendario fiscal 
durante o 2017 e manter o 
presente. 
 
Ten a palabra o señor García, para 
a lectura da parte dispositiva da 
moción. 
 

Intervenciones 
 
Señor García Pérez 
 
Traemos a este Pleno una moción 
que dice así: 
 
Perdón, disculpe que me he 
confundido de…de… La del IVA. 
 
Dice así: 
 
1.- Que el gobierno municipal 
posponga la aplicación del nuevo 
calendario fiscal solo en lo 
referente al pago sin domiciliar 

Fernández Prado, porque sempre 
se votan as emendas. Entonces 
non hai moita diferencia. 
 
Ás dezanove horas e dez 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora  Cameán 
Calvete. 
 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Primeira.- Moción  para deixar 
en suspenso o novo calendario 
fiscal durante 2017 e manter o 
presente. 
 
Moi ben. Moción do Partido 
Socialista (PSOE)  para deixar en 
suspenso o novo calendario fiscal 
durante o 2017 e manter o 
presente. 
 
Ten a palabra o señor García, para 
a lectura da parte dispositiva da 
moción. 
 

Intervencións 
 
Señor García Pérez 
 
Traemos a este Pleno unha 
moción que di así: 
 
Perdón, desculpe que me 
confundín de…de … A do IVE. 
 
Di así: 
 
1.- Que o goberno municipal 
pospoña a aplicación do novo 
calendario fiscal só no referente 
ao pago sen domiciliar do IBI, 
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del IBI, fijado como tope para el 
15 de septiembre y lo modifique 
al tope del calendario del 2016 
fijado para la primera semana de 
diciembre. Se ayudará así a la 
necesaria planificación de las 
economías de los vecinos y 
familias coruñesas, evitando el 
pago de este tributo, 
especialmente gravoso en esta 
ciudad en comparación con el 
resto de Galicia, en el mes más 
difícil para las economías 
domésticas, especialmente  
para pensionistas y familias con 
hijos en edad escolar. 
 
2.- Que de cara a la modificación 
del calendario fiscal, pese a ser 
competencia de la Junta de 
Gobierno, se analicen los pasos a 
dar y sus posibles consecuencias 
en la Comisión de Hacienda para 
implicar a los grupos con 
representación plenaria en una 
decisión de esta trascendencia. 
 
 
3.- Para mejorar la cuota 
porcentual sobre el total de 
recibos del IBI de la modalidad de 
pago fraccionado y domiciliado, 
se continúe realizando campañas 
informativas tributarias en la 
ciudad, analizando la eficacia de 
las realizadas hasta la fecha, ya 
que en esta última apenas 4.000 
recibos se acogieron a esta 
modalidad. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
García. Pode proceder á defensa 
da moción. 

fixado como tope para o 15 de 
setembro e modifíqueo ao tope do 
calendario do 2016 fixado para a 
primeira semana de decembro. 
Axudarase así á necesaria 
planificación das economías dos 
veciños e familias coruñesas, 
evitando o pago deste tributo, 
especialmente gravoso nesta       
cidade en comparación co             
resto de Galicia, no mes máis      
difícil para as economías 
domésticas, especialmente para 
pensionistas         e familias con 
fillos en                 idade escolar. 
 
 
2.- Que para a modificación do 
calendario fiscal, a pesar de ser 
competencia da Xunta de 
Goberno, analícense os pasos 
para dar e as súas posibles 
consecuencias na Comisión de 
Facenda para implicar aos 
grupos con representación 
plenaria nunha decisión desta 
transcendencia. 
 
3.- Para mellorar a cota 
porcentual sobre o total de 
recibos do IBI da modalidade de 
pago fraccionado e domiciliado, 
continúese realizando campañas 
informativas tributarias na 
cidade, analizando a eficacia das 
realizadas ata a data, xa que 
nesta última apenas 4.000 recibos 
acolléronse a esta modalidade. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
García. Pode proceder á defensa 
da moción. 
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Señor García Pérez 
 
Bien. Lo que traemos hoy a Pleno 
es una moción con un ruego al 
Pleno, simple, es decir, el IBI es el 
impuesto más importante de la 
ciudad, es el que más dinero 
recauda y el que más preocupa a 
todas las familias. Cierto que 
nosotros apoyamos el año pasado, 
la incorporación del pago 
fraccionado, que nos parece una 
medida muy útil y que además, 
con la bonificación del 3%, 
aunque la legislación permite el 5, 
ayuda a que se tome esa decisión. 
Cierto también, que se hizo una 
campaña, bajo nuestro punto de 
vista, más o menos eficiente, en la 
que, aunque aquí tenía el dato que 
figuraba hoy, me informé más 
adecuadamente y creemos que 
6.000 recibos se incorporaron a 
esta modalidad.  
 
Pero en la ciudad hay 110.000 
recibos. La mayoría de ellos, de 
esos 110.000, de las tres 
modalidades del pago 
fraccionado, la domiciliación y el 
pago por caja, la mayoría de ellos 
son de pago por caja. Hoy en el 
Ayuntamiento, no hay 
necesidades de tesorería, no hay 
tensión de tesorería. Tenemos, 
disponemos en caja de bastante 
dinero que nos permitiría 
planificar adecuadamente las 
necesidades puntuales. El insistir 
con los ciudadanos, en que se 
incorporen al pago fraccionado es 
una medida que lleva cierto 

 
 
 
Señor García Pérez 
 
Ben. O que traemos hoxe a Pleno 
é unha moción cun rogo ao Pleno, 
simple, é dicir, o IBI é o imposto 
máis importante da cidade, é o 
que máis diñeiro recada e o que 
máis preocupa a todas as 
familias. Certo que nós apoiamos 
o ano pasado, a incorporación do 
pago fraccionado, que nos parece 
unha medida moi útil e que 
ademais, coa bonificación do 3%, 
aínda que a lexislación permite o 
5, axuda a que se tome esa 
decisión. Certo tamén, que se fixo 
unha campaña, baixo o noso 
punto de vista, máis ou menos 
eficiente, na que, aínda que aquí 
tiña o dato que figuraba hoxe, 
informeime máis adecuadamente e 
cremos que 6.000 recibos 
incorporáronse a esta 
modalidade.  
 
Pero na cidade hai 110.000 
recibos. A maioría deles, deses 
110.000, das tres modalidades do 
pago fraccionado, a domiciliación 
e o pago por caixa, a maioría 
deles son de pago por caixa. Hoxe 
no Concello, non hai necesidades 
de tesourería, non hai tensión de 
tesourería. Temos, dispoñemos en 
caixa de bastante diñeiro que nos 
permitiría planificar 
adecuadamente as necesidades 
puntuais. O insistir cos cidadáns, 
en que se incorporen ao pago 
fraccionado é unha medida que 
leva certo tempo. Leva un par de 
anos, ata que se alcance unha 
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tiempo. Lleva un par de años, 
hasta que se alcance un porcentaje 
de recibos razonables, 
incorporados a esa modalidad, que 
permiten aliviar la tesorería al 
periodificar los ingresos 
adecuadamente. Luego tenemos el 
pago domiciliado, que cae en 
junio. Estas dos modalidades, 
además, las usan especialmente 
aquellas personas o empresas, o 
comunidades de vecinos que 
tienen, como más facilidad. No 
tienen brecha digital, tienen más 
accesibilidad a las gestorías, 
pueden hacer cola para darse de 
alta en esta modalidad. En 
cambio, quedan cerca de 50.000 
vecinos que tienen que hacer el 
pago por caja y hemos adelantado 
de la primera semana de 
diciembre al 15 de septiembre,  el 
pago de ese tributo. El mes de 
septiembre, señor Alcalde, es el 
peor mes del año para las familias. 
No solamente para los 
pensionistas, sino para las familias 
que tienen niños en edad escolar. 
Es el mes del colegio. Al 
Ayuntamiento no le hace falta el 
adelanto de ese dinero y nosotros, 
tal y como les apoyamos, 
insistimos en que se continúe con 
esa campaña para la 
periodificación y, pues, nos 
alcance en volúmenes razonables, 
se dé un plazo límite a los 
ciudadanos. El adelantar esos dos 
meses, para un montón de familias 
va a suponer un trauma enorme, 
especialmente, para aquellas que 
tengan niños en el colegio, que les 
van a llegar los 400 o 500 euros 
de recibo, en pleno septiembre y 
vamos a suponer un trastorno, 

porcentaxe de recibos razoables, 
incorporados a esa modalidade, 
que permiten aliviar a tesourería 
ao periodificar os ingresos 
adecuadamente. Logo temos o 
pago domiciliado, que cae en 
xuño. Estas dúas modalidades, 
ademais, úsanas especialmente 
aquelas persoas ou empresas, ou 
comunidades de veciños que 
teñen, como máis facilidade. Non 
teñen fenda dixital, teñen máis 
accesibilidade ás xestorías, poden 
facer cola para darse de alta 
nesta modalidade. En cambio, 
quedan preto de 50.000 veciños 
que teñen que facer o pago por 
caixa e adiantamos da primeira 
semana de decembro ao 15 de 
setembro,  o pago dese tributo. O 
mes de setembro, señor Alcalde, é 
o peor mes do ano para as 
familias. Non soamente para os 
pensionistas, senón para as 
familias que teñen nenos en idade 
escolar. É o mes do colexio. Ao 
Concello non lle fai falta o 
adianto dese diñeiro e nós, tal e 
como lles apoiamos, insistimos en 
que se continúe con esa campaña 
para a periodificación e, pois, 
alcáncenos en volumes razoables, 
déase un prazo límite aos 
cidadáns. O adiantar eses dous 
meses, para unha chea de familias 
vai supoñer un trauma enorme, 
especialmente, para aquelas que 
teñan nenos no colexio, que lles 
van a chegar os 400 ou 500 euros 
de recibo, en pleno setembro e 
imos supoñer un trastorno, desde 
o Concello, cando non fai falta, 
porque se fixese falta, nós tamén 
seriamos corresponsables desde o 
Partido Socialista, para apoiar 
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desde el Ayuntamiento, cuando no 
hace falta, porque si hiciera falta, 
nosotros también seríamos 
corresponsables desde el Partido 
Socialista, para apoyar esta 
decisión, pero entendemos que no 
hace falta y nos parece una 
medida más de posiciones 
conservadoras que de progresistas 
y nosotros les solicitamos a este 
Pleno que la apoye y ustedes, por 
favor, que la reconsideren, por lo 
menos, para el 2017.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, ben. Cando o ano pasado 
o Bloque Nacionalista Galego se 
pronunciou en contra do 
adiantamento do IBI, fíxémolo 
porque houbera pouco tempo para 
as familias, para poder adherirse a 
ese plan de pago personalizado. 
Cremos que agora mesmo, non 
estamos na mesma situación, que 
as familias e as persoas foron 
suficientemente informadas. Se 
cadra, se podía ter feito un esforzo 
maior; iso, seguramente, si que é 
posíbel, pero o certo é, que si, que 
están máis informadas. Houbo 
máis tempo para que esas persoas 
se puideran, pois, como digo, 
adherir a ese plan de pago 
personalizado e, polo tanto, 
bueno,  nós imos cumprir co que 
dixemos o ano pasado. Non imos 

esta decisión, pero entendemos 
que non fai falta e parécenos unha 
medida máis de posicións 
conservadoras que de 
progresistas e nós solicitámoslles 
a este Pleno que a apoie e 
vostedes, por favor, que a 
reconsideren, polo menos, para o 
2017.  
 
 
 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, ben. Cando o ano pasado 
o Bloque Nacionalista Galego se 
pronunciou en contra do 
adiantamento do IBI, fíxémolo 
porque houbera pouco tempo 
para as familias, para poder 
adherirse a ese plan de pago 
personalizado. Cremos que agora 
mesmo, non estamos na mesma 
situación, que as familias e as 
persoas foron suficientemente 
informadas. Se cadra, se podía ter 
feito un esforzo maior; iso, 
seguramente, si que é posíbel, 
pero o certo é, que si, que están 
máis informadas. Houbo máis 
tempo para que esas persoas se 
puideran, pois, como digo, 
adherir a ese plan de pago 
personalizado e, polo tanto, bo, 
nós imos cumprir co que dixemos 



128 

 

apoiar esta moción, pero ademais 
gustaríame, un pouco, desmentir 
un dos argumentos que se dá e é 
que, claro, as familias en setembro 
lles vai caer ese recibo do IBI. A 
ver, as familias, según o 
calendario fiscal que está colgado 
na páxina web do Concello, van 
ter do 5 de maio ao 15 de 
setembro. Polo tanto, non teñen 
por que págalo en setembro, que é 
o mes, evidentemente,  donde, 
evidentemente hai que pagar os 
libros e senón, que van ter 
desde…, pois, iso, desde maio 
para facelo. Hai moitas familias 
que seguramente, si moitas, pois, 
poidan ter polo medio a paga de 
xuño ou xullo, que lle permitirá 
levar mellor esta cuestión do IBI 
e, non pasa así en decembro, non. 
En decembro, cando se paga, pois, 
ainda non se ten cobrado, pois, esa 
paga extra. Por exemplo, por 
poñer un exemplo, dunha 
situación que e moi frecuente, que 
podería ser moi frecuente, unha 
tipoloxía de persoas que pagan o 
IBI; é bastante frecuente. Polo 
tanto, nós cumprimos, vamos 
cumprir coa nosa palabra do ano 
pasado. Dixemos que non o 
apoiabamos o ano pasado, ese 
cambio, porque non había 
suficiente tempo, nin suficiente 
información e non queremos que 
se dea esa casuística este ano. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 

o ano pasado. Non imos apoiar 
esta moción, pero ademais 
gustaríame, un pouco, desmentir 
un dos argumentos que se dá e é 
que, claro, as familias en 
setembro lles vai caer ese recibo 
do IBI. A ver, as familias, según o 
calendario fiscal que está colgado 
na páxina web do Concello, van 
ter do 5 de maio ao 15 de 
setembro. Polo tanto, non teñen 
por que págalo en setembro, que é 
o mes, evidentemente,  donde, 
evidentemente hai que pagar os 
libros e senón, que van ter 
desde…, pois, iso, desde maio 
para facelo. Hai moitas familias 
que seguramente, si moitas, pois, 
poidan ter polo medio a paga de 
xuño ou xullo, que lle permitirá 
levar mellor esta cuestión do IBI 
e, non pasa así en decembro, non. 
En decembro, cando se paga, 
pois, ainda non se ten cobrado, 
pois, esa paga extra. Por exemplo, 
por poñer un exemplo, dunha 
situación que e moi frecuente, que 
podería ser moi frecuente, unha 
tipoloxía de persoas que pagan o 
IBI; é bastante frecuente. Polo 
tanto, nós cumprimos, vamos 
cumprir coa nosa palabra do ano 
pasado. Dixemos que non o 
apoiabamos o ano pasado, ese 
cambio, porque non había 
suficiente tempo, nin suficiente 
información e non queremos que 
se dea esa casuística este ano. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
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Polo Grupo Popular, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias. 
 
Uno, pues, la verdad es que, a 
veces, con los comportamientos  
de los Grupos Políticos, pues, no 
deja de sorprenderse. 
 
El Grupo Socialista, nuevamente, 
nos sorprende aquí. Resulta que, 
yo creo, que es casi, la tercera vez 
que hablamos del calendario 
fiscal, que hablamos en marzo del 
2016 en un Pleno ordinario, 
hablamos en un Pleno 
extraordinario, el 30 de marzo de 
2016, en el que el Grupo 
Socialista votó lo que votó. Podía 
haber votado otra cosa, pero no lo 
hizo. Con lo cual, cuando ustedes 
tienen la oportunidad de votar a 
favor de los ciudadanos, de los 
coruñeses, después de, como 
dicen ustedes, tenerles que 
someter a un impuesto 
especialmente gravoso, gracias a 
la Marea, ya que ustedes no 
ayudaron en nada a que eso se 
pudiera evitar, después corrigieron 
un poquito, pero no fue suficiente. 
 
Entonces, después de todo eso, 
ustedes están con sus dimes y 
diretes, con sus actos y peleas 
permanentes con la Marea y 
mientras, los coruñeses…, 
ustedes, un día votan una cosa, al 
día siguiente traen una moción 
para que se vote la contraria. 
 
Evidentemente, el Grupo Popular 

 
Polo Grupo Popular, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas. 
 
Un, pois, a verdade é que, ás 
veces, cos comportamentos  dos 
Grupos Políticos, pois, non deixa 
de sorprenderse. 
 
O Grupo Socialista, novamente, 
sorpréndenos aquí. Resulta que, 
eu creo, que é case, a terceira vez 
que falamos do calendario fiscal, 
que falamos en marzo do 2016 
nun Pleno ordinario, falamos nun 
Pleno extraordinario, o 30 de 
marzo de 2016, no que o Grupo 
Socialista votou o que votou. 
Podía votar outra cousa, pero non 
o fixo. Co cal, cando vostedes 
teñen a oportunidade de votar a 
favor dos cidadáns, dos 
coruñeses, despois de, como din 
vostedes, terlles que someter a un 
imposto especialmente gravoso, 
grazas á Marea, xa que vostedes 
non axudaron en nada a que iso 
se puidese evitar, despois 
corrixiron un pouquiño, pero non 
foi suficiente. 
 
 
Entón, despois de todo iso, 
vostedes están cos seus dimes e 
diretes, cos seus actos e pelexas 
permanentes coa Marea e 
mentres, os coruñeses…, vostedes, 
un día votan unha cousa, ao día 
seguinte traen unha moción para 
que se vote a contraria. 
 
Evidentemente, o Grupo Popular 
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va a votar a favor, para intentar 
minimizar, en la medida de lo 
posible, la barbaridad de 
impuestos que van a pagar, 
gracias a ustedes y a la Marea, por 
el incremento del IBI. Ustedes 
podían, insisto, en su momento, 
haber ayudado a que los coruñeses 
pagaran menos impuestos y no 
quisieron y, ahora, traen una 
medida que ya saben que en el 
mes de marzo, en el Pleno de 
marzo de 2016, después de 
aprobar una moción en la que 
votamos, sorprendentemente, 
todos los Grupos de la oposición 
conjuntamente, el señor Alcalde, 
salía a las dos horas diciendo, 
como a veces nos tiene 
acostumbrados que, desde luego, 
que él no iba a cambiar el 
calendario fiscal. Después la 
presión de los Grupos políticos y 
de los medios de comunicación, le 
hizo corregir y lo que hizo fue 
cambiar, dejar el cambio del 
calendario fiscal para el 2017. 
 
También sería bueno que se 
acordara el Partido Socialista, 
quien gobernó este Ayuntamiento  
durante ocho años y muchas de 
estas medidas ni las aplicó, ni las 
inició y de decirle, que al Partido 
Popular lo tendrá siempre para 
votar cuestiones a favor de la 
ciudad y de los coruñeses. Que no 
hay tanta diferencia cuando lo que 
defendemos son los intereses de 
los ciudadanos. Que vamos, 
insisto, a votar a favor de esta 
moción, porque beneficia a los 
coruñeses; que  estamos de 
acuerdo en que hay que hacer una 
campaña informativa que no 

vai votar a favor, para tentar 
minimizar, na medida do posible, 
a barbaridade de impostos que 
van pagar, grazas a vostedes e á 
Marea, polo incremento do IBI. 
Vostedes podían, insisto, no seu 
momento, axudar a que os 
coruñeses pagasen menos 
impostos e non quixeron e, agora, 
traen unha medida que xa saben 
que no mes de marzo, no Pleno de 
marzo de 2016, despois de 
aprobar unha moción na que 
votamos, sorprendentemente, 
todos os Grupos da oposición 
conxuntamente, o señor Alcalde, 
saía ás dous horas dicindo, como 
ás veces tennos afeitos que, desde 
logo, que el non ía cambiar o 
calendario fiscal. Despois a 
presión dos Grupos políticos e dos 
medios de comunicación, fíxolle 
corrixir e o que fixo foi cambiar, 
deixar o cambio do calendario 
fiscal para o 2017. 
 
 
 
Tamén sería bo que se acordase o 
Partido Socialista, quen gobernou 
este Concello  durante oito anos e 
moitas destas medidas nin as 
aplicou, nin as iniciou e de 
dicirlle, que ao Partido Popular 
terao sempre para votar cuestións 
a favor da cidade e dos coruñeses. 
Que non hai tanta diferenza cando 
o que defendemos son os intereses 
dos cidadáns. Que imos, insisto, a 
votar a favor desta moción, 
porque beneficia aos coruñeses; 
que  estamos de acordo en que hai 
que facer unha campaña 
informativa que non empece a 
última semana de decembro, 
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empiece la última semana de 
diciembre, cuando el plazo para 
pedir el aplazamiento acaba el 31 
de enero y que creo, que se tienen 
que dar cuenta que los socialistas 
deberían ayudar a rescatar esta 
ciudad, que está y se encuentra a 
la deriva, en un caos, en todas las 
áreas y responsabilidades de 
gobierno de esta ciudad. Ustedes 
están permitiendo que esta ciudad 
no avance. Les pido, por favor, 
que reflexionen. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Coira. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, en primeiro lugar, me 
gustaría dicir, que hay que 
recordar que en 2016, 
efectivamente, acordamos 
conceder unha moratoria dun ano, 
para que a cidadanía se puidera 
adaptar, precisamente a este 
cambio fiscal e que dese tempo 
suficiente, a que todas as persoas 
que o desexasen, se puidesen 
acoller ao plan de pago 
personalizado. Plan de pago 
personalizado que aprobamos nós  
e melloramos este ano e, non lle 
interesou a ningún goberno 
anterior. Para darlle difusión 
tamén, a este plan de pago 
personalizado, que permite á 
xente que teña dificultades de 
pagar os tributos locais, pois, 

cando o prazo para pedir o 
adiamento acaba o 31 de xaneiro 
e que creo, que se teñen que dar 
conta que os socialistas deberían 
axudar a rescatar esta cidade, que 
está e atópase á deriva, nun caos, 
en todas as áreas e 
responsabilidades de goberno 
desta cidade. Vostedes están a 
permitir que esta cidade non 
avance. Pídolles, por favor, que 
reflexionen. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Coira. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo, en primeiro lugar, me 
gustaría dicir, que hay que 
recordar que en 2016, 
efectivamente, acordamos 
conceder unha moratoria dun 
ano, para que a cidadanía se 
puidera adaptar, precisamente a 
este cambio fiscal e que dese 
tempo suficiente, a que todas as 
persoas que o desexasen, se 
puidesen acoller ao plan de pago 
personalizado. Plan de pago 
personalizado que aprobamos nós  
e melloramos este ano e, non lle 
interesou a ningún goberno 
anterior. Para darlle difusión 
tamén, a este plan de pago 
personalizado, que permite á 
xente que teña dificultades de 
pagar os tributos locais, pois, 
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poida adaptar, digamos, ás súas 
disposicións económicas. Para iso, 
fixemos dúas campañas, non 
unha; dúas campañas. Iso, a pesar 
de que, tanto o PP como o PSOE, 
recortaron esas partidas; esas 
partidas que tanto lles disgustan, 
de publicidade e propaganda, a 
través das súas emendas nos 
orzamentos. Ahora, o PSOE nos 
está pedindo que sigamos con esas 
campañas. A ver, se nos dan os 
medios, polo menos, ou nos 
permiten ter esas partidas 
dispoñibles para poder facelas.  
 
 
A través desta moción, o PSOE 
volve de novo, con  cun debate 
que xa, tivemos o ano pasado, 
señor García. A posición 
progresista, me parece que non é 
moita; volven a coincidir de novo, 
co PP. Me parece demasiada 
casualidade.  
 
Saben vostedes perfectamente, 
que ese cambio de calendario 
fiscal é necesario, para evitar 
precisamente, situacións de falta 
de liquidez e que é necesario 
tamén, para acompasar ese ritmo 
de ingresos ao ritmo dos pagos. É 
un cambio que ademais, está 
respaldado polas recomendacións 
da Intervención e da Tesourería, 
desde o principio que chegamos 
ao Goberno.  E ademais, é que o 
fixeron vostedes en moitos 
gobernos de cidades donde 
goberna, tanto o Partido Socialista 
como o Partido Popular. Os 
cambios introducidos ademais, no 
calendario fiscal para 2017, 
afectan única e exclusivamente ao 

poida adaptar, digamos, ás súas 
disposicións económicas. Para 
iso, fixemos dúas campañas, non 
unha; dúas campañas. Iso, a 
pesar de que, tanto o PP como o 
PSOE, recortaron esas partidas; 
esas partidas que tanto lles 
disgustan, de publicidade e 
propaganda, a través das súas 
emendas nos orzamentos. Agora, 
o PSOE nos está pedindo que 
sigamos con esas campañas. A 
ver, se nos dan os medios, polo 
menos, ou nos permiten ter esas 
partidas dispoñibles para poder 
facelas.  
 
A través desta moción, o PSOE 
volve de novo con,  cun debate 
que xa, tivemos o ano pasado, 
señor García. A posición 
progresista, me parece que non é 
moita; volven a coincidir de novo, 
co PP. Paréceme demasiada 
casualidade.  
 
Saben vostedes perfectamente, 
que ese cambio de calendario 
fiscal é necesario, para evitar 
precisamente, situacións de falta 
de liquidez e que é necesario 
tamén, para acompasar ese ritmo 
de ingresos ao ritmo dos pagos. É 
un cambio que ademais, está 
respaldado polas recomendacións 
da Intervención e da Tesourería, 
desde o principio que chegamos 
ao Goberno.  E ademais, é que o 
fixeron vostedes en moitos 
gobernos de cidades donde 
goberna, tanto o Partido 
Socialista como o Partido 
Popular. Os cambios introducidos 
ademais, no calendario fiscal 
para 2017, afectan única e 
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IBI e se manten un período de 
pago voluntario, de máis de 4 
meses, como acababa de dicir ben 
a señora Veira, desde maio hasta o 
15 de setembro. É dicir, con 
posibilidades de contar con máis 
ingresos por parte da cidadanía, en 
xuño ou en xullo que en 
decembro, precisamente, porque a 
data final de pagamento do IBI, 
anteriormente era a primeiros de 
decembro. Ademais, este plazo de 
máis de catro meses é o máis 
longo de todas as cidades de 
Galicia. Sen ir máis lonxe, por 
poñerlles exemplos de cidades, 
donde gobernan vostedes tamén. 
En Ourense, gobernado polo PP, o 
prazo é de dous meses,… 
 
A las diecinueve horas y 
veintitrés minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Cameán Calvete. 
 
… entre o 15 de maio e o 15 de 
xullo. En Lugo, gobernado polo 
PSOE, dous meses, entre  20 de 
abril e  20 de xuño; bastante máis 
perxudicial, por certo. E no 
Concello de Santiago, o anterior 
goberno do PP, do seu 
compañeiro Agustín Hernández, 
estableceu o cobro do IBI entre o 
5 de xullo e o 5 de setembro. 
 
 Hai que ter en conta, como xa o 
dixen antes, que para facilitar, 
ainda máis, o pago de impostos, 
aprobamos e melloramos o plan 
de pago personalizado este ano. E 
iso permite ás persoas que teñan 
dificultades, a fraccionar os pagos 
até en 6 prazos, de acordo coas 
súas preferencias e as súa 

exclusivamente ao IBI e se manten 
un período de pago voluntario, de 
máis de 4 meses, como acababa 
de dicir ben a señora Veira, desde 
maio hasta o 15 de setembro. É 
dicir, con posibilidades de contar 
con máis ingresos por parte da 
cidadanía, en xuño ou en xullo 
que en decembro, precisamente, 
porque a data final de pagamento 
do IBI, anteriormente era a 
primeiros de decembro. Ademais, 
este plazo de máis de catro meses 
é o máis longo de todas as cidades 
de Galicia. Sen ir máis lonxe, por 
poñerlles exemplos de cidades, 
donde gobernan vostedes tamén. 
En Ourense, gobernado polo PP, 
o prazo é de dous meses,… 
 
Ás dezanove horas e vinte e tres 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Cameán 
Calvete. 
 
… entre o 15 de maio e o 15 de 
xullo. En Lugo, gobernado polo 
PSOE, dous meses, entre  20 de 
abril e  20 de xuño; bastante máis 
perxudicial, por certo. E no 
Concello de Santiago, o anterior 
goberno do PP, do seu 
compañeiro Agustín Hernández, 
estableceu o cobro do IBI entre o 
5 de xullo e o 5 de setembro. 
 
 Hai que ter en conta, como xa o 
dixen antes, que para facilitar, 
ainda máis, o pago de impostos, 
aprobamos e melloramos o plan 
de pago personalizado este ano. E 
iso permite ás persoas que teñan 
dificultades, a fraccionar os pagos 
até en 6 prazos, de acordo coas 
súas preferencias e as súa 
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dispoñibilidade. Eliminamos 
tamén, a cota mínima para acceder 
ao fraccionamento; extendimos 
esa bonificación do 3%, ademais 
do IBI, tamén ao imposto de 
vehículos. Polo tanto, non poden 
dicir que este calendario sexa xa 
unha novidade. E a súa aplicación  
no 2017, foi sobradamente 
anunciada e publicitada desde 
marzo de 2016.  
 
 
Ademais, engadir tamén, que esa 
campaña realizada en xaneiro, lle 
deu todavía máis difusión e, como 
acaba de ratificar o señor García, 
o resultado é de aumento. Ata 
máis de 5.000 solicitudes, non 
chegaron a 6.000 todavía, ainda 
que eles dicían que eran 
simplemente de 4.000. E, polo 
tanto, entendemos que tanto o PP 
como o PSOE, deberían deixar de 
facer esta demagoxia… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, 
por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…co calendario fiscal. Non se 
pode estar a… esixindo, ao 
mesmo tempo, cumprimento 
medio do período de pago e 
criticar a modificación dun 
calendario fiscal, que 
precisamente eles impoñen nas 
cidades donde gobernan. Como xa 
vimos este sábado, o PSOE parece 
que está nun proceso un pouco 
extrano de involución. Primeiro, 
cambian de criterio sobre política 

dispoñibilidade. Eliminamos 
tamén, a cota mínima para 
acceder ao fraccionamento; 
extendimos esa bonificación do 
3%, ademais do IBI, tamén ao 
imposto de vehículos. Polo tanto, 
non poden dicir que este 
calendario sexa xa unha 
novidade. E a súa aplicación  no 
2017, foi sobradamente 
anunciada e publicitada desde 
marzo de 2016.  
 
Ademais, engadir tamén, que esa 
campaña realizada en xaneiro, lle 
deu todavía máis difusión e como 
acaba de ratificar o señor García, 
o resultado é de aumento. Ata 
máis de 5.000 solicitudes, non 
chegaron a 6.000 todavía, ainda 
que eles dicían que eran 
simplemente de 4.000. E, polo 
tanto, entendemos que tanto o PP 
como o PSOE, deberían deixar de 
facer esta demagoxia… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, 
por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…co calendario fiscal. Non se 
pode estar a…  esixindo, ao 
mesmo tempo, cumprimento 
medio do período de pago e 
criticar a modificación dun 
calendario fiscal, que 
precisamente eles impoñen nas 
cidades donde gobernan. Como xa 
vimos este sábado, o PSOE 
parece que está nun proceso un 
pouco extrano de involución. 
Primeiro, cambian de criterio 
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fiscal e abandonan o principio de 
progresividade e xustiza social, 
para sumarse ao PP. Ahora tamén, 
volven a coincidir co PP na súa 
resistencia a unha modificación, 
que saben que é necesaria neste 
calendario fiscal. Esperamos, de 
verdade, que o PSOE deixe de 
(…) ese asunto co PP, tan 
frecuentemente neste Pleno, en 
contra do necesario cambio 
político que iniciamos na 
investidura e que eles apoiaron.  
 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Procedemos a votar a moción.  
 
Votación de la primera moción 
del Grupo _Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado. 
 
Vota 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-

sobre política fiscal e abandonan 
o principio de progresividade e 
xustiza social, para sumarse ao 
PP. Agora tamén, volven a 
coincidir co PP na súa resistencia 
a unha modificación, que saben 
que é necesaria neste calendario 
fiscal. Esperamos, de verdade, 
que o PSOE deixe de (…) ese 
asunto co PP, tan frecuentemente 
neste Pleno, en contra do 
necesario cambio político que 
iniciamos na investidura e que 
eles apoiaron.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Procedemos a votar a moción. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo _Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista, 
producíndose o seguinte 
resultado. 
 
Vota 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-
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PSOE) (6 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
28 – Moción para dejar en 
suspenso el nuevo calendario 
fiscal durante 2017 y mantener 
el presente. 
 
1.- Que el gobierno municipal 
posponga la aplicación del nuevo 
calendario fiscal solo en lo 
referente al pago sin domiciliar 
del IBI, fijado como tope para el 
15 de septiembre y lo modifique 
al tope del calendario del 2016 
fijado para la primera semana de 
diciembre. Se ayudará así a la 
necesaria planificación de las 
economías de los vecinos y 
familias coruñesas, evitando el 
pago de este tributo, 
especialmente gravoso en esta 
ciudad en comparación con el 
resto de Galicia, en el mes más 
difícil para las economías 
domésticas, especialmente  
para pensionistas y familias con 
hijos en edad escolar. 
 
2.- Que de cara a la modificación 
del calendario fiscal, pese a ser 
competencia de la Junta de 
Gobierno, se analicen los pasos a 
dar y sus posibles consecuencias 
en la Comisión de Hacienda para 

PSOE) (6 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
28 - Moción para deixar en 
suspenso o novo calendario fiscal 
durante 2017 e manter o 
presente. 
 
1.- Que o goberno municipal 
pospoña a aplicación do novo 
calendario fiscal só no referente 
ao pago sen domiciliar do IBI, 
fixado como tope para o 15 de 
setembro e modifíqueo ao tope do 
calendario do 2016 fixado para a 
primeira semana de decembro. 
Axudarase así á necesaria 
planificación das economías dos 
veciños e familias coruñesas, 
evitando o pago deste tributo, 
especialmente gravoso nesta       
cidade en comparación co             
resto de Galicia, no mes máis      
difícil para as economías 
domésticas, especialmente para 
pensionistas         e familias con 
fillos en                 idade escolar. 
 
 
2.- Que para a modificación do 
calendario fiscal, a pesar de ser 
competencia da Xunta de 
Goberno, analícense os pasos 
para dar e as súas posibles 
consecuencias na Comisión de 
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implicar a los grupos con 
representación plenaria en una 
decisión de esta trascendencia. 
 
 
3.- Para mejorar la cuota 
porcentual sobre el total de 
recibos del IBI de la modalidad de 
pago fraccionado y domiciliado, 
se continúe realizando campañas 
informativas tributarias en la 
ciudad, analizando la eficacia de 
las realizadas hasta la fecha, ya 
que en esta última apenas 4.000 
recibos se acogieron a esta 
modalidad. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Socilista de 
Galicia-PSOE de apoio ao Club 
CRAT de Rugby. 
 
Ten a palabra a señora Barcón, 
para ler a parte dispositiva da 
moción. 
 
Segunda.- Moción de apoyo al 
Club CRAT de Rugby. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias. 
 
El Grupo Municipal Socialista 
presenta la siguiente moción para 
su debate y aprobación en Pleno. 
 
A las diecinueve horas y 
veintiséis minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Lorenzo Torres. 
 

Facenda para implicar aos 
grupos con representación 
plenaria nunha decisión desta 
transcendencia. 
 
3.- Para mellorar a cota 
porcentual sobre o total de 
recibos do IBI da modalidade de 
pago fraccionado e domiciliado, 
continúese realizando campañas 
informativas tributarias na 
cidade, analizando a eficacia das 
realizadas ata a data, xa que 
nesta última apenas 4.000 recibos 
acolléronse a esta modalidade. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción do Partido Socilista de 
Galicia-PSOE de apoio ao Club 
CRAT de Rugby. 
 
Ten a palabra a señora Barcón, 
para ler a parte dispositiva da 
moción. 
 
Segunda.- Moción de apoio ao 
Club CRAT de Rugby. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas. 
 
O Grupo Municipal Socialista 
presenta a seguinte moción para o 
seu debate e aprobación en Pleno. 
 
Ás dezanove horas e vinte e seis 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
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1) El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a recoger en los 
Presupuestos de 2017 las partidas 
necesarias para contar con un 
campo compatible con la práctica 
del rugby en nuestra ciudad, con 
el objeto de que puedan 
desarrollarse en él los 
entrenamientos y partidos de los 
equipos del CRAT. 
 
2) El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a impulsar la 
creación de la Escuela Municipal 
de Rugby. 
 
3) El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a alcanzar un 
acuerdo con las entidades 
deportivas y clubes de la ciudad 
para aprobar unos criterios 
objetivos compartidos para la 
aprobación y adecuada cobertura 
de los convenios deportivos. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora 
Barcón. Pode proceder á defensa 
da moción. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Muchas gracias. 
 
Hoy que nos salen tantos novios, 
en especial.  El Partido Socialista, 
algunos  nos riñen, pero 
seguramente con buenas 
intenciones.  
 
A las diecinueve horas y 
veintiséis minutos se ausenta del 

1) O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a recoller nos 
Orzamentos de 2017 as partidas 
necesarias para contar cun campo 
compatible coa práctica do rugby 
na nosa cidade, co obxecto de que 
poidan desenvolverse nel os 
adestramentos e partidos dos 
equipos do CRAT. 
 
 
2) O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a impulsar a 
creación da Escola Municipal de 
Rugby. 
 
3) O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a alcanzar un 
acordo coas entidades deportivas 
e clubs da cidade para aprobar 
uns criterios obxectivos 
compartidos para a aprobación e 
adecuada cobertura dos 
convenios deportivos. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora 
Barcón. Pode proceder á defensa 
da moción. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Moitas grazas. 
 
Hoxe que nos saen tantos noivos, 
en especial.  O Partido Socialista, 
algúns nos rifan, pero 
seguramente con boas intencións.  
 
 
Ás dezanove horas e vinte e seis 
minutos auséntase do Salón de 
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Salón de Sesiones la señora 
Fraga Sáenz. 
 
Traemos esta moción aquí; estoy 
segura de que la van a apoyar, o 
esperamos que la apoyen, porque 
creemos que todos los Grupos 
municipales que se sientan aquí, 
conocen la problemática de uno 
de los clubes, en los que yo les he 
visto a todos ustedes compartir, 
bueno, pues, actos, eventos, 
partidos y respaldar, que es el 
CRAT. 
 
Como saben, el CRAT es un club 
que cumplió el pasado año, 40 
años. Es un club de los más 
laureados de la ciudad, después 
del Liceo y del Deportivo. 
Seguramente, el más laureado; no 
en vano, su equipo femenino ha 
sido campeón de liga y tiene tres 
jugadoras que han sido olímpicas. 
Bueno, en la exposición de 
motivos relatamos un poco, todo 
lo que ha sido la historia de este 
Club. En este momento, hay  300 
licencias, tienen 12 equipos y se 
da la singularidad, de que ninguno 
de esos equipos juega en el 
municipio de A Coruña y para 
jugar, tienen que pagar el campo, 
todos esos equipos. Es cierto, que 
estaban entrenando con algunas 
dificultades en el campo 
universitario de Elviña, pero creo 
que, en estos momentos, tampoco 
pueden hacerlo, porque este 
campo está siendo renovado, o no 
se llevó a cabo esta reforma en el 
verano y, ahora, pues, el CRAT ha 
tenido que irse a entrenar. 
 
A nosotros nos parece que era una 

Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
 
Traemos esta moción aquí; estou 
segura de que a van a apoiar, ou 
esperamos que a apoien, porque 
cremos que todos os Grupos 
municipais que sentan aquí, 
coñecen a problemática dun dos 
clubs, nos que eu lles vin a todos 
vostedes compartir, bo, pois, 
actos, eventos, partidos e apoiar, 
que é o CRAT. 
 
 
Como saben, o CRAT é un club 
que cumpriu o pasado ano, 40 
anos. É un club dos máis 
laureados da cidade, despois do 
Liceo e do Deportivo. 
Seguramente, o máis laureado; 
non en balde, o seu equipo 
feminino foi campión de liga e ten 
tres xogadoras que foron 
olímpicas. Bo, na exposición de 
motivos relatamos un pouco, todo 
o que foi a historia deste Club. 
Neste momento, hai  300 licenzas, 
teñen 12 equipos e dáse a 
singularidade, de que ningún 
deses equipos xoga no municipio 
da Coruña e para xogar, teñen 
que pagar o campo, todos eses 
equipos. É certo, que estaban a 
adestrar con algunhas dificultades 
no campo universitario de Elviña, 
pero creo que, nestes momentos, 
tampouco poden facelo, porque 
este campo está a ser renovado, 
ou non levou a cabo esta reforma 
no verán e, agora, pois, o CRAT 
tivo que irse a adestrar. 
 
 
A nós parécenos que era unha boa 
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buena oportunidad para los 
Presupuestos del 2017, sin que 
hubiese, pues, un campo que fuese 
compatible, que no fuese solo de 
rugby, seguramente, pero que 
pudiese ser compatible y que se 
crease la escuela municipal de 
rugby, fundamentalmente,  porque 
el rugby, además, es un deporte 
que, como saben, tiene una 
concepción y enseña, algo más 
que una práctica deportiva. Una 
concepción del deporte y de la 
práctica deportiva, bueno, desde el 
compañerismo, el respeto al 
adversario, en ese tercer tiempo 
maravilloso en el que comparten  
los equipos, que hace unos 
minutos, bueno, pues lucharon por 
la victoria.  
 
A las diecinueve horas y 
veintiocho minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor 
Lorenzo Torres. 
 
Y, también, aprovechamos para 
incluir en  esta moción, una 
cuestión que a nosotros nos parece 
importante y es, que  se llegue a 
una acuerdo con los clubes y las 
entidades deportivas, para 
establecer una serie de criterios 
objetivos que permitan aprobar 
esos convenios deportivos, para la 
práctica y para el mantenimiento 
cotidiano de los clubes que, en 
todo caso, se despeje cualquier 
duda sobre criterios subjetivos, 
que sean capaces todos ellos y el 
Ayuntamiento de encontrar unos 
criterios objetivos. Que permita 
aprobar unos convenios que no 
dependan de quien gobiernen en 
cada caso y que les permita 

oportunidade para os Orzamentos 
do 2017, sen que houbese, pois, 
un campo que fose compatible, 
que non fose só de rugby, 
seguramente, pero que puidese ser 
compatible e que se crease a 
escola municipal de rugby, 
fundamentalmente,  porque o 
rugby, ademais, é un deporte que, 
como saben, ten unha concepción 
e ensina, algo máis que unha 
práctica deportiva. Unha 
concepción do deporte e da 
práctica deportiva, bo, desde o 
compañeirismo, o respecto ao 
adversario, nese terceiro tempo 
marabilloso no que comparten  os 
equipos, que hai uns minutos, bo, 
pois loitaron pola vitoria.  
 
 
Ás dezanove horas e vinte e oito 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
E, tamén, aproveitamos para 
incluír nesta  moción, unha 
cuestión que a nós parécenos 
importante e é, que  se chegue a 
unha acordo cos clubs e as 
entidades deportivas, para 
establecer unha serie de criterios 
obxectivos que permitan aprobar 
eses convenios deportivos, para a 
práctica e para o mantemento 
cotián dos clubs que, en todo 
caso, despéxese calquera dúbida 
sobre criterios subxectivos, que 
sexan capaces todos eles e o 
Concello de atopar uns criterios 
obxectivos. Que permita aprobar 
uns convenios que non dependan 
de quen goberne en cada caso e 
que lles permita manter a 
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mantener la actividad deportiva. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Barcón. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, evidentemente, 
compartir as palabras que xa se 
dixeron sobre o CRAT; o 
importante que é no deporte da 
nosa cidade.  
 
A las diecinueve horas y 
veintinueve minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones la señora 
Neira Fernández. 
 
Desde o Bloque Nacionalista 
Galego ímonos a abster nesta 
moción, non pola cuestión 
concreta do CRAT, senón polo 
último punto da moción, no que se 
volve a meter o tema dos 
convenios nominativos. Xa 
dixemos, penso que foi no último 
pleno, no que se traía un parágrafo 
parecido, noutra moción que nós 
compartimos, efectivamente, que 
se poida alcanzar algún tipo de 
acordo coas entidades deportivas e 
tamén, con outras entidades 
sociais da cidade, para poñer 
enriba da mesa, efectivamente, 
convocatorias, pero de 
subvencións en concorrencia 
competitiva. Que sempre sexa o 
recurso ou a solución aos 
convenios nominativos, porque  

actividade deportiva. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Barcón. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, evidentemente, 
compartir as palabras que xa se 
dixeron sobre o CRAT; o 
importante que é no deporte da 
nosa cidade.  
 
Ás dezanove horas e vinte e nove 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Neira 
Fernández. 
 
Desde o Bloque Nacionalista 
Galego ímonos abster nesta 
moción, non pola cuestión 
concreta do CRAT, senón polo 
último punto da moción, no que se 
volve a meter o tema dos 
convenios nominativos. Xa 
dixemos, penso que foi no último 
pleno, no que se traía un 
parágrafo parecido, noutra 
moción que nós compartimos, 
efectivamente, que se poida 
alcanzar algún tipo de acordo 
coas entidades deportivas e 
tamén, con outras entidades 
sociais da cidade, para poñer 
enriba da mesa, efectivamente, 
convocatorias, pero de 
subvencións en concorrencia 
competitiva. Que sempre sexa o 
recurso ou a solución aos 
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precisamente os convenios 
nominativos dependen da vontade 
dos gobernos municipais e 
sempre, teñen esa dependencia, 
porque son os gobernos 
municipais quen introducen ou 
quen sacan dos orzamentos, eses 
convenios. Simplemente iso, que 
nos ímonos a abster na moción, 
por ese punto. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Sí. Buenas tardes. 
 
Adelantar ya, de primeras, sin 
cortapisas, ninguna, nuestro apoyo 
a esta moción. 
 
Por otra parte, señora Avia Veira, 
usted sí,  pero no. No, pero sí. 
Bueno, pues mire, lo que vea y el 
deporte también. Dele la 
valoración que vea. Y  las 
mociones… 
 
¡Ah! Disculpe… Quería hablar. Si 
podía, que no me molestaran. 
Gracias. 
 
No, es que luego usted pide que le 
tenga respeto.  
 
Bueno y con el papel de sus 
mociones, pues, tampoco tengo 
más que decir.  

convenios nominativos, porque  
precisamente os convenios 
nominativos dependen da vontade 
dos gobernos municipais e 
sempre, teñen esa dependencia, 
porque son os gobernos 
municipais quen introducen ou 
quen sacan dos orzamentos, eses 
convenios. Simplemente iso, que 
nos ímonos a abster na moción, 
por ese punto. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Si. Boas tardes. 
 
Adiantar xa, de primeiras, sen 
impedimentos, ningun, o noso 
apoio a esta moción. 
 
Por outra banda, señora Avia 
Veira, vostede si,  pero non. Non 
pero si. Bo, pois mire, o que vexa 
e o deporte tamén. Dele a 
valoración que vexa. E  as 
mocións… 
 
Ah! Desculpe… Quería falar. Se 
podía, que non me molestasen. 
Grazas. 
 
Non, é que logo vostede pide que 
lle teña respecto.  
 
Bo e co papel das súas mocións, 
pois, tampouco teño máis que 
dicir.  
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En cualquier caso, lógicamente, 
con el rugby ha tenido siempre 
problemas. Se ha crecido, ha 
recordado también, había que 
decirlo también, aquel convenio 
que ha tenido con el 
Ayuntamiento, ha sido con el 
Partido Popular. Igual por eso 
Avia Veira no lo vota.  
 
Y decir, que ciertamente han 
tenido escasez y dificultades para 
entrenar. En todo caso, decir que 
sí, hay un campo de hierba 
artificial que es compatible; lo que 
pasa es que casi no lo usan. Es 
cierto también, que en la 
Universidad, el campo que tenía la 
Universidad de Elviña lo han 
“utilizado” (entre comillas), 
porque siempre jugaron fuera. 
Casi todos los partidos se jugaban 
en Acea de Ama. Las categorías 
inferiores no tienen sitio para 
entrenar, la Universidad parece 
que tampoco les… salvo el 
nombre. Tampoco es que les 
apoye mucho y el Ayuntamiento, 
pues, siempre ha tenido que estar 
con ellos. No simplemente es un 
deporte noble y como tal deporte 
noble,  estoy seguro que no les 
importará también, que igual que 
el hockey, igual que el Deportivo,  
igual que el Club Alterofilia, igual 
que el (…), igual que el patinaje 
artístico, los clubes de atletismo, 
vóleibol, (…) (…), tenemos 
figuras y pulso en esta ciudad, una 
ciudad sana y con cultura del 
deporte. Entonces ya le digo que 
vamos a votar que sí. Además, sin 
fisuras. En cualquier caso, este 
tema de los presupuestos, también 

 
En calquera caso, loxicamente, co 
rugby tivo sempre problemas. 
Creceuse, lembrou tamén, había 
que dicilo tamén, aquel convenio 
que tivo co Concello, foi co 
Partido Popular. Igual por iso 
Avia Veira non o vota.  
 
 
 
E dicir, que certamente tiveron 
escaseza e dificultades para 
entrenar En todo caso, dicir que 
si, hai un campo de herba 
artificial que é compatible; o que 
pasa é que case non o usan. É 
certo tamén, que na Universidade, 
o campo que tiña a Universidade 
de Elviña hano “utilizado” (entre 
comiñas,) porque sempre xogaron 
fóra. Case todos os partidos 
xogábanse en Acea de Ama. As 
categorías inferiores non teñen 
sitio para adestrar, a 
Universidade parece que 
tampouco lles… salvo o nome. 
Tampouco é que lles apoie moito 
e o Concello, pois, sempre tivo 
que estar con eles. Non 
simplemente é un deporte nobre e 
como tal deporte nobre,  estou 
seguro que non lles importará 
tamén, que igual que o hockey, 
igual que o Deportivo,  igual que 
o Club Alterofilia, igual que o 
(…), igual que a patinaxe 
artística, os clubs de atletismo, 
vóleibol, (…) (…), temos figuras e 
pulso nesta cidade, unha cidade 
sa e con cultura do deporte. Entón 
xa lle digo que imos votar que si. 
Ademais, sen fisuras. En calquera 
caso, este tema dos orzamentos, 
tamén que se falaron, non sei 
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que se han hablado, no sé señor…  
 
Tengo que preguntarle después, 
que me explique, cómo iban a 
aprobar todas las enmiendas, 
cómo iban a aprobar los 
presupuestos de la Marea sin 
ningún tipo de enmienda, cuando 
tienen los convenios como están. 
Bueno, luego me lo explicará, en 
todo caso, ese aspecto que me 
interesa mucho y a los clubes 
deportivos también. 
 
Decir, en cualquier caso, también, 
que con todo lo que se ha oído, 
estas mociones, entiendo que, en 
aras de lo que es la Marea, que es 
así, como un caos, un totum 
revolutum, no van a tener ningún 
efecto, porque ustedes determinan 
cuál sí, cuál no. Cuál es la que 
vale, cuál es la que no vale.  
 
Decirle también, al señor Grandío 
que… Es que hablar de Pikachus 
y cosas… Mire, está en juicio. Yo 
no sé, si usted es juez y es parte. 
En todo caso, no se lo voy a decir, 
pero le voy a preguntar, le podría 
preguntar y, ya que ustedes son 
una marca blanca de Podemos, 
pues, también, si le ha financiado 
algo de (…) o está de acuerdo con 
Irán o está de acuerdo con Bódalo; 
que seguramente su compañera sí 
que lo estará y con un… señor 
Otegui, también, seguramente lo 
estará. Pero mire, ese no es 
nuestro modelo. Igual, 
coincidimos en algo con el PSOE, 
en algo, porque somos 
constitucionalistas, como sabe 
usted… ¿No sabe de qué va eso? 
A lo mejor, es un fruto de la 

señor…  
 
Teño que preguntarlle despois, 
que me explique, como ían 
aprobar todas as emendas, como 
ían aprobar os orzamentos da 
Marea sen ningún tipo de emenda, 
cando teñen os convenios como 
están. Bo, logo explicaramo, en 
todo caso, ese aspecto que me 
interesa moito e aos clubs 
deportivos tamén. 
 
 
Dicir, en calquera caso, tamén 
que con todo o que se oíu, estas 
mocións, entendo que, en aras do 
que é a Marea, que é así como un 
caos, un totum revolutum, non van 
ter ningún efecto, porque vostedes 
determinan cal si, cal non. Cal é a 
que vale, cal é a que non vale. 
 
 
Dicirlle tamén, ao señor Grandío 
que… É que falar de Pikachus e 
cousas… Mire, está en xuízo. Eu 
non sei, se vostede é xuíz e é 
parte. En todo caso, non llo vou a 
dicir, pero voulle a preguntar, 
poderíalle preguntar e, xa que 
vostedes son unha marca branca 
de Podemos, pois, tamén, se lle 
financiou algo de (…) ou está de 
acordo con Irán ou está de acordo 
con Bódalo; que seguramente a 
súa compañeira si que o estará e 
cun… señor Otegui, tamén, 
seguramente o estará. Pero mire, 
ese non é o noso modelo. Igual, 
coincidimos en algo co PSOE, en 
algo, porque somos 
constitucionalistas, como sabe 
vostede… Non sabe de que vai 
iso? Se cadra, é un froito da 
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LOGSE y le ha pasado esto. 
 
Bueno, pues, sin más, ya 
hablaremos en otra ocasión. 
Vamos a apoyar al CRAT, como 
así apoyaremos los convenios de 
todos y cada uno de los clubs de 
esta ciudad. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Grazas.  
 
Bueno, nós imos a absternos, 
porque  entendemos que hai dúas 
mocións en unha e tamén, eu casi 
diría, un desexo particular de 
influirnos nos orzamentos de 
2017. Parécenos, en sintonía co 
que dicía a señora Veira, moi 
loable o apoio ao CRAT, entre 
outras cousas, se acenderon as 
luces do Nadal 2015 e non de 
xeito, simplemente símbólico e 
diriamos que, adiante con esa 
escola municipal. É verdade que 
faltan moitas disciplinas 
deportivas nas escolas municipais 
e nese proceso de reestruturación 
se está. Pero tamén é costume de 
misturar asuntos. ¡En  fin! É 
tamén, por certo, este costume de 
introducir as mocións a última 
hora, unha circunstancia  na que 
coincidimos todos, empobrece o 
debate, entre outras cousas, O 
CRAT ten uso de instalacións na 

LOGSE e pasoulle isto. 
 
Bo, pois, sen máis, xa falaremos 
noutra ocasión. Imos apoiar ao 
CRAT, como así apoiaremos os 
convenios de todos e cada un dos 
clubs desta cidade. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Grazas.  
 
Bo, nós imos a absternos, porque  
entendemos que hai dúas mocións 
en unha e tamén, eu casi diría, un 
desexo particular de influirnos 
nos orzamentos de 2017. 
Parécenos, en sintonía co que 
dicía a señora Veira, moi loable o 
apoio ao CRAT, entre outras 
cousas, se acenderon as luces do 
Nadal 2015 e non de xeito, 
simplemente símbólico e diriamos 
que, adiante con esa escola 
municipal. É verdade que faltan 
moitas disciplinas deportivas nas 
escolas municipais e nese proceso 
de reestruturación se está. Pero 
tamén é costume de misturar 
asuntos. ¡En  fin! É tamén, por 
certo, este costume de introducir 
as mocións a última hora, unha 
circunstancia  na que coincidimos 
todos, empobrece o debate, entre 
outras cousas, O CRAT ten uso de 
instalacións na Torre; a maiores 
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Torre; a maiores se lle concedeu 
unha xuntanza relativamente 
decente, máis horas, no campo da 
Zapateira. Se quedou así con eles 
e se a verdade é que se pode 
estudiar e se estuda (…) ese 
campo compatible, pero o 
problema actual reside 
fundamentalmente no campo da 
Universidade. E eu xa llo dixen ao 
Partido Socialista nunha mesa de 
negociación. Hai moi boas ideas 
no programa do PSOE en deportes 
e adaptable, moitas delas, a 
verdade, pero eu creo que nos 
orzamentos de  2017 non hai máis 
historia. Os orzamentos non son 
unha barra flexible que se poda 
transgedir así, como así. Eu creo, 
que a súa postura quedou ben 
reflexada hai dous días, tamén. 
 
E bueno, por último, en canto ao 
eses criteris obxectivos que son os 
que provocan como unha segunda 
moción para os convenios, eu 
alégrome que se poida traballar, 
na mesma dirección, pero insisto, 
forman parte doutra moción. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
procedemos, pois logo, á votación 
da moción. Votos a favor da 
moción… 
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia 

se lle concedeu unha xuntanza 
relativamente decente, máis 
horas, no campo da Zapateira. Se 
quedou así con eles e se a verdade 
é que se pode estudiar e se estuda 
(…) ese campo compatible, pero o 
problema actual reside 
fundamentalmente no campo da 
Universidade. E eu xa llo dixen ao 
Partido Socialista nunha mesa de 
negociación. Hai moi boas ideas 
no programa do PSOE en 
deportes e adaptable, moitas 
delas, a verdade, pero eu creo que 
nos orzamentos de  2017 non hai 
máis historia. Os orzamentos non 
son unha barra flexible que se 
poda transgedir así, como así. Eu 
creo, que a súa postura quedou 
ben reflexada hai dous días, 
tamén. 
 
E bueno, por último, en canto ao 
eses criteris obxectivos que son os 
que provocan como unha segunda 
moción para os convenios, eu 
alégrome que se poida traballar, 
na mesma dirección, pero insisto, 
forman parte doutra moción. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
procedemos, pois logo, á votación 
da moción. Votos a favor da 
moción… 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Seguidamente pola Presidencia 
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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) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
Se contabilizan las abstenciones 
de doña Rocío Fraga Sáenz (MA) 
y de doña Eudoxia Neira 
Fernández (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 presentes 
en el momento de la votación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
29 – Moción de apoyo al Club 
CRAT de Rugby. 
 
1) El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a recoger en los 
Presupuestos de 2017 las partidas 

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) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
Contabilízanse as abstencións de 
dona Rocío Fraga Sáenz (MA) e 
de dona Eudoxia Neira Fernández 
(PSdeG-PSOE) de acordo co 
artigo 100.1 do ROF, por 
ausentarse do Salón de Sesións 
unha vez iniciada a deliberación e 
non estar presentes no momento 
da votación. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
29 – Moción de apoio ao Club 
CRAT de Rugby. 
 
1) O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a recoller nos 
Orzamentos de 2017 as partidas 
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necesarias para contar con un 
campo compatible con la práctica 
del rugby en nuestra ciudad, con 
el objeto de que puedan 
desarrollarse en él los 
entrenamientos y partidos de los 
equipos del CRAT. 
 
2) El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a impulsar la 
creación de la Escuela Municipal 
de Rugby. 
 
3) El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a alcanzar un 
acuerdo con las entidades 
deportivas y clubes de la ciudad 
para aprobar unos criterios 
objetivos compartidos para la 
aprobación y adecuada cobertura 
de los convenios deportivos. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido de Socialista 
de Galicia (PSOE) en defensa do 
Derecho á Xustiza Gratuita e da 
Quenda de Oficio e en contra do 
cambio de criterio da Dirección 
Xeral  de Tributos que declara 
suxeito ao IVE a Quenda de 
Oficio, por tratarse dunha 
interpretación contraria á lei e en 
prexuízo del xusticiable. 
 
Ten a palabra o señor Dapena para 
a lectura da moción. 
 
Tercera.-  Moción en defensa 
del Derecho a la Justicia 
Gratuita y del Turno de Oficio y 
en contra del cambio de criterio 
de la Dirección General  de 

necesarias para contar cun campo 
compatible coa práctica do rugby 
na nosa cidade, co obxecto de que 
poidan desenvolverse nel os 
adestramentos e partidos dos 
equipos do CRAT. 
 
 
2) O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a impulsar a 
creación da Escola Municipal de 
Rugby. 
 
3) O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a alcanzar un 
acordo coas entidades deportivas 
e clubs da cidade para aprobar 
uns criterios obxectivos 
compartidos para a aprobación e 
adecuada cobertura dos 
convenios deportivos. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido de Socialista 
de Galicia (PSOE) en defensa do 
Derecho á Xustiza Gratuita e da 
Quenda de Oficio e en contra do 
cambio de criterio da Dirección 
Xeral  de Tributos que declara 
suxeito ao IVE a Quenda de 
Oficio, por tratarse dunha 
interpretación contraria á lei e en 
prexuízo do xusticiable. 
 
Ten a palabra o señor Dapena 
para a lectura da moción. 
 
Terceira.-  Moción en defensa do 
Dereito á Xustiza Gratuíta e da 
Quenda de Oficio e en contra do 
cambio de criterio da Dirección 
Xeral  de Tributos que declara 
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Tributos que declara sujeto al 
IVA el Turno de Oficio, por 
tratarse de una interpretación 
contraria a la ley y en perjuicio 
del justiciable. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de 
A Coruña muestra su pleno 
respaldo a Turno de Oficio y al 
Derecho a la Asistencia Jurídica 
Gratuita, que deben ser dotados de 
los medios económicos y 
personales adecuados para su 
plena vigencia y efectividad. 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de 
A Coruña respalda las medidas 
que desde los Colegios 
profesionales de la Abogacía y de 
la Procuraduría se lleven a cabo 
para revertir el cambio de criterio 
de la Dirección General de 
Tributos, que declara ahora sujeto 
a IVA el Turno de Oficio, en una 
interpretación que perjudica al 
justiciable en su derecho a la 
Asistencia Jurídica Gratuita; 
asumiendo los respectivos grupos 
políticos el compromiso de dar 
traslado de esta moción a sus 
correspondientes grupos 
parlamentarios para la puesta en 
marcha de las iniciativas políticas 
necesarias para la salvaguarda de 
este derecho constitucional que 
preserva la tutela judicial efectiva 
sin indefensión. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 

suxeito ao IVE a Quenda de 
Oficio, por tratarse dunha 
interpretación contraria á lei e en 
prexuízo do justiciable. 
 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
1.- O Pleno do Concello da 
Coruña mostra o seu pleno 
respaldo a Quenda de Oficio e ao 
dereito á Asistencia Xurídica 
Gratuíta, que deben ser dotados 
dos medios económicos e persoais 
adecuados para a súa plena 
vixencia e efectividade. 
 
2.- O Pleno do Concello da 
Coruña apoia as medidas que 
desde os Colexios profesionais da 
Avogacía e da Procuradoría leven 
a cabo para reverter o cambio de 
criterio da Dirección Xeral de 
Tributos, que declara agora 
suxeito a IVE a Quenda de Oficio, 
nunha interpretación que 
prexudica ao “xusticiable” no seu 
dereito á Asistencia Xurídica 
Gratuíta; asumindo os respectivos 
grupos políticos o compromiso de 
dar traslado desta moción aos 
seus correspondentes grupos 
parlamentarios para a posta en 
marcha das iniciativas políticas 
necesarias para a salvagarda 
deste dereito constitucional que 
preserva a tutela xudicial efectiva 
sen indefensión. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
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Dapena. 
 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
La coincidencia de todos los 
Grupos políticos de esta 
Corporación, el apoyo a esta 
moción, se une al anticipado, si 
bien  no se ha traducido su 
presentación de forma conjunta. 
Sí, tenía que suponer un 
espaldarazo político a nivel local 
de este municipio; no ya solo  a 
los profesionales de la 
procuradoría (…) y de la 
abogacía, en defensa del 
mantenimiento de la exención del 
IVA al turno de oficio, sino, por 
encima de todo, una 
reivindicación cívica del derecho 
de tutela judicial efectiva, sin 
indefensión, para los más 
desfavorecidos, acogidos, 
acogidas al derecho a la asistencia 
jurídica gratuita. Un derecho que 
se proyecta en todos los órdenes 
judicionales (…), penal, civil, 
contencioso administrativo, social  
y cuya modalidad, en defensa de 
las víctimas de violencia contra la 
mujer, ya hemos tenido ocasión de 
abordar en este mismo Salón de 
Plenos. 
 
Las cláusulas suelo, las (…) 
contractuales abusivas frente a 
consumidores y usuarios, las 
preferentes… 
 
A las diecinueve horas y treinta 

Dapena. 
 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
A coincidencia de todos os 
Grupos políticos desta 
Corporación, o apoio a esta 
moción, únese ao anticipado, 
aínda que  non se traduciu a súa 
presentación de forma conxunta. 
Si, tiña que supoñer unha 
lombeirada política a nivel local 
deste municipio; non xasó  aos 
profesionais da procuradoría (…) 
e da avogacía, en defensa do 
mantemento da exención do IVE á 
quenda de oficio, senón, por 
encima de todo, unha 
reivindicación cívica do dereito 
de tutela xudicial efectiva, sen 
indefensión, para os máis 
desfavorecidos, acollidos, 
acollidas ao dereito á asistencia 
xurídica gratuíta. Un dereito que 
se proxecta en todas as ordes 
judicionais (…), penal, civil, 
contencioso administrativo, social  
e cuxa modalidade, en defensa 
das vítimas de violencia contra a 
muller, xa tivemos ocasión de 
abordar en este mesmo Salón de 
Plenos. 
 
 
As cláusulas solo, as (…) 
contractuais abusivas fronte a 
consumidores e usuarios, as 
preferentes… 
 
Ás dezanove horas e trinta e oito 



151 

 

y ocho minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Fraga 
Sáenz. 
 
… y demás contratos financieros 
de alto riesgo, han puesto de 
relieve la necesidad de que la 
ciudadanía, en general, en los más 
débiles, en particular, cuente con 
recursos jurídicos con los que 
defenderse de las grandes 
empresas y de los abusos del 
poder. 
 
La justicia es una pieza 
fundamental en nuestro estado 
social y democrático de derecho. 
Más de 2.500 letradas y letrados 
en Galicia, 44.000 en toda España, 
están adscritos al turno de oficio y 
se podían ver afectados, se ven ya, 
de facto, afectados y penalizados 
por este cambio de criterio 
tributario del que nos hacemos 
eco en esta moción. Es patente, 
que la decisión del Ministerio de 
Hacienda, de eliminar la exención 
fiscal de la que disfrutaban los 
abogados y procuradores, por los 
servicios prestados en el turno de 
oficio y obligarlos ahora, a 
tributar por el IVA, aquello, de 
modo sorpresivo, a la abogacía 
española, que no entiende, porque 
Hacienda cambia ahora un criterio 
que aplicaba desde hace más de 
30 años. También al Ministerio de 
Justicia estas decisión le ha caído 
de sorpresa, por considerarla poco 
meditada y parece que mal 
comunicada en el seno del 
Consejo de Ministros, dado que la 
posición en el seno de ese Consejo 
de Ministros no es pacífica. Como 
ha puesto de relieve nuestro 

minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
 
…e demais contratos financeiros 
de alto risco, puxeron de relevo a 
necesidade de que a cidadanía, en 
xeral, nos máis débiles, en 
particular, conte con recursos 
xurídicos cos que defenderse das 
grandes empresas e dos abusos do 
poder. 
 
 
A xustiza é unha peza fundamental 
no noso estado social e 
democrático de dereito. Máis de 
2.500 letradas e letrados en 
Galicia, 44.000 en toda España, 
están adscritos á quenda de oficio 
e podíanse ver afectados, vense 
xa, de facto, afectados e 
penalizados por este cambio de 
criterio tributario do que nos 
facemos eco nesta moción. É 
patente, que a decisión do 
Ministerio de Facenda, de 
eliminar a exención fiscal da que 
gozaban os avogados e 
procuradores, polos servizos 
prestados na quenda de oficio e 
obrigalos agora, a tributar polo 
IVE, aquilo, de modo sorpresivo, 
á avogacía española, que non 
entende, porque Facenda cambia 
agora un criterio que aplicaba 
desde hai máis de 30 anos. Tamén 
ao Ministerio de Xustiza estas 
decisión caeulle de sorpresa, por 
considerala pouco meditada e 
parece que mal comunicada no 
seo do Consello de Ministros, 
dado que a posición no seo dese 
Consello de Ministros non é 
pacífica. Como puxo de relevo o 
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Decano, Augusto Pérez 
Cepeda,… 
 
A  las diecinueve horas y treinta 
y nueve minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Neira Fernández. 
 
…Decano del Colegio de 
Abogados de Coruña, se genera 
así, una situación demencial que 
enfrenta a dos administraciones. 
Una, la Tributaria que quiere 
cobrar el IVA y otra, la de Justicia 
que debe abonar precisamente el 
sobrecoste en el servicio, con una 
muestra de voracidad absoluta, 
según se remarca en sus palabras, 
por parte del Ministerio de 
Hacienda.  
 
He de suponer que ese choque 
entre el Ministerio de Hacienda y  
el Ministerio de Justicia se 
decante en favor de este último. 
De hecho, el Ministerio de 
Justicia, el Ministro de Justicia, 
mejor dicho, Rafael Catalá se 
alineó con los Colegios de 
Abogados y Procuradores y 
anunció que intentará mediar, para 
que la Dirección General de 
Tributos dé marcha atrás en su 
decisión y no ponga en riesgo el 
entramado de la asistencia jurídica 
gratuita. Para el Ministro de 
Justicia no se trata solo, de que la 
asistencia judicial gratuita siga 
siendo solo un elemento central, 
para garantizar el derecho 
fundamental del acceso a la 
justicia, el derecho de tutela 
judicial efectiva, en particular, de 
las personas con menos recursos 
económicos, sino que el Ministro 

noso Decano, Augusto Pérez 
Cepeda,… 
 
Ás  dezanove horas e trinta e 
nove minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Neira 
Fernández. 
 
…Decano do Colexio de 
Avogados de Coruña, xérase así, 
unha situación demencial que 
enfronta a dúas administracións. 
Unha a Tributaria que quere 
cobrar o IVE e outra a de Xustiza 
que debe abonar precisamente o 
sobrecusto no servizo cunha 
mostra de voracidade absoluta, 
segundo remárcase nas súas 
palabras, por parte do Ministerio 
de Facenda.  
 
Supoño que ese choque entre o 
Ministerio de Facenda e  o 
Ministerio de Xustiza decántese 
en favor deste último. De feito, o 
Ministerio de Xustiza, o Ministro 
de Xustiza, mellor dito, Rafael 
Catalá aliñouse cos Colexios de 
Avogados e Procuradores e 
anunciou que tentará mediar, 
para que a Dirección Xeral de 
Tributos dea marcha atrás na súa 
decisión e non poña en risco o 
armazón da asistencia xurídica 
gratuíta. Para o Ministro de 
Xustiza non se trata só, de que a 
asistencia xudicial gratuíta siga 
sendo só un elemento central, 
para garantir o dereito 
fundamental do acceso á xustiza, 
o dereito de tutela xudicial 
efectiva, en particular, das 
persoas con menos recursos 
económicos, senón que o Ministro 
de Xustiza entende que, polas súas 
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de Justicia entiende que, por sus 
características, el turno de oficio 
se puede asociar perfectamente 
como un servicio público, como 
una actividad e interés general, 
que está sometida a unos baremos 
que fija las administraciones 
públicas y que, con estas 
características se explica y 
justifica de un modo razonable, 
como se hacía hasta la fecha, que 
esa actividad del turno de oficio 
que esa actividad del turno de 
oficio estuviese hasta ahora (…). 
 
Como con el apoyo político se 
puede conseguir que esta medida 
que, desde luego, es efectiva, 
mientras no se cambie el criterio, 
se traduzca en liquidaciones que 
pongan en riesgo y en peligro la 
asistencia jurídica (…). Por eso, 
agradecemos ese apoyo anticipado 
a esta moción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, desde logo, o BNG vai 
votar a favor desta moción, sen 
pexa  ningunha. O que nos chama 
a atención é, que pareza que o 
Ministerio de Facenda nos últimos 
anos, está a  buscar debaixo das 
pedras e, por onde, recadar. 
Vimos nos últimos anos como se 
lle sangraba aos emigrantes 
retornados. Vemos neste caso, 
como se vai detrás dos abogados e 

características, a quenda de oficio 
pódese asociar perfectamente 
como un servizo público, como 
unha actividade e interese xeral 
que, está sometida a uns baremos 
que fixa as administracións 
públicas e que, con estas 
características explícase e 
xustifica dun modo razoable, 
como se facía ata a data, que esa 
actividade da quenda de oficio 
que esa actividade da quenda de 
oficio estivese ata agora (…). 
 
 
Como con apoio político pódese 
conseguir que esta medida que, 
desde logo, é efectiva, mentres 
non se cambie o criterio, 
tradúzase en liquidacións que 
poñan en risco e en perigo a 
asistencia xurídica (…). Por iso, 
agradecemos ese apoio anticipado 
a esta moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, desde logo, o BNG vai 
votar a favor desta moción, sen 
pexxa ningunha. O que nos chama 
a atención é, que pareza que o 
Ministerio de Facenda nos 
últimos anos, está a  buscar 
debaixo das pedras e, polo tanto, 
recadar. Vimos nos últimos anos 
como se lle sangraba aos 
emigrantes retornados. Vemos 
neste caso, como se vai detrás dos 



154 

 

procuradores, para que paguen o 
IVA por ese turno de oficio. Todo, 
menos loitar contra o fraude e 
pague máis quen máis ten. 
 
 
Nós imos votar a favor, porque 
entedemos que non hai 
democracia sen xustiza e do 
mesmo xeito que estabamos en 
contra das taxas xudiciais de 
Gallardón. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia, señor Alcalde. 
 
Buenas tardes a todos y nunca 
mejor dicho, con la venia, cuando 
vamos a hablar de un tema como 
es el turno de oficio. 
 
Bueno, yo, la verdad que quiero, 
un poco, puntualizar. Puntualizar 
un poco, lo que se ha dicho aquí y 
estoy totalmente de acuerdo y 
vamos a votar a favor de la 
moción. Yo no sé qué le ha 
pasado a los de la Dirección 
General Tributaria. Non sei se lles 
ferve a cabeza,  por decirlo de 
alguna manera, pero lo que me 
parece inaudito, es que pretendan 
cobrar el IVA al turno de oficio, 
porque realmente, el turno de 
oficio lo abona la administración, 

abogados e procuradores, para 
que paguen o IVA por ese turno 
de oficio. Todo, menos loitar 
contra o fraude e que pague máis 
quen máis ten. 
 
Nós imos votar a favor, porque 
entedemos que non hai 
democracia sen xustiza, e do 
mesmo xeito que estabamos en 
contra das taxas xudiciais de 
Gallardón. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia, señor Alcalde. 
 
Boas tardes a todos e nunca 
mellor dito, coa venia, cando imos 
falar dun tema como é a quenda 
de oficio. 
 
Bo, eu, a verdade que quero, un 
pouco, puntualizar. Puntualizar 
un pouco, o que se dixo aquí e 
estou totalmente de acordo e imos 
votar a favor da moción. Eu non 
sei que lle pasou aos da Dirección 
Xeral Tributaria. Non sei se lles 
ferve a cabeza,  por dicilo 
dalgunha maneira, pero o que me 
parece inaudito é, que pretendan 
cobrar o IVE á quenda de oficio, 
porque realmente, a quenda de 
oficio abónao a administración, 
abónao a administración e o que 
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lo abona la administración y lo 
que no cabe… No solo los 
abogados, los que pagamos el 
IVA, el turno lo paga la 
administración. Si la 
administración quiere cobrar el 
IVA, la administración tendrá que 
pagar el IVA. O sea, la 
administración pagándose a sí 
misma. Entonces, no entiendo el 
por qué de esta nueva 
interpretación que hace la 
Dirección General de Tributos, 
que ya digo, no son tan 
normativos; lo cual denota un 
total desconocimiento de lo que es 
el turno de oficio. Yo estoy 
orgulloso, estoy orgulloso de 
pertenecer a la abogacía, de haber 
formado más de 20 años, abogado 
del turno de oficio, de ser uno de 
esos 40.000 abogados que 
defienden diariamente a personas 
sin recursos y decir que, cuando 
no existía ni derechos sociales de 
ningún tipo, las personas ya tenían 
derecho a un abogado gratuito. Y 
esto quiero recordarlo, porque 
siempre la abogacía asumió la 
defensa de aquellas personas que 
no tenían recursos. De hecho, en 
la propia carta fundacional del, 
colegio de abogados, que es del 
año 1760 o 1761, no recuerdo 
bien, sé que en tiempos de Carlos 
III, en el Estatuto número XIII, ya 
decía el derecho que tenían las 
gentes que no tenían recursos a un 
abogado y que el Colegio de 
Abogados de La Coruña, ya, de 
aquella, iba a nombrar abogados 
para defender a aquellas personas 
que no tuvieran el dinero.  
 
Entonces, ya digo, esto lo ha 

non cabe… Non só os avogados, 
os que pagamos o IVE, a quenda 
págao a administración. Se a 
administración quere cobrar o 
IVE, a administración terá que 
pagar o IVE. Ou sexa, a 
administración pagándose a si 
mesma. Entón, non entendo o por 
que desta nova interpretación que 
fai a Dirección Xeral de Tributos, 
que xa digo, non son tan 
normativos; o cal denota un total 
descoñecemento do que é a 
quenda de oficio. Eu estou 
orgulloso, estou orgulloso de 
pertencer á avogacía, de formar 
máis de 20 anos, avogado da 
quenda de oficio, de ser un deses 
40.000 avogados que defenden 
diariamente a persoas sen 
recursos e dicir que, cando non 
existía nin dereitos sociais de 
ningún tipo, as persoas xa tiñan 
dereito a un avogado gratuíto. E 
isto quero lembralo, porque 
sempre a avogacía asumiu a 
defensa daquelas persoas que non 
tiñan recursos. De feito, na propia 
carta fundacional do, colexio de 
avogados, que é do ano 1760 ou 
1761, non lembro ben, sei que en 
tempos de Carlos III, no Estatuto 
número XIII, xa dicía o dereito 
que tiñan as xentes que non tiñan 
recursos a un avogado e que o 
Colexio de Avogados da Coruña, 
xa, daquela, ía nomear avogados 
para defender a aquelas persoas 
que non tivesen o diñeiro.  
 
 
 
 
 
Entón, xa digo, isto asumiuno 
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asumido siempre la Justicia, no 
solo en la abogacía; incluso de 
manera gratuita. Yo creo que 
empezó a retribuirse en el año 79 
u 80. Hasta los años 79 u 80 
nunca se retribuyó a los abogados, 
el turno de oficio, que no es un 
pago de un honorario, sino una 
indemnización. Siempre se llamó 
así, una indemnización, por los 
perjuicios causados o por los 
gastos causados en la defensa de 
los que no tienen. 
 
Entonces, ya digo, yo sé que el 
Ministro está muy preocupado por 
este nuevo criterio, que no es un 
cambio de una normativa, es un 
nuevo criterio, a raíz de una 
sentencia europea y que ya se 
están tomando las medidas 
necesarias para esto, que no se 
produzca. En tal caso, de que 
Hacienda diga que hay que pagar 
el IVA, el IVA, al final, no lo 
vamos a pagar ni los abogados, ni 
el justiciable, ni el defendido que 
tiene reconocido ese derecho en 
otras leyes. En cualquier caso, el 
IVA lo tiene que pagar la 
Administración. 
 
Y respecto a los recursos,  bueno, 
yo quiero decir algo, al respecto. 
En Galicia que tenemos asumido 
lo del turno oficio, la gestión, 
pues, es de las Comunidades, 
donde más dinero se aporta para el 
turno de oficio; casi 12.000.000 
de euros. Quiero recordar, que 
este año se han subido las 
asignaciones en más de un 10%; 
incluso podemos decir que Galicia 
es la Comunidad Autónoma que 
antes paga los servicios del turno 

sempre a Xustiza, non só na 
avogacía; mesmo de maneira 
gratuíta. Eu creo que empezou a 
retribuirse no ano 79 ou 80. Ata 
os anos 79 ou 80 nunca se 
retribuiu aos avogados, a quenda 
de oficio, que non é un pago dun 
honorario, senón unha 
indemnización. Sempre se chamou 
así, unha indemnización, polos 
prexuízos causados ou polos 
gastos causados na defensa dos 
que non teñen. 
 
Entón, xa digo, eu sei que o 
Ministro está moi preocupado por 
este novo criterio, que non é un 
cambio dunha normativa, é un 
novo criterio, por mor dunha 
sentenza europea e que xa se 
están tomando as medidas 
necesarias para isto, que non se 
produza. En tal caso, de que 
Facenda diga que hai que pagar o 
IVE, o IVE, ao final, non o imos a 
pagar nin os avogados, nin o 
justiciable, nin o defendido que 
ten recoñecido ese dereito noutras 
leis. En calquera caso, o IVE teno 
que pagar a Administración. 
 
 
E respecto dos recursos,  bo, eu 
quero dicir algo, respecto diso. En 
Galicia que temos asumido o da 
quenda oficio, a xestión, pois, é 
das Comunidades, onde máis 
diñeiro achégase para a quenda 
de oficio; case 12.000.000 de 
euros. Quero lembrar, que este 
ano subíronse as asignacións en 
máis dun 10%; mesmo podemos 
dicir que Galicia é a Comunidade 
Autónoma que antes paga os 
servizos da quenda de oficio, 
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de oficio, porque desde que se 
liquidan, al mes ya están pagados. 
Quizá, porque el señor Rueda que 
es una persona muy 
comprometida con todo el tema de 
la justicia. Sobre todo, los 
ciudadanos de La Coruña, lo 
estamos viendo en lo que va a ser 
la fábrica de Tabacos, la futura 
Audiencia Provincial y también, 
sobre todo, con la labor que 
hacemos los abogados con el 
turno de oficio.  
 
Y, por último, también, me 
gustaría o quiero aquí reivindicar, 
un apoyo a todas las personas que 
ejercemos la abogacía. De hecho, 
aquí, hay varios compañeros que, 
de una manera u otra, la seguimos 
ejerciendo o la han ejercido. Me 
gustaría unas palabras también, de 
apoyo, respecto a lo que ha dicho 
en el Congreso la  representante 
del Partido Socialista. Ha dicho 
unas palabras ofensivas, ofensivas 
para lo que es el ejercicio de la 
profesión, en la defensa del Real 
Decreto, respecto a las cláusulas 
suelo, que ha dado lugar a una 
protesta unánime de todo el 
colectivo, bien  a través del 
Consejo de la Abogacía Española. 
Me refiero a lo que dijo la señorita 
Margarita Robles. Yo no voy a 
repetir sus palabras, porque me 
parecen ofensivas, pero me 
gustaría, también… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
 
 

porque desde que se liquidan, ao 
mes xa están pagos. Quizais, 
porque o señor Rueda que é unha 
persoa moi comprometida con 
todo o tema da xustiza. Sobre 
todo, os cidadáns da Coruña, 
estamos a velo no que vai ser a 
fábrica de Tabacos, a futura 
Audiencia Provincial e tamén, 
sobre todo, co labor que facemos 
os avogados coa quenda de oficio.  
 
 
 
E, por último, tamén, gustaríame 
ou quero aquí reivindicar, un 
apoio a todas as persoas que 
exercemos a avogacía. De feito, 
aquí, hai varios compañeiros que, 
dunha maneira ou outra, a 
seguimos exercendo ou a 
exerceron. Gustaríame unhas 
palabras tamén, de apoio, 
respecto do que dixo no Congreso 
a  representante do Partido 
Socialista. Dixo unhas palabras 
ofensivas, ofensivas para o que é 
o exercicio da profesión, na 
defensa do Real Decreto, respecto 
das cláusulas solo, que deu lugar 
a unha protesta unánime de todo 
o colectivo, ben  a través do 
Consello da Avogacía Española. 
Refírome ao que dixo a señorita 
Margarita Robles. Eu non vou 
repetir as súas palabras, porque 
me parecen ofensivas, pero 
gustaríame, tamén… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
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Señor Lorenzo Torres 
 
Me gustaría también, que todos 
los Grupos que están aquí, se 
solidarizaran con esta profesión 
tan noble, incluso  diría, la más 
antigua del mundo. Otros dicen 
que es otra, pero creo que fue esta, 
porque en el Génesis… y perdone 
que ya termino. Usted como es 
magistrado lo va a entender.  
 
El Génesis habla de cuando Adán 
y Eva los echaron del Paraíso, un 
abogado o alguien que los 
defendió. Es verdad que el pleito 
lo perdió y con costas, pero el 
abogado estaba allí. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Eu sei que fala con máis pasión da 
abogacía que dos asuntos que lle 
tocan neste Pleno. 
 
Ten a palabra dona Silvia 
Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. Boa tarde a todas e a todos. 
 
Como xa se comentou nas 
anteriores intervencións, a 
Dirección Xeral de Tributos vén 
de mudar o seu criterio con 
respecto a esta cuestión e a 
eliminar directamente as esencias 
do IVE, na quenda de oficio. Isto, 
na práctica, ten unha consecuencia 
bastante importante que é limitar 

Señor Lorenzo Torres 
 
Gustaríame tamén, que todos os 
Grupos que están aquí, 
solidarizásense con esta profesión 
tan nobre, mesmo  diría, a máis 
antiga do mundo. Outros din que 
é outra, pero creo que foi esta, 
porque no Xénese…  e perdoe que 
xa termino. Vostede como é 
maxistrado vaino a entender.  
 
O Xénese fala de cando Adán e 
Eva botáronos do Paraíso, un 
avogado ou alguén que os 
defendeu. É verdade que o preito 
o perdeu e con costas, pero o 
avogado estaba alí. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Eu sei que fala con máis pasión 
da abogacía que dos asuntos que 
lle tocan neste Pleno. 
 
Ten a palabra dona Silvia 
Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. Boa tarde a todas e a todos. 
 
Como xa se comentou nas 
anteriores intervencións, a 
Dirección Xeral de Tributos vén 
de mudar o seu criterio con 
respecto a esta cuestión e a 
eliminar directamente as esencias 
do IVE, na quenda de oficio. Isto, 
na práctica, ten unha 
consecuencia bastante importante 
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un dereito fundamental, como 
dereito á tutela xudicial efectiva, 
nada máis e nada menos. 
Sorprendentemente,  xa o 
comentaban tamén nas anteriores 
intervencións, que en ningún dos 
ministerios está dacordo nesta 
cuestión. Semella, que non hai 
moi boa coordinación, ni diálogo 
nos propios ministerios. Pero a 
verdade é que o Partido Popular 
leva moitísimo tempo instaurado 
nesta batalla; na batalla entre a 
recaudación e a xustiza e, o certo 
é, que lamentablemente vai 
gañando a primeira. Non 
esquezamos o que aconteceu coas 
taxas xudiciais e, por iso, esta 
decisión non nos sorprende 
tampouco. 
 
Certamente, é alarmante a 
situación na que se atopa a quenda 
de oficio, xa, dende hai 
moitísimos, moitísimos anos, 
provocada polo desprezo de (…) 
diferentes administracións. É 
sobradamente coñecido,  o mísero 
salario das profesionais que 
articulan esta quenda de oficio e 
tamén, é sobradamente coñecido, 
pois, os retrasos no abono das 
retribucións, por levar a cabo o 
exercicio do seu cargo. Pero 
cómpre tamén, lembrar actuacións 
e reformas legais que fixo o 
Partido Popular, como non pode 
ser doutra maneira,  porque foron 
pasos cara atrás. E podemos citar, 
como xa dixen anteriormente, a 
Lei de Taxas. A Lei de Taxas 
xudiciais deixou a moitísimas, a 
moitísimas persoas sen poder 
acceder directamente aos 
Tribunais. É dicir, se rompeu 

que é limitar un dereito 
fundamental, como dereito á 
tutela xudicial efectiva, nada máis 
e nada menos. 
Sorprendentemente,  xa o 
comentaban tamén nas anteriores 
intervencións, que en ningún dos 
ministerios está dacordo nesta 
cuestión. Semella, que non hai 
moi boa coordinación, ni diálogo 
nos propios ministerios. Pero a 
verdade é que o Partido Popular 
leva moitísimo tempo instaurado 
nesta batalla; na batalla entre a 
recadación e a xustiza e, o certo é, 
que lamentablemente vai gañando 
a primeira. Non esquezamos o que 
aconteceu coas taxas xudiciais e, 
por iso, esta decisión non nos 
sorprende tampouco. 
 
Certamente, é alarmante a 
situación na que se atopa a 
quenda de oficio, xa, dende hai 
moitísimos, moitísimos anos, 
provocada polo desprezo de (…) 
diferentes administracións. É 
sobradamente coñecido,  o mísero 
salario das profesionais que 
articulan esta quenda de oficio e 
tamén, é sobradamente coñecido, 
pois, os retrasos no abono das 
retribucións, por levar a cabo o 
exercicio do seu cargo. Pero 
cómpre tamén, lembrar 
actuacións e reformas legais que 
fixo o Partido Popular, como non 
pode ser doutra maneira,  porque 
foron pasos cara atrás. E 
podemos citar, como xa dixen 
anteriormente, a Lei de Taxas. A 
Lei de Taxas xudiciais deixou a 
moitísimas, a moitísimas persoas 
sen poder acceder directamente 
aos Tribunais. É dicir, se rompeu 
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directamente o principio de 
igualdade, de que todas as persoas 
temos dereito a acceder á xustiza 
independentemente da nosa 
capacidade económica. A reforma 
tamén, da Lei  de Xustiza 
Universal que paralizou 
procedementos tan importantes 
como xenocidios de Ruanda, que  
paralizou procedementos, como 
foi o asasinato en Irak a José 
Couso. E podiamos nomear otros 
moitos. A Lei Mordaza, a reforma 
do Código Penal coa pena de 
prisión permanente. A 
privatización dos rexistos civís, a 
Lei do aborto, a Lei Orgánica do 
Poder Xudicial. En fin, podiamos 
decir de moitos e moitos pasos, 
cara atrás, do Partido Popular. 
 
Efectivamente, nesta moción imos 
votar a favor. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la tercera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

directamente o principio de 
igualdade, de que todas as 
persoas temos dereito a acceder á 
xustiza independentemente da 
nosa capacidade económica. A 
reforma tamén, da Lei  de Xustiza 
Universal que paralizou 
procedementos tan importantes 
como xenocidios de Ruanda, que  
paralizou procedementos, como 
foi o asasinato en Irak a José 
Couso. E podiamos nomear otros 
moitos. A Lei Mordaza, a reforma 
do Código Penal coa pena de 
prisión permanente. A 
privatización dos rexistos civís, a 
Lei do aborto, a Lei Orgánica do 
Poder Xudicial. En fin, podiamos 
decir de moitos e moitos pasos, 
cara atrás, do Partido Popular. 
 
Efectivamente, nesta moción imos 
votar a favor. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (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 
 
Pois, queda aprobada a moción 
por unanimidade. 
 
30 - Moción en defensa del 
Derecho a la Justicia Gratuita y 
del Turno de Oficio, y en contra 
del cambio de criterio de la 
Dirección General de Tributos 
que declara sujeto al IVA el 
Turno de Oficio, por tratarse de 
una interpretación contraria a 
la ley y en perjuicio del 
justiciable. 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de 
A Coruña muestra su pleno 
respaldo a Turno de Oficio y al 
Derecho a la Asistencia Jurídica 
Gratuita, que deben ser dotados de 
los medios económicos y 
personales adecuados para su 
plena vigencia y efectividad. 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de 
A Coruña respalda las medidas 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois, queda aprobada a moción 
por unanimidade. 
 
30 - Moción en defensa do 
Dereito á Xustiza Gratuíta e da 
Quenda de Oficio, e en contra do 
cambio de criterio da Dirección 
Xeral de Tributos que declara 
suxeito ao IVE a Quenda de 
Oficio, por tratarse dunha 
interpretación contraria á lei e en 
prexuízo do “xusticiable”.. 
 
 
1.- O Pleno do Concello da 
Coruña mostra o seu pleno 
respaldo a Quenda de Oficio e ao 
dereito á Asistencia Xurídica 
Gratuíta, que deben ser dotados 
dos medios económicos e persoais 
adecuados para a súa plena 
vixencia e efectividade. 
 
2.- O Pleno do Concello da 
Coruña apoia as medidas que 
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que desde los Colegios 
profesionales de la Abogacía y de 
la Procuraduría se lleven a cabo 
para revertir el cambio de criterio 
de la Dirección General de 
Tributos, que declara ahora sujeto 
a IVA el Turno de Oficio, en una 
interpretación que perjudica al 
justiciable en su derecho a la 
Asistencia Jurídica Gratuita; 
asumiendo los respectivos grupos 
políticos el compromiso de dar 
traslado de esta moción a sus 
correspondientes grupos 
parlamentarios para la puesta en 
marcha de las iniciativas políticas 
necesarias para la salvaguarda de 
este derecho constitucional que 
preserva la tutela judicial efectiva 
sin indefensión. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) 
 
Primera.- Moción sobre falta de 
apoyo municipal al comercio 
local. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, sobre 
falta de apoio municipal ao 
comercio local. 
 
Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Sí. Gracias, señor Alcalde. 
 
Buenas tardes a los medios de 
comunicación, a los ciudadanos 
presentes y a los que nos siguen 

desde os Colexios profesionais da 
Avogacía e da Procuradoría leven 
a cabo para reverter o cambio de 
criterio da Dirección Xeral de 
Tributos, que declara agora 
suxeito a IVE a Quenda de Oficio, 
nunha interpretación que 
prexudica ao “xusticiable” no seu 
dereito á Asistencia Xurídica 
Gratuíta; asumindo os respectivos 
grupos políticos o compromiso de 
dar traslado desta moción aos 
seus correspondentes grupos 
parlamentarios para a posta en 
marcha das iniciativas políticas 
necesarias para a salvagarda 
deste dereito constitucional que 
preserva a tutela xudicial efectiva 
sen indefensión. 
 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
 
Primeira.-  Moción sobre falta de 
apoio municipal ao comercio 
local. 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, sobre 
falta de apoio municipal ao 
comercio local. 
 
Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Si. Grazas, señor Alcalde. 
 
Boas tardes aos medios de 
comunicación, aos cidadáns 
presentes e aos que nos seguen 
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por streaming. 
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular presenta la siguiente 
moción. 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad:  
 
Instar a Xulio Ferreiro a 
consensuar todas las acciones de 
dinamización del comercio local y 
aquellas que influyan de manera 
directa en los comerciantes 
(movilidad, infraestructuras, 
etcétera), con los representantes 
del sector, en especial la 
Federación Unión de Comercios 
Coruñesa (FUCC). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Bien. El Presupuesto de 2016 se 
aprobó a finales de mayo y 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 de las 
asociaciones comerciales por 
importe de 241.000 euros; además 
de los… 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y un minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Cid Castro. 

por streaming. 
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular presenta a seguinte 
moción. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
 
Instar a Xulio Ferreiro a acordar 
todas as accións de dinamización 
do comercio local e aquelas que 
inflúan de maneira directa nos 
comerciantes (mobilidade, 
infraestruturas, etc), cos 
representantes do sector, en 
especial a Federación Unión de 
Comercios Coruñesa (FUCC). 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Ben. O Orzamento de 2016 
aprobouse a finais de maio e se 
este atraso 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 das asociacións 
comerciais por importe de 
241.000 euros; ademais dos… 
 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
un minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora Cid Castro. 
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… 852.000 euros del Plan de 
Dinamización  del Comercio 
Local, tenía sin ejecutar 710.000, 
el 83%. Uno de los grandes 
afectados es la Federación Unión 
de Comercios Coruñesa (FUCC) 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, de las que también se 
hizo eco, perdón, el Grupo 
Popular por la demora que les 
llevó, incluso, a solicitar un 
préstamo, con los intereses que 
eso conlleva, para pagar los 
eventos que organizó durante el 
año, a cuenta de dicha 
subvención, ante el retraso, no se 
sabe si intencionado, en el abono 
del adelanto. Para ahogar un poco 
más a los comerciantes, en el 
Proyecto Presupuesto del 2017, el 
área de Empleo y Comercio 
elimina convenios relacionados 
con el comercio local. Además los 
representantes de los comerciantes 
han hecho llegar su malestar con 
las campañas que organiza el 
Ayuntamiento, como la del 
Samaín, en la que de 110.000 
euros sólo se destinaron 7.000 a 
vales de compra, con la ausencia 
de iluminación Navideña en los 
barrios o con el recorrido de las 
Cabalgatas de Reyes. Y ahora, les 
anuncian que van a quitar 200  
plazas de aparcamiento en Juan 
Flórez, eliminar el parking exprés 
que se implantó, respondiendo, en 
su día, a una petición de los 
comerciantes y no solucionan en 
la modificación de la Ordenanza 

 
…852.000 euros do Plan de 
Dinamización  do Comercio 
Local, tiña sen executar 710.000, 
o 83%. Un dos grandes afectados 
é a Federación Unión de 
Comercios Coruñesa (FUCC) 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, das que tamén se fixo 
eco, perdón, o Grupo Popular 
pola demora que lles levou, 
mesmo, a solicitar un préstamo, 
cos intereses que iso leva, para 
pagar os eventos que organizou 
durante o ano, a conta da 
devandita subvención ante o 
atraso, non se sabe se 
intencionado, no abono do 
adianto. Para afogar un pouco 
máis aos comerciantes, no 
Proxecto Presuposto do 2017, a 
área de Emprego e Comercio 
elimina convenios relacionados co 
comercio local. Ademais os 
representantes dos comerciantes 
fixeron chegar o seu malestar 
coas campañas que organiza o 
Concello, como a do Samaín, na 
que de 110.000 euros só se 
destinaron 7.000 a vales de 
compra, coa ausencia de 
iluminación do Nadal nos barrios 
ou co percorrido das Cabalgatas 
de Reyes. E agora, anúncianlles 
que van quitar 200  prazas de 
aparcadoiro en Juan Flórez, 
eliminar o parking exprés que se 
implantou, respondendo, no seu 
día, a unha petición dos 
comerciantes e non solucionan na 
modificación da Ordenanza da 
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de la ORA, el aparcamiento en 
zona verde.  
 
Hace pocos días el Concejal de 
Comercio se reunió con la FUCC 
y pudo comprobar que el proyecto 
del Ayuntamiento para 
promocionar, impulsar el 
comercio durante 2017, ha 
generado bastante malestar entre 
las asociaciones intregadas en la 
FUCC.  
 
Los comerciantes salieron de la 
reunión decepcionados, porque 
poco o nada les dejaron aportar a 
una programación, que según 
ellos, ya está prácticamente 
cerrada, a pesar de que todavía, no 
se ha aprobado el presupuesto. 
 
 
La urgencia y la necesidad de 
definir una verdadera estrategia de 
dinamización y acciones de 
mejora del entorno comercial en 
esta ciudad, dirigidas a mejorar la 
actividad comercial del municipio, 
es evidente, a todas luces. Por 
tanto, procede que Xulio Ferreiro 
consensue todas las acciones de 
dinamización del comercio local y 
aquellas que influyan de manera 
directa en los comerciantes, 
especialmente movilidad, 
infraestructuras con los 
representantes del sector, en 
especial, la Federación Unión de 
Comercios Coruñesa FUCC, para 
evitar seguir perjudicando un 
sector muy  importante en la 
economía de la ciudad, con 
decisiones arbitrarias. La 
definición de actuaciones para el 
estímulo del comercio local, se 

ORA, o aparcadoiro en zona 
verde.  
 
Hai poucos días o Concelleiro de 
Comercio reuniuse coa FUCC e 
puido comprobar que o proxecto 
do Concello para promocionar, 
impulsar o comercio durante 
2017, xerou bastante malestar 
entre as asociacións intregadas 
na FUCC.  
 
 
Os comerciantes saíron da 
reunión decepcionados, porque 
pouco ou nada lles deixaron 
achegar a unha programación, 
que segundo eles, xa está 
practicamente pechada, a pesar 
de que aínda, non se aprobou o 
orzamento. 
 
A urxencia e a necesidade de 
definir unha verdadeira estratexia 
de dinamización e accións de 
mellora da contorna comercial 
nesta cidade, dirixidas a mellorar 
a actividade comercial do 
municipio, é evidente, de xeito 
evidente. Por tanto, procede que 
Xulio Ferreiro acorde todas as 
accións de dinamización do 
comercio local e aquelas que 
inflúan de maneira directa nos 
comerciantes, especialmente 
mobilidade, infraestruturas cos 
representantes do sector, en 
especial, a Federación Unión de 
Comercios Coruñesa FUCC, para 
evitar seguir prexudicando un 
sector moi  importante na 
economía da cidade, con 
decisións arbitrarias. A definición 
de actuacións para o estímulo do 
comercio local, débese de facer de 
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debe de hacer de acuerdo con el 
comercio, lo que  también ha de 
incluir a la FUCC. 
 
La función del Gobierno Local es 
gestionar y ejecutar iniciativas que 
mejoran la actividad comercial de 
esta ciudad, con el fin, entre otras 
cosas, de sostener y  generar 
empleo, lo que repercute en la 
calidad y bienestar de vida de 
todos los coruñeses.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, en canto a esta moción 
(…), desde o Grupo Municipal do 
BNG recibimos tamén á 
Federación de Comercios 
Coruñeses. Entendemos que é 
unha entidade, bueno, que está 
presente na cidade e que é unha 
entidade, evidentemente, bueno, 
cun número  de asociados moi 
importante, cun número de 
comerciantes moi importante, pois 
iso, no seu seo, pero creo, cremos 
que as accións de dinamización do 
comercio local e, tal e como di a 
moción, aquelas que inflúen de 
maneira directa nos comerciantes, 
teñen que ser consensuadas con 
eles, o conxunto dos comerciantes 
y das comerciantes. Pero que 
existe xa, unha Mesa de Comercio 
que é, creo que ten que ser, 
efectivamente, o lugar, pois, onde 
dialogue o goberno municipal con 

acordo co comercio, o que  tamén 
ha de incluír á FUCC. 
 
 
A función do Goberno Local é 
xestionar e executar iniciativas 
que melloran a actividade 
comercial desta cidade, co fin, 
entre outras cousas, de soster e  
xerar emprego, o que repercute 
na calidade e benestar de vida de 
todos os coruñeses.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, en canto a esta moción 
(…), desde o Grupo Municipal do 
BNG recibimos tamén á 
Federación de Comercios 
Coruñeses. Entendemos que é 
unha entidade, bo, que está 
presente na cidade e que é unha 
entidade, evidentemente, bo, cun 
número  de asociados moi 
importante, cun número de 
comerciantes moi importante, pois 
iso, no seu seo, pero creo, cremos 
que as accións de dinamización 
do comercio local e, tal e como di 
a moción, aquelas que inflúen de 
maneira directa nos comerciantes, 
teñen que ser consensuadas con 
eles, o conxunto dos comerciantes 
y das comerciantes. Pero que 
existe xa, unha Mesa de Comercio 
que é, creo que ten que ser, 
efectivamente, o lugar, pois, onde 
dialogue o goberno municipal con 
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este, con este sector. Non nos 
gusta que, evidentemente, que 
ningunha asociación pase polas 
dificultades que pasou a FUCC, 
pero bueno, houbo outras moitas 
entidades que tamén pasaron unha 
situación moi difícil, durante o 
ano 2016, precisamente por causa 
do retraso na aprobación do 
orzamento e, teño que recordar, 
bueno, que este ano vai volver a 
acontecer algo moi semellante, 
porque non imos ter orzamento, 
probablemente ata maio. Entón, 
bueno, iso, debería facernos 
reflexionar a todas e a todos sobre 
a importancia de termos o 
orzamento en tempo. 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y cinco minutos entra 
en el Salón de Sesiones la señora 
Cid Castro. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. Con 
respecto a la moción, vamos a 
apoyarla. No estamos muy de 
acuerdo con el expositivo; nos 
parece excesivamente duro y, a lo 
mejor, no todo objetivo, que yo 
creo que el sector del comercio 
demandaría. Pero bueno, una 
cosa, es cierta. La Coruña es una 
ciudad de servicios, una ciudad 
que pivota especialmente sobre el 
comercio; pero el comercio en sí 

este, con este sector. Non nos 
gusta que, evidentemente, que 
ningunha asociación pase polas 
dificultades que pasou a FUCC, 
pero bo, houbo outras moitas 
entidades que tamén pasaron 
unha situación moi difícil, durante 
o ano 2016, precisamente por 
causa do retraso na aprobación 
do orzamento e, teño que 
recordar, bo, que este ano vai 
volver a acontecer algo moi 
semellante, porque non imos ter 
orzamento, probablemente ata 
maio. Entón, bo, iso, debería 
facernos reflexionar a todas e a 
todos sobre a importancia de 
termos o orzamento en tempo. 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
cinco minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Cid Castro. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor Alcalde. Con 
respecto á moción, imos apoiala. 
Non estamos moi de acordo co 
expositivo; parécenos 
excesivamente duro e, se cadra, 
non todo obxectivo, que eu creo 
que o sector do comercio 
demandaría. Pero bo, unha cousa, 
é certa. A Coruña é unha cidade 
de servizos, unha cidade que 
pivota especialmente sobre o 
comercio; pero o comercio en si 
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mismo tiene un montón de 
singularidades que hay que tratar 
de manera específica. Meterlo 
todo en un cajón sería un error 
estratégico, desde el punto de 
vista del Ayuntamiento. El 
comercio hoy, tiene problemas 
serios, pero no solamente desde el 
punto de vista municipal, tiene 
también problemas serios, desde 
el punto de vista autonómico y 
nacional. Cierto que hay asuntos 
que afectan a todo tipo de 
comercio, el comercio de barrios, 
el comercio de centro, las grandes 
superficies, las franquicias, los 
centros comerciales, porque son 
todos muy diferentes, pero hay 
cuestiones comunes. Es común el 
IAE, es común el vado, es común 
basuras. También es común 
ámbitos, como la seguridad, la 
limpieza de las calles, que las 
aceras estén bien, el tema de la 
seguridad.  
 
Pero luego, en el mundo del 
comercio, yo creo que es 
imprescindible que funcione el 
asociacionismo, de una manera 
profesional, que estén organizados 
y que tengan planteamientos, que 
puedan elevar a las diferentes 
administraciones de una forma 
coordinada y útil. Cierto es, que la 
FUC, bajo nuestro punto de vista, 
es una organización que funciona 
bien. Es joven, es demasiado 
grande. A lo mejor, tiene 
demasiadas ramificaciones, pero 
necesita un apoyo desde el 
Ayuntamiento, para que normalice 
sus mecanismos de trabajo y 
hagan propuestas que, de verdad, 
ponga en valor al comercio, desde 

mesmo ten unha chea de 
singularidades que hai que tratar 
de maneira específica. Metelo 
todo nun caixón sería un erro 
estratéxico, desde o punto de vista 
do Concello. O comercio hoxe, ten 
problemas serios, pero non 
soamente desde o punto de vista 
municipal, ten tamén problemas 
serios, desde o punto de vista 
autonómico e nacional. Certo que 
hai asuntos que afectan a todo 
tipo de comercio, o comercio de 
barrios, o comercio de centro, as 
grandes superficies, as franquías, 
os centros comerciais, porque son 
todos moi diferentes, pero hai 
cuestións comúns. É común o IAE, 
é común o vao, é común lixos. 
Tamén é común ámbitos, como a 
seguridade, a limpeza das rúas, 
que as beirarrúas estean ben, o 
tema da seguridade.  
 
 
 
Pero logo, no mundo do comercio, 
eu creo que é imprescindible que 
funcione o asociacionismo, dunha 
maneira profesional, que estean 
organizados e que teñan 
propostas, que poidan elevar ás 
diferentes administracións dunha 
forma coordinada e útil. Certo é, 
que a FUC, baixo o noso punto de 
vista, é unha organización que 
funciona ben. É novo, é 
demasiado grande. Se cadra, ten 
demasiadas ramificacións, pero 
necesita un apoio desde o 
Concello, para que normalice os 
seus mecanismos de traballo e 
fagan propostas que, de verdade, 
poña en valor ao comercio, desde 
o punto de vista do comerciante 
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el punto de vista del comerciante 
que es lo más importante, porque 
desde las administraciones se 
arrogan un papel intervencionista, 
que dirigen la vida del comercio 
y, yo que nací en una familia de 
comerciantes, que tengo 
comerciantes en mi familia, es un 
sector que no quiere la política 
dentro del sector, quiere articular 
medidas que entiendan que sean 
útiles para ellos, pero alejados de 
la política. Entonces, a lo mejor, 
no es lo más inteligente estar todo 
el día politizando este sector. Lo 
que sí es cierto, es que el 
Ayuntamiento debería ser sensible 
a lo que desde la FUC le dicen, 
porque, ya le digo, están 
empezando a organizarse de una 
manera bastante profesional y eso 
nos parece lo más inteligente. 
También, nos gustaría, que en la 
Mesa del Comercio participaran 
otras fuerzas políticas y no estén 
solamente concejales de Marea. 
Creo que le quita a esa Mesa, 
perspectiva, pluralidad y ayudas 
en un montón de iniciativas que, 
por ejemplo, los socialistas 
podíamos hacer. En cualquier 
caso, lo anunciado, nosotros 
apoyaremos esta moción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
 Moi ben. Moitas grazas, señor 
García. 
 
Señor Lema. 
 
 
 

que é o máis importante, porque 
desde as administracións se 
arrogan un papel 
intervencionista, que dirixen a 
vida do comercio e, eu que nacín 
nunha familia de comerciantes, 
que teño comerciantes na miña 
familia, é un sector que non quere 
a política dentro do sector, quere 
articular medidas que entendan 
que sexan útiles para eles, pero 
afastados da política. Entón, se 
cadra, non é o máis intelixente 
estar todo o día politizando este 
sector. O que si é certo, é que o 
Concello debería ser sensible ao 
que desde a FUC dinlle, porque, 
xa lle digo, están a empezar a 
organizarse dunha maneira 
bastante profesional e iso 
parécenos o máis intelixente. 
Tamén, nos gustaría, que na Mesa 
do Comercio participasen outras 
forzas políticas e non estean 
soamente concelleiros de Marea. 
Creo que lle quita a esa Mesa, 
perspectiva, pluralidade e axudas 
nunha chea de iniciativas que, por 
exemplo, os socialistas podiamos 
facer. En calquera caso, o 
anunciado, nós apoiaremos esta 
moción. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
 Moi ben. Moitas grazas, señor 
García. 
 
Señor Lema. 
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Señor Lema Suárez 
 
Ben. En primer lugar, expresar a 
miña, iba a dicir sorpresa, pero 
non, a mudanza na portavocía do 
Partido Popular, respecto deste 
asunto que, antes viña, máis ben, 
referíndose a él, a compañera e 
predecesora, Luisa Cid e agora, 
volve a ser vostede. Non sei como 
interpretar estes cambios. Ao 
mellor, non é o momento de 
facelo, sequera. 
 
Sobre o que vostede dicía no 
capítulo expositivo, para que no se 
repita o que dicía antes, a señora 
Begoña Freire, que resulta que… 
 
 
Presidencia 
 
Silencio, que despois protesta o 
señor Mourelo. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Se equivocó de informe no 
expediente da ORA. Non vaia ser, 
que a vostede lle pase 
exactamente igual. Cerciórese, 
señora Rosa Lendoiro, de que eso 
do préstamo, que inclúe vostede 
na parte dispositiva da súa moción 
é certo, porque eu non teño a 
seguridade de que o é. Entón, 
agradeceríalle que o confirme, 
porque tal vez non sexa certo. Si. 
Vale. Moi ben. 
 
En canto á cuestión de fondo, 
neste caso, porque, por suposto, 
nós reunímonos coa FUC e con 
outras asociacións de 
comerciantes que non están 

Señor Lema Suárez 
 
Ben. En primer lugar, expresar a 
miña, iba a dicir sorpresa, pero 
non, a mudanza na portavocía do 
Partido Popular, respecto deste 
asunto que, antes viña, máis ben, 
referíndose a él, a compañera e 
predecesora, Luisa Cid e agora, 
volve a ser vostede. Non sei como 
interpretar estes cambios. Ao 
mellor, non é o momento de 
facelo, sequera. 
 
Sobre o que vostede dicía no 
capítulo expositivo, para que no 
se repita o que dicía antes, a 
señora Begoña Freire, que resulta 
que… 
 
Presidencia 
 
Silencio, que despois protesta o 
señor Mourelo. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Se equivocó de informe no 
expediente da ORA. Non vaia ser, 
que a vostede lle pase 
exactamente igual. Cerciórese, 
señora Rosa Lendoiro, de que eso 
do préstamo que inclúe vostede na 
parte dispositiva da súa moción é 
certo, porque eu non teño a 
seguridade de que o é. Entón, 
agradeceríalle que o confirme, 
porque tal vez non sexa certo. Si. 
Vale. Moi ben. 
 
En canto á cuestión de fondo, 
neste caso, porque, por suposto, 
nós reunímonos coa FUC e con 
outras asociacións de 
comerciantes que non están 
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incluidas na FUC (…) (…) 
articulada de mellor maneira 
posible as campañas de 
dinamización comercial. Vostede 
dicía que a do Samaín, pois, non 
exitosa; eu creo que tamén vale 
unha opinión sobre iso. Desde 
logo, houbo outras que o ano 
pasado, si valeron, o 
recoñecemento desta Federación, 
como a de mercados urbanos e, en 
todo caso, encantaríanos, 
asegúrollo, recibir unha campaña 
de dinamización que viñera do seu 
goberno, que fose requerida a súa 
continuidade polos comerciantes. 
Non é así. Houbo outras que si… 
Habrá outras concellerías que si 
teñen programas que son 
históricos,  que vale a pena 
continuar. Desgrazadamente, nós 
non  recibimos ningunha (…) que 
tivese que ser paralizada. Por 
nengún ánimo sectario nin por 
nengún outro. É certo que non 
houbo esa oportunidade. É unha 
mágoa. Eu creo que, ao mellor, 
talvez, o que veña detrás, si ten 
unha oportunidade de reformular e 
seguir adiante co Samaín, ou 
tamén, os mercados urbanos que, 
creo que vostedes, en pleno, 
vostedes, como grupo, asistiron a 
algún deles, no que tivo lugar, 
cando menos, en Elviña. Creo que 
recordo telos visto a todos.  
 
En canto a cuestión dos 
convenios. Eu creo facer relación 
aquí, ao que dicía antes Mar 
Barcón, que falaba de, no caso das 
entidades deportivas, de empregar 
criterios obxectivos e, digamos, 
que fixeran  que ese reparto de 
subvencións non dependese da 

incluidas na FUC (…) (…) 
articulada de mellor maneira 
posible as campañas de 
dinamización comercial. Vostede 
dicía que a do Samaín, pois, non 
exitosa; eu creo que tamén vale 
unha opinión sobre iso. Desde 
logo, houbo outras que o ano 
pasado, si valeron, o 
recoñecemento desta Federación, 
como a de mercados urbanos e, en 
todo caso, encantaríanos, 
asegúrollo, recibir unha campaña 
de dinamización que viñera do seu 
goberno, que fose requerida a súa 
continuidade polos comerciantes. 
Non é así. Houbo outras que si… 
Habrá outras concellerías que si 
teñen programas que son 
históricos,  que vale a pena 
continuar. Desgrazadamente, nós 
non  recibimos ningunha (…) que 
tivese que ser paralizada. Por 
nengún ánimo sectario nin por 
nengún outro. É certo que non 
houbo esa oportunidade. É unha 
mágoa. Eu creo que ao mellor, 
talvez, o que veña detrás, si ten 
unha oportunidade de reformular 
e seguir adiante co Samaín, ou 
tamén, os mercados urbanos que, 
creo que vostedes, en pleno, 
vostedes, como grupo, asistiron a 
algún deles, no que tivo lugar, 
cando menos, en Elviña. Creo que 
recordo telos visto a todos.  
 
En canto a cuestión dos 
convenios. Eu creo facer relación 
aquí, ao que dicía antes Mar 
Barcón, que falaba de, no caso 
das entidades deportivas, de 
empregar criterios obxectivos e, 
digamos, que fixeran  que ese 
reparto de subvencións non 
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vontade do político de turno. Pois, 
nós pensamos absolutamente 
igual. Existirá un tipo de 
subvencións,  a certas entidades, 
que pola súa finalidade, finalidade 
de intervención social, finalidade 
de asistencialismo, das que nunca 
se pode prescindir e hai outras que 
non teñen ese mesmo tipo de 
ausencia, onde entendemos que si, 
que ten que aplicarse ou é 
susceptible de aplicar, o criterio 
de concurrencia competitiva, 
como ben manifestaba antes, a 
Concelleira Barcón, e nós tamén, 
somos exactamente da mesma 
idea. Polo tanto, nós pensamos 
que neste caso, non existe unha 
razón de ausencia, que o ano 
pasado se entregaron as 
subvencións, foron pagadas 
conforme se iban xustificando, 
conforme a lei de subvencións e 
se adiantaron tamén, no mesmo 
prazo e, en todo caso, ten que ver 
tamén, coa aprobación tardía do 
orzamento do ano pasado, algo 
que sen dúbida todos temos parte 
de responsabilidade. 
 
 
E nada máis. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois, moitas grazas, 
señor Lema. Procedemos á 
votación da moción. 
 
Votación de la primera moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 

dependese da vontade do político 
de turno. Pois, nós pensamos 
absolutamente igual. Existirá un 
tipo de subvencións,  a certas 
entidades, que pola súa 
finalidade, finalidade de 
intervención social, finalidade de 
asistencialismo, das que nunca se 
pode prescindir e hai outras que 
non teñen ese mesmo tipo de 
ausencia, onde entendemos que si, 
que ten que aplicarse ou é 
susceptible de aplicar, o criterio 
de concurrencia competitiva, 
como ben manifestaba antes, a 
Concelleira Barcón, e nós tamén, 
somos exactamente da mesma 
idea. Polo tanto, nós pensamos 
que neste caso, non existe unha 
razón de ausencia, que o ano 
pasado se entregaron as 
subvencións, foron pagadas 
conforme se ían xustificando, 
conforme a lei de subvencións e se 
adiantaron tamén, no mesmo 
prazo e, en todo caso, ten que ver 
tamén, coa aprobación tardía do 
orzamento do ano pasado, algo 
que sen dúbida todos temos parte 
de responsabilidade. 
 
E nada máis. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois, moitas grazas, 
señor Lema. Procedemos á 
votación da moción. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a moción 
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primera presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois, queda aprobada a moción. 
 
31 – Moción sobre la falta  de 
apoyo municipal al comercio 
local. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a 
consensuar todas las acciones de 
dinamización del comercio local y 
aquellas que influyan de manera 
directa en los comerciantes 
(movilidad, infraestructuras, etc), 
con los representantes del sector, 
en especial la Federación Unión 
de Comercios Coruñesa (FUCC). 
 

Intervenciones 
 
 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois, queda aprobada a moción. 
 
31 – Moción sobre a falta de 
apoio municipal ao comercio 
local. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a acordar 
todas as accións de dinamización 
do comercio local e aquelas que 
inflúan de maneira directa nos 
comerciantes (mobilidade, 
infraestruturas, etc), cos 
representantes do sector, en 
especial a Federación Unión de 
Comercios Coruñesa (FUCC). 
 

Intervencións 
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Presidencia 
 
Cúmplense nestes momentos,  tres 
horas de Pleno, creo que é bo 
momento para facer un receso de 
dez minutos, sobre todo, pensando 
naqueles e naquelas que non se 
poden levantar, frente aos que, de 
vez en cando, podemos dar un 
pequeno paseo. 
 
Dez minutiños e volvemos. 
Moitas grazas. 
 
INCIDENCIA: 
 
A las 20 horas y dos minutos se 
hace un receso de diez minutos. 
 
A las veinte horas y dieciocho 
minutos se reanuda la Sesión. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, continuamos logo, 
coa moción do Partido Popular 
sobre o desmantelamento dos 
servizos sociais municipais. 
 
Señor Lorenzo. 
 
Segunda.- Moción sobre  el 
desmantelamiento  de los 
servicios sociales municipales  
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 

Presidencia 
 
Cúmplense nestes momentos,  tres 
horas de Pleno, creo que é bo 
momento para facer un receso de 
dez minutos, sobre todo, pensando 
naqueles e naquelas que non se 
poden levantar, frente aos que, de 
vez en cando, podemos dar un 
pequeno paseo. 
 
Dez minutiños e volvemos. Moitas 
grazas. 
 
INCIDENCIA: 
 
Ás 20 horas e dous minutos faise 
un receso de dez minutos. 
 
Ás vinte horas e dezaoito minutos 
renóvase a Sesión. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, continuamos logo, 
coa moción do Partido Popular 
sobre o desmantelamento dos 
servizos sociais municipais. 
 
Señor Lorenzo. 
 
Segunda.- Moción sobre  o 
desmantelamento  dos servizos 
sociais municipais  
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
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Instar a Xulio Ferreiro a rectificar 
con la mayor celeridad, la mala 
gestión de la concejala de Xustiza 
Social que ha provocado el caos 
en los centros cívicos 
municipales, tanto en temas de 
personal como de actividades que 
se prestan en dichos centros, así 
como en otras muchas 
prestaciones y programas de la 
concejalía, perjudicando a miles 
de coruñeses. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Lorenzo. Pode proceder á defensa 
da moción. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno, antes de empezar, 
únicamente decirle al señor Lema 
que yo, en nuestro Grupo, 
nosotros nos repartimos los temas; 
aquí no vetamos a nadie. No 
somos de los que vetemos, sino 
que se reparten así… Nosotros 
trabajamos en Grupo y en 
conjunto. Dicho esto, vamos a 
entrar en el tema que es los 
servicios sociales y  lo que está 
pasando en los centros cívicos.  
 
Mire, señor Alcalde, yo ya lo he 
dicho esto. Supongo que esto ya 
lo habrá leído en la prensa, pero lo 
quiero repetir y que tenga usted 
conocimiento de lo que está 
pasando en los centros cívicos, 
porque hay un desmantelamiento 
total de estos centros cívicos. En 

Instar a Xulio Ferreiro a 
rectificar coa maior celeridade, a 
mala xestión da concelleira de 
Xustiza Social que provocou o 
caos nos centros cívicos 
municipais, tanto en temas de 
persoal como de actividades que 
se prestan nos devanditos centros, 
así como noutras moitas 
prestacións e programas da 
concellería, prexudicando a miles 
de coruñeses. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Lorenzo. Pode proceder á defensa 
da moción. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Bo, antes de empezar, unicamente 
dicirlle ao señor Lema que eu, no 
noso Grupo, nós repartímonos os 
temas; aquí non vetamos a 
ninguén. Non somos dos que 
vetemos, senón que se reparten 
así… Nós traballamos en Grupo e 
en conxunto. Dito isto, imos 
entrar no tema que é os servizos 
sociais e  o que está a pasar nos 
centros cívicos.  
 
 
Mire, señor Alcalde, eu xa o dixen 
isto. Supoño que isto xa o lerá na 
prensa, pero quéroo repetir e que 
teña vostede coñecemento do que 
está a pasar nos centros cívicos, 
porque hai un desmantelamento 
total destes centros cívicos. En 
primeiro lugar, a falta de persoal. 
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primer lugar, la falta de personal. 
En estos momentos existen nueve  
centros cívicos en la ciudad de La 
Coruña, que no tienen, siquiera, 
nombrado director y a mí me 
consta porque, bueno, yo durante 
cuatro  años también, estuve en 
esa concejalía, que dos  directoras  
han renunciado a seguir 
ejerciendo esa actividad y otras 
dos se encuentran de baja por 
maternidad. Pero sin embargo, 
pese a estar de baja, no han sido 
sustituidas. Con lo cual, estos 
centros cívicos que se han retirado 
a los directores,  que también se 
ha retirado a educadores que 
trabajaban en estos centros cívicos 
y también, por supuesto, a 
personal  administrativo. En estos 
momentos están dirigidos 
exclusivamente, por el personal, 
por el personal de las empresas 
que, las que tienen en la entrada. 
Entonces, ya digo, non son 
personal del Ayuntamiento, no se 
está haciendo la labor que se hacía 
en los centros cívicos y estos, no 
solo se traduce en esto, sino en la 
serie de actividades que se 
desarrollen en los mismos.  
 
A mí me cuentan, porque me lo 
vienen a contar. Me lo vienen a 
decir, porque yo fui concejal de 
servicios sociales y creen que es a 
mí a quien lo tiene que contar, 
porque además, no le gusta, o a la 
gente no le gusta contestar en 
público, porque además se siente 
un poco cohibida o tiene miedo, 
pues, que las convocatorias, por 
ejemplo, las actividades de 
centros cívicos se hicieron en 
plazos distintos y que mucha 

Nestes momentos existen nove  
centros cívicos na cidade da 
Coruña, que non teñen, sequera, 
nomeado director e a min 
cónstame porque, bo, eu durante 
catro  anos tamén, estiven nesa 
concellería, que dúas  directoras  
renunciaron a seguir exercendo 
esa actividade e outras dúas 
atópanse de baixa por 
maternidade. Pero con todo, a 
pesar de estar de baixa, non foron 
substituídas. Co cal, estes centros 
cívicos que se retiraron aos 
directores, tamén se retirou a 
educadores que traballaban 
nestes centros cívicos que tamén, 
por suposto, a persoal  
administrativo. Nestes momentos 
están dirixidos exclusivamente, 
polo persoal, polo persoal das 
empresas que, as que teñen na 
entrada. Entón, xa digo, non son 
persoal do Concello, non se está 
facendo o labor que se facía nos 
centros cívicos e estes, non só 
tradúcese nisto, senón na serie de 
actividades que se desenvolvan 
nos mesmos.  
 
 
 
A min cóntamen, porque mo veñen 
a contar. Véñenmo a dicir, porque 
eu fun concelleiro de servizos 
sociais e cren que é a min a quen 
o ten que contar, porque ademais, 
non lle gusta, ou á xente non lle 
gusta contestar en público, porque 
ademais séntese un pouco 
cohibida ou ten medo, pois, que as 
convocatorias, por exemplo, as 
actividades de centros cívicos se 
fixeron en prazos distintos e que 
moita xente quedou sen 
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gente se quedó sin actividades. 
Que hay actividades que tienen 
mucha demanda, como pueden ser 
la de gimnasia, de mantenimiento 
e informática y cuando otras veces 
se triplicaba lo que eran los 
turnos, en estos momentos, no se 
triplican, no se doblan estos 
turnos. Con lo cual, muchas 
personas quedan fuera de estas 
actividades. Que hay actividades, 
como el rincón de juegos, que era 
una actividad importantísima, que 
se realizaba para la conciliación 
de la vida familiar y para atender 
a los niños; hay en muchos cívicos 
que no se está celebrando, que no 
se practica. Luego, hay errores 
como el cobro de las tasas. 
Resulta que editan un folleto 
donde ponen unas tasas, unas 
tasas que están equivocadas.  
 
Ahora, a  todas estas personas que 
han pagado esta tasa, hay que 
devolverle lo que han pagado de 
más, que es poca cantidad, que 
son 70 u 80 céntimos por cada una 
de las actividades, pero sí que hay 
que devolvérsela. Y se encuentran 
con que no hay ningún personal, 
porque son gente mayor. Además, 
normalmente, la gente que utiliza 
estos servicios… hay gente mayor 
que no tienen a nadie que les 
ayude. 
 
Luego, ya no digamos programas 
como telegerontología. Un 
programa importantísimo, 
destinado a la tercera edad, 
destinado al envejecimiento 
activo. Había más de 400 personas 
usuarias de esta actividad. Ha 
desaparecido y ha desparecido, 

actividades. Que hai actividades 
que teñen moita demanda, como 
poden ser a de ximnasia, de 
mantemento e informática e cando 
outras veces triplicábase o que 
eran as quendas, nestes momentos 
non se triplican, non se dobran 
estas quendas. Co cal, moitas 
persoas quedan fóra destas 
actividades. Que hai actividades, 
como o recuncho de xogos, que 
era unha actividade 
importantísima, que se realizaba 
para a conciliación da vida 
familiar e para atender aos nenos; 
hai en moitos cívicos que non se 
está celebrando, que non se 
practica. Logo, hai erros como o 
cobro das taxas. Resulta que 
editan un folleto onde poñen 
unhas taxas, unhas taxas que 
están equivocadas.  
 
Agora, a todas  estas persoas que 
pagaron esta taxa, hai que 
devolverlle o que pagaron de 
máis, que é pouca cantidade, que 
son 70 ou 80 céntimos por cada 
unha das actividades, pero si que 
hai que devolverlla. E atópanse 
con que non hai ningún persoal, 
porque son xente maior. Ademais, 
normalmente, a xente que utiliza 
estes servizos… hai xente maior 
que non teñen a ninguén que lles 
axude. 
 
Logo, xa non digamos programas 
como telexerontoloxía. Un 
programa importantísimo, 
destinado á terceira idade, 
destinado ao envellecemento 
activo. Había máis de 400 persoas 
usuarias desta actividade. 
Desapareceu e desapareceu, 



178 

 

porque no han sacado el contrato 
o, porque ha quedado desierto. Y 
a veces, ustedes nos echan la 
culpa, echan la culpa de que no le 
dejamos gestionar, pero su propia 
gestión es negativa y le voy a dar 
un ejemplo para que me lo tenga 
claro. Ustedes anunciaron en el 
mes de noviembre, en el Centro 
Cívico de Monte Alto, que iban a 
iniciar un programa de baja 
intensidad para aquellas personas 
sin hogar. Estamos en febrero y, a 
día de hoy, no se sabe nada de ese 
programa y son ustedes los que 
han anunciado, porque han  hecho 
mal, porque han hecho los pliegos 
y porque han tenido que rectificar, 
porque esto es lo que está pasando 
en la Concejalía de Servicios 
Sociales. Que todo se está 
haciendo mal, todo se está 
haciendo de una manera alocada. 
Con lo cual, las cosas no salen 
adelante. 
 
Y señores socialistas, me dirijo a 
ustedes, personalmente. Miren 
ustedes hicieron la red de centros 
cívicos. Nosotros hicimos dos 
centros cívicos nuevos, como fue 
Boa Andanza, como fue el Centro 
Cívico de la Ciudad Vieja. 
Ustedes, los de la Marea, han 
cerrado los centros cívicos. No, 
no. El de Santa Lucía está cerrado 
por falta de mantenimiento y el de 
Remanso no lo han hecho. No han 
hecho nada por los centros 
cívicos. Pero, señores socialistas, 
ustedes que tanto se preocuparon 
por los centros cívicos, ahora, 
ahora que han presentado ustedes 
esta moción de confianza, que no 
han apoyado, tienen que hacer una 

porque non sacaron o contrato 
ou, porque quedou deserto. E ás 
veces, vostedes bótannos a culpa, 
botan a culpa de que non lle 
deixamos xestionar, pero a súa 
propia xestión é negativa e voulle  
dar un exemplo para que mo teña 
claro. Vostedes anunciaron no 
mes de novembro, no Centro 
Cívico de Monte Alto, que ían 
iniciar un programa de baixa 
intensidade para aquelas persoas 
sen fogar. Estamos en febreiro e, 
a día de hoxe, non se sabe nada 
dese programa e son vostedes os 
que anunciaron, porque fixeron   
mal, porque fixeron os pregos e 
porque tiveron que rectificar, 
porque isto é o que está a pasar 
na Concellería de Servizos 
Sociais. Que todo se está facendo 
mal, todo está a facerse dunha 
maneira aloucada. Co cal, as 
cousas non saen adiante. 
 
 
E señores socialistas, diríxome a 
vostedes, persoalmente. Miren 
vostedes fixeron a rede de centros 
cívicos. Nós fixemos dous centros 
cívicos novos, como foi Boa 
Andanza, como foi o Centro 
Cívico da Cidade Vella. Vostedes, 
os da Marea, pecharon os centros 
cívicos. Non, non. O de Santa 
Lucía está pechado por falta de 
mantemento e o de Remanso non 
o fixeron. Non fixeron nada polos 
centros cívicos. Pero, señores 
socialistas, vostedes que tanto se 
preocuparon polos centros 
cívicos, agora, agora que 
presentaron vostedes esta moción 
de confianza, que non apoiaron, 
teñen que facer unha reflexión, 
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reflexión, una reflexión sobre el 
futuro de esta ciudad.  
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Porque los centros cívicos, 
atienden a muchos ciudadanos. 
Entonces, yo les pido a ustedes, 
que den un paso hacia delante y 
que entre todos consigamos sacar 
a esta ciudad de la situación en la 
que se encuentra. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, evidentemente a mín 
non me corresponde defender a 
xestión da Concelleira de Xustiza 
Social, porque lle corresponde a 
ela e seguramente, que o faga na 
súa quenda, pero si vou dar conta 
de quen desmantelou os centros 
cívicos municipais. 
 
A las veinte horas y veintitrés 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Fernández 
Prado. 
 
E quen desmantelou os centros 
cívicos municipais na nosa cidade,  
foi o Partido Popular, que 

unha reflexión sobre o futuro 
desta cidade.  
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Porque os centros cívicos, 
atenden a moitos cidadáns. Entón, 
eu pídolles a vostedes, que dean 
un paso cara adiante e que entre 
todos consigamos sacar a esta 
cidade da situación na que se 
atopa. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, evidentemente a mín 
non me corresponde defender a 
xestión da Concelleira de Xustiza 
Social, porque lle corresponde a 
ela e seguramente, que o faga na 
súa quenda, pero si vou dar conta 
de quen desmantelou os centros 
cívicos municipais. 
 
Ás vinte horas e veinte e trés 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
E quen desmantelou os centros 
cívicos municipais na nosa 
cidade,  foi o Partido Popular, 
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eliminou o persoal de referencia 
dos centros cívicos  municipais, 
que  traballaban para a 
Concellaría de Xustiza Social e 
que aseguraban a coherencia na 
intervención social, para as 
persoas que precisaban esa 
intervención social. Foi o Partido 
Popular e foi o Partido Popular 
quen se negou, aquí, neste salón 
de Plenos a renunciar a esa 
centralización dos servizos sociais 
na nosa cidade, baleirando os 
centros cívicos dese contido social 
que tiñan. Baleirouno o Partido  
Popular e non quixo rectificar 
nesas, nesa súa decisión. No 
pasado Pleno, preguntámoslle a 
Conselleira de Xustiza Social, se 
tiña pensado volver a 
descentralizar os servizos sociais 
municipais. Dixo que si; é máis do 
que lle arrincamos a vostedes. 
Quen executou ese 
desmantelamento dos centros 
cívicos municipais, reitero, foi o 
Partido Popular, alegando 
ademais, criterios legais, cando a 
lei, precisamente, o que obriga é, 
aos concellos, a ter ese persoal de 
proximidade e, a asegurar esa 
coherencia na atención social. 
Polo tanto, paréceme 
impresentábel, cando menos, que 
se presente esta moción por parte 
do Grupo Municipal Popular, que 
temos que recordar que ata, fai 
moi pouco, gobernaba esta cidade. 
Foi tamén, o Partido Popular, o 
primeiro goberno desta cidade que 
cobrou o repagamento na axuda a 
domicilio. Están vostedes como 
para falar, tamén, de servicios 
sociais!  
 

que eliminou o persoal de 
referencia dos centros cívicos  
municipais, que  traballaban para 
a Concellaría de Xustiza Social e 
que aseguraban a coherencia na 
intervención social, para as 
persoas que precisaban esa 
intervención social. Foi o Partido 
Popular e foi o Partido Popular 
quen se negou, aquí, neste salón 
de Plenos a renunciar a esa 
centralización dos servizos sociais 
na nosa cidade, baleirando os 
centros cívicos dese contido social 
que tiñan. Baleirouno o Partido  
Popular e non quixo rectificar 
nesas, nesa súa decisión. No 
pasado Pleno, preguntámoslle a 
Conselleira de Xustiza Social, se 
tiña pensado volver a 
descentralizar os servizos sociais 
municipais. Dixo que si; é máis do 
que lle arrincamos a vostedes. 
Quen executou ese 
desmantelamento dos centros 
cívicos municipais, reitero, foi o 
Partido Popular, alegando 
ademais, criterios legais, cando a 
lei, precisamente, o que obriga é, 
aos concellos, a ter ese persoal de 
proximidade e, a asegurar esa 
coherencia na atención social. 
Polo tanto, paréceme 
impresentábel, cando menos, que 
se presente esta moción por parte 
do Grupo Municipal Popular, que 
temos que recordar que ata, fai 
moi pouco, gobernaba esta 
cidade. Foi tamén, o Partido 
Popular, o primeiro goberno 
desta cidade que cobrou o 
repagamento na axuda a 
domicilio. Están vostedes como 
para falar, tamén, de servicios 
sociais!  
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Foron vostedes, tamén, os 
primeiros en cobrarlle unha taxa 
por decomiso ás persoas da venda 
ambulante. Foron vostedes  quen 
multou á xente da venda 
ambulante. Están vostedes para 
falar de xustiza social. Están 
vostedes para falar de xustiza 
social, cando vostedes mesmos se 
gababan de que tiñan o orzamento 
que tiña máis axuda á emerxencia 
social, etcétera, etcétera, etcétera, 
cando realmente vostedes tiñan 
máis orzamento para emerxencia 
social, porque había máis 
emerxencia social e, vostedes non 
quixeron implementar ningunha 
outra medida para atallar esa 
situación social. Polo tanto, 
paréceme incríbel que sexa 
precisamente o Partido Popular, 
quen fale de xustiza social ou de 
servizos sociais coa xestión dos 
últimos catro anos.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira.  
 
Señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Muchas gracias. 
 
Nos vamos a abstener en esta 
moción.  
 
Señor Lorenzo, mire una cosa, yo 
le agradezco mucho lo que dijo de 
los centros cívicos; se lo 
agradezco. Lo mismo que le 

 
Foron vostedes, tamén, os 
primeiros en cobrarlle unha taxa 
por decomiso ás persoas da venda 
ambulante. Foron vostedes  quen 
multou á xente da venda 
ambulante. Están vostedes para 
falar de xustiza social. Están 
vostedes para falar de xustiza 
social, cando vostedes mesmos se 
gababan de que tiñan o orzamento 
que tiña máis axuda á emerxencia 
social, etcétera, etcétera, etcétera, 
cando realmente vostedes tiñan 
máis orzamento para emerxencia 
social, porque había máis 
emerxencia social e, vostedes non 
quixeron implementar ningunha 
outra medida para atallar esa 
situación social. Polo tanto, 
paréceme incríbel que sexa 
precisamente o Partido Popular, 
quen fale de xustiza social ou de 
servizos sociais coa xestión dos 
últimos catro anos.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira.  
 
Señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Moitas grazas. 
 
Ímonos  abster nesta moción.  
 
 
Señor Lorenzo, mire unha cousa, 
eu agradézolle moito o que dixo 
dos centros cívicos; agradézollo. 
O mesmo que lle agradecín ao 
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agradecí al señor Ferreiro, en su 
día. Un día que dijo aquí, que 
estaba presentando un retrato, que 
si había que repensar ahora, que si 
las bibliotecas existían era, porque 
existían bibliotecas; que si había 
que repensar la red de museos era, 
porque había museos. Porque, a 
veces, tengo la sensación de que 
las bibliotecas, los museos, los 
centros cívicos, el paseo, etcétera, 
etcétera, pues, todo nació antes de 
ayer o hace cuatro días. Depende 
de qué Grupo hable y, lo cierto es, 
que esta ciudad que ustedes 
gobernaron y que ahora, está 
gobernando la Marea, tiene una 
dotación  muy importante, en 
algunos,  en algunos ámbitos, 
específicamente, en el ámbito 
social.  
 
Y es cierto que usted es 
responsable de la centralización 
de los equipos y de la 
descapitalización de los equipos 
de servicios sociales. Usted dice, a 
menudo, que la centralización de 
los equipos, de los centros cívicos 
estaba pensada por la anterior 
concejala, que es mi compañera. 
Yo, entre la versión de mi 
compañera y la suya, llámeme 
excéntrica, la creo a ella. En todo 
caso, si estaba pensado desde 
antes, usted interpretó mal, el 
tiempo que le tocó gobernar, 
porque era un tiempo de crisis 
muy dura, en la que era más 
necesario que nunca el 
diagnóstico comunitario, los 
recursos comunitarios y  los 
recursos descentralizados en el 
territorio, como los tenía este 
Ayuntamiento. 

señor Ferreiro, no seu día. Un día 
que dixo aquí, que estaba 
presentando un retrato, que se 
había que repensar agora, que se 
as bibliotecas existían era, porque 
existían bibliotecas; que se había 
que repensar a rede de museos 
era, porque había museos. 
Porque, ás veces, teño a sensación 
de que as bibliotecas, os museos, 
os centros cívicos, o paseo, 
etcétera, etcétera, pois, todo 
naceu antonte ou fai catro días. 
Depende de que Grupo fale e, o 
certo é, que esta cidade que 
vostedes gobernaron e que agora, 
está a gobernar a Marea, ten 
unha dotación  moi importante, 
nalgúns,  nalgúns ámbitos, 
especificamente, no ámbito social.  
 
 
E é certo que vostede é 
responsable da centralización dos 
equipos e da descapitalización 
dos equipos de servizos sociais. 
Vostede di, a miúdo, que a 
centralización dos equipos, dos 
centros cívicos estaba pensada 
pola anterior concelleira, que é a 
miña compañeira. Eu, entre a 
versión da miña compañeira e a 
súa, chámeme excéntrica, créoa a 
ela. En todo caso, se estaba 
pensado desde antes, vostede 
interpretou mal, o tempo que lle 
tocou gobernar, porque era un 
tempo de crise moi dura, na que 
era máis necesario que nunca o 
diagnóstico comunitario, os 
recursos comunitarios e  os 
recursos descentralizados no 
territorio, como os tiña este 
Concello. 
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Es cierto, que llevamos 20 meses, 
tiempo más que suficiente, para 
que quien le ha sucedido en esa 
responsabilidad, hubiera vuelto a 
descentralizar los servicios 
sociales, que es como tienen que 
estar. Y nosotros creemos que no 
se está haciendo bien, porque no 
se han descentralizado y se está 
desperdiciando un capital de 
recursos humanos y de 
equipamientos en los barrios, 
esencial para el diagnóstico de las 
necesidades de los ciudadanos y 
para ponerles remedio. Nosotros 
creemos que no se ha hecho una 
buena gestión en el tema de la 
Renta Social y que hablar del 
tema del Plan de Inclusión, que 
cuando lo preguntó la señora 
Veira, bueno, pues, la respuesta 
fue, que hacían falta 18.000 euros, 
o una cosa así para (…).  
 
En todo caso, en todo caso, 
creemos que no se está afinando 
en la gestión de los Servicios 
Sociales, pero no podemos 
respaldar esta moción, porque 
ustedes tampoco afinan, por 
cierto, ni desde el ámbito local, ni 
desde el ámbito autonómico. Es 
más, diría más, diría que cada 
medida que toma el señor Ruíz 
Varela es una enmienda a la 
totalidad, que le hace a la señora 
Mato, empezando por ese Decreto 
que permitió poner en marcha la 
Renta Social y que se empeñaron 
en no aprobar, en los tiempos en 
los que la crisis azotaba más.  
 
En todo caso, a mí me parece y a 
nosotros nos parece, que con el 

 
É certo, que levamos 20 meses, 
tempo máis que suficiente para 
que quen lle suceda nesa 
responsabilidade, volvese a 
descentralizar os servizos sociais, 
que é como teñen que estar. E nós 
cremos que non se está facendo 
ben, porque non se 
descentralizaron e estase 
desperdiciando un capital de 
recursos humanos e de 
equipamentos nos barrios, 
esencial para o diagnóstico das 
necesidades dos cidadáns e para 
poñerlles remedio. Nós cremos 
que non se fixo unha boa xestión 
no tema da Renda Social e que 
falar do tema do Plan de 
Inclusión, que cando o preguntou 
a señora Veira, bo, pois a 
resposta foi, que facían falta 
18.000 euros, ou unha cousa así 
para relatar(..).  
 
En todo caso, en todo caso, 
cremos que non se está afinando 
na xestión dos Servizos Sociais, 
pero non podemos apoiar esta 
moción, porque vostedes 
tampouco afinan, por certo, nin 
desde o ámbito local, nin desde o 
ámbito autonómico. É máis, diría 
máis, diría que cada medida que 
toma o señor Ruíz Varela é unha 
emenda á totalidade, que lle fai á 
señora Mato, empezando por ese 
Decreto que permitiu poñer en 
marcha a Renda Social e que se 
empeñaron en non aprobar, nos 
tempos nos que a crise azoutaba 
máis.  
 
En todo caso, a min paréceme e a 
nós parécenos, que co 
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equipamiento social, con los 
recursos que tiene este 
Ayuntamiento, eran más que 
suficientes, de personal, de 
equipamientos, de centros de día e 
incluso, que se empeñan algunos 
en decirle; el primero hace tres 
años, el primero en la Sagrada 
Familia con los fondos FEDER en 
el año 2003. El primero en San 
Diego con fondos FEDER, con 
AFACO, para personas con 
demencia. Con los recursos que 
hay, sería bueno que fuésemos 
capaces de dejarnos de discursos 
adanistas, de que todo empezó el 
día en que llegó mi gobierno hasta 
ese lugar, los pusiésemos en 
marcha y, desde luego, en este 
momento, nosotros le pediríamos 
al gobierno, que (…) las medidas 
que tomó el Partido Popular, 
centralizando los equipos de los 
Servicios Sociales y que fuese 
más ágil en la respuesta, porque 
tiene recursos humanos, 
materiales, económicos y 
equipamiento suficiente para 
hacerlo. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Barcón. 
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí, moitas grazas. Xa lle adianto, 
señor Lorenzo, o voto en contra 
desta moción.  
 

equipamento social, cos recursos 
que ten este Concello, eran máis 
que suficientes, de persoal, de 
equipamentos, de centros de día e 
mesmo, que se empeñan algúns en 
dicirlle; o primeiro fai tres anos, o 
primeiro na Sagrada Familia cos 
fondos FEDER no ano 2003. O 
primeiro  en San Diego con 
fondos FEDER, con AFACO, para 
persoas con demencia. Cos 
recursos que hai, sería bo que 
fósemos capaces de deixarnos de 
discursos adanistas, de que todo 
empezou o día en que chegou o 
meu goberno ata ese lugar, 
puxésemolos en marcha e, desde 
logo, neste momento, nós 
pediriámoslle ao goberno, que 
retrotraese as medidas que tomou 
o Partido Popular, centralizando 
os equipos dos Servizos Sociais e 
que fose máis áxil na resposta, 
porque ten recursos humanos, 
materiais, económicos e 
equipamento suficiente para 
facelo. 
 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Barcón. 
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí, moitas grazas. Xa lle adianto, 
señor Lorenzo, o voto en contra 
desta moción.  
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E mire, é normal que vostedes 
estean preocupados. É 
completamente normal, dado que 
as últimas enquisas que se fixeron 
públicas dá unha valoración 
positiva a esta concellería, 
Concellería de Xustiza Social. E 
dende logo, que vostedes intenten, 
polos medios que coñecen, que 
non son outros que as falsas 
verdades, que o calumnia, que 
algo cambia, que intenten con 
estas artimañas, ao que están 
vostedes acostumados, cambiar o 
sentido das enquisas, non lles leva 
a ninguha parte. Xa llo adianto. E 
mire, é unha absoluta torpeza, 
señor Lorenzo, baixo a miña 
humildísima opinión, facer unha 
moción sobre recursos sociais que 
este goberno puxo en marcha, 
para protexer situacións de 
vulnerabilidade, cando vostedes 
tiveron oportunidade de facelo e, 
sabe que? Non o fixeron.  
 
De todas formas, teño unha teoría, 
señor Lorenzo, unha teoría sobre 
por que non o fixeron. Non o 
fixeron, porque non se 
preocuparon, nin se preocupan das 
persoas. Cando vostede era o 
responsable da Concellaría de 
Xustiza Social,… A ver si me 
pode responder a estas preguntas. 
Cantos realoxos fixo da 
Conserveira Celta ou de calquera 
asentamiento precario? Cantos 
plans para tratar esta 
problemática, redactou? Canto 
persoal contratou? Cantos 
albergues municipais ou pregos 
redactou para protexer ás persoas 
que viven na rúa? Cantas rendas 
socias municipais asinou vostede, 

E mire, é normal que vostedes 
estean preocupados. É 
completamente normal, dado que 
as últimas enquisas que se fixeron 
públicas dá unha valoración 
positiva a esta concellería, 
Concellería de Xustiza Social. E 
dende logo, que vostedes intenten, 
polos medios que coñecen, que 
non son outros que as falsas 
verdades, que o calumnia, que 
algo cambia, que intenten con 
estas artimañas, ao que están 
vostedes acostumados, cambiar o 
sentido das enquisas, non lles leva 
a ninguha parte. Xa llo adianto. E 
mire, é unha absoluta torpeza, 
señor Lorenzo, baixo a miña 
humildísima opinión, facer unha 
moción sobre recursos sociais que 
este goberno puxo en marcha, 
para protexer situacións de 
vulnerabilidade, cando vostedes 
tiveron oportunidade de facelo e, 
sabe que? Non o fixeron.  
 
De todas formas, teño unha 
teoría, señor Lorenzo, unha teoría 
sobre por que non o fixeron. Non 
o fixeron, porque non se 
preocuparon, nin se preocupan 
das persoas. Cando vostede era o 
responsable da Concellaría de 
Xustiza Social,… A ver si me pode 
responder a estas preguntas. 
Cantos realoxos fixo da 
Conserveira Celta ou de calquera 
asentamiento precario? Cantos 
plans para tratar esta 
problemática, redactou? Canto 
persoal contratou? Cantos 
albergues municipais ou pregos 
redactou para protexer ás persoas 
que viven na rúa? Cantas rendas 
socias municipais asinou vostede, 



186 

 

señor Lorenzo?  Como protexeron 
vostedes ás persoas que se lles 
cortaba a luz? Como protexeron 
vostedes aos nenos que non 
podían comer en verán, polo 
peche dos comedores? Etcétera, 
etcétera. Cando queira me 
responde a estas preguntas.  
 
Onde estaba a súa preocupación 
neses momentos, señor Lorenzo? 
Esa foi a súa xestión. E mire, non 
fai falla que conteste, porque xa 
vou facelo eu. Señor Lorenzo, non 
hai xestión, non hai xestión. 
Desgraciadamente para esta 
cidade, non obra en toda a 
Concellería, cando vostede foi o 
responsable, nin nas memorias de 
xestión, nin absolutamente en 
nengún sitio, nengún dato, ne 
nengún proxecto, para protexer 
situacións de vulnerabilidade. Nin 
un, nin un. 
 
E falan vostedes dos centros 
cívicos e da súas direccións. 
Textualmente di vostede, 
retirando persoal administrativo e 
educadoras. Pois, ben. Teño que 
dicirlle que no seu mandato, os 
centros cívicos contaban con catro 
administrativas. Sabe cantas hai, 
agora? Catro.  
 
E fala vostede de 
desmantelamento. Supoño que o 
traiciona o subconsciente, claro 
está. Se está a referir ao 
desmantelamento que fixeron 
vostedes, cando decidiron centrar 
os servizos sociais. En lugar de 
achegar os recursos sociais á 
veciñanza, optou directamente por 
afastalos. E si con desmantelarse, 

señor Lorenzo?  Como protexeron 
vostedes ás persoas que se lles 
cortaba a luz? Como protexeron 
vostedes aos nenos que non 
podían comer en verán, polo 
peche dos comedores? Etcétera, 
etcétera. Cando queira me 
responde a estas preguntas.  
 
Onde estaba a súa preocupación 
neses momentos, señor Lorenzo? 
Esa foi a súa xestión. E mire, non 
fai falla que conteste, porque xa 
vou facelo eu. Señor Lorenzo, non 
hai xestión, non hai xestión. 
Desgraciadamente para esta 
cidade, non obra en toda a 
Concellería, cando vostede foi o 
responsable, nin nas memorias de 
xestión, nin absolutamente en 
nengún sitio, nengún dato, ne 
nengún proxecto, para protexer 
situacións de vulnerabilidade. Nin 
un, nin un. 
 
E falan vostedes dos centros 
cívicos e da súas direccións. 
Textualmente di vostede, retirando 
persoal administrativo e 
educadoras. Pois, ben. Teño que 
dicirlle que no seu mandato, os 
centros cívicos contaban con 
catro administrativas. Sabe cantas 
hai, agora? Catro.  
 
E fala vostede de 
desmantelamento. Supoño que o 
traiciona o subconsciente, claro 
está. Se está a referir ao 
desmantelamento que fixeron 
vostedes, cando decidiron centrar 
os servizos sociais. En lugar de 
achegar os recursos sociais á 
veciñanza, optou directamente por 
afastalos. E se con desmantelarse, 
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se está referindo vostede a que 
estamos reorganizando os centros 
cívicos, para que sexan lugares de 
referencia, próximos ás persoas e 
tamén os barrios, xa lle adianto 
que si, pero tamén estámolo 
facendo coa propia colaboración 
de todas as traballadoras, das 
dirección, das educadoras, porque 
sabe que, señor Lorenzo. Nós non 
somos iguais. 
 
Supoño, que tal vez era isto o que 
lle molesta, que non somos iguais, 
que lle molestan as cousas 
exactamente igual e, que as 
persoas, si son, a nosa prioridade.  
 
Mire, tiñan vostedes ás 
educadoras sociais nos centros 
cívicos, saben. Facendo que? 
Labor administrativa. Labor 
administrativa nun tempo de 
emerxencia social, cando tiñan 
contratados monitores por unha 
empresa privada, que é a que se 
están encargando neste momento 
e llo facía anteriormente. Sabe que 
están facendo agora, as 
educadoras, dentro desta 
reorganización e da iniciación da 
descentralización dos servizos 
sociais? Fan traballo social, fan 
intervención socio-educativa, que 
é o que tiñan que facer, porque 
non son administrativas. E, dende 
logo, vou darlle outro dato… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cameán, 
por favor. 
 
 
 

se está referindo vostede a que 
estamos reorganizando os centros 
cívicos, para que sexan lugares de 
referencia, próximos ás persoas e 
tamén os barrios, xa lle adianto 
que si, pero tamén estámolo 
facendo coa propia colaboración 
de todas as traballadoras, das 
dirección, das educadoras, porque 
sabe que, señor Lorenzo. Nós non 
somos iguais. 
 
Supoño, que tal vez era isto o que 
lle molesta, que non somos iguais, 
que lle molestan as cousas 
exactamente igual e, que as 
persoas, si son, a nosa prioridade.  
 
Mire, tiñan vostedes ás 
educadoras sociais nos centros 
cívicos, saben. Facendo que? 
Labor administrativa. Labor 
administrativa nun tempo de 
emerxencia social, cando tiñan 
contratados monitores por unha 
empresa privada, que é a que se 
están encargando neste momento 
e llo facía anteriormente. Sabe 
que están facendo agora, as 
educadoras, dentro desta 
reorganización e da iniciación da 
descentralización dos servizos 
sociais? Fan traballo social, fan 
intervención socio-educativa, que 
é o que tiñan que facer, porque 
non son administrativas. E, dende 
logo, vou darlle outro dato… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cameán, 
por favor. 
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Señora Cameán Calvete 
 
Si, vou remantando, vou 
rematando, señor Alcalde.  
 
Voulle dar outro dato máis, sobre 
persoal. Mire, cando vostede era 
responsable de Servicios Sociais 
había 18 educadoras. Sabe cantas 
hai ahora, señor Lorenzo? 22, 22 
educadoras. Pero ímoslle dar máis 
datos. Sabía vostede que os 
grupos de apoio escolar, con 
vostede, duraban tres semanas 
menos e que agora, os nenos e 
nenas desta cidade teñen apoio  
escolar gratuíto nos centros 
cívicos até o 10 de xuño? Sabía 
isto? Din vostedes, tamén, na sua 
moción, que cambiaron as datas 
da convocatoria de actividades e 
moita xente non se puido enterar. 
Directamente esa xente foi 
avisada e esa xente si que sabía 
que ese cambio, si, que se iba a 
dar. Dende logo, señor Lorenzo, 
hai moitos datos da súa xestión. 
Eu xa, llo dixen aquí, en reiteradas 
ocasións, listas de agarda… 
 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Clavete 
 
Agora, si que remato. Solo vou 
dar dous datos e xa, remato. Listas 
de agarda co Partido Popular. 
Cinco, seis meses agardaba a 
xente para unha entrevista coa 
traballadora social. Sabe canto 
agardan agora? Nada.  

Señora Cameán Calvete 
 
Si, vou remantando, vou 
rematando, señor Alcalde.  
 
Voulle dar outro dato máis, sobre 
persoal. Mire, cando vostede era 
responsable de Servicios Sociais 
había 18 educadoras. Sabe cantas 
hai agora, señor Lorenzo? 22, 22 
educadoras. Pero ímoslle dar 
máis datos. Sabía vostede que os 
grupos de apoio escolar, con 
vostede, duraban tres semanas 
menos e que agora, os nenos e 
nenas desta cidade teñen apoio  
escolar gratuíto nos centros 
cívicos até o 10 de xuño? Sabía 
isto? Din vostedes, tamén, na sua 
moción, que cambiaron as datas 
da convocatoria de actividades e 
moita xente non se puido enterar. 
Directamente esa xente foi 
avisada e esa xente si que sabía 
que ese cambio, si, que se ía a 
dar. Dende logo, señor Lorenzo, 
hai moitos datos da súa xestión. 
Eu xa, llo dixen aquí, en 
reiteradas ocasións, listas de 
agarda… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Clavete 
 
Agora, si que remato. Solo vou 
dar dous datos e xa, remato. 
Listas de agarda co Partido 
Popular. Cinco, seis meses 
agardaba a xente para unha 
entrevista coa traballadora social. 
Sabe canto agardan agora? Nada.  
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Vamos a dar tamén o último dato 
e xa, remato. A taxa de pobreza 
con vostede, como responsable 
nos Servizos Sociais, 
incrementou, señor Lorenzo e 
agora, por primeira, vez empeza a 
diminuir. 
 
Máis nada.  Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos á votación 
da 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, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10  
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
 

 
Imos dar tamén o último dato e 
xa, remato. A taxa de pobreza con 
vostede, como responsable nos 
Servizos Sociais, incrementou, 
señor Lorenzo e agora, por 
primeira vez, empeza a diminuir. 
 
 
Máis nada.  Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos á votación 
da 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, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10  
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 abstencións). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
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Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción do Partido Popular sobre 
a neglixente actuación de Xulio 
Ferreiro relacionada coa obra de 
reparación da cuberta de Riazor. 
 
Señora Gallego. 
 
Tercera.- Moción sobre la 
negligente actuación de Xulio 
Ferreiro relacionada con la obra 
de reparación de la cubierta de 
Riazor. 
 
Señora Gallego Neira  
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular presenta la siguiente 
moción. 
 
La Corporación Municipal de La 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
1. Instar a Xulio Ferreiro a licitar 
con la máxima urgencia las obras 
de reparación de la cubierta del 
estadio de Riazor, para que los 
deportivistas que acuden al campo 
y los ciudadanos que transitan por 
las inmediaciones del estadio a 
diario dejen de estar en peligro 
por posibles desprendimientos. 
 
2. Instar a Xulio Ferreiro a 
presentar su dimisión por ser el 
máximo responsable de lo 
sucedido, al haber anulado por 
capricho político las obras de 
reparación adjudicadas y firmadas 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción do Partido Popular sobre 
a neglixente actuación de Xulio 
Ferreiro relacionada coa obra de 
reparación da cuberta de Riazor. 
 
Señora Gallego. 
 
Terceira.- Moción sobre a 
neglixente actuación de Xulio 
Ferreiro relacionada coa obra de 
reparación da cuberta de Riazor. 
 
 
Señora Gallego Neira  
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular presenta a seguinte 
moción. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
 
1. Instar a Xulio Ferreiro a licitar 
coa máxima urxencia as obras de 
reparación da cuberta do estadio 
de Riazor, para que os 
deportivistas que acoden ao 
campo e os cidadáns que transitan 
polas inmediacións do estadio a 
diario deixen de estar en perigo 
por posibles desprendementos. 
 
2. Instar a Xulio Ferreiro a 
presentar a súa dimisión por ser o 
máximo responsable do sucedido, 
ao anular por capricho político as 
obras de reparación adxudicadas 
e asinadas polo Goberno 
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por el Gobierno municipal 
Popular en 2015, a pesar de haber 
denegado hasta en tres ocasiones 
la suspensión de las obras 
solicitada por la empresa y de 
disponer de un informe, solicitado 
por el propio Ferreiro, realizado 
por catedráticos de Estructuras de 
la Escuela de Arquitectura de la 
UDC que avalan el proyecto y el 
presupuesto del contrato 
adjudicado. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
Pode proceder a defender a 
Moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
La señora Gallego Neira 
empieza su intervención 
poniendo una grabación de 
móvil. 
 
“Sr. Ferreiro Baamonde: Nos o 
que temos é un informe da 
Universidade da  Coruña, que 
afirma que non, que esa obra 
pode ser executada e que 
debería executarse con total, tal 
como está e, bueno, pois, 
estamos vendo que solución lle 
damos. Nos o que…”) 
 
Bueno, pues, esta es su voz, como 
puede reconocer perfectamente, el 
21 de junio del año pasado. Una 
emisora de radio y hace 
referencia, precisamente, a ese 
informe de la Universidad que 
dice que es totalmente viable la 
obra y que, por cierto, del que nos 
han denegado la copia, que hemos 

municipal Popular en 2015, a 
pesar de denegar ata en tres 
ocasións a suspensión das obras 
solicitada pola empresa e de 
dispoñer dun informe, solicitado 
polo propio Ferreiro, realizado 
por catedráticos de Estruturas da 
Escola de Arquitectura da UDC 
que avalan o proxecto e o 
orzamento do contrato 
adxudicado. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
Pode proceder a defender a 
Moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
A señora Gallego Neira empeza a 
súa intervención poñendo unha 
gravación de móbil 
 
 
“Sr. Ferreiro Baamonde: Nos o 
que temos é un informe da 
Universidade da  Coruña, que 
afirma que non, que esa obra 
pode ser executada e que debería 
executarse con total, tal como 
está e, bueno, pois, estamos 
vendo que solución lle damos. 
Nos o que…”) 
 
Bo, pois, esta é a súa voz, como 
pode recoñecer perfectamente, o 
21 de xuño do ano pasado. Unha 
emisora de radio e fai referencia, 
precisamente, a ese informe da 
Universidade que di que é 
totalmente viable a obra e que, 
por certo, do que nos denegaron a 
copia, que pedimos xa, dúas 
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pedido ya, dos veces; la última de 
manera urgente. Esperamos que 
nos la den ya, en breve. 
 
El desprendimiento de parte de la 
cubierta del Estadio, el pasado 
viernes, sucedió por la negligencia 
del gobierno municipal, al anular 
por capricho político y una obra 
de reparación licitada, adjudicada 
y firmada por el Gobierno 
Municipal Popular, sin que, hasta 
la fecha, se haya hecho nada para 
repararla. Lo que demuestra que, 
aún no tiene, ni el proyecto para 
licitar la obra nueva. El Concejal 
del Deportes dijo en el Pleno de 
enero, a pregunta del PP, que 
hasta el año que viene, no habrá 
obras en el Estadio. ¿Qué van a 
hacer los aficionados hasta el 
2020, cuando esté reparada la 
cubierta?  
 
Las obras de reparación eran 
perfectamente viables, según el 
contrato adjudicado por el Partido 
Popular en 2015. Como consta, al 
menos, en seis informes y 
documentos del expediente, 
posteriores a la adjudicación y al 
cambio de Gobierno, por lo que 
quedan claras las medidas de 
Xulio Ferreiro y la estafa al 
deportivismo, para justificar el 
retraso en una obra que tenía que 
estar a punto de finalizar, de 
haberse ejecutado el contrato 
adjudicado en 2015. 
 
 Estos son los documentos que 
avalan el proyecto y el contrato 
adjudicado, hace casi dos años.  
 
Uno. Acta de replanteo de fecha 

veces; a última de maneira 
urxente. Esperamos que nola dean 
xa, en breve. 
 
O desprendemento de parte da 
cuberta do Estadio, o pasado 
venres, sucedeu pola neglixencia 
do goberno municipal, ao anular 
por capricho político e una obra 
de reparación licitada, 
adxudicada e asinada polo 
Goberno Municipal Popular, sen 
que, ata a data, fíxose nada para 
reparala. O que demostra que, 
aínda non ten, nin o proxecto para 
licitar a obra nova. O Concelleiro 
do Deportes dixo no Pleno de 
xaneiro, a pregunta do PP, que 
ata o ano que vén, non haberá 
obras no Estadio. Que van facer 
os afeccionados ata o 2020, cando 
estea reparada a cuberta?  
 
 
As obras de reparación eran 
perfectamente viables, segundo o 
contrato adxudicado polo Partido 
Popular en 2015. Como consta, 
polo menos, en seis informes e 
documentos do expediente, 
posteriores á adxudicación e ao 
cambio de Goberno, polo que 
quedan claras as medidas de 
Xulio Ferreiro e a estafa ao 
deportivismo, para xustificar o 
atraso nunha obra que tiña que 
estar a piques de finalizar, de 
executarse o contrato adxudicado 
en 2015.  
 
Estes son os documentos que 
avalan o proxecto e o contrato 
adxudicado, hai case dous anos.  
 
Un. Acta de reformulo de data 17 
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17 de junio de 2015, en la que se 
recoge expresamente que la obra 
es viable y se autoriza el 
comienzo.  
 
Dos. Escrito del 13 de enero de 
2016, firmado por la Dirección 
Facultativa, diciendo que la obra 
es realizable y el proyecto 
ejecutable. 
 
Tres.  Escrito de 3 de febrero de 
2016, por el que el Ayuntamiento 
deniega la suspensión de las 
obras, solicitada por la empresa al 
considerarlas viables.  
 
Cuatro. Escrito del 4 de marzo de 
2016, por el que el Ayuntamiento 
vuelve a denegar la suspensión 
solicitada, de nuevo, por la 
empresa. 
 
Cinco. Informe de 22 de abril de 
2016, elaborado por dos 
catedráticos y un profesor de 
estructuras de la escuela de 
arquitectura de la Universidad que 
dice textualmente: “Las obras son 
completamente viables desde un 
punto de vista técnico”. 
 
Y seis. Escrito de mayo de 2016, 
por el que el Ayuntamiento 
deniega por tercera vez, la 
suspensión solicitada, una vez 
más, por la empresa. 
 
Yo…¿Qué pasó después? Les 
pido que aclaren e motivo exacto 
por el que no es viable ese 
contrato.  
 
El otro día, el señor Ferreiro dijo 
que, porque lo dijo la empresa. La 

de xuño de 2015, na que se recolle 
expresamente que a obra é viable 
e autorízase o comezo.  
 
 
Dous. Escrito do 13 de xaneiro de 
2016, asinado pola Dirección 
Facultativa, dicindo que a obra é 
realizable e o proxecto 
executable. 
 
Tres. Escrito de 3 de febreiro de 
2016, polo que o Concello denega 
a suspensión das obras, solicitada 
pola empresa ao consideralas 
viables.  
 
Catro. Escrito do 4 de marzo de 
2016, polo que o Concello volve 
denegar a suspensión solicitada, 
de novo, pola empresa. 
 
 
Cinco. Informe de 22 de abril de 
2016, elaborado por dous 
catedráticos e un profesor de 
estruturas da escola de 
arquitectura da Universidade que 
di textualmente: “As obras son 
completamente viables desde un 
punto de vista técnico” 
 
E seis. Escrito de maio de 2016, 
polo que o Concello denega por 
terceira vez, a suspensión 
solicitada, unha vez máis, pola 
empresa. 
 
Eu…Que pasou despois? Pídolles 
que aclaren e motivo exacto polo 
que non é viable ese contrato.  
 
 
O outro día, o señor Ferreiro dixo 
que, porque o dixo a empresa. A 
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empresa cuando dice algo, habrá 
que ver, si el contrato es viable. 
Se presentaron nueve ofertas. Esta 
empresa hizo una oferta en firme, 
firmó un contrato y, de repente, 
dice que no, cuando todos los 
documentos posteriores a la firma 
de ese contrato dicen que sí.  
 
Que ustedes digan que son 
chapuzas, esto, el Remanso y tal, 
no quiere decir que sea cierto. 
Aquí lo avalan los informes. Lo 
mismo decían con el contrato de 
jardines. ¿Y qué ha  pasado? Que 
hubo un recurso aquí, ¿Qué  pasa, 
que las empresas no recurren? 
Esta no va a recurrir, si es la que 
quiere dejar el contrato, 
evidentemente. Las de jardines sí 
recurrieron  y ganaron el contrato 
y, les dijeron que aquellos pliegos 
estaban bien y que el contrato era 
perfectamente viable. Por cierto, 
estamos esperando a que lo 
adjudiquen.  
 
Pues, nosotros consideramos que 
Ferreiro tiene que presentar su 
dimisión, por ser el único 
responsable del retraso de la obra  
de la cubierta, que provocó lo 
sucedido el viernes, poniendo en 
peligro a los deportivistas y a los 
ciudadanos que pasaban por la 
zona y, según los teletipos de hoy, 
eso sí, que ya es el colmo, se 
desmarca, con que en el próximo 
partido estará reparado el grueso 
de la reforma. Yo solo leí hoy un 
teletipo. No sé cómo lo van a 
hacer y esperamos que nos lo 
expliquen ahora. 
 
Muchas gracias. 

empresa cando di algo, haberá 
que ver, se o contrato é viable. 
Presentáronse nove ofertas. Esta 
empresa fixo unha oferta en firme, 
asinou un contrato e, de súpeto, di 
que non, cando todos os 
documentos posteriores á firma 
dese contrato din que si.  
 
Que vostedes digan que son 
chapuzas, isto, o Remanso e tal, 
non quere dicir que sexa certo. 
Aquí aválano os informes. O 
mesmo dicían co contrato de 
xardíns. E que pasou? Que houbo 
un recurso aquí. Que  pasa, que 
as empresas non recorren? Esta 
non vai recorrer, se é a que quere 
deixar o contrato, evidentemente. 
As de xardíns si recorreron  e 
gañaron o contrato e, dixéronlles 
que aqueles pregos estaban ben e 
que o contrato era perfectamente 
viable. Por certo, estamos a 
esperar a que o adxudiquen. 
 
 
Pois, nós consideramos que 
Ferreiro ten que presentar a súa 
dimisión, por ser o único 
responsable do atraso da obra  da 
cuberta, que provocou o sucedido 
o venres, poñendo en perigo aos 
deportivistas e aos cidadáns que 
pasaban pola zona e, segundo os 
teletipos de hoxe, iso si, que xa é o 
colmo, desmárcase, con que no 
próximo partido estará reparado 
o groso da reforma. Eu só lin 
hoxe un teletipo. Non sei como o 
van a facer e esperamos que nolo 
expliquen agora. 
 
 
Moitas grazas. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pues si. Evidentemente, a cuberta 
de Riazor tiña un problema. Desde 
o BNG advertímolo xa, no mes de 
abril do ano pasado; mes no que 
fixemos unha serie de preguntas 
escritas, demandando a máis que 
necesaria reforma integral.  
 
 
De todas maneiras, igual … É moi 
necesaria, evidentemente. O 
Goberno Municipal, si o dixemos, 
o outro día, evidentemente, non 
foi dilixente, ao noso xuízo e ou o 
suficientemente dilixente con este 
asunto, porque evidentemente é 
unha cuestión, pois, moi 
importante, non só, porque sexa o 
Estadio Municipal,  porque xogue 
alí o Depor, etcétera, etcétera. Alí 
hai 20.000 persoas cada quince 
días e, a verdade, que tivemos 
sorte con que a cuberta caese de 
madrugada. 
 
Digo, que nós dicimos que, 
evidentemente, o Goberno 
Municipal tiña que ser dilixente, 
pero creo que, de ahí, a pedir a 
dimisión do Alcalde, por este 
motivo, hay un treito bastante 
grande. Nós non estamos dacordo 
con que o señor Ferreiro dimita, 
porque caera a cuberta de Riazor. 
Evidentemente, como digo, tiñan 
que ter sido máis dilixentes e creo 
tamén, que houbo unha chapuza 

 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois si. Evidentemente, a cuberta 
de Riazor tiña un problema. 
Desde o BNG advertímolo xa, no 
mes de abril do ano pasado; mes 
no que fixemos unha serie de 
preguntas escritas, demandando a 
máis que necesaria reforma 
integral.  
 
De todas maneiras, igual … É moi 
necesaria, evidentemente, o 
Goberno Municipal, si o dixemos, 
o outro día, evidentemente, non 
foi dilixente, ao noso xuízo e ou o 
suficientemente dilixente con este 
asunto, porque evidentemente é 
unha cuestión, pois, moi 
importante, non só, porque sexa o 
Estadio Municipal,  porque xogue 
alí o Depor, etcétera, etcétera. Alí 
hai 20.000 persoas cada quince 
días e, a verdade, que tivemos 
sorte con que a cuberta caese de 
madrugada. 
 
Digo, que nós dicimos que, 
evidentemente, o Goberno 
Municipal tiña que ser dilixente, 
pero creo que, de ahí, a pedir a 
dimisión do Alcalde, por este 
motivo, hay un treito bastante 
grande. Nós non estamos dacordo 
con que o señor Ferreiro dimita, 
porque caera a cuberta de Riazor. 
Evidentemente, como digo, tiñan 
que ter sido máis dilixentes e creo 
tamén, que houbo unha chapuza 
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no contrato que vén do Partido 
Popular. Cando o Goberno do 
Partido Popular axudica unha obra 
a unha empresa por un valor e, de 
repente, a empresa di, non, mire, 
as cubertas están mellor; eu non 
vou facer a reforma e por estes 
cartos, se nega a facer a reforma, 
aí hai un problema no contrato. 
Iso, iso para nós, é máis que 
evidente.  
 
Vamos a ver…  
 
…Eu non interrumpín.  
 
Creo que é máis evidente a 
chapuza. Insisto, de aí a pedir a 
dimisión, por iso, do señor 
Alcalde, me parece unha auténtica 
burrada e unha auténtica 
animalada, cando aquí neste salón 
de plenos chegamos a escoitar 
unha  grabación da voz do tenente 
de alcalde anterior, na que 
confesaban exercer o enchufismo 
directamente, en empresas 
adxudicatarias do Concello e, o 
señor Alcalde, o señor Negreira, 
non dimitiu naquel momento. 
Pois, a verdade é, que me parece 
un atrevemento por parte do 
Partido Popular.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
 

no contrato que vén do Partido 
Popular, cando o Goberno do 
Partido Popular axudica unha 
obra a unha empresa por un valor 
e, de repente, a empresa di, non, 
mire, as cubertas están mellor; eu 
non vou facer a reforma e por 
estes cartos, se nega a facer a 
reforma, aí hai un problema no 
contrato. Iso, iso para nós, é máis 
que evidente.  
 
Imos ver…  
 
…Eu non interrumpín. 
 
 Creo que é máis evidente a 
chapuza. Insisto, de aí a pedir a 
dimisión, por iso, do señor 
Alcalde, me parece unha auténtica 
burrada e unha auténtica 
animalada, cando aquí neste 
salón de plenos chegamos a 
escoitar unha  grabación da voz 
do tenente de alcalde anterior, na 
que confesaban exercer o 
enchufismo directamente, en 
empresas adxudicatarias, do 
Concello e, o señor Alcalde, o 
señor Negreira, non dimitiu 
naquel momento. Pois, a verdade 
é, que me parece un atrevemento 
por parte do Partido Popular.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
 



197 

 

Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Qué hay? Buenas tardes, otra 
vez.  
 
Bueno, la  verdad es que lo de la 
cubierta de Riazor parece uno de 
los culebrones, a mayores, de los 
que tiene este Gobierno 
Municipal. Aquí ya se hicieron 
preguntas, mociones… Pero 
bueno, lo único que sabíamos es 
que se habían adjudicado unas 
obras  y que dos años después, la 
cubierta, pues, está llena de 
agujeros y que hubo que 
suspender, bueno, dos cubiertas, 
hubo que suspender un partido del 
Deportivo de primera división, del 
campeonato de liga.  
 
Es cierto que la ciudad sufrió un 
gran temporal, pero bueno, la 
ciudad sufre varios temporales al 
año. Este, sí que era más grande, 
pero no fue sólo culpa del viento, 
sino también el mal estado de la 
cubierta. 
 
Si a la cubierta, pues, no se le hizo 
el mantenimiento, pues, es 
probable que vaya  poco a poco 
deteriorándose. Parece ser, que la 
cubierta es la peor cubierta que 
tiene un estadio de primera 
división. No lo digo yo, esto, lo 
dice el Presidente del Deportivo, 
que  también lo digo yo, igual que 
él. 
 
Yo les quería hacer una pregunta, 
porque además, no estamos 
hablando de arreglar para que 
quede bonito. Estamos hablando 
de seguridad, como decía la 

Señor Ferreiro Seoane 
 
Que hai? Boas tardes, outra vez.  
 
 
Bo, a  verdade é que o da cuberta 
de Riazor parece un dos 
culebróns, a maiores, dos que ten 
este Goberno Municipal. Aquí xa 
se fixeron preguntas, mocións… 
Pero bo, o único que sabiamos é 
que se adxudicaron unhas obras  
e que dous anos despois, a 
cuberta, pois, está chea de 
buracos e que houbo que 
suspender, bo, dúas cubertas, 
houbo que suspender un partido 
do Deportivo de primeira división, 
do campionato de liga.  
 
 
É certo que a cidade sufriu un 
gran temporal, pero bo, a cidade 
sofre varios temporais ao ano. 
Este, si que era máis grande, pero 
non foi só culpa do vento, senón 
tamén o mal estado da cuberta. 
 
 
Se á cuberta, pois, non se lle fixo 
o mantemento, pois, é probable 
que vaia  aos poucos 
deteriorándose. Parece ser, que a 
cuberta é a peor cuberta que ten 
un estadio de primeira división. 
Non o digo eu, isto, dio o 
Presidente do Deportivo, que  
tamén o digo eu, igual que el. 
 
 
Eu queríalles facer unha 
pregunta, porque ademais, non 
estamos a falar de arranxar para 
que quede bonito. Estamos a falar 
de seguridade, como dicía a 
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señora Avia. Estamos hablando de 
la seguridad de las 20 o 25 mil 
personas, o 30 mil que van cada 
15 días  al fútbol. ¿Nos pueden 
asegurar que no se van a 
suspender más partidos de liga de 
primera división? ¿Nos pueden 
asegurar que se va a disputar el 
próximo partido de liga del 
Deportivo? Y los aficionados que 
estén bajo los grandes agujeros de 
las cubiertas ¿serán provistas por 
paraguas paraeste Concello, para 
que no nos mojemos? 
 
Bueno, la verdad es, que esto es el 
reflejo de lo que pasa en la ciudad. 
No es que no tengamos nuevos 
proyectos en marcha, es que no 
hay mantenimiento en la ciudad. 
Sus elementos urbanos, sus calles, 
sus edificios están empezando a 
sufrir el deterioro por falta de 
mantenimiento. Estamos ante una 
ciudad llena de puntos negros, de 
baches, de malezas. Como siga 
así,  A Coruña servirá como plató 
da la octava temporada de 
Walking dead. 
 
Ya sabemos que vinieron a 
cambiar el mundo, pero bueno, 
empiecen cambiando la ciudad, 
que probablemente después, 
cambiaremos el mundo.  
 
Y como la señora Avia… Nos 
parece que no ha hecho bien este 
Ayuntamiento y el señor Alcalde, 
pero bueno, no creemos que se 
deba pedir la dimisión del 
Alcalde. Por eso, nos vamos a 
abstener en esta moción. 
 
 

señora Avia. Estamos a falar da 
seguridade das 20 ou 25 mil 
persoas, ou 30 mil que van cada 
15 días  ao fútbol. Pódennos 
asegurar que non se van a 
suspender máis partidos de liga 
de primeira división? Pódennos 
asegurar que se vai a disputar o 
próximo partido de liga do 
Deportivo? E os afeccionados que 
estean baixo os grandes buracos 
das cubertas serán provistas por 
paraugas para este Concello, 
para que non nos mollemos? 
 
Bo, a verdade é, que isto é o 
reflexo do que pasa na cidade. 
Non é que non teñamos novos 
proxectos en marcha, é que non 
hai mantemento na cidade. Os 
seus elementos urbanos, as súas 
rúas, os seus edificios están a 
empezar a sufrir a deterioración 
por falta de mantemento. Estamos 
ante unha cidade chea de puntos 
negros, de fochancas, de malezas. 
Como siga así,  A Coruña servirá 
como escenario da oitava 
tempada de Walking dead. 
 
Xa sabemos que viñeron cambiar 
o mundo, pero bo, empecen 
cambiando a cidade, que 
probablemente despois, 
cambiaremos o mundo. 
 
E como a señora Avia… 
Parécenos que non fixo ben este 
Concello e o señor Alcalde, pero 
bo, non cremos que se deba pedir 
a dimisión do Alcalde. Por iso, 
ímonos a abster nesta moción. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ben. Si. Non sei por onde 
empezar. 
 
Podemos asegurar que haberá 
temporais desa magnitude nos 
vindeiros meses. Non sei… Sei 
que a  creatividade non abunda e 
que non todos recoñecemos as 
nosas voces, pero a mín chámame 
a atención estas mocións, esas 
preguntas habituais do Partido 
Popular. Sempre con adxectivos 
evidentes. Eu sei que a literatura 
non lles espera, pero fan esforzos. 
Incluido a (…) meses de 
procedementos. Se o señor 
Alcalde, o outro día, saca unha 
grabación, faltaría máis! aos dous 
días  vai haber outra grabación. 
Aquí, capricho cero e, lonxe, eu 
creo, do sectarismo que vostedes  
entrenaron durante máis de 30 
anos de oposición deste concello. 
Como dicía o Concelleiro Xiao 
Varela, antes, obras sensatas, súas 
foron realizadas, pero bueno, 
outra cousa é, evidentemente, 
como neste caso, incitar a saltarse 
a Lei de contratación pública. Eso 
merece, canto menos, reflexión. 
Creo que… establecimos un 
folletín; folletín que se malogrou, 
en parte, ou malogrou en parte 
xogada, no momento en que cae a 
cuberta tamén, de Balaídos. 
Folletín sinxelo non, eu diría, casi 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ben. Si. Non sei por onde 
empezar. 
 
Podemos asegurar que haberá 
temporais desa magnitude nos 
vindeiros meses. Non sei… Sei 
que a  creatividade non abunda e 
que non todos recoñecemos as 
nosas voces, pero a mín chámame 
a atención estas mocións, esas 
preguntas habituais do Partido 
Popular. Sempre con adxectivos 
evidentes. Eu sei que a literatura 
non lles espera, pero fan esforzos. 
Incluido a (…) meses de 
procedementos. Se o señor 
Alcalde, o outro día, saca unha 
grabación,  faltaría máis! aos 
dous días  vai haber outra 
grabación. Aquí, capricho cero e, 
lonxe, eu creo, do sectarismo que 
vostedes  entrenaron durante máis 
de 30 anos de oposición deste 
concello. Como dicía o 
Concelleiro Xiao Varela, antes, 
obras sensatas, súas foron 
realizadas, pero bueno, outra 
cousa é, evidentemente, como 
neste caso, incitar a saltarse a Lei 
de contratación pública. Iso 
merece, canto menos, reflexión. 
Creo que… establecimos un 
folletín; folletín que se malogrou, 
en parte, ou malogrou en parte 
xogada, no momento en que cae a 
cuberta tamén, de Balaídos. 
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chusco. No día,  que curioso! 
previo a unha moción de 
confianza. Por un lado, un 
problema histórico, evidentemente 
un asunto grave, pero tamén  un 
exercicio de ruindade política, 
precedido dun proxecto. E falarei 
cun pouco de máis precisión del, o 
de 2014, insuficiente,  pero  o que 
colea tamén é o proveito dun 
temporal con decenas de 
incidentes e destrozos en toda a 
cidade. E tamén, un decreto, un 
traballo dos servizos correspontes 
e un Plan de Seguridade, creo que 
satisfactorio. E vexan como 
contraste a resolución do Goberno 
Municipal en Vigo. 
 
 
E un contrato de mantemento, xa 
que se falaba de mantemento, 
inexistente ata agora, e que está en 
marcha. Eu vou ir ao meollo da 
moción, porque creo que hai unha 
parte que é a que se destacou estes 
días na prensa, tendenciosa, 
demagóxica  e chillona, en 
relación ao primeiro punto da 
moción. En relación ao segunto 
punto da moción. 
 
No segundo vou a obviar esa 
petición de dimisión, non vou a 
entrar, digamos, nese ataque 
nunha forza política, casi diría, 
inoperante e ruín. No primeiro 
caso, no primeiro punto da 
moción, existe un informe 
favorable, como saben, da 
Asesoría Xurídica deste Concello 
do 9 de novembro de 2016, sobre 
a viabilidade de tramitar un 
procedemento para contratar 
conxuntamente, a redacción do 

Folletín sinxelo non, eu diría, casi 
chusco. No día,  que curioso! 
previo a unha moción de 
confianza. Por un lado, un 
problema histórico, evidentemente 
un asunto grave, pero tamén  un 
exercicio de ruindade política, 
precedido dun proxecto e falarei 
cun pouco de máis pero cisión del, 
o de 2014, insuficiente,  pero o  
que colea tamén é o proveito dun 
temporal con decenas de 
incidentes e destrozos en toda a 
cidade. E tamén, un decreto, un 
traballo dos servizos correspontes 
e un Plan de Seguridade, creo que 
satisfactorio. E vexan como 
contraste a resolución do 
Goberno Municipal en Vigo. 
 
E un contrato de mantemento, xa 
que se falaba de mantemento, 
inexistente ata agora, e que está 
en marcha. Eu vou ir ao meollo 
da moción, porque creo que hai 
unha parte que é a que se 
destacou estes días na prensa, 
tendenciosa, demagóxica  e 
chillona. En relación ao primeiro 
punto da moción.  
 
 
No segundo vou a obviar esa 
petición de dimisión, non vou a 
entrar, digamos, nese ataque 
nunha forza política, casi diría, 
inoperante e ruín. No primeiro 
caso, no primeiro punto da 
moción, existe un informe 
favorable, como saben, da 
Asesoría Xurídica deste Concello 
do 9 de novembro de 2016, sobre 
a viabilidade de tramitar un 
procedemento para contratar 
conxuntamente, a redacción do 
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proxecto e a obra, para 
substitución e rehabilitación da 
estructura e cuberta do estadio, 
emitido a instancia do Servizo de 
Deportes, que conta xa, co prego 
para a licitación do anteproxecto 
necesario. O alcance do 
anteproxecto e isto mellor hai que 
acláralo, porque creo que falamos 
suficientemente nun dos plenos 
anteriores, é o da reforma e 
conservación e cubrición da 
estrutura metálica das gradas, 
contemplando, por un lado, a 
substitución da cubrición de 
estrutura de dúas das bancadas, 
tribuna e preferencia, aquelas que 
son do Mundial de España de 
1982. E a reparación da estructura 
das outras dúas bancadas, pabillón 
e maratón. Son as de a etapa 
europea, primeira etapa europea 
do Deportivo, esperemos, a 
mediados dos noventa. A 
valoración do servizo nese sentido 
contempla un proxecto de maior 
envergadura. Iso, en relación ao 
primeiro punto da moción.  
 
 
En relación ao segundo, 
analizando a viabilidade, ademais, 
vamos a orientarnos hacia ese 
informe da Universidade da 
Coruña, que creo que é  
interesante falar, pero 
propiamente, en termos técnicos. 
Analizando a viabilidade dos 
traballos de reparación da 
estrutura, se chegou á conclusión 
de que podían ser viables, desde 
un punto de vista técnico, 
efectivamente. Pero ao mesmo 
tempo, a determinación das 
expectativas de vida en servizo, 

proxecto e a obra, para 
substitución e rehabilitación da 
estructura e cuberta do estadio, 
emitido a instancia do Servizo de 
Deportes, que conta xa, co prego 
para a licitación do anteproxecto 
necesario. O alcance do 
anteproxecto e isto mellor hai que 
acláralo, porque creo que falamos 
suficientemente nun dos plenos 
anteriores, é o da reforma e 
conservación e cubrición da 
estrutura metálica das gradas, 
contemplando, por un lado, a 
substitución da cubrición de 
estrutura de dúas das bancadas, 
tribuna e preferencia, aquelas que 
son do Mundial de España de 
1982. E a reparación da 
estructura das outras dúas 
bancadas. Pabillón e maratón, 
son as de a etapa europea, 
primeira etapa europea do 
Deportivo, esperemos, a mediados 
dos noventa. A valoración do 
servizo nese sentido contempla un 
proxecto de maior envergadura. 
Iso, en relación ao primeiro punto 
da moción.  
 
En relación ao segundo, 
analizando a viabilidade, 
ademais, imos a orientarnos hacia 
ese informe da Universidade da 
Coruña, que creo que é  
interesante falar, pero 
propiamente, en termos técnicos. 
Analizando a viabilidade dos 
traballos de reparación da 
estrutura, chegouse á conclusión 
de que podían ser viables, desde 
un punto de vista técnico, 
efectivamente. Pero ao mesmo 
tempo, a determinación das 
expectativas de vida en servizo, 
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que resultarían eses traballos, si 
que era máis ambigua e, sobre 
estes aspectos se sinalaba, que a 
ausencia de precisos traballos de 
mantemento no pasado e a 
previsión de mantemento no 
futuro, podría determinar a 
idoneidade, que é un pouco a 
palabra clave, eu creo, aquí; de 
afrontar os traballos de reposición, 
substitución que  formulaba o  
proxecto, ao tratarse dun sistema 
estrutural sensible, exposto a un 
medio agresivo. É evidente, que a 
orografía  e presencia, digamos, a 
ubicación do estadio e a 
climatoloxía da cidade, non 
axuda. E creo, que é o que convén 
recalcar, que a decisión do tipo de 
actuación a levar a cabo, deberá 
ter comenzado nunha fase moi 
anterior á redacción do proxecto. 
Creo que incluso, un expresidente 
do Deportivo se refería estes días 
a esa demanda histórica e a ese 
problema histórico, aí acumulado, 
coa caracterización precisa do 
estado de conservación dos 
elementos da estrutura. Entón aí, a 
clave era, non tanto a viabilidade 
técnica das obras, como a 
idoneidade e, neste sentido, se 
establecía un horizonte temporal 
de servicio, para a estrutura,  
determinante e sobre a idoneidade 
e viabilidade da actuación 
proxectada. E creo o informe 
coincidía aí… 
 
 
Presidencia 
 
Vaía remantando, señor Sande, 
por favor. 
 

que resultarían eses traballos, si 
que era máis ambigua e, sobre 
estes aspectos se sinalaba, que 
aausencia de precisos traballos de 
mantemento no pasado e a 
previsión de mantemento no 
futuro, podría determinar a 
idoneidade, que é un pouco a 
palabra clave, eu creo, aquí; de 
afrontar os traballos de 
reposición, substitución que  
formulaba o  proxecto, ao tratarse 
dun sistema estrutural sensible, 
exposto a un medio agresivo. É 
evidente, que a orografía  e 
presencia, digamos, a ubicación 
do estadio e a climatoloxía da 
cidade, non axuda. E creo, que é o 
que convén recalcar, que a 
decisión do tipo de actuación a 
levar a cabo, deberá ter 
comenzado nunha fase moi 
anterior á redacción do proxecto. 
Creo que incluso, un expresidente 
do Deportivo se refería estes días 
a esa demanda histórica e a ese 
problema histórico, aí acumulado, 
coa caracterización precisa do 
estado de conservación dos 
elementos da estrutura. Entón aí, 
a clave era, non tanto a 
viabilidade técnica das obras, 
como a idoneidade e, neste 
sentido, se establecía un horizonte 
temporal de servicio, para a 
estrutura,  determinante e sobre a 
idoneidade e viabilidade da 
actuación proxectada. E creo o 
informe coincidía aí… 
 
Presidencia 
 
Vaía remantando, señor Sande, 
por favor. 
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Señor Sande García 
 
Si. Xa. 
 
…coa dirección facultativa e 
contrata, en que as obras 
contempladas no proxecto, tiñan 
un carácter adaptativo, 
establecéndose o alcance, orde e 
magnitude, dacordo a un proceso 
interactivo de análise da estrutura, 
sendo o resultado dese análise, 
realizada dentro da fase de 
execución da obra, o que viña a 
cuestionar e, aí o deixo para 
reflexión, a súa propia viabilidade. 
Co cal,  todo o que aconteceu, 
viña dado por un proxecto, pois, 
dixemos estes días, no peor dos 
sentidos, chapuza. No mellor 
sentido, insuficiente. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos logo á 
votación da moción. 
 
Votación de la tercera moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la tercera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota  en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

Señor Sande García 
 
Si. Xa. 
 
…coa dirección facultativa e 
contrata, en que as obras 
contempladas no proxecto, tiñan 
un carácter adaptativo, 
establecéndose o alcance, orde e 
magnitude, dacordo a un proceso 
interactivo de análise da 
estrutura, sendo o resultado dese 
análise, realizada dentro da fase 
de execución da obra, o que viña 
a cuestionar e, aí o deixo para 
reflexión, a súa propia 
viabilidade. Co cal,  todo o que 
aconteceu, viña dado por un 
proxecto, pois, dixemos estes días, 
no peor dos sentidos, chapuza. No 
mellor sentido, insuficiente. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos logo á 
votación da moción. 
 
Votación da terceira moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota  en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. Menos 
mal, para mín. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA)  
 
Primera.- Moción sobre la 
constitución del Consejo de la 
Memoria Democrática. 
 
Presidencia 
 
Moción da Marea  sobre a 
constitución do Consello da 
Memoria Democrática. 
 
Ten a palabra o señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Esta é unha proposta de 
moción da Comisión pola 
Recuperación da Memoria 
Histórica da Coruña, que foi 
enviada a todos os Grupos 
Municipais e fundamentalmente, 
sobre a constitución do Consello 
da Memoria Democrática, ainda 
que está formada por tres puntos.  
 
O Grupo Municipal Marea 

do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 abstencións). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. Menos 
mal, para mín. 
 
Mocións do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 
 
Primeira.- Moción sobre a 
constitución do Consello da 
Memoria Democrática. 
 
Presidencia 
 
Moción da Marea  sobre a 
constitución do Consello da 
Memoria Democrática. 
 
Ten a palabra o señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Esta é unha proposta de 
moción da Comisión pola 
Recuperación da Memoria 
Histórica da Coruña, que foi 
enviada a todos os Grupos 
Municipais e fundamentalmente, 
sobre a constitución do Consello 
da Memoria Democrática, ainda 
que está formada por tres puntos.  
 
O Grupo Municipal Marea 
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Atlántica socilita do Pleno desta 
Corporación a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1. Constituír o Consello da 
Memoria Democrática, presidido 
polo alcalde ou por quen delegue, 
aberto á participación de todos os 
grupos municipais, asociacións 
que traballen pola recuperación da 
memoria histórica, entidades, 
investigadores e historiadores. 
 
Mostrando un compromiso 
decidido coas vítimas e as súas 
familias. 
 
Atendendo ás demandas das 
vítimas en termos de verdade, 
establecendo un mecanismo 
oficial que promova a 
participación. 
 
2. Crear unha Oficina de Atención 
ás Vítimas.  
 
3. Incorporar o Concello da 
Coruña á Rede de Municipios 
polo Acceso á Xustiza das 
Vítimas do Franquismo, 
impulsada en outubro de 2016 en 
Pamplona coa sinatura do 
manifesto municipalista "Verdad, 
justicia y reparación, ya". 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a 
palabra para a defensa da moción. 
 
 
Señor Sande García 
 
Si.  Xa o falamos aquí algunhas 
veces. O Congreso dos Diputados 

Atlántica socilita do Pleno desta 
Corporación a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1. Constituír o Consello da 
Memoria Democrática, presidido 
polo alcalde ou por quen delegue, 
aberto á participación de todos os 
grupos municipais, asociacións 
que traballen pola recuperación 
da memoria histórica, entidades, 
investigadores e historiadores. 
 
Mostrando un compromiso 
decidido coas vítimas e as súas 
familias. 
 
Atendendo ás demandas das 
vítimas en termos de verdade, 
establecendo un mecanismo 
oficial que promova a 
participación. 
 
2. Crear unha Oficina de Atención 
ás Vítimas.  
 
3. Incorporar o Concello da 
Coruña á Rede de Municipios 
polo Acceso á Xustiza das Vítimas 
do Franquismo, impulsada en 
outubro de 2016 en Pamplona coa 
sinatura do manifesto 
municipalista "Verdad, justicia y 
reparación, ya". 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a 
palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señor Sande García 
 
Si.  Xa o falamos aquí algunhas 
veces. O Congreso dos Diputados 
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aprobou a Lei 52/2007 de 26 de 
decembro, pola que se recoñecía e 
ampliaban os dereitos e 
establecían medidas, a favor dos 
que padeceran persecución e 
violencia durante a guerra civil e a 
dictadura, coñecida como Lei da 
Memoria Histórica. Xunto a isto, 
creo que nos últimos anos hai 
unha clara evolución por moitos 
destes colectivos, en bastantes 
momentos, por certo, acusados 
directamente de sectarios e, en 
defensa, ou nun marco máis xeral, 
en defensa dos dereitos humanos. 
Nese sentido, a propia moción se 
refire a informes de Nacións 
Unidas, que fan mención expresa 
a esa necesidade de aumentar e 
fortalecer, ademais, a propia 
confianza dos cidadáns nas 
institucións.  
 
Por outro lado, isto vai unido ao 
punto terceiro. O pasado 27 de 
outubro se celebraron os 
encontros de Pamplona, “Verdad, 
justicia y reparación”, 
ayuntamientos polas querellas 
contra los crímenes del 
franquismo, no que estivo 
presente o propio Alcalde da 
Coruña. Había delegacións de 
Pamplona, Zaragoza, Victoria 
Gasteiz, Madrid, Barcelona, 
Cádiz, (…) hacia Madrid e 
Valencia  e co obxectivo de 
coordinar as accións de entes 
locais que se adheriron a esta 
iniciativa e organizar as súas 
accións futuras. Se falaba, 
ademais e, poño comillas “sen 
afán de revancha algunha, senón 
na esixencia humana de verdade, 
xustiza e reparación; algo 

aprobou a Lei 52/2007 de 26 de 
decembro, pola que se recoñecía e 
ampliaban os dereitos e 
establecían medidas, a favor dos 
que padeceran persecución e 
violencia durante a guerra civil e 
a dictadura, coñecida como Lei 
da Memoria Histórica. Xunto a 
isto, creo que nos últimos anos hai 
unha clara evolución por moitos 
destes colectivos, en bastantes 
momentos, por certo, acusados 
directamente de sectarios e, en 
defensa, ou nun marco máis xeral, 
en defensa dos dereitos humanos. 
Nese sentido, a propia moción se 
refire a informes de Nacións 
Unidas, que fan mención expresa 
a esa necesidade de aumentar e 
fortalecer, ademais, a propia 
confianza dos cidadáns nas 
institucións.  
 
Por outro lado, isto vai unido ao 
punto terceiro. O pasado 27 de 
outubro se celebraron os 
encontros de Pamplona, “Verdad, 
justicia y reparación”, concellos 
polas querellas contra os crimes 
do franquismo, no que estivo 
presente o propio Alcalde da 
Coruña. Había delegacións de 
Pamplona, Zaragoza, Victoria 
Gasteiz, Madrid, Barcelona, 
Cádiz, (…) hacia Madrid e 
Valencia  e co obxectivo de 
coordinar as accións de entes 
locais que se adheriron a esta 
iniciativa e organizar as súas 
accións futuras. Se falaba, 
ademais e, poño comillas “sen 
afán de revancha algunha, senón 
na esixencia humana de verdade, 
xustiza e reparación; algo 
reclamado durante moito tempo 
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reclamado durante moito tempo 
pola cidadanía á que nos 
debemos”. Isto unido, así, rápido, 
á idea de que numerosos concellos 
e institucións do Estado están a 
constituir nos últimos anos, 
órganos de participación, nese 
sentido. Vou citar tres exemplos, 
nada máis.  
 
Elaboración de informes para  a 
inacción de simboloxía franquista, 
como vivimos aquí hai uns anos; 
se viviu aquí.  
 
Xestionando unha especie de 
oficiña municipal para escoitar e 
atender ás vítimas de represión 
franquista. 
 
Recoller documentación sobre as 
vítimas e testemuñas de (…) de 
dereitos humanos  durante a 
guerra civil e o franquismo.  
 
No caso da Coruña, este Consello 
da Memoria Democrática, 
ademais, entendíamos que podía 
aproveitarse, tamén, para facilitar 
o cumprimento do acordo plenario 
de outubro de 2016, de apoio a 
propia querela arxentina. 
 
Hai moitas iniciativas previas, 
sobre organismos de participación 
e non o digo… O digo totalmente, 
de xeito deliberado, como o 
Partido Popular presenta en 
Andalucía emendas á Lei da 
Memoria Histórica que supoñen, 
entre outras cousas, a creación por 
Decreto dunha oficiña de atención 
ás vítimas e a inclusión da guerra 
civil e a ditadura, non so 
curriculum de secundaria, 

pola cidadanía á que nos 
debemos”. Isto unido, así, rápido, 
á idea de que numerosos 
concellos e institucións do Estado 
están a constituir nos últimos 
anos, órganos de participación, 
nese sentido. Vou citar tres 
exemplos, nada máis.  
 
 
Elaboración de informes para  a 
inacción de simboloxía franquista, 
como vivimos aquí hai uns anos; 
se viviu aquí.  
 
Xestionando unha especie de 
oficiña municipal para escoitar e 
atender ás vítimas de represión 
franquista. 
 
Recoller documentación sobre as 
vítimas e testemuñas de (…) de 
dereitos humanos  durante a 
guerra civil e o franquismo.  
 
No caso da Coruña, este Consello 
da Memoria Democrática, 
ademais, entendíamos que podía 
aproveitarse, tamén, para facilitar 
o cumprimento do acordo 
plenario de outubro de 2016, de 
apoio a propia querela arxentina. 
 
Hai moitas iniciativas previas, 
sobre organismos de 
participación e non o digo… O 
digo totalmente, de xeito 
deliberado, como o Partido 
Popular presenta en Andalucía 
emendas á Lei da Memoria 
Histórica que supoñen, entre 
outras cousas, a creación por 
Decreto dunha oficiña de atención 
ás vítimas e a inclusión da guerra 
civil e a ditadura, non so 
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bacherelato, senón, tamén, de 
educación primaria. Hai moitos 
casos, máis, non os vou relatar. 
 
 
A Coruña non ten hoxe, nengún 
destes organismos de 
participación, a  pesar de que esta 
Comisión pola Recuperación da 
Memoria Histórica se solicitou ao 
Alcalde en xaneiro de 2008; a 
constitución dese Consello 
Coruñés da Memoria. 
 
Vou relatar, así,  moi rápidamente, 
dous exemplos que apoian, eu 
creo, que esa necesaria procura 
que  é o que se pretende con isto, 
de esclarecemento da verdade, de 
xustiza e reparación. Dous 
exemplos moi diferentes, creo, 
pero que tenden ao mesmo. No 
pasado, o pasado sempre nos 
aporta moitas probas, a partir de 
textos.  
 
En 1938, Franco encarga en 
agosto do 38 a (…) dun gabinete 
que chama de Investigacións 
Psicolóxicas, que di que ten a 
finalidade primordial, a finalidade 
primordial de investigar las raíces 
psicofísicas del marxismo. A 
xustificación é un dos camiños 
posibles dos crimes contra a 
humanidade, do xenocidio, 
digamos, dun outro diferente, se 
vai ver exemplificada por, pois, 
por exemplo, por medio dun 
psiquiatra, pater dunha saga de 
psiquiatras, Vallejo Nájera, que 
escribe. La idea de las íntimas 
relaciones entre marxismo e 
inferioridad mental, ya la 
habíamos expuesto anteriormente 

curriculum de secundaria, 
bacherelato, senón, tamén, de 
educación primaria. Hai moitos 
casos, máis, non os vou relatar. 
 
A Coruña non ten hoxe, nengún 
destes organismos de 
participación, a  pesar de que esta 
Comisión Recuperación da 
Memoria Histórica se solicitou ao 
Alcalde en xaneiro de 2008; a 
constitución dese Consello 
Coruñés da Memoria. 
 
Vou relatar, así,  moi 
rápidamente, dous exemplos que 
apoian, eu creo que esa necesaria 
procura que  é o que se pretende 
con isto, de esclarecemento da 
verdade, de xustiza e reparación. 
Dous exemplos moi diferentes, 
creo, pero que tenden ao mesmo. 
No pasado, o pasado sempre nos 
aporta moitas probas, a partir de 
textos.  
 
En 1938, Franco encarga en 
agosto do 38 a (…) dun gabinete 
que chama de Investigacións 
Psicolóxicas, que di que ten a 
finalidade primordial, a 
finalidade primordial de 
investigar las raíces psicofísicas 
del marxismo. A xustificación é  
un dos camiños posibles dos 
crimes contra a humanidade, do 
xenocidio, digamos, dun outro 
diferente, se vai ver exemplificada 
por, pois, por exemplo, por medio 
dun psiquiatra, pater dunha saga 
de psiquiatras, Vallejo Nájera, 
que escribe. La idea de las íntimas 
relaciones entre marxismo e 
inferioridad mental, ya la 
habíamos expuesto anteriormente 
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en otros trabajos. La 
comprobación de nuestras 
hipótesis tiene transcendencia 
político social, pues, (…) el 
marxismo de preferencias 
psicópatas, antisociales, como es 
nuestra idea. La segregación  
total, perdón, de estos sujetos 
desde la infancia, podría liberar a 
la sociedad de plaga tan terrible.  
 
O segundo asunto é presente. Hai 
uns días 17, 18 de xaneiro, creo 
recordar, o Valle de los Caídos ou 
ese  gran mausoleo da ditadura, 
para o goberno estatal non era 
considerado un monumento 
franquista. E como epílogo, 
digonon, porque sei máis ou 
menos o que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando xa, señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Sei máis ou  menos, si, o que 
vai dicir todo o mundo. Pero 
sempre agardo que o PP non sinta 
que ten que rendir contas ou 
asumir, esa parte do pasado do 
país. 
 
E digo, que gustariame, parecería 
escandaloso, compartir salón de 
plenos e decisións democráticas  
con xente que despacha  por 
evasión, casi diría vulgarmente, 
por escaqueo e, polo tanto, con 
neglixencia, unha etapa histórica 
tan importante como lastimosa da 
nosa historia. Creo que é un reto, 
todavía presente, asumir o pasado 
político e na línea do que decía o 

en otros trabajos. La 
comprobación de nuestras 
hipótesis tiene transcendencia 
político social, pues, (…) el 
marxismo de preferencias 
psicópatas, antisociales, como es 
nuestra idea. La segregación  total, 
perdón, de estos sujetos desde la 
infancia, podría liberar a la 
sociedad de plaga tan terrible.  
 
O segundo asunto é presente. Hai 
uns días 17, 18 de xaneiro, creo 
recordar, o Valle de los Caídos ou 
ese  gran mausoleo da ditadura, 
para o goberno estatal non era 
considerado un monumento 
franquista. E como epílogo, digo 
non, porque sei máis ou menos o 
que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando xa, señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Sei máis ou  menos, si, o que 
vai dicir todo o mundo. Pero 
sempre agardo que o PP non sinta 
que ten que rendir contas ou 
asumir, esa parte do pasado do 
país. 
 
E digo, que gustariame, parecería 
escandaloso, compartir salón de 
plenos e decisións democráticas  
con xente que despacha  por 
evasión, casi diría vulgarmente, 
por escaqueo e, polo tanto, con 
neglixencia, unha etapa histórica 
tan importante como lastimosa da 
nosa historia. Creo que é un reto, 
todavía presente, asumir o pasado 
político e na línea do que decía o 
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señor Lorenzo antes. Eu tamén 
pido solidaridade, señor Lorenzo. 
Solidaridade contra as ditaduras, 
solidaridade contra o horror, coas 
vítimas. E creo que a moción é 
clara. 
 
Eu sei que na intimidade, vostedes 
e o dixen varias veces, non son 
defensores do réxime franquista, 
pero como contan os resultados, 
sempre nos dan mostras do 
contrario e, creo que hoxe, teñen 
outra oportunidade  para 
demostralo. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Sande. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, unha moción máis que 
necesaria, moi complementaria e 
como outras mocións que se teñen 
traído aquí a Pleno, que realmente 
teñen sufrido o escaqueo do 
Partido Popular. 
 
En primeiro lugar, felicitar á 
Comisión pola Recuperación da 
Memoria História, por esta 
iniciativa, por presentarnos a 
todos  os Grupos Políticos esta 
moción. Xa, lle dixemos á propia 
Comisión, que iamos a apoiala e, 
polo tanto, iso é o que faremos, 
votar a favor desta moción. 
 
Cremos que ademais, este 

señor Lorenzo antes. Eu tamén 
pido solidaridade, señor Lorenzo. 
Solidaridade contra as ditaduras, 
solidaridade contra o horror, coas 
vítimas. E creo que a moción é 
clara. 
 
Eu sei que na intimidade, vostedes 
e o dixen varias veces, non son 
defensores do réxime franquista, 
pero como contan os resultados, 
sempre nos dan mostras do 
contrario e, creo que hoxe, teñen 
outra oportunidade  para 
demostralo. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Sande. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, unha moción máis que 
necesaria, moi complementaria e 
como outras mocións que se teñen 
traído aquí a Pleno, que 
realmente teñen sufrido o 
escaqueo do Partido Popular. 
 
En primeiro lugar, felicitar á 
Comisión pola Recuperación da 
Memoria História, por esta 
iniciativa, por presentarnos a 
todos  os Grupos Políticos esta 
moción. Xa, lle dixemos á propia 
Comisión, que iamos a apoiala e, 
polo tanto, iso é o que faremos, 
votar a favor desta moción. 
 
Cremos que ademais, este 
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Consello que se regula nesta 
moción, pode ter como unha das 
funcións, bueno, pois, debater 
sobre eses 37 símbolos franquistas 
que, ainda quedan por quitar na 
nosa cidade. Tamén, bueno, 
cremos que ese Consello debería 
de constituirse o máis rápido 
posíbel, deberíamos de poñernos 
tamén, pois, unha data próxima, 
para  a súa constitución e tamén 
creo, que temos que felicitarnos 
todas e todos, pola participación 
da Coruña na reunión de 
Concellos, polas querelas contra 
os crímes do franquismo que se 
asinou, efectivamente, como di a 
moción, no manifesto de 
Pamplona e que foi posíbel, 
grazas a unha moción que se 
trouxo aquí ao Pleno, de apoio a 
querela arxentina por parte nosa e 
que foi aprobada no Pleno de 
outubro de 2016 e, polo tanto, 
bueno, reiterar o noso voto 
favorábel. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno. Pues, les anuncio ya, de 
partida, el voto favorable del 
Partido Socialista. No podía ser de 
otra forma. Va a hacer 10 años 
que esta ley fue aprobada en el 
Congreso de los Diputados, 

Consello que se regula nesta 
moción, pode ter como unha das 
funcións, bo, pois, debater sobre 
eses 37 símbolos franquistas que, 
ainda quedan por quitar na nosa 
cidade. Tamén, bo, cremos que 
ese Consello debería de 
constituirse o máis rápido posíbel, 
deberíamos de poñernos tamén, 
pois, unha data próxima, para  a 
súa constitución e tamén creo, que 
temos que felicitarnos todas e 
todos, pola participación da 
Coruña na reunión de Concellos, 
polas querelas contra os crímes 
do franquismo que se asinou, 
efectivamente, como di a moción, 
no manifesto de Pamplona e que 
foi posíbel, grazas a unha moción 
que se trouxo aquí ao Pleno, de 
apoio a querela arxentina por 
parte nosa e que foi aprobada no 
Pleno de outubro de 2016 e, polo 
tanto, bo, reiterar o noso voto 
favorábel. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Bo. Pois, lles anuncio xa, de 
partida, o voto favorable do 
Partido Socialista. Non podía ser 
doutra forma. Vai facer 10 anos 
que esta lei foi aprobada no 
Congreso dos Deputados, 
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precisamente por el Partido 
Socialista, que la inició y que, a lo 
largo de estos años, se ha ido 
desarrollando bien, mal, regular, 
pero que, en cualquier caso, es 
una ley que necesita el desarrollo 
completo, por varias causas. 
 
 
Una de ellas, porque nos sitúa de 
frente y, nos sitúa en la realidad 
de lo que hemos sido y en algunas 
ocasiones, tristemente de lo que 
todavía resta.  
 
Segundo, porque  recupera parte 
de la dignidad  de aquellos que se 
han visto envueltos en un país y 
en una situación, que nunca 
habían elegido y no deja de ser 
más dramático todavía, que en 
muchas ocasiones, fue 
simplemente, por pensar distinto. 
 
Y, en tercer lugar, porque nos 
aporta desde un punto de vista 
historiográfico la realidad para el 
futuro, para quienes van a 
construir la historia y que deben 
de construirla, además, con los 
hechos reales. A esto añadiría, que 
yo sé que aquí, muchas veces, 
hacemos brindis al sol y este tipo 
de cosas. Esta moción tiene cosas 
concretas, que no depende de una 
administración superior a la local, 
ni siquiera puede ir un poco más 
allá de la sociedad civil. Depende 
exclusivamente de este 
Ayuntamiento y que se quiere 
hacer. Con lo cual, entiendo que 
no hay ninguna excusa para no 
cumplirla. Entiendo que todos los 
que estamos aquí, tenemos que 
participar en ese Consello. 

precisamente polo Partido 
Socialista, que a iniciou e que, ao 
longo destes anos, foise 
desenvolvendo ben, mal, regular, 
pero que, en calquera caso, é 
unha lei que necesita o 
desenvolvemento completo, por 
varias causas. 
 
Unha delas, porque nos sitúa de 
fronte e, sitúanos na realidade do 
que fomos e nalgunhas ocasións, 
tristemente do que aínda resta.  
 
 
Segundo, porque  recupera parte 
da dignidade  daqueles que se 
viron envolvidos nun país e nunha 
situación, que nunca elixiran e 
non deixa de ser máis dramático 
aínda, que en moitas ocasións, foi 
simplemente, por pensar distinto. 
 
 
E, en terceiro lugar, porque nos 
achega desde un punto de vista 
historiográfico a realidade para o 
futuro, para quen vai a construír a 
historia e que deben de construíla, 
ademais, cos feitos reais. A isto 
engadiría, que eu sei que aquí, 
moitas veces, facemos brindes ao 
sol e este tipo de cousas. Esta 
moción ten cousas concretas, que 
non depende dunha 
administración superior á local, 
nin sequera pode ir un pouco máis 
aló da sociedade civil. Depende 
exclusivamente deste Concello e 
que se quere facer. Co cal, 
entendo que non hai ningunha 
escusa para non cumprila. 
Entendo que todos os que estamos 
aquí, temos que participar nese 
Consello. Entendo que teriamos 
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Entiendo que tendríamos que 
hacer la mayor difusión posible y 
este Ayuntamiento tiene medios 
suficientes, para que aquellos que 
tengan, quieran, puedan, se 
acerquen a la oficina de atención a 
las víctimas; algo muy necesario, 
porque hay muchos niveles de 
lectura con respecto a la memoria 
histórica. Hay un nivel evidente 
que todos prácticamente 
conocemos y que forma parte de 
la vida cotidiana y, hay otros 
subniveles a los que hay que…, 
todavía, que hay que desgranar y 
llegar a ellos, porque las ofensas, 
las crueldades han sido tan, diría 
yo, subliminales como poderosas. 
Entonces, creo que hay que hacer 
un trabajo importante e, insisto, 
este Ayuntamiento tiene órganos, 
tienen además, medios para poder 
hacerlo y para poder hacerlo 
cuanto antes. 
 
Y, por supuesto, la adhesión a la 
red de municipios por el acceso a 
la xustiza. Y, aprovecho también, 
algo que decía el Concejal Sande. 
Aprovecho para decirles, al 
Partido Popular, que vuelven a 
tener aquí otra oportunidad, para 
normalizar su situación ante la 
ciudadanía. No queremos recordar 
aquellas frases bochornosas del 
anterior alcalde, cuando hablaba 
de la honorabilidad de Millán 
Astray. Ni aquellas protestas que 
se han intuido, que se habían 
constituido precisamente, por 
retirar algún símbolo franquista de 
esta ciudad. 
 
Tienen, insisto, otra oportunidad. 
Es además parte, incluso, de la 

que facer a maior difusión posible 
e este Concello ten medios 
suficientes, para que aqueles que 
teñan, queiran, poidan, 
achéguense á oficina de atención 
ás vítimas; algo moi necesario, 
porque hai moitos niveis de 
lectura con respecto á memoria 
histórica. Hai un nivel evidente 
que todos practicamente 
coñecemos e que forma parte da 
vida cotiá e, hai outros subniveles 
aos que hai que…, aínda, que hai 
que debullar e chegar a eles, 
porque as ofensas, as crueldades 
foron tan, diría eu, subliminares 
como poderosas. Entón, creo que 
hai que facer un traballo 
importante e insisto, este Concello 
ten órganos, teñen ademais, 
medios para poder facelo e para 
poder facelo canto antes. 
 
 
 
E, por suposto, a adhesión á rede 
de municipios polo acceso á 
xustiza. E, aproveito tamén, algo 
que dicía o Concelleiro Sande. 
Aproveito para dicirlles, ao 
Partido Popular, que volven ter 
aquí outra oportunidade, para 
normalizar a súa situación ante a 
cidadanía. Non queremos lembrar 
aquelas frases bochornosas do 
anterior alcalde, cando falaba da 
honorabilidade de Millán Astray. 
Nin aquelas protestas que se 
intuíron, que se constituíron 
precisamente, por retirar algún 
símbolo franquista desta cidade. 
 
 
Teñen, insisto, outra 
oportunidade. É ademais parte, 



214 

 

historia de muchos de los que 
están aquí. Seguramente del 
pasado, seguramente de amigos, 
seguramente, incluso, de 
familiares que puedan estar, 
bueno, pues, de alguna manera 
reflejados en esta recuperación de 
la memoria. Con lo cual, yo les 
animo a que rectifiquen y a que se 
unan a algo tan necesario, como 
urgente para una sociedad, que 
debe de seguir junta y 
respetándose.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Longueira. 
 
Polo Grupo Popular, señora Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bien, esta moción que contienen 
tres peticiones, bien distintas, nos 
plantea algunas preguntas que 
creo, que merece la pena 
comentar. 
 
La primera de ellas es el motivo 
por el cual, esto se presenta vía 
moción. Es una vía que el 
Alcalde, con recurrente desprecio, 
ha considerado que no tiene 
ningún valor.  
 
Cuestiones que, como le gusta 
decir al señor Ferreiro, son de 
exclusiva competencia como 
Alcalde. En este caso, puede 
perfectamente ejercerla, podía 

mesmo, da historia de moitos dos 
que están aquí. Seguramente do 
pasado, seguramente de amigos, 
seguramente, mesmo, de 
familiares que poidan estar, bo, 
pois, dalgunha maneira 
reflectidos nesta recuperación da 
memoria. Co cal, eu anímolles a 
que rectifiquen e a que se unan a 
algo tan necesario, como urxente 
para unha sociedade, que debe de 
seguir xunta e respectándose. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Longueira. 
 
Polo Grupo Popular, señora Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Ben, esta moción que conteñen 
tres peticións, ben distintas, 
exponnos algunhas preguntas que 
creo, que merece a pena 
comentar. 
 
A primeira delas é o motivo polo 
cal, isto se presenta vía moción. É 
unha vía que o Alcalde, con 
recorrente desprezo, considerou 
que non ten ningún valor.  
 
 
Cuestións que, como lle gusta 
dicir ao señor Ferreiro, son de 
exclusiva competencia como 
Alcalde. Neste caso, pode 
perfectamente exercela, podía 
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perfectamente haberla ejercido y, 
sin embargo, la trae a un Pleno 
que el mismo ha calificado de 
incompetente y que cree que su 
decisión carece de cualquier valor, 
lo cual es un poco chocante. 
 
Respecto de las tres peticiones 
que, como digo, son muy 
distintas, una de ellas, 
efectivamente, es la creación de 
una oficina de atención a las 
víctimas. Nosotros creemos que 
las víctimas de toda injusticia 
deben de disponer de información 
y de todos los recursos que 
necesiten y, sería bueno, que para 
llevar a adelante esta iniciativa, 
definan lo que quieren hacer. Nos 
gustaría saber, cómo, cuándo, 
dónde, qué presupuesto tiene, con 
que personal.  En fin, algo. Porque 
aquí, en estas 20  líneas, no pone 
absolutamente nada. 
 
El problema es que lo mismo le 
sucede también, al Consello y a la 
Rede de Municipios. Sabemos que 
el Consello va a estar presidido 
por el  Alcalde y no sabemos 
tampoco nada más. De nuevo, en 
toda la moción no se habla ni de 
su objetivo, ni de su composición, 
ni de su presupuesto. No sabemos 
si es un órgano político, social, 
jurídico, público, privado. No son 
preguntas gratuitas. Es bueno 
saber lo que estamos votando. Son 
datos esenciales a cualquier cosa y 
lo mismo ocurre con la red de 
municipios, de la cual, lo único 
que sabemos es lo que ustedes han 
dicho, que es que, en octubre hubo 
una de estas reuniones, a las que 
ustedes van con frecuencia, a 

perfectamente exercela e, con 
todo, tráea a un Pleno que o 
mesmo cualificou de incompetente 
e que cre que a súa decisión 
carece de calquera valor, o cal é 
un pouco chocante. 
 
Respecto das tres peticións que, 
como digo, son moi distintas, 
unha delas, efectivamente, é a 
creación dunha oficina de 
atención ás vítimas. Nós cremos 
que as vítimas de toda inxustiza 
deben de dispoñer de información 
e de todos os recursos que 
necesiten e, sería bo, que para 
levar  adiante esta iniciativa, 
definan o que queren facer. 
Gustaríanos saber, como, cando, 
onde, que orzamento ten, con que 
persoal.  En fin, algo. Porque 
aquí, nestas 20  liñas, non pon 
absolutamente nada. 
 
 
O problema é que o mesmo 
sucédelle tamén, ao Consello e á 
Rede de Municipios. Sabemos que 
o Consello vai estar presidido 
polo  Alcalde e non sabemos 
tampouco nada máis. De novo, en 
toda a moción non se fala nin do 
seu obxectivo, nin da súa 
composición, nin do seu 
orzamento. Non sabemos se é un 
órgano político, social, xurídico, 
público, privado. Non son 
preguntas gratuítas. É bo saber o 
que estamos a votar. Son datos 
esenciais a calquera cousa e o 
mesmo ocorre coa rede de 
municipios, da cal, o único que 
sabemos é o que vostedes dixeron, 
que é que, en outubro houbo unha 
destas reunións, ás que vostedes 
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ciudades rebeldes, con alcaldes, 
pues, de Mareas, de Podemos, de 
Bildu, sólo alcaldes rebeldes. Pero 
aquí, en La Coruña, ninguna 
comisión, ni los portavoces, ni en 
conversaciones, absolutamente 
nada sabemos de esta red. No 
sabemos, si está constituida, qué 
estatutos la rigen, qué objetivos 
persigue, a  qué obliga  este 
Ayuntamiento. Se está pidiendo 
una adhesión a algo que se 
desconoce; 20 líneas han dedicado 
a todo este asunto, de fundamental 
importancia. Teniendo en cuenta 
todo esto y recapitulando, insisto, 
una cuestión que puede hacer 
directamente. Deciden no hacerla 
y traer algo que lo que consideran 
es incompetente y carente de valor 
y, al mismo tiempo, piden la 
anuencia de algo que no se recoge  
y no se sabe lo que es, ni está 
definido  y nos resulta, 
francamente, algo extraño. 
 
 
Y nos ha surgido una pregunta 
que queremos plantear, una duda, 
teniendo en cuenta, cómo actúa la 
Marea, que es, si están ustedes 
realmente, utilizando este asunto 
como excusa, para preparar el 
terreno y proceder a la cesión de 
la antigua cárcel provincial, a 
colectivos amigos de la Marea y a 
ocupas de la Comandancia de 
Obras. 
 
Al fin y al cabo, en casi dos años 
y medio, en medio de la 
paralización y del caos, es la única 
gestión eficaz  y eficiente que 
hicieron; hacer rápidamente las 
obras de los ocupas, mientras las 

van con frecuencia, a cidades 
rebeldes, con alcaldes, pois, de 
Mareas, de Podemos, de Bildu, só 
alcaldes rebeldes. Pero aquí, na 
Coruña, ningunha comisión, nin 
os portavoces, nin en 
conversacións, absolutamente 
nada sabemos desta rede. Non 
sabemos, se está constituída, que 
estatutos réxena, que obxectivos 
persegue, a que  obriga  este 
Concello. Está a pedirse unha 
adhesión a algo que se descoñece; 
20 liñas dedicaron a todo este 
asunto, de fundamental 
importancia. Tendo en conta todo 
isto e recapitulando, insisto, unha 
cuestión que pode hacer 
directamente. Deciden non facela 
e traer algo que o que consideran 
é incompetente e carente de valor 
e, ao mesmo tempo, piden a 
anuencia de algo que non se 
recolle  e non se sabe o que é, nin 
está definido  e resúltanos, 
francamente, algo estraño. 
 
E xurdiunos unha pregunta que 
queremos expor, unha dúbida, 
tendo en conta, como actúa a 
Marea, que é, se están vostedes 
realmente, utilizando este asunto 
como escusa, para preparar o 
terreo e proceder á cesión do 
antigo cárcere provincial, a 
colectivos amigos da Marea e a 
ocupas da Comandancia de 
Obras. 
 
Á fin e ao cabo, en case dous anos 
e medio, no medio da paralización 
e do caos, é a única xestión eficaz  
e eficiente que fixeron; facer 
rapidamente as obras dos ocupas, 
mentres as licenzas do cidadán do 
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licencias del ciudadano de a pie 
siguen paralizadas durante meses. 
 
Estamos ante dos escenarios. 
Compartimos la apreciación, de 
que nuestra sociedad debe ser 
madura y funcionar con 
transparencia, y dar medios a la 
búsqueda de la verdad y de la 
justicia, de todas las víctimas de 
esta, de las de ETA, de todas. Si 
quieren hacer ese trabajo serio, 
hagámoslo. Hablemos con todos  
y respondamos a estas preguntas 
esenciales que yo les he 
formulado, que insisto, son datos 
básicos. Qué es, quiénes, por qué, 
cómo, con quién. No sabemos 
nada. Eso sí es un escaqueo señor 
Sande. Ahora, si lo que están 
buscando es una coartada, para 
hurtar a los ciudadanos, la 
Comandancia de obras, la antigua 
cárcel u otros equipamientos para 
la ciudad y ponerlos en manos de 
colectivos amigos o asambleas de 
ocupas, ahí no nos van a 
encontrar. 
 
Aclaren de qué estamos hablando, 
porque esto es el Ayuntamiento de 
A Coruña… 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Cid, por 
favor. 
 
Señora Cid Castro 
 
…trae una propuesta seria sobre 
un proyecto serio, debe hacerse un 
trabajo con rigor y no con cuatro 
líneas y sin decir absolutamente 
nada, o quizás con intenciones 

montón seguen paralizadas 
durante meses. 
 
Estamos ante dous escenarios. 
Compartimos a apreciación, de 
que a nosa sociedade debe ser 
madura e funcionar con 
transparencia, e dar medios á 
procura da verdade e da xustiza, 
de todas as vítimas desta, das de 
ETA, de todas. Se queren facer 
ese traballo serio, fagámolo. 
Falemos con todos  e 
respondamos a estas preguntas 
esenciais que eu lles formulei, que 
insisto, son datos básicos. Que é, 
quen, por que, como, con quen. 
Non sabemos nada. Iso si é un 
escaqueo señor Sande. Agora, se 
o que están a buscar é unha 
coartada, para furtar aos 
cidadáns, a Comandancia de 
obras, o antigo cárcere ou outros 
equipamentos para a cidade e 
poñelos en mans de colectivos 
amigos ou asembleas de ocupas, 
aí non nos van a atopar. 
 
 
Aclaren de que estamos a falar, 
porque isto é o Concello da 
Coruña…. 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Cid, por 
favor. 
 
Señora Cid Castro 
 
…trae unha proposta seria sobre 
un proxecto serio, debe facerse un 
traballo con rigor e non con catro 
liñas e sen dicir absolutamente 
nada, ou quizais con intencións 
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ocultas. Nos gustaría, de verdad, 
que esto lo aclarasen y que 
trabajasen mejor, especialmente, 
en temas tan delicados. Tras casi 
dos años, sería bueno que se 
fueran dando cuenta. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Cid. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la primera moción 
del Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal de Mare Atlántica 
(MA), produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

ocultas. Gustaríanos, de verdade, 
que isto o aclarasen e que 
traballasen mellor, especialmente, 
en temas tan delicados. Tras case 
dous anos, sería bo que se fosen 
dando conta. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Cid. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal de Mare Atlántica 
(MA), producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor ou Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Abstense ou Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
 
Vota a favor ou Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor ou Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
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Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobada a 
moción. 
 
32 – Moción sobre la 
constitución del Consejo de la 
Memoria  Democrática. 
 
 
1. Constituir el Consejo de la 
Memoria Democrática, presidido 
por el alcalde o por quien delegue, 
abierto a la participación de todos 
los grupos municipales, 
asociaciones que trabajen por la 
recuperación de la memoria 
histórica, entidades, 
investigadores e historiadores. 
 
Mostrando un compromiso 
decidido con las víctimas y sus 
familias. 
 
Atendiendo a las demandas de las 
víctimas en términos de verdad, 
estableciendo un mecanismo 
oficial que promueva la 
participación. 
 
2. Crear una Oficina de Atención 
a las Víctimas.  
 
3. Incorporar el Ayuntamiento de 
A Coruña a la Red de Municipios 
por el Acceso a la Justicia de las 
Víctimas del Franquismo, 
impulsada en octubre de 2016 en 
Pamplona con la firma del 
manifiesto municipalista "Verdad, 
justicia y reparación, ya". 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobada a 
moción. 
 
32 - Moción sobre a constitución 
do Consello  da Memoria 
Democrática. 
 
 
1. Constituír o Consello da 
Memoria Democrática, presidido 
polo alcalde ou por quen delegue, 
aberto á participación de todos os 
grupos municipais, asociacións 
que traballen pola recuperación 
da memoria histórica, entidades, 
investigadores e historiadores. 
 
 
Mostrando un compromiso 
decidido coas vítimas e as súas 
familias. 
 
Atendendo ás demandas das 
vítimas en termos de verdade, 
establecendo un mecanismo 
oficial que promova a 
participación. 
 
2. Crear unha Oficina de Atención 
ás Vítimas.  
 
3. Incorporar o Concello da 
Coruña á Rede de Municipios 
polo Acceso á Xustiza das Vítimas 
do Franquismo, impulsada en 
outubro de 2016 en Pamplona coa 
sinatura do manifesto 
municipalista "Verdad, justicia y 
reparación, ya". 
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Presidencia 
 
Moción da Marea Atlántica 
recollendo a iniciativa da Marchas 
da Dignidade. 
 
Señora Fraga. 
 
Segunda.- Moción recogiendo la 
iniciativa de las Marchas de la 
Dignidad. 
 

Intervenciones 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Preséntase para debate  e 
votación ao o seguinte acordo: 
 
Esta Corporación municipal apoya 
a mobilización convocada polas 
Marchas da Dignidade, previstas 
para o próximo 25 de febreiro na 
Coruña e fai un chamamento aos 
veciños e veciñas  deste Concello, 
para participar na mesma. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Antes de nada, como teño tempo, 
que teño unha defensa breve, 
deixar claro que, de novo, se 
acaban de escaquear de facer unha 
condena ao franquismo, os 
compañeiros de Pleno da bancada 
de enfrente. 
 

Presidencia 
 
Moción da Marea Atlántica 
recollendo a iniciativa da 
Marchas da Dignidade. 
 
Señora Fraga. 
 
Segunda.- Moción recollendo a 
iniciativa das Marchas da 
Dignidade. 
 

Intervencións 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Preséntase para debate e 
votación o seguinte acordo: 
 
Esta Corporación municipal 
apoya a mobilización convocada 
polas Marchas da Dignidade, 
previstas para o próximo 25 de 
febreiro na Coruña e fai un 
chamamento aos veciños e 
veciñas  deste Concello, para 
participar na mesma. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Antes de nada, como teño tempo, 
que teño unha defensa breve, 
deixar claro que, de novo, se 
acaban de escaquear de facer 
unha condena ao franquismo, os 
compañeiros de Pleno da bancada 
de enfrente. 
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As Marchas da Dignidade son un 
movemento social que en Galiza 
aglutina, no seu seo, a máis de 60 
organizacións e colectivos, 
sindicais, culturais, sociais e 
políticos do país e, máis de 300 en 
todo o Estado.  
 
As Marchas da Dignidade levan 
máis de tres anos mobilizándose 
na rúa, para esixir o fin das 
políticas que agreden á maioría 
social, golpeada pola chamada 
crise. Ademais, o programa que 
levan as marchas recollen de 
maneira sintética, as principais 
reivindicacións que permitirían 
falar dunha saída democrática á 
crise económica, política e social, 
que vive todo o estado español e 
Europa. Os lemas que deron 
identidade ás marchas, pan, 
traballo e teito, foron 
acompañados dun programa de 
demandas, como as seguintes:  
 
Derrogación das reformas 
laboráis. Defensa das pensións. 
Sanidade  e Educación 100% por 
100% públicas. Non ao pago da 
débeda.Vivenda, alimentación, 
luz, auga e calefacción 
aseguradas. Polos dereitos das 
mulleres, igualdade salarial. 
Recursos suficientes contra as 
violencias machistas. Aborto 
público, libre e gratuito. Un 
sistema público para a atención á 
dependencia. Contra a represión, a 
lei mordaza que encerra e 
sanciona a persoas por loitar e 
expresarse, etcétera. 
 
Durante o período de crise 
económica e de recortes 

As Marchas da Dignidade son un 
movemento social que en Galiza 
aglutina, no seu seo, a máis de 60 
organizacións e colectivos, 
sindicais, culturais, sociais e 
políticos do país e, máis de 300 en 
todo o Estado.  
 
As Marchas da Dignidade levan 
máis de tres anos mobilizándose 
na rúa, para esixir o fin das 
políticas que agreden á maioría 
social, golpeada pola chamada 
crise. Ademais, o programa que 
levan as marchas recollen de 
maneira sintética, as principais 
reivindicacións que permitirían 
falar dunha saída democrática á 
crise económica, política e social, 
que vive todo o estado español e 
Europa. Os lemas que deron 
identidade ás marchas, pan, 
traballo e teito, foron 
acompañados dun programa de 
demandas, como as seguintes:  
 
Derrogación das reformas 
laboráis. Defensa das pensións. 
Sanidade  e Educación 100% por 
100% públicas. Non ao pago da 
débeda.Vivenda, alimentación, 
luz, auga e calefacción 
aseguradas. Polos dereitos das 
mulleres, igualdade salarial. 
Recursos suficientes contra as 
violencias machistas. Aborto 
público, libre e gratuito. Un 
sistema público para a atención á 
dependencia. Contra a represión, 
a lei mordaza que encerra e 
sanciona a persoas por loitar e 
expresarse, etcétera. 
 
Durante o período de crise 
económica e de recortes 
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económicos e sociais, sucederon 
multitude de mobilizacións, desde 
as máis grandes e xeralizadas, a 
outras, máis particulares e 
concretas. Maila que se 
conseguiron numerosas victorias 
parciais, como pode ser, miles de 
vivendas con desafiuzamentos 
paralizados, ERES tumbados ou 
leis enviadas ao lixo, non 
conseguimos alterar a dinámica 
xeral da situación, que é 
sumamente desfavorable,  cun 
saldo de numerosos dereitos 
perdidos e unha precarización 
xeral das condicións de vida.  
 
As Marchas de Dignidade son un 
grande referente dun programa 
rupturista e dun método de 
mobilización pacífico, que cun 
lema básico, asumible por todas e 
todos nós, como é pan, traballo e 
teito, agardemos, logo de 
mobilizar todo o país,  na nosa 
cidade, o vindeiro 25 de febreiro, 
no que teñen prevista esta  
xornada estatal de movilización. 
No que centrada na súa 
reivindicación, na defensa das 
pensións como dereito e non 
como privilexio. Así que, 
esperamos o apoio do Pleno para 
facilitarlle a esas marchas, este 
apoio por parte do Concello.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Fraga. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, desde o Bloque Nacionalista 

económicos e sociais, sucederon 
multitude de mobilizacións, desde 
as máis grandes e xeralizadas, a 
outras, máis particulares e 
concretas. Maila que se 
conseguiron numerosas victorias 
parciais, como pode ser, miles de 
vivendas con desafiuzamentos 
paralizados, ERES tumbados ou 
leis enviadas ao lixo, non 
conseguimos alterar a dinámica 
xeral da situación, que é 
sumamente desfavorable,  cun 
saldo de numerosos dereitos 
perdidos e unha precarización 
xeral das condicións de vida.  
 
As Marchas de Dignidade son un 
grande referente dun programa 
rupturista e dun método de 
mobilización pacífico, que cun 
lema básico, asumible por todas e 
todos nós, como é pan, traballo e 
teito, agardemos, logo de 
mobilizar todo o país,  na nosa 
cidade, o vindeiro 25 de febreiro, 
no que teñen prevista esta  
xornada estatal de mobilización. 
No que centrada na súa 
reivindicación, na defensa das 
pensións como dereito e non como 
privilexio. Así que, esperamos o 
apoio do Pleno para facilitarlle a 
esas marchas, este apoio por 
parte do Concello.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Fraga. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, desde o Bloque Nacionalista 
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Galego imos votar a favor desta 
moción. Estamos dacordo coa 
defensa  das pensións públicas, 
das pensións. Por iso, bueno, no 
seu momento, a CIG e o Bloque 
Nacionalista Galego denunciou a 
reforma laboral do Partido 
Socialista. Por iso, convocou 
daquela, unha folga xeral, porque 
nos parecía un auténtico ataque 
contra a xubilación, contra o 
dereito a ter unha pensión digna. 
Por iso, tamén, hai unhas 
semanas, a CIGA convocou tamén 
en Compostela, unha mobilización 
para unha defensa das pensións 
públicas. Si, das pensións 
públicas, porque nós entendemos 
que non están en risco, senón o 
que hai é unha decisión política, 
que é a  que se pode tomar, que é 
a de, efectivamente, defendelas e 
por iso, imos votar a favor desta 
moción. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Nosotros también vamos a apoyar 
esta moción, porque también  
apoyamos las pensiones públicas. 
Estamos a favor de que las 
pensiones, bueno, sean obra de 
todo y sean recaudadas por todos. 
Somos conscientes  de que 
estamos en un mal momento y que 

Galego imos votar a favor desta 
moción. Estamos dacordo coa 
defensa  das pensións públicas, 
das pensións. Por iso, bo, no seu 
momento, a CIG e o Bloque 
Nacionalista Galego denunciou a 
reforma laboral do Partido 
Socialista. Por iso, convocou 
daquela, unha folga xeral, porque 
nos parecía un auténtico ataque 
contra a xubilación, contra o 
dereito a ter unha pensión digna. 
Por iso, tamén, hai unhas 
semanas, a CIGA convocou tamén 
en Compostela, unha mobilización 
para unha defensa das pensións 
públicas. Si, das pensións 
públicas, porque nós entendemos 
que non están en risco, senón o 
que hai é unha decisión política, 
que é a  que se pode tomar, que é 
a de, efectivamente, defendelas e 
por iso, imos votar a favor desta 
moción. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Nós tamén imos apoiar esta 
moción, porque tamén  apoiamos 
as pensións públicas. Estamos a 
favor de que as pensións, bo, 
sexan obra de todo e sexan 
recadadas por todos. Somos 
conscientes  de que estamos nun 
mal momento e que ese mal 
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ese mal momento lo está pasando, 
pues,  también, nuestros mayores. 
Es cierto, que la troika nos puso 
unas condiciones fastidiadas para 
salir de la crisis y a los que más 
les cuesta, los que más han sufrido 
y padecido esa crisis, es la gente a 
la que más le está costando salir. 
 
Además, sabemos que el señor 
Rajoy, pues, ha retirado un 33% 
de la hucha de las pensiones, para 
pagar esa deuda, de esa crisis que 
no hemos creado la ciudadanía. 
También os quiero recordar que, 
cuando se firmó el Pacto de 
Toledo, allá en el año 95, se 
hablaba de que teníamos que ir 
hacia unas pensiones privadas. 
Resulta, que en el 2009, cuando 
tuvimos la crisis, lo que tuvimos 
que hacer es, con el dinero de las 
pensiones del Estado, tuvimos que 
rescatar las pensiones privadas. 
 
Pero es cierto que, bueno, que está 
la troika, está Europa, pero 
también se puede hacer algo por la 
gente mayor desde la Xunta y 
desde los Concellos. Por ejemplo, 
la Xunta ha paralizado la ley de 
Dependencia, igual que el señor 
Rajoy, una Ley cuyo reto no es 
otro, que atender las necesidades 
de aquellas personas que, por no 
encontrarse en situación de 
especial vulnerabilidad, puede 
alcanzar una mayor autonomía 
personal y ejercer plenamente sus 
derechos de ciudadanía; una ley 
que, además, crea empleo y aquí, 
en el Concello, pues, bueno, los 
planes de empleo brillan por su 
ausencia. Ya no digamos, los 
planes de empleo para la gente 

momento está a pasalo, pois,  
tamén, os nosos maiores. É certo, 
que a troika púxonos unhas 
condicións amoladas para saír da 
crise e aos que máis lles custa, os 
que máis sufriron e padeceron esa 
crise, é a xente á que máis lle está 
custando saír. 
 
Ademais, sabemos que o señor 
Rajoy, pois, retirou un 33% da 
hucha das pensións, para pagar 
esa débeda, desa crise que non 
creamos a cidadanía. Tamén vos 
quero lembrar que, cando se 
asinou o Pacto de Toledo, alá no 
ano 95, falábase de que tiñamos 
que ir cara a unhas pensións 
privadas. Resulta, que no 2009, 
cando tivemos a crise, o que 
tivemos que facer é, co diñeiro 
das pensións do Estado, tivemos 
que rescatar as pensións privadas. 
 
 
Pero é certo que, bo, que está a 
troika, está Europa, pero tamén se 
pode facer algo pola xente maior 
desde a Xunta e desde os 
Concellos. Por exemplo, a Xunta 
paralizou a Lei de Dependencia, 
igual que o señor Rajoy, unha lei 
cuxo reto non é outro, que atender 
as necesidades daquelas persoas 
que, por non atoparse en 
situación de especial 
vulnerabilidade, pode alcanzar 
unha maior autonomía persoal e 
exercer plenamente os seus 
dereitos de cidadanía; unha lei 
que, ademais, crea emprego e 
aquí, no Concello, pois, bo, os 
plans de emprego brillan pola súa 
ausencia. Xa non digamos, os 
plans de emprego para a xente 
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mayor de 50 años o 
especialmente, para las mujeres 
mayores de 50 años.  
 
Y de Xustiza Social, pues, ¡Que 
vamos a decir! Esa gran 
Concejalía que era mejor que no 
hiciera nada, porque siempre mete 
la pata. Por poner dos ejemplos, la 
Renta Social es la medida estrella, 
con 2.000.000 de presupuesto; se 
bajó a 200.000 euros para, al final, 
dar solamente una renta, que aún 
no se cobró. Y este mes nos 
enteramos, como dijeron antes los 
compañeros del PP, de que el 
servicio de tele asistencia, pues, 
ha dejado de servir a esas 400 
personas que servía. 
 
Yo creo, que tenemos que cambiar 
el mundo, pero tenemos que 
cambiar el mundo, a través de 
cambiar la vida y mejorar la vida 
de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno, yo antes de empezar con 
este tema, del apoyo a la Marcha  
da Dignidade, quero facer unha 
serie de precisiones.  
 
Mire, señora Barcón, yo 
comprendo que crea a su 
compañera, pero yo el (…) me lo 

maior de 50 anos ou 
especialmente, para as mulleres 
maiores de 50 anos.  
 
E de Xustiza Social, pois, que 
imos dicir! Esa gran Concellería 
que era mellor que non fixese 
nada, porque sempre mete a pata. 
Por poñer dous exemplos, a 
Renda Social é a medida estrela, 
con 2.000.000 de orzamento; 
baixouse a 200.000 euros para, ao 
final, dar soamente unha renda, 
que aínda non se cobrou. E este 
mes decatámonos, como dixeron 
antes os compañeiros do PP, de 
que o servizo de tele asistencia, 
pois, deixou de servir a esas 400 
persoas que servía. 
 
Eu creo, que temos que cambiar o 
mundo, pero temos que cambiar o 
mundo, a través de cambiar a vida 
e mellorar a vida dos nosos 
cidadáns e cidadás. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Bo, eu antes de empezar con este 
tema, do apoio á Marcha  da 
Dignidade, quero facer unha serie 
de precisións.  
 
Mire, señora Barcón, eu 
comprendo que crea á súa 
compañeira, pero eu o (…) 



226 

 

encontré. Incluso un mapa 
dividido en mi concejalía, donde 
se iban a colocar los tres (…) 
Igual, igual que me encontré a dos 
personas que habían sido 
contratadas por el Partido 
Socialista, para llevar a cabo el 
copago, ese que tanto critican. Por 
cierto, que ustedes dijeron que el 
primer día lo iban a quitar y 
llevamos aquí medio… Y el 
copago, la ayuda a domicilio, 
sigue ahí.  
 
Señora Cameán, le voy a ser 
sincero. Muchas cosas de  las que 
le oí, me dan la misma 
credibilidad que me dio, cuando 
dijo usted, en aquel programa de 
televisión,  en aquel debate, que se 
habían entregado aquellos folletos 
para los desahucios. Al final, era 
mentira, no era verdad. Pues, 
mucho de lo que ha dicho hoy, 
también le digo, me tiene la 
misma credibilidad. 
 
Y señor Sande, me pide usted 
solidaridad; también  se la pido yo 
a usted, también, sobre todo, para 
los cubanos, que están sufriendo 
una dictadura hace muchos años y 
nunca vi un apoyo y, también, por 
supuesto, por los perseguidos 
políticos en Venezuela.  
 
Pero bueno, dicho esto, vamos a 
hablar de la marcha esta de la 
dignidad, que me parece 
importante, porque es en defensa 
del sistema de pensiones y, bueno, 
la verdad, que el sistema de 
pensiones en este país es una gran 
preocupación. De hecho, existe 
una Comisión en el Parlamento, 

atopeimo mesmo un mapa 
dividido na miña concellería, 
onde se ían a colocar os tres (…) 
Igual, igual que me atopei a dúas 
persoas que foran contratadas 
polo Partido Socialista, para 
levar a cabo o copago, ese que 
tanto critican. Por certo, que 
vostedes dixeron que o primeiro 
día íano a quitar e levamos aquí 
medio… E o copago, a axuda a 
domicilio, segue aí.  
 
 
Señora Cameán, voulle ser 
sincero. Moitas cousas das  que 
lle oín, danme a mesma 
credibilidade que me deu, cando 
dixo vostede, naquel programa de 
televisión,  naquel debate, que se 
entregaron aqueles folletos para 
os desafiuzamentos. Ao final, era 
mentira, non era verdade. Pois, 
moito do que dixo hoxe, tamén lle 
digo, tenme a mesma 
credibilidade. 
 
E señor Sande, pídeme vostede 
solidariedade; tamén  lla pido eu 
a vostede, tamén, sobre todo, para 
os cubanos, que están a sufrir 
unha ditadura hai moitos anos e 
nunca vin un apoio e, tamén, por 
suposto, polos perseguidos 
políticos en Venezuela.  
 
Pero bo, dito isto, imos falar da 
marcha esta de a dignidade, que 
me parece importante, porque é 
en defensa do sistema de pensións 
e, bo, a verdade, que o sistema de 
pensións neste país é unha gran 
preocupación. De feito, existe 
unha Comisión no Parlamento, do 
Pacto de Toledo, onde nestes 
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del Pacto de Toledo, donde en 
estos momentos está convocada 
por todos los partidos políticos y 
donde más de 90 expertos y 
personas e instituciones van a 
hablar allí del  futuro de las 
pensiones en este país. Pero yo 
quiero recordar algo. El sistema 
de pensiones en este país  se basa 
principalmente, en la creación de 
trabajo. Cada vez que se crea un 
empleo, encontramos una persona 
que va a cobrar un sueldo, una 
persona que va a pagar IRPF y 
seguramente (…) fijo que una 
persona que va a sostener la 
Seguridad Social. Entonces, yo 
creo que aquí, tenemos que hacer 
una reflexión, desde el punto de 
vista municipal, de este tema. 
 
Mire, el otro día le decía a mi 
portavoz, Rosa Gallego, cuando 
estábamos hablando de la moción 
de confianza que no le 
concedieron, por cierto; que de 
cada millón de euros que se 
invertía, se creaban 18 puestos de 
trabajo directos y 45 puestos de 
trabajo indirectos en esta ciudad. 
Pues, echen ustedes las cuentas; 
echen ustedes la cuentas de los 15 
millones de euros que se 
perdieron ante la inversión 
europea de los EIDUS. ¿Cuántos 
puestos de trabajo se han perdido? 
Echen ustedes las cuentas de los 
7.000.000 que se perdieron en 
Smart City. ¿Cuántos puestos de 
trabajo se han perdido? Echen 
ustedes las cuentas de los 57 
millones que había en el 
presupuesto para invertir en esta 
ciudad y no lo han hecho. Echen 
ustedes las cuentas. Vayan 

momentos está convocada por 
todos os partidos políticos e onde 
máis de 90 expertos e persoas e 
institucións van falar alí do  
futuro das pensións neste país. 
Pero eu quero lembrar algo. O 
sistema de pensións neste país  se 
basa principalmente, na creación 
de traballo. Cada vez que se crea 
un emprego, atopamos unha 
persoa que vai cobrar un soldo, 
unha persoa que vai pagar IRPF e 
seguramente (…) fixo que unha 
persoa que vai soster a 
Seguridade Social. Entón, eu creo 
que aquí, temos que facer unha 
reflexión, desde o punto de vista 
municipal, deste tema. 
 
 
 
Mire, o outro día dicíalle ao meu 
portavoz, Rosa Gallego, cando 
estabamos a falar da moción de 
confianza que non lle concederon, 
por certo; que de cada millón de 
euros que se investía, creábanse 
18 postos de traballo directos e 45 
postos de traballo indirectos nesta 
cidade. Pois, boten vostedes as 
contas; boten vostedes a contas 
dos 15 millóns de euros que se 
perderon ante o investimento 
europeo dos EIDUS. Cantos 
postos de traballo perdéronse? 
Boten vostedes as contas dos 
7.000.000 que se perderon en 
Smart City. Cantos postos de 
traballo perdéronse? Boten 
vostedes as contas dos 57 millóns 
que había no orzamento para 
investir nesta cidade e non o 
fixeron. Boten vostedes as contas. 
Vaian sumando a cantidade de 
persoas que non poden acceder ao 
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sumando la cantidad de personas 
que no pueden acceder al trabajo, 
porque ustedes no crean empleo. 
Incluso, se lo dije siempre, cuando 
no dan una licencia.Detrás de una 
licencia de una obra, hay una 
empresa y unos trabajadores que 
van a cobrar. Pues, echen ustedes 
las cuentas de esa paralización 
que hay en las licencias, para ver 
lo que supone para las personas y, 
sobre todo, lo que supone para el 
sistema este, que ahora vamos a 
defender. 
 
Dicho todo esto, señores del 
Partido Socialista, ustedes no le 
prestaron la confianza y sin 
embargo, están sosteniendo todo 
esto, este desastre de ciudad. 
Tienen que hacer una reflexión. 
Tenemos, a lo mejor, que 
sentarnos a hablar, porque esto no 
puede continuar así. 
 
Y señores de la Marea. Hablan 
ustedes de una Marcha pola 
Dignidade. Yo creo que si 
tuvieran un poco de dignidad, los 
que se marchaban eran ustedes.  
 
Gracias, por su atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 

traballo, porque vostedes non 
crean emprego. Mesmo, llo dixen 
sempre, cando non dan unha 
licenza. Detrás dunha licenza 
dunha obra, hai unha empresa e 
uns traballadores que van cobrar. 
Pois, boten vostedes as contas 
desa paralización que hai nas 
licenzas, para ver o que supón 
para as persoas e, sobre todo, o 
que supón para o sistema este, 
que agora imos defender. 
 
 
 
Dito todo isto, señores do Partido 
Socialista, vostedes non lle 
prestaron a confianza e con todo, 
están a soster todo isto, este 
desastre de cidade. Teñen que 
facer unha reflexión. Temos, se 
cadra, que sentarnos a falar, 
porque isto non pode continuar 
así. 
 
E señores da Marea. Falan 
vostedes dunha Marcha pola 
Dignidade. Eu creo que se tivesen 
un pouco de dignidade, os que se 
marchaban eran vostedes.  
 
Grazas, pola súa atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
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se somete a votación la segunda 
moción presentada por  el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobada a 
moción. 
 
33 – Moción regiendo la 
iniciativa de las Marchas de la 
Dignidad. 
 
Esta corporación municipal apoya 
la movilización convocada por las 
Marchas de la Dignidad prevista 
para el próximo día 25 de febrero 
en A Coruña y hace un 
llamamiento a los vecinos y 
vecinas de este ayuntamiento a 
participar en la misma. 
 
 
 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobada a 
moción. 
 
33 – Moción rellendo a iniciativa 
das Marchas da Dignidade. 
 
 
Esta corporación municipal apoia 
a mobilización convocada polas 
Marchas da Dignidade prevista 
para o próximo día 25 de febreiro 
na Coruña e fai un chamamento 
aos veciños e veciñas deste 
concello a participaren na mesma. 
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Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pasamos ás preguntas de resposta 
oral.  
 
A primeira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego, respecto ás 
actuacións anunciadas nos barrios 
para 2016, pola Concellería de 
Rexeneración Urbana e Dereito á 
Vivenda. 
 
3º.- Preguntas orales 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primera.- Pregunta oral  sobre  
las actuaciones anunciadas  en 
los barrios para 2016 por la 
Concejalía de Regeneración 
urbana y Derecho a la Vivenda. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Podería o Goberno Municipal 
explicar por qué o 95% das 
actuacións anunciadas nos barrios 
para 2016 pola Concellería de 
Rexeneración urbana e Dereito á 
Vivenda non chegaron a 
executarse de xeito completo? 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, señora Veira, sinto decir 
que a súa información é falsa, que 
das 57 obras que anunciamos no 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pasamos ás preguntas de resposta 
oral.  
 
A primeira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego, respecto ás 
actuacións anunciadas nos 
barrios para 2016, pola 
Concellería de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda. 
 
3º.- Preguntas orais 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primeira.- Pregunta oral  sobre  
as actuacións anunciadas  nos 
barrios para 2016 pola 
Concellería de Rexeneración 
urbana e Dereito á Vivenda. 
 

Intervencións 
 

Señora Veira González 
 
Podería o Goberno Municipal 
explicar por qué o 95% das 
actuacións anunciadas nos 
barrios para 2016 pola 
Concellería de Rexeneración 
urbana e Dereito á Vivenda non 
chegaron a executarse de xeito 
completo? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo, señora Veira, sinto decir que 
a súa información é falsa, que das 
57 obras que anunciamos no 
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2016, 12 están executadas, 3 en 
execución, 3 adxudicadas, 22 en 
licitación e o resto están en 
estudio.  
 
A las veintiuna horas y 
dieciocho minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el Excmo. 
Señor Alcalde. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, sinto rectificalo a vostede, 
porque o que teño non son 
informacións. Teño un informe 
feito con fotografías, feitas in situ, 
feitas, pois, no mes de xaneiro, 
non digo, vamos, noutro 
momento. En xaneiro fixemos 
estas fotografías, fumos a cada un 
dos puntos… 
 
A las veintiuna horas y 
dieciocho minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Mourelo Barreiro. 
 
… donde anunciara vostede esas 
actuacións e á parte vostede 
falaba, está na nota de prensa que 
está colgada no (…) do Concello, 
que estas actuacións  van ser 
licitadas, executadas antes do ano 
2017. Queremos actuar en todos 
os barrios, tamén, por suposto, nos 
núcleos históricos, porque 
entendemos que a cidade o 
merece; leva décadas 
demandándoos en que estas 
reclamacións fosen atendidas. 
 
Ben, pois, dígolle, fotos de cada 
un dos sitios; fumos indo a cada 
un dos sitios… 
 

2016, 12 están executadas, 3 en 
execución, 3 adxudicadas, 22 en 
licitación e o resto están en 
estudo.  
 
Ás vinte e unha horas e dezaoito 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o Excmo. Señor Alcalde. 
 
 
Señora Veira González 
 
Pois, sinto rectificalo a vostede, 
porque o que teño non son 
informacións. Teño un informe 
feito con fotografías, feitas in situ, 
feitas, pois, no mes de xaneiro, 
non digo, imos, noutro momento. 
En xaneiro fixemos estas 
fotografías, fumos a cada un dos 
puntos… 
 
Ás vinte e unha horas e dezaoito  
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Mourelo 
Barreiro. 
 
… donde anunciara vostede esas 
actuacións e á parte vostede 
falaba, está na nota de prensa que 
está colgada no (…) do Concello, 
que estas actuacións  van ser 
licitadas, executadas antes do ano 
2017. Queremos actuar en todos 
os barrios, tamén, por suposto, 
nos núcleos históricos, porque 
entendemos que a cidade o 
merece; leva décadas 
demandándoos en que estas 
reclamacións fosen atendidas. 
 
Ben, pois, dígolle, fotos de cada 
un dos sitios; fumos indo a cada 
un dos sitios… 
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A las veintiuna horas y 
diecinueve minutos se ausentan 
del Salón de Sesiones la señora 
Freire Vázquez y el señor Coira 
Andrade. 
 
… Hai tres actuacións realizadas, 
iso é verdade. Niso, vostede dixo 
a verdade, o resto están 
incompletas; hai 13 incompletas e 
o resto están sen facer. Eu non 
dixen sin licitar, dixen sen facer, 
porque vostede anunciou que 
serían licitadas, executadas antes 
de 2017. 
 
Ninguén nega as consecuencias e 
témolas dito en reiteradas 
ocasións, de ter un orzamento 
aprobado tarde, pero certo é, que 
vostede anunciou isto en xullo de 
2016, cando xa tiña o orzamento, 
xa, máis dun mes de vida. E 
vostede non cumpliu co anunciado  
nesa rolda de prensa. Nós, cando 
anunciaron esa rolda de prensa, 
fixemos pública a nosa idea, de 
que estas actuacións daban 
resposta ás necesidades reais e 
que fósemos recollendo polos 
barrios e que introducéramos 
como emenda aos Orzamentos de 
2016. Nós  estabamos dacordo, 
moi ledas e moi ledos, porque se 
fixeran estas actuacións e que, por 
fin, se fixera caso a todas as 
actuacións que nós forámos…, 
todas as necesidades que nós 
forámos recollendo polos barrios 
e, que forámos achegando tamén, 
ao goberno do Partido Popular 
que, por certo, nunca quixo 
facerlles caso. 
 
Pero o certo é, que non foron 

Ás vinte unha horas e dezanove 
minutos auséntanse do Salón de 
Sesións a señora Freire Vázquez 
e o señor Coira Andrade. 
 
 
… Hai tres actuacións realizadas, 
iso é verdade. Niso, vostede dixo a 
verdade, o resto están 
incompletas; hai 13 incompletas e 
o resto están sen facer. Eu non 
dixen sen licitar, dixen sen facer, 
porque vostede anunciou que 
serían licitadas, executadas antes 
de 2017. 
 
Ninguén nega as consecuencias e 
témolas dito en reiteradas 
ocasións, de ter un orzamento 
aprobado tarde, pero certo é, que 
vostede anunciou isto en xullo de 
2016, cando xa tiña o orzamento, 
xa, máis dun mes de vida. E 
vostede non cumpliu co anunciado  
nesa rolda de prensa. Nós, cando 
anunciaron esa rolda de prensa, 
fixemos pública a nosa idea, de 
que estas actuacións daban 
resposta ás necesidades reais e 
que fósemos recollendo polos 
barrios e que introducéramos 
como emenda aos Orzamentos de 
2016. Nós  estabamos dacordo, 
moi ledas e moi ledos, porque se 
fixeran estas actuacións e que, 
por fin, se fixera caso a todas as 
actuacións que nós forámos…, 
todas as necesidades que nós 
forámos recollendo polos barrios 
e, que forámos achegando tamén, 
ao goberno do Partido Popular 
que, por certo, nunca quixo 
facerlles caso. 
 
Pero o certo é, que non foron 
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executadas. Tiña o orzamento. 
Estas medidas non dependían de 
nengún tipo de acordo plenario e, 
ainda así, non se fixeron. Polo 
tanto, bueno, creo que hai que dar 
unha explicación, porque tal e 
como dixeron vostedes nesa rolda 
de prensa, había o plan de gastar 
máis de 22.000.000 de euros nesas 
melloras e queremos saber, bueno, 
onde están esos 22.000.000 de 
euros, que se fixo con eles e que 
se ten pensado facer a partir de 
agora. Nada máis. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, ademais dos números que 
lle veño de dar e, isos tamén son 
empíricos, bueno, pois, ademais 
disto, e sen anuncios 
electoralistas, temos executado 
outras 23 obras, ademais doutras 
dúas en execución,  o que dá 35 
obras executadas dende a nosa 
chegada ao Concello. 5 en 
execución e 22 en licitación.  
 
Isto, cunha man atada á espalda, 
como dixo vostede, que o bloqueo 
constante deste Pleno e as 
dificultades orzamentarias que 
temos, o cal, dende logo, dificulta 
moito o noso traballo. Pero bueno, 
como lle dicía, a verdade é que 
estou bastante decepcionado pola 
falta de rigorosidade do seu 
informe, pola multitude de 
incorrecións que ten e, bueno,  
porque, bueno, creo que non están 
a altura da excelente oposición 
que o BNG fixo no anterior 
mandato, nin a que nos ten 
acostumado vostede. 
 

executadas. Tiña o orzamento. 
Estas medidas non dependían de 
nengún tipo de acordo plenario e, 
ainda así, non se fixeron. Polo 
tanto, bo, creo que hai que dar 
unha explicación, porque tal e 
como dixeron vostedes nesa rolda 
de prensa, había o plan de gastar 
máis de 22.000.000 de euros 
nesas melloras e queremos saber, 
bo, onde están esos 22.000.000 de 
euros, que se fixo con eles e que 
se ten pensado facer a partir de 
agora. Nada máis. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo, ademais dos números que lle 
veño de dar e, isos tamén son 
empíricos, bo, pois, ademais disto, 
e sen anuncios electoralistas, 
temos executado outras 23 obras, 
ademais doutras dúas en 
execución,  o que dá 35 obras 
executadas dende a nosa chegada 
ao Concello. 5 en execución e 22 
en licitación.  
 
Isto, cunha man atada á espalda, 
como dixo vostede, que o bloqueo 
constante deste Pleno e as 
dificultades orzamentarias que 
temos, o cal, dende logo, dificulta 
moito o noso traballo. Pero bo, 
como lle dicía, a verdade é que 
estou bastante decepcionado pola 
falta de rigorosidade do seu 
informe, pola multitude de 
incorrecións que ten e, bo, 
porque, bo, creo que non están a 
altura da excelente oposición que 
o BNG fixo no anterior mandato, 
nin a que nos ten acostumado 
vostede. 
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Bueno, ao fío do informe que 
vostede nos subministrou, 
efectivamente, ou que nos chegou 
a través da prensa, bueno, pois, 
nós elaboramos un contrainforme, 
que non teño ningún problema, 
como sempre fago, en 
subministrarlle  e iso, desa 
maneira, poder resolver a sús 
dúbidas e a súa falta de 
rigorosidade. 
 
E lle vou a poñer un exemplo 
concreto que, creo que é bastante 
gráfico. Hai unha obra da que fala, 
a mellora da accesibilidade nas 
Xubias de Arriba, que dice que 
non está executada. Bueno, teño 
aquí un escrito, un escrito do 10 
de xuño de 2016, do Colexio 
Oficial de Farmacéuticos da 
Provincia da Coruña, porque non 
sei se sabe, que as escaleiras están 
ao carón dunha farmacia, na que 
noutras cousas, no escrito, nos dan 
o agradecemento pola 
construcción dunha “acera en el 
lateral de dicha oficina de 
farmacia; obra ésta que 
contribuirá a mejorar las 
condiciones  de accesibilidad 
para los vecinos de la zona y en 
general, de los usuarios de los 
servicios sanitarios.” 
 
Bueno, esta é unha obra da que 
vostede di  que non está 
executada. Bueno, como digo, nos 
sentamos cando quera, e 
repasamos o informe que teño 
feito e, de aquí vou, 
efectivamente, a falar doutras 
obras que efectivamente, están en 
proxecto ou xa executadas e vou 
facer unha mención ao PP, que eu 

Bo, ao fío do informe que vostede 
nos subministrou, efectivamente, 
ou que nos chegou a través da 
prensa, bo, pois, nós elaboramos 
un contrainforme, que non teño 
ningún problema, como sempre 
fago, en subministrarlle  e iso, 
desa maneira, poder resolver a 
sús dúbidas e a súa falta de 
rigorosidade. 
 
 
E lle vou poñer un exemplo 
concreto que, creo que é bastante 
gráfico. Hai unha obra da que 
fala, a mellora da accesibilidade 
nas Xubias de Arriba, que di que 
non está executada. Bo, teño aquí 
un escrito, un escrito do 10 de 
xuño de 2016, do Colexio Oficial 
de Farmacéuticos da Provincia da 
Coruña, porque non sei se sabe, 
que as escaleiras están ao carón 
dunha farmacia, na que noutras 
cousas, no escrito, nos dan o 
agradecemento pola construcción 
dunha “acera en el lateral de dicha 
oficina de farmacia; obra ésta que 
contribuirá a mejorar las 
condicións  de accesibilidad para 
los vecinos de la zona y en 
general, de los usuarios de los 
servicios sanitarios.” 
 
 
Bo, esta é unha obra da que 
vostede di  que non está 
executada. Bo, como digo, nos 
sentamos cando quera, e 
repasamos o informe que teño 
feito e, de aquí vou, efectivamente, 
a falar doutras obras que 
efectivamente, están en proxecto 
ou xa executadas e vou facer unha 
mención ao PP, que eu creo que 
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creo que lle toca, porque non sei, 
se o PP sabe,  do que son as 
demandas históricas dos barrios. 
Hai outra efectivamente,  que si 
está executada, que é a Rúa Monte 
das Moas no Castrillón. Non sei 
se o lembran, señores e señoras do 
PP, esa obra, na que vostedes se 
trabucaron de zona no 2012. E iso, 
cando tanto falan que coñecen os 
barrios, bueno, pois, non o 
coñecen nin en fotografías. 
Bueno, pois, esa misma obra, 
tamén, os veciños, despois de 
executar a obra, nos mandan unha 
carta e nos dicen, se cuentan por 
décadas el problema de falta de 
pavimentación que veníamos 
padeciendo todos los vecinos y en  
múltiples ocasiones, hemos 
reclamado solución al 
Ayuntamiento, sin haber obtenido 
resultado positivo, hasta que con 
la llegada de ustedes a la 
Corporación, por fin, hemos 
encontrado cumplida respuesta a 
nuestro problema.  
 
Bueno, esta é outra obra das que 
non están executadas. Bueno, 
pois, ademais desta, en Mendaña 
de Neira, non  sei se a coñecen, no 
Birloque; é unha obra que leva sen 
executar dende o 2004. Pasaron 
moitos anos e moitos  
responsables da Corporación por 
este Concello dende aquela. A 
Rúa Montiño do Castrillón, a Rúa 
Meira en Agra do Orzán, a Rúa 
Páramo, tamén en Agra do Orzán, 
Camiño do Correlo en Feáns, 
Camiños en Bens, tamén 
executados, o Camiño de 
Saramelos en Elviña, tamén 
executadas ou en licitación. E 

lle toca, porque non sei, se o PP 
sabe, do que son as demandas 
históricas dos barrios. Hai outra 
efectivamente,  que si está 
executada, que é a Rúa Monte das 
Moas no Castrillón. Non sei se o 
lembran, señores e señoras do PP, 
esa obra, na que vostedes se 
trabucaron de zona no 2012. E 
iso, cando tanto falan que 
coñecen os barrios, bo, pois, non 
o coñecen nin en fotografías. Bo, 
pois, esa misma obra, tamén, os 
veciños, despois de executar a 
obra, nos mandan unha carta e 
nos dicen, se cuentan por décadas 
el problema de falta de 
pavimentación que veníamos 
padeciendo todos los vecinos y en  
múltiples ocasiones, hemos 
reclamado solución al 
Ayuntamiento, sin haber obtenido 
resultado positivo, hasta que con 
la llegada de ustedes a la 
Corporación, por fin, hemos 
encontrado cumplida respuesta a 
nuestro problema.  
 
Bo, esta é outra obra das que non 
están executadas. Bo, pois, 
ademais desta, en Mendaña de 
Neira, non  sei se a coñecen, no 
Birloque; é unha obra que leva 
sen executar dende o 2004. 
Pasaron moitos anos e moitos  
responsables da Corporación por 
este Concello dende aquela. A 
Rúa Montiño do Castrillón, a Rúa 
Meira en Agra do Orzán, a Rúa 
Páramo, tamén en Agra do Orzán, 
Camiño do Correlo en Feáns, 
Camiños en Bens, tamén 
executados, o Camiño de 
Saramelos en Elviña, tamén 
executadas ou en licitación. E 
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todas son obras moi difícil de 
xestionar, obras humildes… 
 
Presidencia 
 
Señor Varela, temos que ir 
acabando. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, si. Remato ahora, Alcaldesa. 
 
E son obras difíciles que non 
dan… obras humildes que non 
dan ningún tipo de rédito 
electoral, porque nós 
efectivamente, traballamos  para 
solucionar as demandas reais dos 
barrios e non para facernos a  foto. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Pasamos entón, á  
pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre as actuacións que se 
están a realizar tralo remate da 
concesión da Compañía de 
Tranvías. 
 
Segunda.- Pregunta oral  sobre  
las actuaciones que se están 
realizando  tras la finalización  
de la concesión de la Compañía 
de Tranvías. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
En que situación se atopan as 
actuacións que está realizando o 
Concelleiro de Mobilidade 

todas son obras moi difícil de 
xestionar, obras humildes… 
 
Presidencia 
 
Señor Varela, temos que ir 
acabando. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, si. Remato ahora, Alcaldesa. 
 
E son obras difíciles que non 
dan… obras humildes que non 
dan ningún tipo de rédito 
electoral, porque nós 
efectivamente, traballamos  para 
solucionar as demandas reais dos 
barrios e non para facernos a  
foto. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Pasamos entón, á  
pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre as actuacións que se 
están a realizar tralo remate da 
concesión da Compañía de 
Tranvías. 
 
Segunda.- Pregunta oral  sobre  
as actuacións que se están 
realizando  tras o remate  da 
concesión da Compañía de 
Tranvías. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 
En que situación se atopan as 
actuacións que está realizando o 
Concelleiro de Mobilidade 
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Sostible e o Goberno Municipal 
tras o remate da concesión 
ourtorgada a Compañía de 
Tranvías  sobre o transporte 
público urbano. 
 
A las veintiuna horas y 
veinticinco minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones  la señora 
Canabal Pérez. 
 
Señor Grandío Díaz 
 
En esta semana estase 
incorporando informes e 
documentación ao expediente que 
se vai remitir á Comisión 
Europea. 
 
Señora Veira González 
 
Entendo, polo tanto, que non se 
fixo ainda, esa consulta, á 
Comisión Europea? 
 
Ben, pois, quixeramos saber se 
non se fixo ainda, esa consulta. 
Teño entendido que antes de 
mitade de ano, vai haber que 
tomar esa decisión, de cómo 
vamos a xestionar o transporte 
público na nosa cidade, se imos 
decidir, pois, realizar unha nova 
concesión e, polo tanto, abrir un 
procedemento de contratación 
novo, ou se pola contra, imos 
decidir, pois, tal e como demanda 
o Bloque Nacionalista Galego, 
xestionar de xeito direto esta 
concesión por parte do Concello 
da Coruña. 
 
É que estamos diante dunha 
oportunidade histórica, de rescatar 
o servizo de transporte público na 

Sostible e o Goberno Municipal 
tras o remate da concesión 
ourtorgada a Compañía de 
Tranvías  sobre o transporte 
público urbano. 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e 
cinco minutos auséntase do 
Salón de Sesións  a señora 
Canabal Pérez. 
 
Señor Grandío Díaz 
 
En esta semana estase 
incorporando informes e 
documentación ao expediente que 
se vai remitir á Comisión 
Europea. 
 
Señora Veira González 
 
Entendo, polo tanto, que non se 
fixo ainda, esa consulta, á 
Comisión Europea? 
 
Ben, pois, quixeramos saber se 
non se fixo ainda, esa 
consulta.Teño entendido que antes 
de mitade de ano, vai haber que 
tomar esa decisión, de cómo 
vamos a xestionar o transporte 
público na nosa cidade, se imos 
decidir, pois, realizar unha nova 
concesión e, polo tanto, abrir un 
procedemento de contratación 
novo, ou se pola contra, imos 
decidir, pois, tal e como demanda 
o Bloque Nacionalista Galego, 
xestionar de xeito direto esta 
concesión por parte do Concello 
da Coruña. 
 
É que estamos diante dunha 
oportunidade histórica, de 
rescatar o servizo de transporte 
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nosa cidade, de facer que as nosas 
veciñas e os nosos veciños deixen 
de ter este transporte público e 
reiteramos, como sempre temos 
dito neste Pleno, que se trata dun 
transporte caro e ineficiente, polas 
necesidades das veciñas e dos 
veciños da nosa cidade. Cremos 
que unha oportunidade histórica, 
como digo, que se ten que tomar 
unha decisión e, polo que vemos, 
pois, ainda non se ten consultado 
á Comisión Europea. Queremos 
saber, se paralelamente a esta 
consulta, se vai, pois, proceder, a 
facer eses estudos para, 
finalmente tomar a decisión de 
xestionar públicamente este 
servizo. 
 
 
Nada máis. 
 
Señor  Díaz Grandío 
 
Vale, bueno, pois, como é sabido 
por todos, o pasado, a última 
Xunta de Goberno do mes de 
novembro, levouse precisamente, 
esa declaración, bueno, esa 
declaración, xurídicamente 
segura, que admite, que permita,  
adoptar esa consulta da Unión 
Europea. 
 
Para facer esa consulta hai que 
conformar un expediente, un 
expediente o máis completo 
posible, que inclúa, efectivamente 
eses informes económicos. Nós 
como administración, temos que 
respectar os procesos e os tempos, 
para poder contratar esa redacción 
do informe económico. Un 
informe económico que ten un 

público na nosa cidade, de facer 
que as nosas veciñas e os nosos 
veciños deixen de ter este 
transporte público e reiteramos, 
como sempre temos dito neste 
Pleno, que se trata dun transporte 
caro e ineficiente, polas 
necesidades das veciñas e dos 
veciños da nosa cidade. Cremos 
que unha oportunidade histórica, 
como digo, que se ten que tomar 
unha decisión e, polo que vemos, 
pois, ainda non se ten consultado 
á Comisión Europea. Queremos 
saber, se paralelamente a esta 
consulta, se vai, pois, proceder, a 
facer eses estudos para, 
finalmente tomar a decisión de 
xestionar públicamente este 
servizo. 
 
Nada máis. 
 
Señor  Díaz Grandío 
 
Vale, bo, pois, como é sabido por 
todos, o pasado, a última Xunta 
de Goberno do mes de novembro, 
levouse precisamente, esa 
declaración, bo, esa declaración, 
xurídicamente segura, que admite, 
que permita,  adoptar esa 
consulta da Unión Europea. 
 
 
Para facer esa consulta hai que 
conformar un expediente, un 
expediente o máis completo 
posible, que inclúa, efectivamente 
eses informes económicos. Nós 
como administración, temos que 
respectar os procesos e os tempos, 
para poder contratar esa 
redacción do informe económico. 
Un informe económico que ten un 
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calado, pois, eu creo, que o 
suficientemente relevante, como 
para facelo con toda a calma, con 
toda a mesura posible.  
 
A las veintiuna horas y 
veintisiete minutos entran en el 
Salón de Sesiones  la señora 
Freire Vázquez y el señor Coira 
Andrade.  
 
Como ben dixo, a mediados de 
ano, ou bueno, antes de mediados 
de ano, hai unha expectativa de xa 
contar, con esa resposta da Unión 
e da Comisión Europea, que nos 
permita adoptar un camiño ou 
outro. Un dos camiños, 
efectivamente é o de contemplar, 
ou ben, ten unha continuación por 
medio dunha concesión, ou 
contemplar a opción da xestión 
directa.  E hai que… 
 
A las veintiuna horas y 
veintiocho minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
… poñer de relevo as dificultades, 
hai que poñelas por diante, as 
dificultades que tiña unha xestión 
directa, por leis, polas diferentes 
leis de racionalización das 
administracións locais; 
dificultades en canto a poder 
asumir un volumen de 
traballadoras que rolda os 250 
traballadores e tamén, unha eiva 
que  ten o actual contrato, a actual 
concesión  e que revirte, que o 
parque móbil remite na empresa 
prestadora do servizo. É dicir, iso 
é unha eiva que pode ter unhas 
consecuencias económicas 

calado, pois, eu creo, que o 
suficientemente relevante, como 
para facelo con toda a calma, con 
toda a mesura posible.  
 
Ás vinte unha horas e vinte sete 
minutos entran no Salón de 
Sesións  a señora Freire Vázquez 
e o señor Coira Andrade.  
 
 
Como ben dixo, a mediados de 
ano, ou bo, antes de mediados de 
ano, hai unha expectativa de xa 
contar, con esa resposta da Unión 
e da Comisión Europea, que nos 
permita adoptar un camiño ou 
outro. Un dos camiños, 
efectivamente é o de contemplar, 
ou ben, ten unha continuación por 
medio dunha concesión, ou 
contemplar a opción da xestión 
directa.  E hai que… 
 
Ás vinte unha horas e vinte oito 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
… poñer de relevo as dificultades, 
hai que poñelas por diante, as 
dificultades que tiña unha xestión 
directa, por leis, polas diferentes 
leis de racionalización das 
administracións locais; 
dificultades en canto a poder 
asumir un volumen de 
traballadoras que rolda os 250 
traballadores e tamén, unha eiva 
que  ten o actual contrato, a 
actual concesión  e que revirte, 
que o parque móbil remite na 
empresa prestadora do servizo. É 
dicir, iso é unha eiva que pode ter 
unhas consecuencias económicas 
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complexas de asumir. Ainda así, o 
que estamos facendo é analizar 
todas as opcións que hai enriba a 
mesa. Xa digo, ou ben a 
concesión, ou unha xestión 
directa.  
 
Dentro dese itinerario marcado, 
hai unha data límite, este ano, que 
é decembro de 2017. Nesa data, o 
Concello da Coruña ten que ter  
clara esta decisión, por que 
camiño pode optar, porque a un 
ano da licitación, hai que publicar 
no documento oficial da Unión 
Europea ese anuncio de licitación, 
no caso de incorrer ou de coller 
este camiño. 
 
O que si que temos claro, como 
Goberno Municipal, é que hai que 
aplicar o principio de cautela, con 
respecto a este tema. Queremos, 
así fixemos e así buscamos, a 
opción da aplicación deste 
regulamento europeo, pero vamos 
a salvagardar, en todo momento, 
os intereses e a estabilidade… 
 
A las veintiuna horas y treinta 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el Excmo. Señor 
Alcalde. 
 
… do Concello. Non seremos nós 
os responsables doutro Someso ou 
doutro Conde de Fenosa, coa 
xestión deste contrato. 
 
Presidencia 
 
Pasamos, entón, a pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego sobre  
como ten pensado actuar o 
Goberno Municipal sobre a 

complexas de asumir. Ainda así, o 
que estamos facendo é analizar 
todas as opcións que hai enriba a 
mesa. Xa digo, ou ben a 
concesión, ou unha xestión 
directa.  
 
Dentro dese itinerario marcado, 
hai unha data límite, este ano, que 
é decembro de 2017. Nesa data, o 
Concello da Coruña ten que ter  
clara esta decisión, por que 
camiño pode optar, porque a un 
ano da licitación, hai que publicar 
no documento oficial da Unión 
Europea ese anuncio de licitación, 
no caso de incorrer ou de coller 
este camiño. 
 
O que si que temos claro, como 
Goberno Municipal, é que hai que 
aplicar o principio de cautela, con 
respecto a este tema. Queremos, 
así fixemos e así buscamos, a 
opción da aplicación deste 
regulamento europeo, pero imos a 
salvagardar, en todo momento, os 
intereses e a estabilidade… 
 
Ás vinte unha horas e trinta 
minutos entra no Salón de 
Sesións o Excmo. Señor Alcalde. 
 
 
… do Concello. Non seremos nós 
os responsables doutro Someso ou 
doutro Conde de Fenosa, coa 
xestión deste contrato. 
 
Presidencia 
 
Pasamos, entón, a pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego sobre  
como ten pensado actuar o 
Goberno Municipal sobre a 
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situación actual de colectivos e 
entidades  e non ter aprobado os 
orzamentos municipais para 2017. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre 
como ha pensado actuar el 
Gobierno Municipal sobre la 
situación actual de los colectivos 
y entidades y no haber 
aprobado los presupuestos 
municipales para 2017. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Si. Como ten pensado actuar o 
Goberno Municipal sobre a 
respecto  das  situacións actuáis 
que están pasando as entidades  e 
asociacións da cidade  cuxa 
actividade para este ano depende 
de ter aprobados os orzamentos 
municipais? 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
A día de hoxe as entidades e 
asociacións están xustificando os 
convenios e subvencións 
nominativas de 2016 e será, a 
partir do fin deste prazo de 
xustificación, que se abordarán as 
novas convocatorias de 
subvencións e se iniciarán os 
trámites dos novos convenios 
nominativos, como vén  sendo 
habitual. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, bueno, esperamos que 
este ano non sexa igual que o 
anterior, e que a aprobación, tal e 
como nós sospeitamos, porque a 

situación actual de colectivos e 
entidades  e non ter aprobado os 
orzamentos municipais para 2017. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre 
como ten pensado actuar o 
Goberno Municipal sobre a 
situación actual dos colectivos e 
entidades  e non ter aprobado os 
orzamentos municipais para 
2017. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 
Si. Como ten pensado actuar o 
Goberno Municipal sobre a 
respecto  das  situacións actuáis 
que están pasando as entidades  e 
asociacións da cidade  cuxa 
actividade para este ano depende 
de ter aprobados os orzamentos 
municipais? 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
A día de hoxe as entidades e 
asociacións están xustificando os 
convenios e subvencións 
nominativas de 2016 e será, a 
partir do fin deste prazo de 
xustificación, que se abordarán as 
novas convocatorias de 
subvencións e se iniciarán os 
trámites dos novos convenios 
nominativos, como vén  sendo 
habitual. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, bo, esperamos que este 
ano non sexa igual que o anterior, 
e que a aprobación, tal e como 
nós sospeitamos, porque a 
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aprobación… 
 
A las veintiuna horas y treinta y 
un minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones la señora Padín 
Fernández y entra el señor 
Mourelo Barreiro. 
 
… tardía do orzamento ten esa 
repercusión sobre a actividade 
diaria das nosas asociacións e 
entidades veciñais, que dependen, 
precisamente,  do apoi económico 
do Concello, entidades que, 
bueno…  
 
Un pouco de silencio que non me 
dou concentrado; xa son moitas 
horas.  
 
Vale, bueno, como digo, entidades 
que se dedican á actividade 
deportiva, actividade socio 
cultural, actividade sociosanitaria, 
etcétera, etcétera, que repercuten 
ademais, de na súa actividade, na 
vida diaria das cidadás e dos 
cidadás da nosa cidade. En 
materia de conciliación, en 
materia de  atención  sanitaria, 
etcétera, etcétera. Témolo dito en 
moitas ocasións neste Pleno, 
entidades que realizan un 
verdadeiro, unha verdadeira 
xestión de servizo público, ainda 
que  non o faga a propia 
administración (…). 
 
Queremos saber, se as entidades 
se van a volver a ver, pois, nunha 
situación tan dificultosa, como a 
que pasaron o ano pasado, coa 
tardía aprobación dos orzamentos, 
pero tamén, bueno, coa tardía 
asinatura dos convenios 

aprobación… 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e 
un minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora Padín 
Fernández e entra o señor 
Mourelo Barreiro. 
 
… tardía do orzamento ten esa 
repercusión sobre a actividade 
diaria das nosas asociacións e 
entidades veciñais, que dependen, 
precisamente,  do apoi económico 
do Concello, entidades que, bo…  
 
 
Un pouco de silencio que non me 
dou concentrado; xa son moitas 
horas.  
 
Vale, bo, como digo, entidades 
que se dedican á actividade 
deportiva, actividade socio 
cultural, actividade 
sociosanitaria, etcétera, etcétera, 
que repercuten ademais, de na 
súa actividade, na vida diaria das 
cidadás e dos cidadás da nosa 
cidade. En materia de 
conciliación, en materia de  
atención sanitaria, etcétera, 
etcétera. Témolo dito en moitas 
ocasións neste Pleno, entidades 
que realizan un verdadeiro, unha 
verdadeira xestión de servizo 
público, ainda que  non o faga a 
propia administración (…). 
 
Queremos saber, se as entidades 
se van a volver a ver, pois, nunha 
situación tan dificultosa, como a 
que pasaron o ano pasado, coa 
tardía aprobación dos 
orzamentos, pero tamén, bo, coa 
tardía asinatura dos convenios 
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nominativos, porque o certo é , xa 
se comentou antes, noutro 
momento, certo que hai entre as 
que o pasaron verdadeiramente 
mal, que tiveron que mesmo, pois, 
acudir a créditos e, isto non é unha 
invención, é unha realidade, a 
créditos persoais para poder seguir 
realizando esa actividade.  
 
Gustaríame, que aquí, todos os 
Grupos Políticos fixéramos unha 
reflexión, sobre as repercusións de 
ter os orzamentos en tempo, 
porque ao final, pois, estamos 
falando da vida diaria das 
coruñesas e dos coruñeses. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Como dicía, estamos 
actualmente en prazo de 
xustificación. Ninguén quere que 
aconteza efectivamente, o que está 
trasladando a señora Veira. E este 
Goberno Municipal se preocupa 
de que as entidades sociais da 
cidade, que precisan dos 
convenios de subvencións para 
poder relizar correctamente a súa 
actividade e, especialmente, 
daquelas que fan accións que 
cubren, como ben dicía, carencias 
que as administracións non fan, 
como son as entidades socio 
sanitarias, ou outras que xa 
mencionou a señora Veira; como 
non paramos de repetir,, este 
Goberno Municipal entende que o 
sistema de convenios nominativos 
ten que ir mudando gradualmente, 
cara a un  sistema de concorrencia 
competitiva, con criterios 
obxectivos e congruente coa Lei 
de Subvencións, evitando así,  o 

nominativos, porque o certo é , xa 
se comentou antes, noutro 
momento, certo que hai entre as 
que o pasaron verdadeiramente 
mal, que tiveron que mesmo, pois, 
acudir a créditos e, isto non é 
unha invención, é unha realidade, 
a créditos persoais para poder 
seguir realizando esa actividade.  
 
Gustaríame, que aquí, todos os 
Grupos Políticos fixéramos unha 
reflexión, sobre as repercusións 
de ter os orzamentos en tempo, 
porque ao final, pois, estamos 
falando da vida diaria das 
coruñesas e dos coruñeses. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Como dicía, estamos 
actualmente en prazo de 
xustificación. Ninguén quere que 
aconteza efectivamente, o que está 
trasladando a señora Veira. E 
este Goberno Municipal se 
preocupa de que as entidades 
sociais da cidade, que precisan 
dos convenios de subvencións 
para poder relizar correctamente 
a súa actividade e, especialmente, 
daquelas que fan accións que 
cubren, como ben dicía, carencias 
que as administracións non fan, 
como son as entidades socio 
sanitarias, ou outras que xa 
mencionou a señora Veira; como 
non paramos de repetir, este 
Goberno Municipal entende que o 
sistema de convenios nominativos 
ten que ir mudando gradualmente, 
cara a un  sistema de 
concorrencia competitiva, con 
criterios obxectivos e congruente 
coa Lei de Subvencións, evitando 
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sostemento dun sistema clientelar, 
que sirve para  que determinadas 
forzas políticas utilicen ás 
entidades políticamente, como 
veñen facendo, nalgúns casos. 
Ante a posible continuidade da 
prórroga de orzamentos, dicir, que 
na prórroga,… 
 
 
A las veintiuna horas y treinta y 
tres minutos entra en el Salón 
de Sesiones la Señora Canabal 
Pérez. 
 
… como poden ver nos informes 
con respecto a 2016, prorrógase 
todo, salvo (…) euros, 
correspondentes a convenios coa 
UDC,  que esperamos poder 
resolver na aprobación de 
orzamentos, produzase esta como 
se produza.  
 
Polo tanto, ante unha prórroga 
orzamentaria, estamos en 
situación de poder sacar as 
subvencións de concorrencia 
competitiva das diferentes áreas. 
Tamén, se podería traballar nos 
convenios nominativos, xa que a 
cantidade destinada no 2016 está 
prorrogada. Iso haberá que  traer a 
Pleno,  os destinos desas 
cantidades, a través de 
modificativos. Esperamos, nese  
momento e  aquí chamo, igual que 
a señora Veira, á 
responsabilidade, que nese 
momento contemos co apoio do 
Pleno, para poder sacar, canto 
antes adiante, esas partidas 
destinadas, sobre todo, ao sector 
socio sanitario da cidade e aquelas 
outras, que cumprindo coa Lei de 

así,  o sostemento dun sistema 
clientelar, que sirve para  que 
determinadas forzas políticas 
utilicen ás entidades 
políticamente, como veñen 
facendo, nalgúns casos. Ante a 
posible continuidade da prórroga 
de orzamentos, dicir, que na 
prórroga,… 
 
Ás vinte unha horas e trinta e 
tres minutos entra no Salón de 
Sesións a Señora Canabal Pérez. 
 
 
… como poden ver nos informes 
con respecto a 2016, prorrógase 
todo, salvo (…) euros, 
correspondentes a convenios coa 
UDC,  que esperamos poder 
resolver na aprobación de 
orzamentos, produzase esta como 
se produza.  
 
Polo tanto, ante unha prórroga 
orzamentaria, estamos en 
situación de poder sacar as 
subvencións de concorrencia 
competitiva das diferentes áreas. 
Tamén, se podería traballar nos 
convenios nominativos, xa que a 
cantidade destinada no 2016 está 
prorrogada. Iso haberá que  traer 
a Pleno,  os destinos desas 
cantidades, a través de 
modificativos. Esperamos, nese  
momento e  aquí chamo, igual que 
a señora Veira, á 
responsabilidade, que nese 
momento contemos co apoio do 
Pleno, para poder sacar, canto 
antes adiante, esas partidas 
destinadas, sobre todo, ao sector 
socio sanitario da cidade e 
aquelas outras, que cumprindo 
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Subvencións teñan un carácter 
excepcional, acrediten razóns de 
interese público, social, 
económico, humanitario, ou 
outras debidamente xustificadas, 
que dificulten a súa convocatoria 
pública. 
 
Con respecto aos orzamentos do 
2017 e xa remato, presentadas 
polo Grupo de Goberno, destacar 
que na maioría das áreas, 
aumentan as partidas destinadas a 
concorrencia competitiva. En 
Cultura se pasa de 120.000 a  
200.000. Emprego e Economía 
Social mantén a cantidade de 
2015, pero de libre concorrencia, 
unha das áreas na que é máis 
clamoroso o uso clientelar dos 
convenios. Xustiza Social e 
Coidados aposta pola 
concorrencia competitiva e reduce 
algúns convenios, pola aparición 
de novos programas de xestión, 
como por exemplo, o convenio A 
Flote da Fundación Emalcsa. 
Igualdade e Diversidade manten 
os convenios de 2015 e abre novas 
líneas de concorrencia 
competitiva, etcétera. 
 
Entón, bueno, chama, 
efectivamente, á responsabilidade 
de cando veñan eses modificativos 
(…) (…) que todos vexamos que 
entidades son importantes. 
 
A las veintiuna horas y  treinta 
y cinco minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Gallego Neira. 
 
PREGUNTAS ORALES  DEL 
GRUPO  MUNICIPAL DEL 

coa Lei de Subvencións teñan un 
carácter excepcional, acrediten 
razóns de interese público, social, 
económico, humanitario, ou 
outras debidamente xustificadas, 
que dificulten a súa convocatoria 
pública. 
 
Con respecto aos orzamentos do 
2017 e xa remato, presentadas 
polo Grupo de Goberno, destacar 
que na maioría das áreas, 
aumentan as partidas destinadas 
a concorrencia competitiva. En 
Cultura se pasa de 120.000 a  
200.000. Emprego e Economía 
Social mantén a cantidade de 
2015, pero de libre concorrencia, 
unha das áreas na que é máis 
clamoroso o uso clientelar dos 
convenios. Xustiza Social e 
Coidados aposta pola 
concorrencia competitiva e reduce 
algúns convenios, pola aparición 
de novos programas de xestión, 
como por exemplo, o convenio A 
Flote da Fundación Emalcsa. 
Igualdade e Diversidade manten 
os convenios de 2015 e abre 
novas líneas de concorrencia 
competitiva, etcétera. 
 
Entón, bo, chama, efectivamente, 
á responsabilidade de cando 
veñan eses modificativos (…) (…) 
que todos vexamos que entidades 
son importantes. 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e 
cinco minutos auséntase do 
Salón de Sesiones a señora 
Gallego Neira. 
 
PREGUNTAS ORAIS  DO 
GRUPO  MUNICIPAL DO 
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PARTIDO SOCIALISTA 
(PSdeG-PSOE) 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do  Partido Socialista de 
Galicia-PSOE sobre alleamento 
da Solana. 
 
Primera.- Pregunta oral sobre 
la enajenación de la Solana. 
 

Intervenciones 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Qué actuaciones se han realizado 
ante la Autoridad Portuaria tras la 
aprobación en el Pleno de la 
moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista y apoyada 
por la Marea Atlántica y el PP? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Despois da aprobación en Pleno 
das tres mocións que defendían a 
titularidade pública dos terreos da 
Solana, temos comezado as 
negociacións coa Autoridade 
Portuaria e Portos do Estado. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno. Nos gustaría saber qué 
actuaciones son y también, que 
informara en el Pleno, para que 
así lo supiera toda la ciudadanía, a 
qué acuerdos o principios de 
acuerdos se llegó en la reunión 
que se celebró el pasado 27 de 

PARTIDO SOCIALISTA 
(PSdeG-PSOE) 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do  Partido Socialista de 
Galicia-PSOE sobre alleamento 
dá Solana. 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre o 
alleamento da Solana. 
 

Intervencións 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Que actuacións realizáronse ante 
a Autoridade Portuaria tras a 
aprobación no Pleno da moción 
presentada polo Grupo Municipal 
Socialista e apoiada pola Marea 
Atlántica e o PP? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Despois da aprobación en Pleno 
das tres mocións que defendían a 
titularidade pública dos terreos 
da Solana, temos comezado as 
negociacións coa Autoridade 
Portuaria e Portos do Estado. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo. Gustaríanos saber que 
actuacións son e tamén, que 
informase no Pleno, para que así 
o soubese toda a cidadanía, a que 
acordos ou principios de acordos 
chegouse na reunión que se 
celebrou o pasado 27 de xaneiro 
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enero, entre este Gobierno y 
Puertos del Estado. 
 
Porque normalmente, la mayoría 
de la información que nos llega de 
ustedes es a través de la prensa. El 
Grupo Socialista ha recibido más 
información del Gobierno 
Municipal, a través del concejal 
de ustedes, Xiao Varela, en el 
debate del Coruñés Opina, que en 
cualquiera de las comisiones, 
preguntas realizadas, o aquí, en el 
Pleno. 
 
Y sí nosotros le vamos a 
acompañar, vamos a apoyar al 
Gobierno Municipal, en todas las 
actuaciones que haga para 
recuperar los terrenos para el uso 
público, pero para ello, es 
necesario que tengamos 
información, que sepamos qué es 
lo que está pasando y que no nos 
la hurten. Porque nos han llegado 
noticias, al grupo municipal, que 
los terrenos de la Solana y el 
Hotel Finisterre le van a costar al 
ciudad 10.000.000.¿Es eso cierto? 
Vemos que es un precio excesivo, 
que Puertos del Estado y el 
gobierno del  señor Rajoy  pueden 
pedirle esa cantidad a una 
empresa privada, pero no a la 
ciudad. No se puede hacer ese 
juego especulativo a la ciudad.  
 
Y el Gobierno Municipal debe 
renegociar los convenios firmados 
con Fomento, ya, sobre la (…) de 
los terrenos liderados en nuestro 
puerto, tal y como, se aprobó hace 
algunos meses y también, por 
segunda vez, el mes pasado, aquí, 
en  este salón.  

entre, este Goberno e Portos do 
Estado. 
 
Porque normalmente, a maioría 
da información que nos chega de 
vostedes é a través da prensa. O 
Grupo Socialista ten recibido 
máis información do Goberno 
Municipal, a través do concelleiro 
de vostedes, Xiao Varela, no 
debate do Coruñés Opina, que en 
calquera das comisións, 
preguntas realizadas, ou aquí, no 
Pleno. 
 
E si, nós ímoslle a acompañar, 
imos apoiar ao Goberno 
Municipal, en todas as actuacións 
que faga para recuperar os 
terreos para o uso público, pero 
para iso, é necesario que teñamos 
información, que saibamos que é 
o que está a pasar e que non nola 
furten. Porque nos chegaron 
noticias, ao grupo municipal, que 
os terreos da Solana e o Hotel 
Finisterre vanlle a custar ao 
cidade 10.000.000. É iso certo? 
Vemos que é un prezo excesivo, 
que Portos do Estado e o goberno 
do señor Rajoy  poden pedirlle 
esa cantidade a unha empresa, 
privada, pero non á cidade. Non 
se pode facer ese xogo 
especulativo á cidade.  
 
 
E o Goberno Municipal debe 
renegociar os convenios asinados 
con Fomento, xa, sobre a (…)dos 
terreos liderados no noso porto, 
tal e como, se aprobou hai algúns 
meses e tamén, por segunda vez, o 
mes pasado, aquí, neste  salón.  
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Debe pedirse a la convocatoria de 
la Comisión de Seguimiento, 
prevista en los convenios, para 
evaluar la situación actual y la 
previsión de ordenación de los 
terrenos, así como la concertación 
de las nuevas fórmulas de (…) del 
Puerto Exterior. 
 
Reiteramos la necesidad de 
concretar unos nuevos términos de 
los convenios firmados en su día, 
sobre el destino y uso de los 
terrenos portuarios. Creemos, que 
es mejor que se acompañen de 
todos y todos para ese camino. 
Será más fácil conseguir,  que los 
terrenos de la fachada marítima 
sean de uso público para la 
ciudad. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, curiosa pregunta e 
reivindicación do partido que 
estaba detrás dos convenios no 
2004. Por refrescarlles a memoria, 
un convenio na zona un (…) 
Calvo Sotelo, se plantexaban 
50.000 metros cadrados de 
terciario e, na zona dous, en San 
Diego, 4.000 novas vivendas en 
edificios mastodónticos  de até 10  
plantas. Bueno, pois, que agora 
veñan de adalides da defensa do 
público, pois, é curioso.  En 
calquera caso, celebrámolo e 
esperamos que nos acompañen, 
efectivamente, nesta nosa 
reivindicación. 
 
A las veintiuna horas y treinta y 
ocho minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Padín 

 
Debe pedirse á convocatoria da 
Comisión de Seguimento, prevista 
nos convenios, para avaliar a 
situación actual e a previsión de 
ordenación dos terreos, así como 
a concertación das novas 
fórmulas de (…) do Porto 
Exterior. 
 
Reiteramos a necesidade de 
concretar uns novos termos dos 
convenios asinados no seu día, 
sobre o destino e uso dos terreos 
portuarios. Cremos, que é mellor 
que se acompañen de todos e 
todos para ese camiño. Será máis 
fácil conseguir,  que os terreos da 
fachada marítima sexan de uso 
público para a cidade. 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo, curiosa pregunta e 
reivindicación do partido que 
estaba detrás dos convenios no 
2004. Por refrescarlles a 
memoria, un convenio na zona un 
(…) Calvo Sotelo, se plantexaban 
50.000 metros cadrados de 
terciario e, na zona dous, en San 
Diego, 4.000 novas vivendas en 
edificios mastodónticos  de até 10  
plantas. Bo, pois, que agora 
veñan de adalides da defensa do 
público, pois, é curioso.  En 
calquera caso, celebrámolo e 
esperamos que nos acompañen, 
efectivamente, nesta nosa 
reivindicación. 
 
Ás vinte unha horas e trinta e 
oito minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Padín 
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Fernández. 
 
Bueno, con respecto ao tema de 
información. Saben que estou 
sempre accesible e falo a miúdo, 
cando… coa concelleira Neira, 
cando me chama e me pregunta. 
Bueno, nese sentido, eu creo que é 
erróneo o plantexamento que fai, 
porque non temos nengún 
problema en trasladar e compartir 
información.  
 
Tres datos importantes a este 
respecto e eu creo que é 
importante contextualizar. Esta 
cuestión da Solana que, por certo, 
foi paralizada, a privatización, por 
este Goberno Municipal e, a súa 
posición  no Consello de 
Administración da Autoridade 
Portuaria. Empeza xa, hai moitos 
anos, coa desafectación no 99, nos 
terreos tanto da Mariña como da 
Solana-Finisterre. Pero hai un 
feito importante e o señor 
Fernández Prado xa non está para 
poder escoitar, pois, esas 
bondades, que ese cambiazo no 
PXOM 2012, no que con 
nocturnidade e alevosía se pasa de 
público a privado, abrindo a porta 
á privatización deses terreos. 
Despois, temos, efectivamente, a 
lamentable actuación da 
Autoridade Portuaria, con esa 
intención de privatizar o suelo, 
bueno, representada 
especialmente  polo seu presidente 
e  tamén, apoiada polos 
representantes do Partido Popular 
que estaba no Consello de 
Administración, que facilitou o 
inicio da privatización dos terreos. 
Bueno, por sorte o PP se deu 

Fernández. 
 
Bo, con respecto ao tema de 
información. Saben que estou 
sempre accesible e falo a miúdo 
cando… coa concelleira Neira, 
cando me chama e me pregunta. 
Bo, nese sentido, eu creo que é 
erróneo o plantexamento que fai, 
porque non temos nengún 
problema en trasladar e 
compartir información.  
 
Tres datos importantes a este 
respecto e eu creo que é 
importante contextualizar. Esta 
cuestión da Solana que, por certo, 
foi paralizada, a privatización, 
por este Goberno Municipal e, a 
súa posición  no Consello de 
Administración da Autoridade 
Portuaria. Empeza xa, hai moitos 
anos, coa desafectación no 99, 
nos terreos tanto da Mariña como 
da Solana-Finisterre. Pero hai un 
feito importante e o señor 
Fernández Prado xa non está 
para poder escoitar, pois, esas 
bondades, que ese cambiazo no 
PXOM 2012, no que con 
nocturnidade e alevosía se pasa 
de público a privado, abrindo a 
porta á privatización deses 
terreos. Despois, temos, 
efectivamente, a lamentable 
actuación da Autoridade 
Portuaria, con esa intención de 
privatizar o chan, bo, 
representada especialmente  polo 
seu presidente e  tamén, apoiada 
polos representantes do Partido 
Popular que estaba no Consello 
de Administración, que facilitou o 
inicio da privatización dos 
terreos. Bo, por sorte o PP se deu 
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conta do error descomunal que 
estaba cometendo… 
 
A las veintiuna hora y cuarenta 
minutos  entra en el Salón de 
Sesiones el señor Fernández 
Prado 
 
… e a señora Bea Mato, bueno, 
sendo consciente do seu erro, 
pois, reculou. Eu creo, dende 
logo, que non era unha boa carta 
de presentación para unha 
aspirante, chegar como experta 
privatizadora ao Concello e 
bueno, me imaxino que o PP se 
deu conta do erro que estaba 
cometendo e, por iso, rectificaron. 
 
Bueno, pois, a partir de aí, 
efectivamente abrimos 
negociacións co director da 
Autoridade Portuaria, co 
Presidente da Autoridade 
Portuaria e o Presidente de Portos 
do Estado, Pepe Llorca que (…) 
cada vez que vén aquí, pois, as 
cousas se facilitan. É curioso, que 
teña que vir xente de fóra a 
axudarnos, a  interlocutar con 
outras administracións, pero 
bueno, que en fin, finalmente 
nunhas últimas xuntanzas nas que 
estivo presente o Alcalde, pois, 
tiveron a ben, respectar a oferta 
inicial do Concello, de facerse co 
equipamento, polo valor de 
tasación que, en principio, pois, 
como saben, é  1,4 millóns, como 
estaba anunciado dende o 
principio. Bueno, querían abrir a 
porta a especulación, nós (…) o 
proceso e seguiremos traballando, 
para garantir a titularidade de 
xestión pública da Solana e os 

conta do error descomunal que 
estaba cometendo… 
 
Ás vinte unha hora e coarenta 
minutos  entra no Salón de 
Sesións o señor Fernández Prado 
 
 
… e a señora Bea Mato, bo, sendo 
consciente do seu erro, pois, 
reculou. Eu creo, dende logo, que 
non era unha boa carta de 
presentación para unha aspirante, 
chegar como experta 
privatizadora ao Concello e bo, 
me imaxino que o PP se deu conta 
do erro que estaba cometendo e, 
por iso, rectificaron. 
 
Bo, pois, a partir de aí, 
efectivamente abrimos 
negociacións co director da 
Autoridade Portuaria, co 
Presidente da Autoridade 
Portuaria e o Presidente de 
Portos do Estado, Pepe Llorca 
que (…) cada vez que vén aquí, 
pois, as cousas se facilitan. É 
curioso, que teña que vir xente de 
fóra a axudarnos, a  interlocutar 
con outras administracións, pero 
bo, que en fin, finalmente nunhas 
últimas xuntanzas nas que estivo 
presente o Alcalde, pois, tiveron a 
ben, respectar a oferta inicial do 
Concello, de facerse co 
equipamento, polo valor de 
taxación que, en principio, pois, 
como saben, é  1,4 millóns, como 
estaba anunciado dende o 
principio. Bo, querían abrir a 
porta a especulación, nós (…) o 
proceso e seguiremos traballando, 
para garantir a titularidade de 
xestión pública da Solana e os 
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terreos dos peiraos interiores. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. Pregunta do Partido 
Socialista de Galicia-PSOE sobre 
situación do túnel do Parrote. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
la situación del túnel del 
Parrote. 
 

Intervenciones 
 
Señora Neira Fernández 
 
¿En qué situación se encuentra el 
túnel del Parrote tras las nuevas 
filtraciones de agua producidas y 
que soluciones se van a adoptar? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Actualmente o túnel está 
operativo. 
 
A las veintiuna horas y cuarenta 
y un minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Me lo pone difícil para la réplica, 
yo que no soy de traer las réplicas 
escritas. Me lo pone realmente 
difícil.  
 
Yo, en estos tiempos de 
originalidad en la política que 
vivimos y que ha sido recordada 
en numerosas ocasiones, en este 

terreos dos peiraos interiores. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. Pregunta do Partido 
Socialista de Galicia-PSOE sobre 
situación do túnel do Parrote. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre a 
situación do túnel do Parrote. 
 
 

Intervencións 
 
Señora Neira Fernández 
 
En que situación atópase o túnel 
do Parrote tras as novas 
filtracións de auga producidas e 
que solucións se van a adoptar? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Actualmente o túnel está 
operativo. 
 
Ás vinte e unha horas e corenta e 
un minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora Veira 
González. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Ponmo difícil para a réplica, eu 
que non son de traer as réplicas 
escritas. Ponmo realmente difícil.  
 
 
Eu, nestes tempos de 
orixinalidade na política que 
vivimos e que foi lembrada en 
numerosas ocasións, neste Pleno, 
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Pleno, por compañeros  concejales 
del Partido Popular, yo voy a 
hacer una sugerencia que, 
seguramente caerá en saco roto. 
Seguramente, sería interesante 
también, esa famosa modificación 
del ROM, para poderle hacer 
preguntas al grupo político, que a 
lo largo de este Pleno, se ha 
erigido en el garante de la 
gobernabilidad de esta ciudad y  
de que las cosas vayan bien. 
Porque realmente esta pregunta, 
yo se la formulo al Gobierno, que 
es realmente quien gobierna y 
quien tiene la responsabilidad en 
este momento, pero a nadie se les 
olvida, que realmente lo que está 
sucediendo con las filtraciones del 
túnel de Parrote, tiene mucho que 
ver con ustedes. Yo, hoy, 
buscando documentación al 
respecto, encuentro una nota que 
el Partido Socialista remite a la 
prensa, después de una serie de 
preguntas escritas que a ustedes se 
les hicieron, en marzo del 2015 y 
que realmente, las respuestas es 
mejor no traer aquí, porque mi 
tiempo  es limitado y yo soy de las 
que me enrollo. Donde el PSOE 
critica que ustedes efectuaran ese 
adelanto en la finalización de las 
obras del túnel del Parrote. Túnel 
de referencia, de las obras 
arquitectónicas, como un día dijo 
la señora Begoña Freire en un 
canal de radio, que bueno, era una 
obra de…, arquitectónica de 
referencia, poco menos, que a la 
altura de las pirámides de Egipto. 
Y vemos lo que traen. Nos 
encontramos con que ya, en aquel 
momento, le dijimos que 
efectivamente, se estaba 

por compañeiros  concelleiros do 
Partido Popular, eu vou facer 
unha suxestión que, seguramente 
caerá en saco roto. Seguramente, 
sería interesante tamén, esa 
famosa modificación do ROM, 
para poderlle facer preguntas ao 
grupo político, que ao longo deste 
Pleno, erixiuse no garante da 
gobernabilidade desta cidade e  
de que as cousas vaian ben. 
Porque realmente esta pregunta, 
eu formúlolla ao Goberno, que é 
realmente quen goberna e quen 
ten a responsabilidade neste 
momento, pero a ninguén se lles 
esquece, que realmente o que está 
a suceder coas filtracións do túnel 
de Parrote, ten moito que ver con 
vostedes. Eu, hoxe, buscando 
documentación respecto diso, 
atopo unha nota que o Partido 
Socialista remite á prensa, 
despois dunha serie de preguntas 
escritas que a vostedes 
fixéronselles, en marzo do 2015 e 
que realmente, as respostas é 
mellor non traer aquí, porque o 
meu tempo  é limitado e eu son 
das que me enrolo. Onde o PSOE 
critica que vostedes efectuasen 
ese adianto na finalización das 
obras do túnel do Parrote. Túnel 
de referencia, das obras 
arquitectónicas, como un día dixo 
a señora Begoña Freire nunha 
canle de radio, que bo, era unha 
obra de…, arquitectónica de 
referencia, pouco menos, que á 
altura das pirámides de Exipto. E 
vemos o que traen. Atopámonos 
con que xa, naquel momento, 
dixémoslle que efectivamente, se 
estaba denunciando por parte dos 
técnicos, que había importante 
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denunciando por parte de los 
técnicos, que había importante 
problemas a la hora de estar 
ejecutado y que seguramente, iban 
a tener problemas con las 
filtraciones. Está aquí y estará 
seguramente en sus correos 
electrónicos y en la hemeroteca. 
 
Yo pregunto, por tanto, 
efectivamente. ¿Qué pasa con ese 
contrato de mantenimiento, que 
tiene responsabilidad, 
indudablemente, el Gobierno de la 
Marea, de sacar adelante y de 
traer y que, parece ser, que está 
prácticamente finalizado? No van 
sin tiempo, tampoco; no va sin 
tiempo. Pero realmente aquí, nos 
encontramos con un problema, 
que se produce por la prisa que a 
ustedes les dio. Ponerse a trabajar 
de noche y para sacar adelante ese 
túnel y fundamentalmente, porque 
ustedes se marcharon,  dejando un 
pliego que estaba perfectamente 
redactado, seguramente, para 
sacar un contrato de 
mantenimiento perfectamente 
redactado para ustedes, pero que 
no sacaron, no sacaron, porque 
indudablemente la cuantía era 
suficientemente alta. Estamos 
hablando de algo más de 400.000 
euros y, bueno, en aquel momento 
en que se estaba criticando ese 
tipo de obras faraónicas y ese 
dinero que ustedes estaban 
invirtiendo en esa parte de las 
obras de la ciudad, en un 
momento de crisis económica 
como la que había, pues, no era, 
desde luego, lo más ético, desde el 
punto de vista político, desde 
nuestro punto de vista político. 

problemas á hora de estar 
executado e que seguramente, ían 
ter problemas coas filtracións. 
Está aquí e estará seguramente 
nos seus correos electrónicos e na 
hemeroteca. 
 
 
 
Eu pregunto, por tanto, 
efectivamente, que pasa con ese 
contrato de mantemento, que ten 
responsabilidade, 
indubidablemente, o Goberno da 
Marea, de sacar adiante e de 
traer e que, parece ser, que está 
practicamente finalizado?Non van 
sen tempo, tampouco; non vai sen 
tempo. Pero realmente aquí, 
atopámonos cun problema, que se 
produce pola présa que a vostedes 
deulles. Poñerse a traballar de 
noite e para sacar adiante ese 
túnel e fundamentalmente, porque 
vostedes marcháronse,  deixando 
un prego que estaba 
perfectamente redactado, 
seguramente, para sacar un 
contrato de mantemento 
perfectamente redactado para 
vostedes, pero que non sacaron, 
non sacaron, porque 
indubidablemente a contía era 
suficientemente alta. Estamos a 
falar de algo máis de 400.000 
euros e, bo, naquel momento en 
que se estaba criticando ese tipo 
de obras faraónicas e ese diñeiro 
que vostedes estaban a investir 
nesa parte das obras da cidade, 
nun momento de crise económica 
como a que había, pois, non era, 
desde logo, o máis ético, desde o 
punto de vista político, desde o 
noso punto de vista político. 
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Por lo tanto, la pregunta es ¿qué 
va a pasar ahora? ¿Quién se va a 
encargar de solventar esas 
deficiencias en la construcción? Y 
luego,  hay una cuestión que 
también es importante, respecto a 
los tres túneles, como dicen los 
técnicos, los dos túneles, el túnel 
de María Pita y el túnel del 
Parrote, que a mí me gustaría 
saber. Si realmente son seguros 
esos túneles; por qué no existe esa 
puerta de seguridad que evitaría 
que los humos salieran de la zona 
del Parrote, en caso de incendio 
del aparcamiento; porque sí lo 
hay, por ejemplo, en María Pita y 
si el túnel, en este momento, es 
perfectamente seguro; cómo se ha 
llevado a cabo el mantenimiento 
del túnel; si se está llevando a 
cabo la limpieza del túnel, porque 
los paneles que existen en la parte 
de María Pita ya no son blancos, 
son grises y cuando vamos a ver 
esa cuestión. 
 
Yo no voy a decir, 
indudablemente… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira.  
 
Señora Neira Fernández 
 
Acabo, señor Alcalde. 
 
Yo no voy a echarles la culpa a 
ustedes que gobiernan, que les ha 
tocado gobernar en esta época, por 
lo que son obras que se han 
ejecutado en la época anterior. Yo 
no soy técnica, pero les dijeron 

 
Polo tanto, a pregunta é, que vai 
pasar agora? Quen se vai a 
encargar de liquidar esas 
deficiencias na construción? E 
logo,  hai unha cuestión que 
tamén é importante, respecto dos 
tres túneles, como din os técnicos, 
os dous túneles, o túnel de María 
Pita e o túnel do Parrote, que a 
min gustaríame saber. Se 
realmente son seguros eses 
túneles; por que non existe esa 
porta de seguridade que evitaría 
que os fumes saísen da zona do 
Parrote, en caso de incendio do 
aparcadoiro; porque se o hai, por 
exemplo, en María Pita e se o 
túnel, neste momento, é 
perfectamente seguro; como se 
levou a cabo o mantemento do 
túnel; se se está levando a cabo a 
limpeza do túnel, porque os 
paneis que existen na parte de 
María Pita xa non son brancos, 
son grises e cando imos ver esa 
cuestión. 
 
Eu non vou dicir, 
indubidablemente… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira.  
 
Señora Neira Fernández 
 
Acabo, señor Alcalde. 
 
Eu non vou botarlles a culpa a 
vostedes que gobernan, que lles 
tocou gobernar nesta época, polo 
que son obras que se executaron 
na época anterior. Eu non son 
técnica, pero dixéronlles ben, os 
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bien, los técnicos, que no se 
estaban ejecutando bien. Pero sí 
les pregunto, por qué tanta demora 
en algunas cuestiones que son de 
mantenimiento, o que son de 
solventar problemas técnicos y  
que a ustedes sí les ha tocado 
gestionar y que, a día de hoy, año 
y medio más tarde, todavía no 
tenemos encima de la Mesa. 
 
No obstante, repito, sería 
interesante que esta pregunta la 
pudiera responder, quienes hoy se 
erigen en garantes de que esta 
ciudad vuelva a ser la maravilla 
que fue. Seguramente, maravilla 
para ustedes y para un colectivo 
bastante mínimo de la ciudad, 
porque a la vista está, cuales han 
sido los resultados de la gestión 
del Partido Popular en Coruña, en 
España y en todas aquellas 
instituciones donde ustedes han 
gobernado. 
 
Gracias. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, pois, efectivamente,… 
 
A las veintiuna horas y cuarenta 
y seis minutos entran  en el 
Salón de Sesiones las señoras 
Veira González y Gallego Neira. 
 
… señora Neira, o 25 de xaneiro, 
amanecimos con abombamentos 
na calzada, na calzada do túnel do 
Parrote. Alí nos personamos 
rapidamente, os técnicos 
municipales, este concelleiro e 
responsables da Autoridade 
Portuaria e, bueno, fumos moi 

técnicos, que non se estaban 
executando ben. Pero si lles 
pregunto, por que tanta demora 
nalgunhas cuestións que son de 
mantemento, ou que son de 
aranxar problemas técnicos e  que 
a vostedes si lles tocou xestionar e 
que, a día de hoxe, ano e medio 
máis tarde, aínda non temos 
encima da Mesa. 
 
Con todo, repito, sería interesante 
que esta pregunta puidésea 
responder, quen hoxe se erixen en 
garantes de que esta cidade volva 
ser a marabilla que foi. 
Seguramente, marabilla para 
vostedes e para un colectivo 
bastante mínimo da cidade, 
porque á vista está, cales foron os 
resultados da xestión do Partido 
Popular en Coruña, en España e 
en todas aquelas institucións onde 
vostedes gobernaron. 
 
 
Grazas. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo, pois, efectivamente,… 
 
Ás vinte unha horas e coarenta e 
seis minutos entran  no Salón de 
Sesións a señoras Veira González 
e Gallego Neira. 
 
… señora Neira, o 25 de xaneiro, 
amanecimos con abombamentos 
na calzada, na calzada do túnel 
do Parrote. Alí nos personamos 
rapidamente, os técnicos 
municipales, este concelleiro e 
responsables da Autoridade 
Portuaria e, bo, fumos moi 
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esixentes, como fumos durante 
todo este proceso coa Autoridade 
Portuaria, para que nos dera unha 
solución, por un lado inmediata, 
porque nos preocupaba moito o 
corte de tráfico; por suposto, unha 
solución que permitira abrir o 
túnel ao tráfico con celeridade, 
pero, ao mesmo tempo, que 
garantiran outra solución 
definitiva, que evitara novos 
episodios, como o que viviramos, 
de abombamento na calzada pola 
presión da auga do mar e que se 
infiltraba pola fisuras que había na 
lousa de formigón. Ou sea, 
efectivamente, polos vicios 
ocultos que tivera a construción. 
Bueno, a concesionaria e ao 
mesmo tempo constructora, 
COPASA, fíxose cargo das obras 
e comprometeuse a presentar unha 
solución definitiva o día 10 de 
este mes. Nós, en calquera caso, 
queremos deixarlle claro á 
cidadanía, que non vai a pagar, 
como dixemos sempre e como 
defendimos sempre, nin un peso 
máis polo túnel do Parrote e, 
sobre todo, tendo en conta que é 
unha obra deficitaria e deficiente e 
que ten que ser executada, en 
condicións, pola constructora que 
a fixo, que ademais, traballa e 
traballou para a Autoridade 
Portuaria da Coruña.  
 
 
Bueno, con respecto ao tema da 
seguridade do contrato de 
mantemento, que saiba que temos 
un de supervisión actualmente, 
pero que ademais, está establecido 
o contrato de mantemento xa, co 
sobre aberto, según me comentan 

esixentes, como fumos durante 
todo este proceso coa Autoridade 
Portuaria, para que nos dera 
unha solución, por un lado 
inmediata, porque nos 
preocupaba moito o corte de 
tráfico; por suposto, unha 
solución que permitira abrir o 
túnel ao tráfico con celeridade, 
pero, ao mesmo tempo, que 
garantiran outra solución 
definitiva, que evitara novos 
episodios, como o que viviramos, 
de abombamento na calzada pola 
presión da auga do mar e que se 
infiltraba pola fisuras que había 
na lousa de formigón. Ou sexa, 
efectivamente, polos vicios ocultos 
que tivera a construción. Bo, a 
concesionaria e ao mesmo tempo 
constructora, COPASA, fíxose 
cargo das obras e comprometeuse 
a presentar unha solución 
definitiva o día 10 de este mes. 
Nós, en calquera caso, queremos 
deixarlle claro á cidadanía, que 
non vai pagar, como dixemos 
sempre e como defendimos 
sempre, nin un peso máis polo 
túnel do Parrote e, sobre todo, 
tendo en conta que é unha obra 
deficitaria e deficiente e que ten 
que ser executada, en condicións, 
pola constructora que a fixo, que 
ademais, traballa e traballou para 
a Autoridade Portuaria da 
Coruña.  
 
Bo, con respecto ao tema da 
seguridade do contrato de 
mantemento, que saiba que temos 
un de supervisión actualmente, 
pero que ademais, está 
establecido o contrato de 
mantemento xa, co sobre aberto, 
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os funcionarios. 
 
 
Bueno, con todo isto, decir que, 
desgraciadamente, o tempo nos 
deu a razón e que a chapuza que 
denunciamos, a chapuza do 
Parrote que denunciamos, pois, 
efectivamente, se convertiu en 
realidade. Nós, no momento en 
que vimos as filtracións, así o 
evidenciamos e, bueno, non hai 
máis que ver o que está 
sucedendo, para evidenciar que as 
cousas non se fixeron como se 
deberían ter feito e, cando fumos 
rigorosos, esixentes na súa 
apertura e no control das 
deficiencias que había en obra, na 
súa apertura, non foi gratuito e, 
por desgracia, si puidemos evitar 
aquelas deficiencias visibles, pero 
non estes vicios ocultos que 
estamos sufrindo ahora mesmo. E 
isto (…) nesa desfeita que foi o 
túnel da Mariña e o Parrote e as 
obras de urbanización da Mariña, 
bueno, pois, na desgracia do 
descampado da Mariña, con unha 
urbanización absolutamente 
precaria, que esperamos poder 
amañar, unha, cando se aproben 
os orzamentos e dúas, cando a 
Autoridade Portuaria ceda o suelo 
da Mariña, como prometeu. 
 
E xa remato. Bueno, con todo isto 
quedou absolutamente 
demostrado, que as presas 
electoralistas, os traballos 
forzados e turnos eternos, por mor 
das eleccións, pois, non son o 
camiño. 
 
Grazas. 

según me comentan os 
funcionarios. 
 
Bo, con todo isto, decir que, 
desgraciadamente, o tempo nos 
deu a razón e que a chapuza que 
denunciamos, a chapuza do 
Parrote que denunciamos, pois, 
efectivamente, se convertiu en 
realidade. Nós, no momento en 
que vimos as filtracións, así o 
evidenciamos e, bo, non hai máis 
que ver o que está sucedendo, 
para evidenciar que as cousas non 
se fixeron como se deberían ter 
feito e, cando fumos rigorosos, 
esixentes na súa apertura e no 
control das deficiencias que había 
en obra, na súa apertura, non foi 
gratuito e, por desgracia, si 
puidemos evitar aquelas 
deficiencias visibles, pero non 
estes vicios ocultos que estamos 
sufrindo agora mesmo. E isto (…) 
nesa desfeita que foi o túnel da 
Mariña e o Parrote e as obras de 
urbanización da Mariña, bo, pois, 
na desgracia do descampado da 
Mariña, con unha urbanización 
absolutamente precaria, que 
esperamos poder amañar, unha, 
cando se aproben os orzamentos e 
dúas, cando a Autoridade 
Portuaria ceda o solo da Mariña, 
como prometeu. 
 
E xa remato. Bo, con todo isto 
quedou absolutamente 
demostrado, que as presas 
electoralistas, os traballos 
forzados e turnos eternos, por mor 
das eleccións, pois, non son o 
camiño. 
 
Grazas. 
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Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE sobre o contrato de 
xardíns. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre el 
contrato de jardines. 
 

Intervenciones 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias. 
 
¿Qué explicación da el gobierno 
local a la tramitación de la 
adjudicación del contrato de 
mantenimiento de parques y 
jardines? 
 
Señora García Gómez 
 
Si. 
 
Vamos a ver. Este goberno herdou 
unha licitación iniciada polo 
Partido Popular, cuns pregos 
elaborados polo Partido Popular e 
o obxectivo da tramitación, dende 
que nós asumimos este 
expediente, foi garantir o servicio 
de conservación de parques e 
xardíns, que tivera lugar en boas 
condicións para o manexo das 
zonas verdes, que evitara 
conflictos co Concello, no sentido 
de equilibrios económicos e 
solicitudes deste tipo e que 
protexa, pois, as garantías laboráis 
dos traballadores e traballadoras 
do servizo. 

 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE sobre o contrato de 
xardíns. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre o 
contrato de xardíns. 
 

Intervencións 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas. 
 
Que explicación dá o goberno 
local á tramitación da 
adxudicación do contrato de 
mantemento de parques e 
xardíns? 
 
Señora García Gómez 
 
Si. 
 
Imos ver. Este goberno herdou 
unha licitación iniciada polo 
Partido Popular, cuns pregos 
elaborados polo Partido Popular 
e o obxectivo da tramitación, 
dende que nós asumimos este 
expediente, foi garantir o servicio 
de conservación de parques e 
xardíns, que tivera lugar en boas 
condicións para o manexo das 
zonas verdes, que evitara 
conflictos co Concello, no sentido 
de equilibrios económicos e 
solicitudes deste tipo e que 
protexa, pois, as garantías 
laboráis dos traballadores e 
traballadoras do servizo. 
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Señor García Pérez 
 
Gracias. 
 
Nos gustaría que fora un pouco 
máis explícita con el 
procedimiento, que va a continuar 
a partir de ahora, para incorporar 
esta empresa a la prestación del 
servicio. Entendemos lo que ha 
sucedido como, a lo mejor, una 
precipitación a la hora de anular 
un contrato. Por lo que sabemos, 
una sola empresa se va a quedar 
con las tres zonas que había en La 
Coruña, con otras tres empresas 
menores que realizaban el 
mantenimiento de jardines, 
excepto una empresa, que se va a 
encargar de los jardines históricos, 
que entendemos que es, la que 
actualmente está prestando este 
servicio, por cierto,  en  lo que 
respecta a la Rosaleda, de manera, 
bajo nuestro  punto de vista, 
bastante deficiente. 
 
Será importante, señora María, 
señora García, que se empeñe en 
los ámbitos estratégicos de su 
concejalía, porque es una de las 
concejalías más aspiracionales 
que existen hoy en el siglo XXI, la 
de medio ambiente, pero tiene una 
parte de gestión que es muy 
crítica. Tiene usted tres contratos 
principales, el de mantenimiento 
de jardines, el de basuras y el de 
limpieza, que ocupan un 
porcentaje enorme del 
presupuesto. Es más, algunos de 
los contratos tendrán que ir al 
diario de las Comunidades 
Europeas, por el importe 

 
Señor García Pérez 
 
Grazas. 
 
Gustaríanos que fora un pouco 
máis explícita co procedemento, 
que vai continuar a partir de 
agora, para incorporar esta 
empresa á prestación do servizo. 
Entendemos o que sucedeu como, 
se cadra, unha precipitación á 
hora de anular un contrato. Polo 
que sabemos, unha soa empresa 
vaise a quedar coas tres zonas 
que había na Coruña, con outras 
tres empresas menores que 
realizaban o mantemento de 
xardíns, excepto unha empresa, 
que se vai a encargar dos xardíns 
históricos, que entendemos que é, 
a que actualmente está a prestar 
este servizo, por certo,  no  que 
respecta á Rosaleda, de maneira, 
baixo o noso punto de vista, 
bastante deficiente. 
 
 
Será importante, señora María, 
señora García, que se empeñe nos 
ámbitos estratéxicos da súa 
concellería, porque é unha das 
concellerías máis aspiracionais 
que existen hoxe no século XXI, a 
de medio ambiente, pero ten unha 
parte de xestión que é moi crítica. 
Ten vostede tres contratos 
principais, o de mantemento de 
xardíns, o de lixos e o de limpeza, 
que ocupan unha porcentaxe 
enorme do orzamento. É máis, 
algúns dos contratos terán que ir 
ao diario das Comunidades 
Europeas, polo importe 
millonario que vai supoñer. O de 
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millonario que va a suponer. El de 
basuras, por lo que sabemos, está 
retrasado  hasta septiembre, como 
mínimo y el de limpieza, 
esperemos que no lleve el mismo 
camino. En cualquier caso, no sé 
si tendrán tentaciones de fusionar 
ambos contratos, el de basura y el 
de limpieza. Nosotros pensamos 
que es un error estratégico, poner 
la ciudad en manos de una mega 
corporación que se encargue de 
todo esto, más allá de los ahorros 
que le puedan vender algunos 
asesores, pero sería importante 
que en la parte de gestión, que 
tiene su área, más allá de las que 
tienen que ver con los impulsos de 
medidas medioambientales, de 
nuevas prácticas de energías 
alternativas o que la perrera 
municipal, en algún momento, 
permita que la ciudad esté libre de 
sacrificios animales; más allá de 
eso, que es muy importante 
cualitativamente, desde el punto 
de vista de gestión, en lo que a los 
ciudadanos les interesa, lo que es 
el cuidado de jardines, la recogida 
de basuras y limpieza de las 
calles,  es algo que no está yendo 
todo lo bien que debiera, sobre 
todo, para la cantidad de dinero, 
de impuestos de los coruñeses que 
invertimos en ese capítulo y 
quizás, se debería de prestar más 
atención a esa parcela, 
especialmente, a la vista del 
castañazo que nos ha dado el 
Tribunal Económico 
Administrativo, con lo que tiene 
que ver con la pretendida 
anulación inicial del contrato de 
jardines. 
 

lixos, polo que sabemos, está 
atrasado  ata setembro, como 
mínimo e o de limpeza, esperemos 
que non leve o mesmo camiño. En 
calquera caso, non sei se terán 
tentacións de fusionar ambos os 
contratos, o de lixo e o de 
limpeza. Nós pensamos que é un 
erro estratéxico, poñer a cidade 
en mans dunha mega corporación 
que se encargue de todo isto, máis 
aló dos aforros que lle poidan 
vender algúns asesores, pero sería 
importante que na parte de 
xestión, que ten a súa área, máis 
aló das que teñen que ver cos 
impulsos de medidas ambientais, 
de novas prácticas de enerxías 
alternativas ou que a canceira 
municipal, nalgún momento, 
permita que a cidade estea libre 
de sacrificios animais; máis aló 
diso, que é moi importante 
cualitativamente, desde o punto de 
vista de xestión, no que aos 
cidadáns interésalles, o que é o 
coidado de xardíns, a recollida de 
lixos e limpeza das rúas,  é algo 
que non está a ir todo o ben que 
debese, sobre todo, para a 
cantidade de diñeiro, de impostos 
dos coruñeses que investimos nese 
capítulo e quizais, se debería de 
prestar máis atención a esa 
parcela, especialmente, á vista do 
castañazo que nos deu o Tribunal 
Económico Administrativo, co que 
ten que ver coa pretendida 
anulación inicial do contrato de 
xardíns. 
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Muchas gracias. 
 
Señora García Gómez 
 
Si. Vamos a ver. A pregunta oral 
iba fundamentalmente centrada, 
na cuestión de parques e xardíns e 
nese sentido, lle vou contestar a 
continuación.  
 
Vamos a ver. Os pregos herdamos 
do anterior goberno, eran pregos 
que só valoraban criterios 
económicos, á hora de valorar as 
ofertas e, non só criterios 
económicos, senón criterios 
aritméticos. Unha vez que pasou 
pola mesa de Contratación, non se 
descubriu nengún defecto formal, 
nin nos pregos, nin nas ofertas e 
se iba a mandar á Xunta de 
Goberno, e o análise 
pormenorizada do expediente, 
pois, descubriu, que realmente se 
estaban presentando ofertas moi 
arriscadas. Ofertas que, por 
exemplo, baixaban os prezos 
unitarios nun 90%, o que incluso, 
análisis posteriores confirmaron, 
que as empresas nesas condicións 
de adxudicación entrarían en 
perdas de tres millóns de euros ao 
ano, nun contrato que non chega 
aos seis millóns. Ou sexa, que eu 
creo que xa se pode entender 
perfectamente, pois, a nosa 
preocupación e, non só a nosa, 
senón a preocupación do sector e 
que miráramos as cousas bastante 
con lupa. O Tribunal 
Administrativo (…) Recursos 
Contractuais non se pon a valorar, 
se as ofertas son viables, ou non, 
que é o que nós quixemos facer 
con anterioridade  da 

Moitas grazas. 
 
Señora García Gómez 
 
Si. Imos ver. A pregunta oral ía 
fundamentalmente centrada, na 
cuestión de parques e xardíns e 
nese sentido, lle vou contestar a 
continuación.  
 
Imos ver. Os pregos herdamos do 
anterior goberno, eran pregos que 
só valoraban criterios 
económicos, á hora de valorar as 
ofertas e, non só criterios 
económicos, senón criterios 
aritméticos. Unha vez que pasou 
pola mesa de Contratación, non 
se descubriu nengún defecto 
formal, nin nos pregos, nin nas 
ofertas e se iba a mandar á Xunta 
de Goberno, e o análise 
pormenorizada do expediente, 
pois, descubriu, que realmente se 
estaban presentando ofertas moi 
arriscadas. Ofertas que, por 
exemplo, baixaban os prezos 
unitarios nun 90%, o que incluso, 
análisis posteriores confirmaron, 
que as empresas nesas condicións 
de adxudicación entrarían en 
perdas de tres millóns de euros ao 
ano, nun contrato que non chega 
aos seis millóns. Ou sexa, que eu 
creo que xa se pode entender 
perfectamente, pois, a nosa 
preocupación e, non só a nosa, 
senón a preocupación do sector e 
que miráramos as cousas bastante 
con lupa. O Tribunal 
Administrativo (…) Recursos 
Contractuais non se pon a 
valorar, se as ofertas son viables, 
ou non, que é o que nós quixemos 
facer con anterioridade  da 
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adxudicación. Non fala de que as 
ofertas sexan viables. O que nos 
di é que nos temos que establecer 
aí; a continuación son medidas 
correctivas. É dicir, que se a 
empresa non cumpre co que a 
sabiendas dixo que iba a facer, 
nós temos que penalizar e, en 
determinado momento, rescindir o 
contrato.  
 
Eu non me sento desdecida aí. 
Nós temos outra vía, que 
consideramos máis idónea e, a vía 
que consideramos máis idónea era 
establecer un enfoque preventivo. 
É  dicir, que non teñamos que 
pasar por unha serie  de penurias, 
tanto as zonas verdes da cidade, 
como o Concello da Coruña e os 
Servizos Municipais, como o 
persoal de parques e xardíns, para 
que teñamos que penalizar ou 
recibir o contrato en determinado 
momento. O sea, que eu, aí,… o 
Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuais que non é 
unha instancia, digamos, xurídica, 
senón que está adscrita ao 
Ministerio de Facenda, tivo outra 
opinión, que nós, evidentemente, 
imos a acatar. 
 
 
Ao que vostede se refire con esta 
dilación, do contrato de parques e 
xardíns, a verdade é que me 
descoloca bastante,  porque eu 
agardo dun Partido Socialista que 
se poña do lado do emprego e do 
lado dos traballadores, non do 
lado do procedemento 
burocrático. Eu, sinceiramente, 
cos datos que temos, en informes 
que están dispoñibles a vostedes, 

adxudicación. Non fala de que as 
ofertas sexan viables. O que nos 
di é que nos temos que establecer 
aí; a continuación son medidas 
correctivas. É dicir, que se a 
empresa non cumpre co que a 
sabiendas dixo que iba facer, nós 
temos que penalizar e, en 
determinado momento, rescindir o 
contrato.  
 
Eu non me sento desdecida aí. 
Nós temos outra vía, que 
consideramos máis idónea e, a vía 
que consideramos máis idónea 
era establecer un enfoque 
preventivo. É  dicir, que non 
teñamos que pasar por unha serie  
de penurias, tanto as zonas verdes 
da cidade, como o Concello da 
Coruña e os Servizos Municipais, 
como o persoal de parques e 
xardíns, para que teñamos que 
penalizar ou recibir o contrato en 
determinado momento. O sexa, 
que eu, aí,… o Tribunal 
Administrativo de Recursos 
Contractuais que non é unha 
instancia, digamos, xurídica, 
senón que está adscrita ao 
Ministerio de Facenda, tivo outra 
opinión, que nós, evidentemente, 
imos a acatar. 
 
Ao que vostede se refire con esta 
dilación, do contrato de parques e 
xardíns, a verdade é que me 
descoloca bastante,  porque eu 
agardo dun Partido Socialista que 
se poña do lado do emprego e do 
lado dos traballadores, non do 
lado do procedemento 
burocrático. Eu, sinceiramente, 
cos datos que temos, en informes 
que están dispoñibles a vostedes, 
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porque participan na Mesa de 
Contratación, dende que goberna 
a  Marea Atlántica, están 
dispoñibles (…) expediente. Eu 
agardaría un pouquiño máis de 
apoio, digamos, a esas medidas 
preventivas,  que nós tentamos 
implementar, para evitar  unha 
conflictividade que ojalá! me 
equivoque, pero vai chegar en 
algún momento. 
 
Ese é o momento de ser socialistas 
e non vivir, simplemente, de 
rentas do pasado. É a miña 
opinión. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular, 
relativa á mobilidade. 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Primera.- Pregunta oral sobre 
la Movilidad. 
 

Intervenciones 
 
Señora  Freire Vázquez 
 
¿Cómo tiene previsto, Xullo 
Ferreiro, compensar la 
eliminación de 200 plazas de 
aparcamiento en la calle Juan 
Florez debido a la instalación del 
carril bus de doble sentido en el 
primer semestre de este año, como 
ha anunciado públicamente el 
Concejal de Mobilidade 
Sostenible? 

porque participan na Mesa de 
Contratación, dende que goberna 
a  Marea Atlántica, están 
dispoñibles (…) expediente. Eu 
agardaría un pouquiño máis de 
apoio, digamos, a esas medidas 
preventivas,  que nós tentamos 
implementar, para evitar  unha 
conflictividade que oxalá! me 
equivoque, pero vai chegar en 
algún momento. 
 
Ese é o momento de ser 
socialistas e non vivir, 
simplemente, de rentas do pasado. 
É a miña opinión. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular, 
relativa á mobilidade. 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre a 
Mobilidade. 
 

Intervencións 
 
Señora  Freire Vázquez 
 
Como ten previsto, Xullo 
Ferreiro, compensar a 
eliminación de 200 prazas de 
aparcadoiro na rúa Juan Florez 
debido á instalación do carril bus 
de dobre sentido no primeiro 
semestre deste ano, como 
anunciou publicamente o 
Concelleiro de Mobilidade 
Sustentable? 
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Señor Díaz Grandío 
 
O carril bus é unha ferramenta 
moi potente para mellorar a 
mobilidade na cidade, para 
priorizar un tipo de mobilidade 
con respecto a outra. Ainda así, os 
cálculos que se manexan dentro 
da Concellería, en ningún  
momento, suman ese número de 
prazas que comenta a señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bueno, señor Díaz, como siempre, 
tan concreto. Dos años de 
gobierno, dos años de gobierno. 
Primero fue Federico Tapia; 
tardaron cuatro meses en recibir a 
los vecinos, los vecinos 
recogiendo firmas. Ahora Juan 
Flórez. La verdad es que no 
concreta nada y es que no 
informa, ni a los vecinos, ni a los 
comerciantes, pues, de lo que es, 
lo que va a hacer y que va a pasar 
con esas alternativas sobre esa 
eliminación de plazas de 
aparcamiento. Se refería en la 
anterior intervención de la 
Ordenanza de la ORA, el Concejal 
de Movilidad, a mi actividad en 
las redes sociales y a mí, me va a 
interesar ahora hablar de Alfonso 
Molina. 
 
Y mire, cuando llegaron, tenían 
encima de la mesa un proyecto de 
Fomento para la mejora y 
remodelación de Alfonso Molina, 
que contemplaba también, la 
pasarela de Pedralonga y la 
integración de los márgenes, con 

 
Señor Díaz Grandío 
 
O carril bus é unha ferramenta 
moi potente para mellorar a 
mobilidade na cidade, para 
priorizar un tipo de mobilidade 
con respecto a outra. Ainda así, 
os cálculos que se manexan 
dentro da Concellería, en ningún  
momento, suman ese número de 
prazas que comenta a señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bo, señor Díaz, como sempre, tan 
concreto. Dous anos de goberno, 
dous anos de goberno. Primeiro 
foi Federico Tapia; tardaron 
catro meses en recibir aos 
veciños, os veciños recollendo 
firmas. Agora Juan Flórez. A 
verdade é que non concreta nada 
e é que non informa, nin aos 
veciños, nin aos comerciantes, 
pois, do que é, o que vai facer e 
que vai pasar con esas 
alternativas sobre esa eliminación 
de prazas de aparcadoiro. 
Referíase na anterior intervención 
da Ordenanza da ORA, o 
Concelleiro de Mobilidade, á 
miña actividade nas redes sociais 
e a min, vaime a interesar agora 
falar de Alfonso Molina. 
 
 
E mire, cando chegaron, tiñan 
encima da mesa un proxecto de 
Fomento para a mellora e 
remodelación de Alfonso Molina, 
que contemplaba tamén, a 
pasarela de Pedralonga e a 
integración das marxes, con 
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espacio verdes, sendas peatonales 
y ciclables y sobre la que se podía 
seguir ajustando la integración 
medioambiental y paisajística de 
la vía y, a la vez, licitar la obra. 
Lo que ha hecho la Marea 
Atlántica es perder esa 
oportunidad y paralizar la obra, y 
el PSOE y el BNG, le apoyaron. 
 
En 19 meses, lo único que han 
conseguido es ir a Fomento a 
hacer el ridículo. Primero, con un 
boceto que estrechaba los carriles 
actuales, mediana de cuatro 
metros con arbolado de gran 
porte. Sendas peatonales pegadas 
a los carriles de circulación, 
incumpliendo normativa y 
pretendiendo eliminar 
completamente las mejoras de 
seguridad  en los trazados y en los 
enlaces. Su genial idea era más 
contaminación, más atascos y más 
inseguridad vial. Meses enredando 
para paralizar la obra y que 
Fomento tenga que redactar un 
nuevo proyecto con el retraso que 
eso conlleva. Su único fin era 
seguir contratando bocetos a sus 
amigos, porque su siguiente 
ocurrencia fue dar un contrato por 
15.000 euros a un firmante del 
manifiesto de la Marea Atlántica, 
con la excusa de hacer un estudio 
para las márgenes. Una auténtica 
tomadura de pelo a los 
ciudadanos. Lo que contrataron 
fue un estudio ideológico de 
Alfonso Molina; 16 meses 
enredando. Han pasado uno de los 
bocetos a los estudios de 
ocurrencias. Ahora quieren 
praderío, huertos públicos de 
lechugas en suelo privado. Ahora 

espazo verdes, sendas peonís e 
ciclables e sobre a que se podía 
seguir axustando a integración 
ambiental e paisaxística da vía e, 
á vez, licitar a obra. O que fixo a 
Marea Atlántica é perder esa 
oportunidade e paralizar a obra, e 
o PSOE e o BNG, apoiáronlle. 
 
 
En 19 meses, o único que 
conseguiron é ir a Fomento a 
facer o ridículo. Primeiro, cun 
bosquexo que estreitaba os carrís 
actuais, mediana de catro metros 
con arboredo de gran porte. 
Sendas peonís pegadas aos carrís 
de circulación, incumprindo 
normativa e pretendendo eliminar 
completamente as melloras de 
seguridade  nos trazados e nos 
enlaces. A súa xenial idea era 
máis contaminación, máis atascos 
e máis inseguridade viaria. Meses 
enredando para paralizar a obra 
e que Fomento teña que redactar 
un novo proxecto co atraso que 
iso leva. O seu único fin era 
seguir contratando bosquexos aos 
seus amigos, porque a súa 
seguinte ocorrencia foi dar un 
contrato por 15.000 euros a un 
asinante do manifesto da Marea 
Atlántica, coa escusa de facer un 
estudo para as marxes. Unha 
auténtica tomadura de pelo aos 
cidadáns. O que contrataron foi 
un estudo ideolóxico de Alfonso 
Molina; 16 meses enredando. 
Pasaron un dos bosquexos aos 
estudos de ocorrencias. Agora 
queren praderío, hortos públicos 
de leitugas en chan privado. 
Agora si, que Fomento diga se se 
poden comer as leitugas.  
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sí, que Fomento diga si se pueden 
comer las lechugas.  
 
Pasos de peatones en los enlaces. 
Cambios en el viario que saben 
que Fomento no les va a aceptar. 
Pancartas para que se fijen bien 
los conductores que circulan a 70 
kilómetros por hora. Grandes 
espacios para los miles de 
peatones y ciclo usuarios, que van 
a elegir pasear al lado de los miles 
de coches que circulan por 
Alfonso Molina. Menos mal, que 
aún se les va a ocurrir ponerles 
una valla de protección 
maravillosa, el somier valla. Y me 
olvidaba, pasos subterráneos para 
anfibios, micro fauna. Para  
ustedes es más importante, la 
seguridad y movilidad de las ranas 
y roedores, que la seguridad y 
movilidad de las personas.  
 
A Coruña podía ya, estar 
ejecutando las obras, como 
Santiago y Vigo, sin embargo, 
está inmersa en el remolino de la 
Marea y lo peor es, que lo pagan 
los miles de ciudadanos que, día 
tras día, sufren los continuos 
atascos cuando hay un accidente 
en Lavedra. A estas alturas, ya 
toda Coruña sabe que la Marea no 
le interesa que Fomento haga 
mejoras en Alfonso Molina.  
 
Una precisión a la señora Neira. 
Yo no hablé de obra de 
arquitectura, hablé de obra de 
ingeniería civil que es diferente. 
Y, mire, recordarle que ustedes 
dejaron ocho años de agujero en el 
Parrote y nosotros dejamos 55.000 
metros cuadrados para el disfrute 

 
 
 
Pasos de peóns nas ligazóns. 
Cambios no viario que saben que 
Fomento non lles vai a aceptar. 
Pancartas para que se fixen ben 
os condutores que circulan a 70 
quilómetros por hora. Grandes 
espazos para os miles de peóns e 
ciclo usuarios, que van elixir 
pasear á beira dos miles de 
coches que circulan por Alfonso 
Molina. Menos mal, que aínda se 
lles vai a ocorrer poñerlles un 
valo de protección marabillosa, o 
somier valo. E esquecíame, pasos 
subterráneos para anfibios, micro 
fauna. Para  vostedes é máis 
importante, a seguridade e 
mobilidade das ras e roedores, 
que a seguridade e mobilidade 
das persoas.  
 
A Coruña podía xa, estar a 
executar as obras, como Santiago 
e Vigo, con todo, está inmersa no 
remolino da Marea e o peor é, 
que o pagan os miles de cidadáns 
que, día tras día, sofren os 
continuos atascos cando hai un 
accidente en Lavedra. A estas 
alturas, xa toda Coruña sabe que 
a Marea non lle interesa que 
Fomento faga melloras en Alfonso 
Molina.  
 
Unha precisión á señora Neira. 
Eu non falei de obra de 
arquitectura, falei de obra de 
enxeñería civil que é diferente. E, 
mire, lembrarlle que vostedes 
deixaron oito anos de buraco no 
Parrote e nós deixamos 55.000 
metros cadrados para o goce das 
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de las personas de superficie 
peatonal y un tráfico soterrado a 
Monte Alto. 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno, señora Freire, a dónde vas, 
manzanas traigo. Ou sea, eu non 
sei o sentido que ten formular 
unha pregunta, para marchar por 
outro lado. O que sí que me queda 
claro, dentro deste discurso que 
acaba de sacar, é que temos dous 
modelos de cidade, 
completamente enfrontados e eu 
creo que iso, creo que hai que 
poñelo de relevo. E políticas que 
son totalmente incompatibles. 
Efectivamente, en isto, nós non 
mercamos, nin merco o seu 
discurso, nin mercamos un 
proxecto, como o que estaba 
plantexado, a consolidación dunha 
autopista urbana nunha zona de 
cidade, onde viven miles de 
persoas e teñen que convivir todos 
os días cunha autopista. Eu 
reitero, non lle merco o discurso e, 
sobre todo, me refiro cunha 
vagaxe, agora mesmo podo estar 
falando de fronte a fronte cunha 
persona que ten unha dubidosa 
honra, que é unha Concelleira de 
Mobilidade, que foi quen,  de 
retirar unha infraestructura básica 
e fundamental, como é o carril 
bus. Dubidosa. 
 
E bueno, levando ao absurdo, é 
como aquel, un bombeiro que di, 
que se di que non apaga a lume 
que, senón que o encende. Un 
médico que non cuida dos seus 

persoas de superficie peonil e un 
tráfico soterrado a Monte Alto. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno, señora Freire, a onde vas, 
mazás traio. Ou sexa, eu non sei o 
sentido que ten formular unha 
pregunta, para marchar por outro 
lado. O que sí que me queda 
claro, dentro deste discurso que 
acaba de sacar, é que temos dous 
modelos de cidade, 
completamente enfrontados e eu 
creo que iso, creo que hai que 
poñelo de relevo. E políticas que 
son totalmente incompatibles. 
Efectivamente, en isto, nós non 
mercamos, nin merco o seu 
discurso, nin mercamos un 
proxecto, como o que estaba 
plantexado, a consolidación 
dunha autopista urbana nunha 
zona de cidade, onde viven miles 
de persoas e teñen que convivir 
todos os días cunha autopista. Eu 
reitero, non lle merco o discurso 
e, sobre todo, me refiro cunha 
vagaxe, agora mesmo podo estar 
falando de fronte a fronte cunha 
persona que ten unha dubidosa 
honra, que é unha Concelleira de 
Mobilidade, que foi quen,  de 
retirar unha infraestructura 
básica e fundamental, como é o 
carril bus. Dubidosa. 
 
E bueno, levando ao absurdo, é 
como aquel, un bombeiro que di, 
que se di que non apaga a lume 
que, senón que o encende. Un 
médico que non cuida dos seus 
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pacientes, senón que os enferma. 
 
Pero mire, señora Freire, da igual 
donde se instale unha 
infraestructura dese tipo, estamos 
falando dunha infraestructura 
fundamental. Eu creo que o debate 
non está en cantas plazas de 
aparcamento se perdan, nin  en 
que rúa se instalen, senón que 
debemos poñer de relevo. E 
debemos poñer o centro na 
calidade de vida de moita xente. 
Estamos gañando en saúde 
pública, gañando en 
competitividade, dun comercio 
local que non  pode competir cun 
modelo de cidade, cun modelo de 
comercio, que outros gobernos, 
previos ao noso paso, instauraron 
na nosa cidade. 
 
Un carril bus supón mellorar a 
calidade e accesibilidade dos 
cidadáns, independentemente das 
súas condicións sociais, físicas ou 
sensoriais. Medidas como o carril 
bus, fan que se tomen en serio 
políticas globais, como a da loita 
contra o cambio climático e a 
emisión de gases de efecto 
invernadeiro. Medidas como o 
carril bus, señora Freire, 
posibilitan ou posibilitarán que 
nun futuro, o transporte 
metropolitano se coordine con 
transporte urbano, como senon lle 
vamos dar preferencia, ou vamos 
facer que a xente deixe o coche 
nas súas casas. E vostede sabe 
moi ben, que o Plan de 
Mobilidade, porque o Plan de 
Mobilidade ten un análise da 
situación que sempre recoñecín, 
que ben merece a pena botarlle 

pacientes, senón que os enferma. 
 
Pero mire, señora Freire, da igual 
donde se instale unha 
infraestructura dese tipo, estamos 
falando dunha infraestructura 
fundamental. Eu creo que o 
debate non está en cantas plazas 
de aparcamento se perdan, nin  en 
que rúa se instalen, senón que 
debemos poñer de relevo e 
debemos poñer o centro na 
calidade de vida de moita xente. 
Estamos gañando en saúde 
pública, gañando en 
competitividade, dun comercio 
local que non  pode competir cun 
modelo de cidade, cun modelo de 
comercio, que outros gobernos, 
previos ao noso paso, instauraron 
na nosa cidade. 
 
Un carril bus supón mellorar a 
calidade e accesibilidade dos 
cidadáns, independentemente das 
súas condicións sociais, físicas ou 
sensoriais. Medidas como o carril 
bus, fan que se tomen en serio 
políticas globais, como a da loita 
contra o cambio climático e a 
emisión de gases de efecto 
invernadeiro. Medidas como o 
carril bus, señora Freire, 
posibilitan ou posibilitarán que 
nun futuro, o transporte 
metropolitano se coordine con 
transporte urbano, como senon lle 
vamos dar preferencia, ou vamos 
facer que a xente deixe o coche 
nas súas casas. E vostede sabe 
moi ben, que o Plan de 
Mobilidade, porque o Plan de 
Mobilidade ten un análise da 
situación que sempre recoñecín, 
que ben merece a pena botarlle 
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unha ollada; sabe  moi ben, que o 
90% dos desprazamentos entre A 
Coruña é a súa contorna 
Metropolitana, se producen en 
vehículo privado. Como senón, lle 
vamos a dar preferencia ao 
transporte público no centro da 
nosa cidade. Aí queda. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pregunta do Partido 
Popular relativa a despidos na 
empresa encargada da limpeza dos 
centros escolares. 
 
Segunda.-Pregunta oral sobre  
los despidos en la empresa 
encargada de la limpieza de los 
centros escolares. 
 

Intervenciones 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, antes de nada quería 
saludar a los representantes de los 
trabajadores del servicio de 
limpieza, que hoy están aquí. 
 
Y bueno, a ver si no se corta el 
streaming, porque me han dicho 
que mi intervención en la que le 
pedía la dimisión, casi no se oyó, 
casualmente. 
 
Presidencia 
 
Houbo problemas na wifi, parece 
ser, durante toda a tarde. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Hubo otra más, después del 
Parrote. Pero creo que se oyó todo 

unha ollada; sabe  moi ben, que o 
90% dos desprazamentos entre A 
Coruña é a súa contorna 
Metropolitana, se producen en 
vehículo privado. Como senón, lle 
vamos a dar preferencia ao 
transporte público no centro da 
nosa cidade. Aí queda. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pregunta do Partido 
Popular relativa a despidos na 
empresa encargada da limpeza 
dos centros escolares. 
 
Segunda.-Pregunta oral sobre  os 
despedimentos na empresa 
encargada da limpeza dos centros 
escolares. 
 

Intervencións 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo, antes de nada quería saudar 
aos representantes dos 
traballadores do servizo de 
limpeza, que hoxe están aquí. 
 
E bo, a ver se non se corta o 
streaming, porque me dixeron que 
a miña intervención na que lle 
pedía a dimisión, case non se oíu, 
casualmente. 
 
Presidencia 
 
Houbo problemas na wifi, parece 
ser, durante toda a tarde. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Houbo outra máis, despois do 
Parrote. Pero creo que se oíu todo 
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el Pleno, menos eso. 
 
Presidencia 
 
Lle podo asegurar, señora 
Gallego, ahora lle poño o 
cronómetro a cero, pero lle podo 
asegurar, que non temos a ninguén 
cerellando nos (…) para que non 
se lle escoite… Estamos con 
temporal, pasan estas cousas e, 
bueno, o outro día non 
funcionaban os cronómetros e 
hoxe, se caeu a wifi un rato. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que solo dije, espero. Yo no dije 
nada. 
 
Bueno. ¿Por qué Xulio Ferreiro no 
recibió a las trabajadoras del  
contrato de limpieza de colegios 
públicos, afectadas por despidos  
de la empresa a la que la Marea le 
adjudicó un contrato, presumiendo 
de un ahorro de 200.000 euros? 
 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Inician vostedes unha pregunta xa, 
facendo unha afirmación falsa. 
Que é, que o Alcalde non quixese 
recibir en nengún momento ás 
traballadoras, porque non recibiu 
directamente esa solicitude; nin él, 
nin o equipo técnico  da  Alcaldía. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, pues, una chapuza más, 
una chapuza como el contrato de 
jardines, que yo aprovecho un 

o Pleno, menos iso. 
 
Presidencia 
 
Lle podo asegurar, señora 
Gallego, ahora lle poño o 
cronómetro a cero, pero lle podo 
asegurar, que non temos a 
ninguén cerellando nos (…) para 
que non se lle escoite… Estamos 
con temporal, pasan estas cousas 
e, bo, o outro día non funcionaban 
os cronómetros e hoxe, se caeu a 
wifi un rato. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que só dixen, espero. Eu non 
dixen nada. 
 
Bo. Por que Xulio Ferreiro non 
recibiu ás traballadoras do  
contrato de limpeza de colexios 
públicos, afectadas por 
despedimentos  da empresa á que 
a Marea lle adxudicou un 
contrato, presumindo dun aforro 
de 200.000 euros? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Inician vostedes unha pregunta 
xa, facendo unha afirmación 
falsa. Que é, que o Alcalde non 
quixese recibir en nengún 
momento ás traballadoras, porque 
non recibiu directamente esa 
solicitude; nin él, nin o equipo 
técnico  da  Alcaldía. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo, pois, unha chapuza máis, 
unha chapuza como o contrato de 
xardíns, que eu aproveito un 
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segundito, nada más,  para decir 
medidas preventivas. Es que mire, 
cuando un contrato está 
adjudicado, bueno, cuando 
llegaron a la propuesta de 
adjudicación, ya no hay medidas 
preventivas, hay unos motivos 
tasados para poder desistir de ese 
contrato. Nada de preventivas y lo 
que hace el Tribunal es darles un 
zasca en toda regla.  
 
O sea, es tajante, el pliego está 
bien, que es el motivo por el que 
desistió del contrato y hay que 
adjudicarlo. Y todas las medidas 
que usted está contando, de 
protección de los trabajadores y 
tal, que no aplican en este caso, 
están ya recogidas, pero como 
condiciones del contrato, no como 
ninguna mejora. Eso ya es 
obligatorio. Por eso solamente  se 
hizo con formula aritmética. 
 
Bueno, pues aquí, tres cuartos de 
lo mismo. El 19 de enero… 
 
A las veintidós horas y cinco 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
… yo me reuní con los 
trabajadores que no iban a ser 
subrogados, tras la renovación del 
contrato de limpieza de los 
colegios, del que usted, señora 
Cameán, presumió haber ahorrado 
200.000 euros y ahora, ya 
sabemos, que ha sido a costa de 
jugar con el empleo de 13 
limpiadoras. Les llamé cuando 
tuve conocimiento de los hechos y 
les expresé nuestra preocupación 
por su situación. Lo que me 

segundito, nada máis,  para dicir 
medidas preventivas. É que mire, 
cando un contrato está 
adxudicado, bo, cando chegaron á 
proposta de adxudicación, xa non 
hai medidas preventivas, hai uns 
motivos taxados para poder 
desistir dese contrato. Nada de 
preventivas e o que fai o Tribunal 
é darlles un zasca en toda regra.  
 
 
Ou sexa, é tallante, o prego está 
ben, que é o motivo polo que 
desistiu do contrato e hai que 
adxudicalo. E todas as medidas 
que vostede está a contar, de 
protección dos traballadores e tal, 
que non aplican neste caso, están 
xa recollidas, pero como 
condicións do contrato, non como 
ningunha mellora. Iso xa é 
obrigatorio. Por iso soamente  
fíxose con formula aritmética. 
 
Bo, pois aquí, tres cartos do 
mesmo. O 19 de xaneiro… 
 
Ás vinte e dúas horas e cinco 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
…eu reuninme cos traballadores 
que non ían ser subrogados, tras a 
renovación do contrato de 
limpeza dos colexios, do que 
vostede, señora Cameán, 
presumiu aforrar 200.000 euros e 
agora, xa sabemos, que foi á 
conta de xogar co emprego de 13 
limpadoras. Chameilles cando 
tiven coñecemento dos feitos e 
expreseilles a nosa preocupación 
pola súa situación. O que me 
sorprendeu é, cando o recibín, 
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sorprendió es, cuando lo recibí, 
que me dijeron que ningún 
miembro del Gobierno Municipal, 
se hubiese puesto en contacto con 
ellos, después de denunciarlo 
públicamente. Esa misma mañana, 
después de salir de mi despacho, 
subieron al despacho del Alcalde 
para pedir una entrevista urgente y 
la respuesta que recibieron fue, 
que lo solicitasen por escrito y por 
Registro. Fue la respuesta. Lo 
pidieron ahí, al lado. 
 
El Alcalde, una vez más, se puso 
de perfil ante  un problema grave 
y se negó a recibir a unos 
ciudadanos, que tiene el derecho, 
por lo menos, de ser escuchados. 
Sólo los recibió la Concejala de 
Educación, días después y en la 
reunión se dedicó, más a reñir a 
las trabajadoras por haberse 
reunido con la oposición y por 
acudir a los medios de 
comunicación, que a solucionar 
sus problemas, ocasionados por 
esas cláusulas sociales, que no 
sirven para nada, que sólo son 
humo, un título que se han 
inventado, pero que no recogen 
absolutamente nada. La prueba 
está ahí, como se pudo 
comprobar, cuando querían 
recortar también el sueldo de las 
trabajadoras de limpieza de María 
Pita y a raíz de comunicarnos y 
denunciarlo nosotros, desistieron 
de aquel contrato, esa vez sí y, 
sacaron uno nuevo. 
 
Es muy grave que el gobierno de 
la Marea   presuma de que 
priorizan y garantizan las 
condiciones laborales y la 

que me dixeron que ningún 
membro do Goberno Municipal, 
púxose en contacto con eles, 
despois de denuncialo 
publicamente. Esa mesma mañá, 
despois de saír do meu despacho, 
subiron ao despacho do Alcalde 
para pedir unha entrevista 
urxente e a resposta que recibiron 
foi, que o solicitasen por escrito e 
por Rexistro. Foi a resposta. 
Pedírono aí, á beira. 
 
 
O Alcalde, unha vez máis, se puxo 
de perfil ante  un problema grave 
e negouse a recibir a uns 
cidadáns, que ten o dereito, polo 
menos, de ser escoitados. Só os 
recibiu a Concelleira de 
Educación, días despois e na 
reunión dedicouse, máis a rifar ás 
traballadoras por reunirse coa 
oposición e por acudir aos medios 
de comunicación,  que a 
solucionar os seus problemas, 
ocasionados por esas cláusulas 
sociais, que non serven para 
nada, que só son fume, un título 
que se inventaron, pero que non 
recollen absolutamente nada. A 
proba está aí, como se puido 
comprobar, cando querían 
recortar tamén o soldo das 
traballadoras de limpeza de 
María Pita e por mor de 
comunicarnos e denuncialo nós, 
desistiron daquel contrato, esa vez 
si e, sacaron un novo. 
 
 
É moi grave que o goberno da 
Marea   presuma de que priorizan 
e garanten as condicións laborais 
e a estabilidade laboral do 
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estabilidad laboral del personal y, 
en la práctica, no se interesan por 
las 13 trabajadoras que se quedan 
en la calle y les reprochan, 
encima, que la oposición  haga lo 
que ustedes deberían hacer, 
porque, como siempre, lo único 
que hicieron fue jugar a  las 
cartas. Mandar un escrito a la 
empresa y si te he visto no me 
acuerdo. Es inaudito que se 
reaccione tarde, mal y que las 
afectadas recorriesen los pasillos 
de María Pita, sin que el Alcalde 
las recibiese, ni les diese ninguna 
explicación. 
 
Debería haber, ser el propio Xulio 
Ferreiro, ya que las puertas de este 
Ayuntamiento, desde que llegó, 
están abiertas para todo el mundo, 
el que se pusiese en contacto con 
ellos, como hicimos nosotros al 
conocer la noticia por los medios 
de comunicación, que es a donde 
ellas acudieron. Pero realmente 
son ustedes quienes tienen la 
competencia para buscar la 
solución. 
 
Por ello, seguiremos buscando 
alternativas, para que la voz de 
estos ciudadanos y de estas 
ciudadanas y de otros muchos, sea 
escuchada y se le busque una 
solución. Porque, señora Cameán, 
después de obligarles a callarse 
estos días, diciéndoles que iban a 
encontrar solución a la realidad y, 
es que hoy siguen igual o peor, 
porque encima, hay gente que está 
sin cobrar y a otros les 
descontaron parte del salario. Ahí 
los tienen, se lo pueden contar. 
Esta misma mañana, me lo 

persoal e, na práctica, non se 
interesan polas 13 traballadoras 
que quedan na rúa e 
repróchanlles, encima, que a 
oposición  faga o que vostedes 
deberían facer, porque, como 
sempre, o único que fixeron foi 
xogar ás  cartas. Mandar un 
escrito á empresa e se che vin non 
me acordo. É inaudito que se 
reaccione tarde, mal e que as 
afectadas percorresen os 
corredores de María Pita, sen que 
o Alcalde recibíseas, nin lles dese 
ningunha explicación. 
 
 
Debería haber, ser o propio Xulio 
Ferreiro, xa que as portas deste 
Concello, desde que chegou, están 
abertas para todo o mundo, o que 
se puxese en contacto con eles, 
como fixemos nós ao coñecer a 
noticia polos medios de 
comunicación, que é onde elas 
acudiron. Pero realmente son 
vostedes quen ten a competencia 
para buscar a solución. 
 
 
Por iso, seguiremos buscando 
alternativas, para que a voz destes 
cidadáns e destas cidadás e 
doutros moitos, sexa escoitada e 
búsqueselle unha solución. 
Porque, señora Cameán, despois 
de obrigarlles a calar estes días, 
dicíndolles que ían atopar 
solución á realidade e, é que hoxe 
seguen igual ou peor, porque 
encima, hai xente que está sen 
cobrar e a outros lles descontaron 
parte do salario. Aí téñenos, 
pódenllo contar. Esta mesma 
mañá, manifestáronmo. 
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manifestaron. 
 
Ustedes, ahora, podrán hablar de 
sus cláusulas sociales y de la 
estabilidad en el empleo y 
dedicarnos algunas de sus perlas, 
que seguramente que lo hará, a las 
que nos tiene acostumbrados, pero 
la realidad es muy tozuda. 
 
Muchas gracias. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Señora Rosa Gallego, que en toda 
a súa intervención única e 
exclusivamente me pregunte por 
unha entrevista  e non me 
pregunte por  todas as actuacións 
e por como está o asunto, se ve 
que iso é relativamente. Xa nin lle 
importa. E mire, que tremenda 
barbaridade cando di, vostedes, 
que as cláusulas sociais non sirven 
para nada. Non lles imos a pedir a 
vostedes que agora se una a este 
mundo… 
 
A las veintidós horas y ocho 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Barcón 
Sánchez. 
 
… de defender ás traballadoras, 
porque sabemos que non están aí, 
porque xa dixen anteriormente, 
sabemos, que a vostedes, a xente 
non lle importa. Nestes pregos, 
por primeira vez, aparecen 
recollidas garantías para as 
traballadoras. Garantías como son 
que, si unha empresa está 
obrigada a subrogar e non o fai, 
será un motivo de resolución 
inmediata. Neste caso, o dìa 16, 

 
 
Vostedes, agora, poderán falar 
das súas cláusulas sociais e da 
estabilidade no emprego e 
dedicarnos algunhas das súas 
perlas, que seguramente que o 
fará, ás que nos ten afeitos, pero a 
realidade é moi túzara. 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Señora Rosa Gallego, que en toda 
a súa intervención única e 
exclusivamente me pregunte por 
unha entrevista  e non me 
pregunte por  todas as actuacións 
e por como está o asunto, se ve 
que iso é relativamente. Xa nin lle 
importa. E mire, que tremenda 
barbaridade cando di, vostedes, 
que as cláusulas sociais non 
serven para nada. Non lles imos  
pedir a vostedes que agora se una 
a este mundo… 
 
Ás vinte dúas horas e oito 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
… de defender ás traballadoras, 
porque sabemos que non están aí, 
porque xa dixen anteriormente, 
sabemos, que a vostedes, a xente 
non lle importa. Nestes pregos, 
por primeira vez, aparecen 
recollidas garantías para as 
traballadoras. Garantías como 
son que, se unha empresa está 
obrigada a subrogar e non o fai, 
será un motivo de resolución 
inmediata. Neste caso, o dìa 16, 
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tiven unha xuntanza, o día 16. No 
día 16 foi cando comenzou a nova 
empresa. Posteriormente, cando 
tiven coñecemento… É 
sorprendente tiven coñecemento 
máis tarde que vostedes, a través 
dos medios de comunicación, 
contactei, directamente, coas 
propias traballadoras. Nesa 
xuntanza lles indiquei, 
efectivamente, que estaba 
sorprendida, porque tivese que ir 
eu directamente, cando me 
houbese encantado telas no meu 
despacho, para poñerme a 
traballar e darlles unha solución. 
 
Porque lle garantizo, a nós, á 
Marea Atlántica nos importa a 
situación das traballadoras e 
voulle dicir, para que nos sirven 
as  cláusulas sociais dos pregos. 
Mire, lembra o contrato de 
campamentos que sacamos en 
Servizos Sociais? As monitoras, 
por engadir cláusulas sociais, 
cobraron o doble. Neste caso, 
pódolle asegurar, que si a empresa 
non cumpre coa legalidade 
vixente, vaise a resolver, porque 
nos pregos que fixo a Marea se 
contempla esta posibilidade, non 
nos seus, porque vostede non 
creen en nada disto. É máis, saben 
que non cren? Voulle dicir o que 
facían vostedes coa problemática 
laboral, que foron tendo no seu  
mandato. Imos ver. Traballadoras 
da Torre de Hércules, dicía a súa 
compañeira, a señora Luisa Cid. 
Non, eu non me vou a sentar coas 
traballadoras neste caso, porque 
nunca foron traballadoras do 
Concello; son traballadoras dunha 
concesionaria. Pero hai máis 

tiven unha xuntanza, o día 16. No 
día 16 foi cando comenzou a nova 
empresa. Posteriormente, cando 
tiven coñecemento… É 
sorprendente tiven coñecemento 
máis tarde que vostedes, a través 
dos medios de comunicación, 
contactei, eu directamente, coas 
propias traballadoras. Nesa 
xuntanza lles indiquei, 
efectivamente, que estaba 
sorprendida, porque tivese que ir 
eu directamente, cando me 
houbese encantado telas no meu 
despacho, para poñerme a 
traballar e darlles unha solución. 
 
Porque lle garantizo, a nós, á 
Marea Atlántica nos importa a 
situación das traballadoras e 
voulle dicir, para que nos sirven 
as  cláusulas sociais dos pregos. 
Mire, lembra o contrato de 
campamentos que sacamos en 
Servizos Sociais? As monitoras, 
por engadir cláusulas sociais, 
cobraron o doble. Neste caso, 
pódolle asegurar, que se a 
empresa non cumpre coa 
legalidade vixente, vaise a 
resolver, porque nos pregos que 
fixo a Marea se contempla esta 
posibilidade, non nos seus, porque 
vostede non creen en nada disto. 
É máis, saben que non cren? 
Voulle dicir o que facían vostedes 
coa problemática laboral, que 
foron tendo no seu  mandato. Imos 
ver. Traballadoras da Torre de 
Hércules, dicía a súa compañeira, 
a señora Luisa Cid. Non, eu non 
me vou a sentar coas 
traballadoras neste caso, porque 
nunca foron traballadoras do 
Concello; son traballadoras 
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exemplos. Teñen as traballadoras 
que foron despedidas dos quioscos 
municipais, teñen traballadoras 
dunha empresa denominada 
LINORSA. Que queren dicirnos 
vostedes, se vostedes non se 
sentaron nunca coas 
traballadoras? 
 
 
 
E vou rematar, dicindo o 
importante, neste caso, que é 
comentar as actuacións que se 
fixeron. Ben é certo que, despois 
de xuntarnos coas traballadoras, 
inmediatamente, ao día seguinte, 
esta empresa tiña un requerimento 
para subrogar ás traballadoras, ás 
que estaba obrigadas legalmente. 
Esta empresa pasounos a 
documentación, conforme esas 
traballadoras están subrogadas, 
grazas a intermediación deste 
Concello e de UGT. Hai tres 
casos, de tres traballadoras que 
teñen asinada a carta de non 
subrogación e que, non obstante, 
tampocou nos imos a conformar. 
É dicir, que seguiremos 
traballando para que elas, tamén, 
podan ser readmitidas, se iso é o 
que se precisa nesa circunstancia 
e, insisto, señora Gallego, vostede, 
de verdade, pode dicir o que 
queira, pode malmeter contra as 
cláusulas sociais, pero as 
cláusulas sociais van a servir para 
que en casos como estes, se hai 
que resolver a unha empresa, lle 
hai que dicir, que non vai a xogar 
coas traballadoras da nosa cidade, 
iso sexa así.  
 
 

dunha concesionaria. Pero hai 
máis exemplos. Teñen as 
traballadoras que foron 
despedidas dos quioscos 
municipais, teñen traballadoras 
dunha empresa denominada 
LINORSA. Que queren dicirnos 
vostedes, se vostedes non se 
sentaron nunca coas 
traballadoras? 
 
E vou rematar, dicindo o 
importante, neste caso, que é 
comentar as actuacións que se 
fixeron. Ben é certo que, despois 
de xuntarnos coas traballadoras, 
inmediatamente, ao día seguinte, 
esta empresa tiña un 
requerimento para subrogar ás 
traballadoras, ás que estaba 
obrigadas legalmente. Esta 
empresa pasounos a 
documentación, conforme esas 
traballadoras están subrogadas, 
grazas a intermediación deste 
Concello e de UGT. Hai tres 
casos, de tres traballadoras que 
teñen asinada a carta de non 
subrogación e que, non obstante, 
tampocou nos imos a conformar. 
É dicir, que seguiremos 
traballando para que elas, tamén, 
podan ser readmitidas, se iso é o 
que se precisa nesa circunstancia 
e, insisto, señora Gallego, 
vostede, de verdade, pode dicir o 
que queira, pode malmeter contra 
as cláusulas sociais, pero as 
cláusulas sociais van a servir 
para que en casos como estes, se 
hai que resolver a unha empresa, 
lle hai que dicir, que non vai a 
xogar coas traballadoras da nosa 
cidade, iso sexa así.  
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Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pregunta do Partido Popular, 
sobre o contrato de mantemento 
de parque e xardíns. 
 
A las veintidos horas y once 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre el 
contrato de mantenimiento de 
parques y jardines. 
 

Intervenciones 
 
Señor Coira Andrade 
 
¿A cuánto asciende el total 
pagado mediante facturas 
irregulares, con reparo de 
legalidad suspensivo de la 
Intervención Municipal, 
correspondientes aos contratos de 
mantenimiento de parques y  
jardines, desde el 1de julio de 
2015 hasta hoy? 
 
Señora García Gómez 
 
Si. O servizo de mantemento de 
parques e xardíns é un servizo 
esencial, tanto de obrigado 
cumprimento, que ten que ser 
desempeñado, ainda que a 
licitación non chegue a tempo 
para o cambio de contrato. 
 
Actualemente, o servizo está 
sendo desempeñado por catro 
empresas, dúas delas da mesma 

Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pregunta do Partido Popular, 
sobre o contrato de mantemento 
de parque e xardíns. 
 
Ás vinte e dúas horas e once 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre o 
contrato de mantemento de 
parques e xardíns. 
 

Intervencións 
 
Señor Coira Andrade 
 
A canto ascende o total pago 
mediante facturas irregulares, con 
reparo de legalidade suspensivo 
da Intervención Municipal, 
correspondentes aos contratos de 
mantemento de parques e  
xardíns, desde o 1de xullo de 2015 
ata hoxe? 
 
 
Señora García Gómez 
 
Si. O servizo de mantemento de 
parques e xardíns é un servizo 
esencial, tanto de obrigado 
cumprimento, que ten que ser 
desempeñado, ainda que a 
licitación non chegue a tempo 
para o cambio de contrato. 
 
Actualemente, o servizo está 
sendo desempeñado por catro 
empresas, dúas delas da mesma 
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matriz; cobran en total uns 400 
euros ao mes. Para evitar 
situacións de enriquecemento 
inxusto, pois, estamos obrigados 
como o Concello, a pagar esas 
facturas dun servizo, 
efectivamente prestado,  vía 
reparos de legalidade. 
 
Os reparos de legalidade, bueno, é 
algo que o PP parece descubrir 
agora, pero seguramente lles soe 
os reparos de legalidade que 
tiveron durante o seu goberno. Por 
citar aquí uns cantos, o Vertedeiro 
de Bens, o mantemento 
electromecánico do elevador, o 
mantemento das sillas, de 
contedores, as áreas infantís, as 
instalacións para aves, as 
instalacións para aves, os 
bombeos de sumidoiros, etcétera, 
etcétera; todo iso tamén pagado 
con reparos de legalidad.  
 
Señor Coira Andrade 
 
Parece que los trabajadores de la 
empresa limpieza no están muy 
conformes con sus explicaciones. 
Parece ser.  A lo mejor, ellos son 
demagogos, mienten, inventan y 
usted está diciendo toda la verdad 
de los hechos. Seguramente eso… 
 
 
Presidencia 
 
Silencio, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
La Marea a… tras haber aprobado 
en Mesa de Contratación, el 

matriz; cobran en total uns 400 
euros ao mes. Para evitar 
situacións de enriquecemento 
inxusto, pois, estamos obrigados 
como o Concello, a pagar esas 
facturas dun servizo, 
efectivamente prestado,  vía 
reparos de legalidade. 
 
Os reparos de legalidade, bo, é 
algo que o PP parece descubrir 
agora, pero seguramente lles soe 
os reparos de legalidade que 
tiveron durante o seu goberno. 
Por citar aquí uns cantos, o 
Vertedeiro de Bens, o mantemento 
electromecánico do elevador, o 
mantemento das cadeiras, de 
contedores, as áreas infantís, as 
instalacións para aves, as 
instalacións para aves, os 
bombeos de sumidoiros, etcétera, 
etcétera; todo iso tamén pagado 
con reparos de legalidade.  
 
Señor Coira Andrade 
 
Parece que os traballadores da 
empresa limpeza non están moi 
conformes coas súas explicacións. 
Parece ser.  Se cadra, eles son 
demagogos, menten, inventan e 
vostede está a dicir toda a 
verdade dos feitos. Seguramente 
iso… 
 
Presidencia 
 
Silencio, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
A Marea a… tras aprobar en 
Mesa de Contratación, o informe 
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informe económico y la propuesta 
de adjudicación, anula, sin 
justificación alguna, el contrato de 
mantenimiento de zonas verdes, 
como ha dejado muy claro, el 
Tribunal Central de Contratación, 
anulando la decisión de la Marea, 
y dando la razón al Grupo 
Popular.  
 
Ferreiro ha estado pagando 
mediante facturas irregulares con 
reparos de legalidad suspensivos 
de la Intervención General, desde 
hace más de año y medio, a los 
anteriores concesionarios del 
mantenimiento de parques y 
jardines; 450.000 euros al mes. Es 
decir, Ferreiro ha pagado de forma 
irregular, más de ocho millones de 
euros por un servicio sin contrato, 
por tomar una decisión injusta, de 
lo que ya fue advertido en Junta 
de Gobierno, por la portavoz 
popular, por un posible delito de 
prevaricación. Además, el 16 de 
enero, finalizó otro de los 
contratos importantes de la 
ciudad, el del servicio de recogida 
y el del transporte de basuras, que  
cada año cuesta más de 
10.000.000 de euros. El contrato 
finalizó hace más de un mes. No 
se encuentra,  ni en fase de 
licitación. La Concejalía de Medio 
Ambiente solo ha licitado un 
contrato de 141.000 euros, para 
que una empresa privada elabore 
los  pliegos del contrato de  
recogida de residuos. Una muestra 
más de la nula confianza de la 
Marea en los funcionarios y que 
evidentemente, aún se acaba de 
adjudicar. Tendremos que esperar 
cinco meses para que se redacten 

económico e a proposta de 
adxudicación, anula, sen 
xustificación algunha, o contrato 
de mantemento de zonas verdes, 
como deixou moi claro, o 
Tribunal Central de Contratación, 
anulando a decisión da Marea, e 
dando a razón ao Grupo Popular.  
 
 
Ferreiro estivo pagando mediante 
facturas irregulares, con reparos 
de legalidade suspensivos da 
Intervención Xeral, desde fai máis 
de ano e medio, aos anteriores 
concesionarios do mantemento de 
parques e xardíns; 450.000 euros 
ao mes. É dicir, Ferreiro pagou 
de forma irregular, máis de oito 
millóns de euros por un servizo 
sen contrato, por tomar unha 
decisión inxusta, do que xa foi 
advertido en Xunta de Goberno, 
pola portavoz popular, por un 
posible delito de prevaricación. 
Ademais, o 16 de xaneiro, 
finalizou outro dos contratos 
importantes da cidade, o do 
servizo de recollida e o do 
transporte de lixos, que  cada ano 
custa máis de 10.000.000 de 
euros. O contrato finalizou fai 
máis dun mes. Non se atopa,  nin 
en fase de licitación. A 
Concellería de Medio Ambiente só 
licitou un contrato de 141.000 
euros, para que unha empresa 
privada elabore os  pregos do 
contrato de recogida, de residuos. 
Unha mostra máis da nula 
confianza da Marea nos 
funcionarios e que evidentemente, 
aínda se acaba de adxudicar. 
Teremos que esperar cinco meses 
para que se redacten estes pregos 
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estos pliegos y después, 
tendremos que iniciar todo el 
procedimiento hasta la 
adjudicación; con lo cual, 
podríamos decir que este contrato 
no estará adjudicado, 
probablemente, hasta finales del 
año 2018, en el mejor de los 
casos. 
 
A las veintidós horas y quince 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora  Cameán 
Calvete. 
 
Mientras, el servicio seguirá con 
la empresa que finalizó el contrato 
en enero, mediante el pago de 
facturas ilegales por prestación sin 
contrato, con un importe mensual 
de unos 850.000 euros, durante 
unos dos años. Es decir, le 
pagarán a la empresa 20 millones 
de euros sin contrato, mediante 
facturas irregulares, una vez más.  
 
Otro gran contrato de la 
Concejalía de Medio Ambiente es 
el de limpieza viaria; un importe 
que roza los 10,5 millones de 
euros anuales y que finaliza en 
enero del 2018. Por lo que el 
contrato debería salir a licitación 
en las próximas semanas, para no 
incurrir también, en el pago de 
facturas ilegales, a partir de enero 
del 2018, por importe de 875.000 
euros mensuales. Pero no  va a ser 
así y en enero del 2018, ese 
contrato finalizará sin haber 
adjudicado el nuevo. Ya se lo 
puedo ir adelantando… 
 
A las veintidós horas y dieciséis 
minutos entra en el Salón de 

e despois, teremos que iniciar 
todo o procedemento ata a 
adxudicación; co cal, poderiamos 
dicir que este contrato non estará 
adxudicado, probablemente, ata 
finais do ano 2018, no mellor dos 
casos. 
 
 
 
Ás vinte e dúas horas e quince 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora  Cameán 
Calvete. 
 
Mentres, o servizo seguirá coa 
empresa que finalizou o contrato 
en xaneiro, mediante o pago de 
facturas ilegais por prestación sen 
contrato, cun importe mensual 
duns 850.000 euros, durante uns 
dous anos. É dicir, pagaranlle á 
empresa 20 millóns de euros sen 
contrato, mediante facturas 
irregulares, unha vez máis.  
 
Outro gran contrato da 
Concellería de Medio Ambiente é 
o de limpeza viaria; un importe 
que roza os 10,5 millóns de euros 
anuais e que finaliza en xaneiro 
do 2018. Polo que o contrato 
debería saír a licitación nas 
próximas semanas, para non 
incorrer tamén, no pago de 
facturas ilegais, a partir de 
xaneiro do 2018, por importe de 
875.000 euros mensuais. Pero non  
vai ser así e en xaneiro do 2018, 
ese contrato finalizará sen 
adxudicar o novo. Xa llo podo ir 
adiantando… 
 
Ás vinte e dúas horas e dezaseis 
minutos entra no Salón de 
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Sesiones la señora Cameán 
Calvete. 
 
… Por lo tanto, los coruñeses, yo 
creo que ya no deberían aguantar 
más tiempo, el caos de la 
Concejalía de Medio Ambiente. 
Tres importantes contratos, 
mantenimiento de zonas verdes, 
recogida y transporte de basura y 
limpieza viaria, que están como le 
acabo de describir. Yo creo, que 
es ya, hora de que el señor Xulio 
Ferreiro depure responsabilidades 
en esa  Concejalía  de Medio 
Ambiente que es un caos absoluto. 
 
 
Muchas gracias. 
 
Señora García Gómez 
 
Señor Coira, eu agardo que teña 
tanta valentía (…) o peito, estean 
orgullosos do seu traballo. Agardo 
equivocarme, empecen os 
problemas en parque e xardíns, 
que pode ser dentro dun mes, ou 
pode ser dentro dun ano, pero 
agardo que sigan facéndose 
responsables como están facemdo 
agora, dese traballo. 
 
Traballamos de manera diferente e 
licitamos as cousas doutra 
maneira. Que o que vostedes 
valoran con criterios 
exclusivamente económicos, nós 
valoramos, introducindo cláusulas 
sociais e ambientais nos contratos. 
Si, entre outros casos, para manter 
garantías laboráis. Mentras 
vostedes elaboran pregos que 
puntuan avais e fomentan a 
precariedade laboral, nós 

Sesións a señora Cameán 
Calvete. 
 
…Polo tanto, os coruñeses, eu 
creo que xa non deberían 
aguantar máis tempo, o caos da 
Concellería de Medio Ambiente. 
Tres importantes contratos, 
mantemento de zonas verdes, 
recollida e transporte de lixo e 
limpeza viaria, que están como lle 
acabo de describir. Eu creo, que é 
xa, hora de que o señor Xulio 
Ferreiro depure 
responsabilidades nesa  
Concellería  de Medio Ambiente 
que é un caos absoluto. 
 
Moitas grazas. 
 
Señora García Gómez 
 
Señor Coira, eu agardo que teña 
tanta valentía (…) o peito, estean 
orgullosos do seu traballo, 
Agardo equivocarme, empecen os 
problemas en parque e xardíns, 
que pode ser dentro dun mes, ou 
pode ser dentro dun ano, pero 
agardo que sigan facéndose 
responsables como están facemdo 
agora, dese traballo. 
 
Traballamos de maneira diferente 
e licitamos as cousas doutra 
maneira. Que o que vostedes 
valoran con criterios 
exclusivamente económicos, nós 
valoramos, introducindo cláusulas 
sociais e ambientais nos 
contratos. Si, entre outros casos, 
para manter garantías laboráis. 
Mentras vostedes elaboran pregos 
que puntuan avais e fomentan a 
precariedade laboral, nós 
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establecemos garantías para 
traballadores e traballadoras. 
Mentres xurden alarmas no sector, 
pola posibilidade de que se leven 
a acabo despidos  e diminuan as 
condicións laboráis, vostedes se 
preocupan pola altura do césped e 
os reparos de legalidade, nós nos 
mobilizamos para ver, se hai 
algún xeito, realmente, de 
establecer unha serie de garantías 
para as persoas, que é o que nos 
importa. Mentres vostedes 
espallan unha visión apocalítica 
da cidade, nós  entendemos que 
apocalise é vivir por riba das 
posibilidades da súa cidadanía, 
con casos de corrupción e obras 
faraónicas, que pagamos todos e 
todas durante anos. 
 
 
Mentres vostedes se dedican a 
unha imaxe de Coruña como 
escaparate e limpeza superficial e 
brillo, sobre todo, do centro da 
cidade, pois nós nos dedicamos a 
repartir os recursos entre os 
barrios e a facer cuestións de 
calado, de profundidade, como 
pode ser, eliminar os puntos de 
vertido que facían, que se levaban 
as augas fecais cara ás praias.  
 
 
Mentres vostedes minten e 
terxiversan os datos, por exemplo, 
agora, co prego de limpeza que 
ainda non está, que non caducou e 
non vai caducar próximamente, 
nós somos transparentes e 
honestos e lles damos cabida nas 
Xuntas de Goberno e nas Mesas 
de Contratación, para que podan 
seguir, por exemplo, este tipo de 

establecemos garantías para 
traballadores e traballadoras. 
Mentres xurden alarmas non 
sector, pola posibilidade de que se 
leven a acabo despedimentos  e 
diminuan as condicións laboráis, 
vostedes preocúpanse pola altura 
do céspede e os reparos de 
legalidade, non nos mobilizamos 
para ver, se hai algún xeito, 
realmente, de establecer unha 
serie de garantías para as 
persoas, que é ou que nos 
importa. Mentres vostedes 
espallan unha visión apocalítica 
da cidade, nós  entendemos que 
apocalise é vivir por riba das 
posibilidades da súa cidadanía, 
con casos de corrupción e obras 
faraónicas, que pagamos todos e 
todas durante anos. 
 
Mentres vostedes se dedican a 
unha imaxe de Coruña como 
escaparate e limpeza superficial e 
brillo, sobre todo, do centro da 
cidade, pois nós dedicámonos a 
repartir os recursos entre os 
barrios e a facer cuestións de 
calado, de profundidade, como 
pode ser, eliminar os puntos de 
vertedura que facían, que se 
levaban as augas fecais cara ás 
praias. 
 
Mentres vostedes minten e 
terxiversan vos datos, por 
exemplo, agora, co prego de 
limpeza que ainda non está, que 
non caducou e non vai caducar 
proximamente, nós somos 
transparentes e honestos e lles 
damos cabida nas Xuntas de 
Goberno e nas Mesas de 
Contratación para que podan 
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expedientes. 
 
 
Non  somos iguais. Non 
traballamos igual. Mentres 
vostedes, para nós son a 
precariedade laboral, nós somos a 
xustiza social e somos os que 
pensamos nas persoas. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre  varias resoluciones 
llevadas a toma de conocimiento 
en  Pleno del 9 de enero de 2017. 
 
- Podería o Goberno municipal, 
indicar as cantidades 
orzamentadas, respectivas a cada 
actividade, previstas 
orixinalmente na memoria previa? 
 
- Cales foron os criterios de 
selección para que  estas 
actividades foran realizadas polos 
“terceiros” indicados en cada 
resolución? 
 
- Na actualidade, o Goberno 
municipal considera que dentro do 
persoal laboral do Concello non 
existen as persoas capacitadas 
para desenvolver a realizar as 
actividades polas que  se realizan 

seguir, por exemplo, este tipo de 
expedientes. 
 
Non somos iguais. Non 
traballamos igual. Mentres 
vostedes, para nós son a 
precariedade laboral, nós somos a 
xustiza social e somos vos que 
pensamos nas persoas. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre  
varias resolucións levadas a toma 
de coñecemento en Pleno do 9 de 
xaneiro de 2017. 
 
- Podería o Goberno municipal, 
indicar as cantidades 
orzamentadas, respectivas a cada 
actividade, previstas 
orixinalmente na memoria previa? 
 
- Cales foron os criterios de 
selección para que  estas 
actividades foran realizadas polos 
“terceiros” indicados en cada 
resolución? 
 
- Na actualidade, o Goberno 
municipal considera que dentro 
do persoal laboral do Concello 
non existen as persoas 
capacitadas para desenvolver a 
realizar as actividades polas que  
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os abonos indicados nesas 
resolucións? 
 
- En función das consideracións 
legais e técnicas reflectidas na 
resolución RES/AYT/6365/2016, 
tamén tomada en coñecemento no 
Pleno de data 9 de xaneiro de 
2017, e de acordo ao artigo 34.3 
do Convenio  colectivo do persoal 
laboral do Concello da Coruña,  o 
Goberno municipal non considera 
que existe una diferenza  
substancial entre os importes 
destinados entre esta actividade e 
as tres sinaladas na exposición de 
motivos? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre  varias actuaciones  
policiales contra el colectivo 
mantero. 
 
- Podería o Goberno municipal 
explicar cal foi o motivo das 
intervencións policiais? 
 
- Non considera a Marea Atlántica 
que é contradictorio o programa 
PIPE con este tipo de actuacións? 
 
 
- Por que non  se convocou o 
tecido asociativo da cidade para a 
posta en marcha proxecto para a 
última  quincena do mes de 
outubro de 2016? 
 
- Cando ten pensado convocalo? 
 
- Que medidas está a levar a cabo 
o Goberno local pasera a inserción 
socio laboral das persoas “sen 
papeis” da nosa cidade e do 
colectivo manteiro? 

se realizan os abonos indicados 
nesas resolucións? 
 
- En función das consideracións 
legais e técnicas reflectidas na 
resolución RES/AYT/6365/2016, 
tamén tomada en coñecemento no 
Pleno de data 9 de xaneiro de 
2017, e de acordo ao artigo 34.3 
do Convenio  colectivo do persoal 
laboral do Concello da Coruña,  o 
Goberno municipal non considera 
que existe una diferenza  
substancial entre os importes 
destinados entre esta actividade e 
as tres sinaladas na exposición de 
motivos? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre  
varias actuacións  policiais 
contra o colectivo manteiro. 
 
 
- Podería o Goberno municipal 
explicar cal foi o motivo das 
intervencións policiais? 
 
- Non considera a Marea 
Atlántica que é contradictorio o 
programa PIPE con este tipo de 
actuacións? 
 
- Por que non  se convocou o 
tecido asociativo da cidade para a 
posta en marcha proxecto para a 
última  quincena do mes de 
outubro de 2016? 
 
- Cando ten pensado convocalo? 
 
- Que medidas está a levar a cabo 
o Goberno local pasera a 
inserción socio laboral das 
persoas “sen papeis” da nosa 
cidade e do colectivo manteiro? 
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Tercera.- Pregunta escrita sobre 
la colocación de conos de 
seguridad en la zona verde de la 
rotonda de la Avenida de Novo 
Mesoiro. 
 
- Podería o Goberno municipal 
explicar a qué se debe a 
colocación destes conos? 
 
- Ambos conos de seguridade 
parecen indicar  o afundimento do 
terreo axardinado, por un lado, e  
da beirarúa, por outro. Poden estar 
indicando isto, o afundimento do 
terreo? 
 
- Pode o Goberno municipal 
indicar se existe  algún risco a 
respecto da colocación destes 
conos? 
 
- A que servizos afectaría: 
sumidoiros e saneamento, 
iluminación, a ambos? A outro? 
Poderíase indicar  cal? 
 
- Para cando ten pensado o 
Goberno municipal realizar as 
accións correctoras 
correspondentes indicando  unha 
data aproximada? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
la actuación núm. 1. del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
acera contenida con estructura 
en la calle Mendaña de Nevra 
esquina avenida de la 
Universidad. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 

 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
a colocación de conos de 
seguridade na zona verde da 
rotonda da Avenida de Novo 
Mesoiro. 
 
- Podería o Goberno municipal 
explicar a qué se debe a 
colocación destes conos? 
 
- Ambos conos de seguridade 
parecen indicar  o afundimento do 
terreo axardinado, por un lado, e 
da beirarúa, por outro. Poden 
estar indicando isto, o 
afundimento do terreo? 
 
- Pode o Goberno municipal 
indicar se existe  algún risco a 
respecto da colocación destes 
conos? 
 
- A que servizos afectaría: 
sumidoiros e saneamento, 
iluminación, a ambos? A outro? 
Poderíase indicar  cal? 
 
- Para cando ten pensado o 
Goberno municipal realizar as 
accións correctoras 
correspondentes indicando  unha 
data aproximada? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre  
a actuación núm. 1. do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
beirarrúa contida con estrutura 
na rúa Mendaña de Nevra 
esquina avenida da Universidade. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
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consecuencia do "bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
podería dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación'? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
la actuación número 2, del Plan 
de Intervención Urbana para 
2016, reurbanización de la calle 
Meira. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 

consecuencia do "bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
podería dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación'? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre a 
actuación núm. 2, do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
reurbanización da rúa Meira. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
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súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre la 
actuación número 3, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
reurbanización de la calle 
Montiño. 
 

- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 

súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre  a 
actuación núm. 3. do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
reurbanización da rúa Montiño. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
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actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 

Séptima.- Pregunta escrita 
sobre la actuación número 4, del 
Plan de Intervención Urbana 
para 2016, aparcamientos  en la 
2º Fase  de Elviña-Plaza escultor 
Mon Vasco y Plaza Isaac Díaz 
Pardo. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 

actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 

Sétima.- Pregunta escrita sobre a 
actuación número 4, do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
aparcamentos  na 2º Fase  de 
Elviña-Plaza escultor Mon Vasco 
e Plaza Isaac Díaz Pardo. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 



289 

 

- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre 
la actuación número 5, del Plan 
de Intervención Urbana para 
2016, mejora de accesibilidad en 
la calle Gambrinus. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 

- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Oitava.- Pregunta escrita sobre a 
actuación número 5, do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mellora de accesibilidade na rúa 
Gambrinus. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
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actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Novena.- Pregunta escrita  
sobre la actuación número 6 del 
Plan de Intervención Urbana 
para 2016, fases 1 b y 1 c de la 
reurbanización de la calle San 
Andrés. Infraestructuras. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 

desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Novena.- Pregunta escrita  sobre 
a actuación número 6 do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
fases 1 b e 1 c da reurbanización 
da rúa San Andrés. 
Infraestructuras. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
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actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre  
la actuación número 7, del Plan 
de Intervención Urbana para 
2016, mejora de accesibilidad en 
las Jubias de Arriba. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 

actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre  
a actuación número 7, do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mellora de accesibilidade nas 
Xubias de Arriba. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 



292 

 

considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo primera.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 8, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
peatonalización de la calle 
Marola. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 

considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo primeira.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
8, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, peonalización 
da rúa Marola. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
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Décimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 9 del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
reurbanización de la calle 
Páramo. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo tercera.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 11, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 

Décimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
9 do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, 
reurbanización da rúa Páramo. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo terceira.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
11, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mellora 
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mejora urbana de la calle 
Ramón Cabanillas. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 13, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
dos glorietas en el Polígono de 
La Grela (calle Gutemberg con 
calle Galileo Galilei y calle 
Pasteur con calle Isaac Peral. 

urbana da rúa Ramón 
Cabanillas. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo cuarta.- Pregunta escrita 
sobre a actuación número 13, do 
Plan de Intervención Urbana 
para 2016, dúas glorietas no 
Polígono de A Grela (rúa 
Gutemberg coa rúa Galileo 
Galilei e rúa Pasteur con rúa 
Isaac Peral. 
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- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo quinta.- Pregunta 
escrita sobre  la actuación  
número 14, del Plan de 
Intervención Urbana  para 
2016, mejora de caminos en 
Bens (bajo de la iglesia de 
Mazaído y camino a la cala de 
Bens). 
 
- Se a realización desta actuación 

 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo quinta.- Pregunta escrita 
sobre a  actuación  número 14, 
do Plan de Intervención Urbana  
para 2016, mellora de camiños 
en Bens (baixo da igresia de 
Mazaído e camiño á cala de 
Bens). 
 
 
- Se a realización desta actuación 



296 

 

non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo sexta.- Pregunta escrita 
sobre  la actuación número 15, 
del Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mejora de 
accesibilidad del barrio de las 
Flores. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 

non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo sexta.- Pregunta escrita 
sobre  a actuación número 15, do 
Plan de Intervención Urbana 
para 2016, mellora de 
accesibilidade do barrio das 
Flores. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
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alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo séptima.- Pregunta 
escrita sobre  la actuación 
número 16, del Plan  de 
Intervención Urbana para 2016, 
mejora accesibilidad en la 
avenida de Monelos 17. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 

alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo sétima.- Pregunta escrita 
sobre  a actuación número 16, do 
Plan  de Intervención Urbana 
para 2016, mellora accesibilidade 
na avenida de Monelos 17. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
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indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo octava.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 17, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mejora de pavimento peatonal 
entre colegios en Elviña. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 

indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo oitava.- Pregunta escrita 
sobre a actuación número 17, do 
Plan de Intervención Urbana 
para 2016, mellora de pavimento 
peonil entre colexios en Elviña. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
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actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo novena.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 19, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mejora de acera en el entorno 
de la iglesia de San Jorge. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 

actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Décimo novena.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
19, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mellora da 
beirarrua na  contorna da igresa 
de San Xurxo. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
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desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vigésima.- Pregunta escrita 
sobre la actuación número 20, 
del Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mejora de la 
calle en el entorno de la iglesia 
de Oza. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 

desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vixésima.- Pregunta escrita 
sobre a actuación número 20, do 
Plan de Intervención Urbana 
para 2016, mellora da rúa na  
contorna da igresia de Oza. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
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actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vigésimo primera.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 26, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mejora del área de juegos 
infantiles en los Rosales. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 

desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vixésimo primeira.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
26, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mellora da 
área de xogos infantís nos 
Rosais. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
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actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vigésimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 27, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
acondicionamiento y mejora de 
la plaza Isaac Díaz Pardo. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 

actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vixésimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
27, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, 
acondicionamento e mellora da 
praza Isaac Díaz Pardo. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
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logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vigésimotercera.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 28, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mejora de accesibilidad en el 
Distrito 4. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 

que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vixésimo terceira.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
28, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mellora de 
accesibilidade no Distrito 4. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
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Vigésimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 29, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mejora de aparcamiento en la 
Ronda de Monte Alto. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vigésimo quinta.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 30, del Plan de 

 
Vixésimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
29, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mellora de 
aparcamento na Rolda de Monte 
Alto. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vixésimo quinta.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
30, do Plan de Intervención 
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Intervención Urbana para 2016, 
reposición de pavimento de 
calzada en la calle Orillamar. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vigésimosexta.-Pregunta escrita 
sobre la actuación número 31, 
del Plan de Intervención 
Urbana para  2016, renovación 
y rehabilitación del firme de la 
calzada de la Ronda de Outeiro. 
Tramo II. 

Urbana para 2016, reposición de 
pavimento de calzada na rúa 
Orillamar. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vixésimo sexta.-Pregunta escrita 
sobre a actuación número 31, do 
Plan de Intervención Urbana 
para  2016, renovación e 
rehabilitación do firme da 
calzada da Rolda de Outeiro. 
Tramo II. 
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- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vigésimo séptima.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 32, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
estabilización del talud en el 
entorno del monte San Pedro. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 

 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vixésimo sétima.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
32, del Plan de Intervención 
Urbana para 2016, estabilización 
do noiro na contorna do monte 
San Pedro. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
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consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vigésimo octava.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 33, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016. 
Instalación de pérgola en la 
Plaza Elíptica. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 

consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vixésimo oitava.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
33, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016. Instalación de 
pérgola na Praza Elíptica. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
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debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vigésimo novena.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 34, del Plan de 
Intervención Urbana para  
2016, limpieza y pintado del 
túnel de la plaza de Pontevedra. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 

debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Vixésimo novena.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
34, do Plan de Intervención 
Urbana para  2016,  limpeza e 
pintado do túnel da praza de 
Pontevedra. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
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- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 

- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 

Trigésima.- Pregunta escrita 
sobre  la actuación número 35, 
del Plan de Intervención 
Urbana para 2016, limpeza e 
pintado do túnel de la avenida 
de Salgado Torres. 

- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 

 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 

- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 

Trixésima.- Pregunta escrita 
sobre  a actuación número 35, do 
Plan de Intervención Urbana 
para 2016, limpeza e pintado do 
túnel da avenida de Salgado 
Torres. 

- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
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- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trigésimo primera.- Pregunta 
escrita sobre  la actuación 
número 36, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
reurbanización de la Avenida de 
la Concordia. Tramo I. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 

- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trixésimo primeira.- Pregunta 
escrita sobre  a actuación 
número 36, do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
reurbanización da Avenida da 
Concordia. Tramo I. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
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calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trigésimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 37, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
accesibilidad en la calle Juan 
Flórez con la calle Maestro 
Clavé. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 

calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trixésimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
37, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, accesibilidade 
na rúa Juan Flórez coa rúa 
Maestro Clavé. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
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- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trigésimo tercera.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 38, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
soterramiento de líneas  de 
media tensión  en el Castro de 
Elviña. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 

- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trixésimo terceira.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
38, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, soterramento 
de líñas  de media tensión  no 
Castro de Elviña. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
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- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trigésimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 39, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
soterramiento de líneas en 
Palavea. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 

 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trixésimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
39, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, soterramento 
de líñas en Palavea. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
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considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trigésimo quinta.-Pregunta 
escrita sobre  la actuación 
número 40, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mejora del pavimento  en la 
calle Villa de Negreira. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 

considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trixésimo quinta.-Pregunta 
escrita sobre a  actuación 
número 40, do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mellora do pavimento  na rúa 
Villa de Negreira. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
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Trigésimo sexta.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 41, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mejora de la eficiencia en la 
Ronda de Nelle (POS). 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trigésimo séptima.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 42, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 

Trixésimo sexta.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
41, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mellora da 
eficiencia na Rolda de Nelle 
(POS). 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trixésimo sétima.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
42, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mellora de 
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mejora de eficiencia energética 
en diversos viarios (zona 
Zalaeta). 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trigésimo octava.-Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 43, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mejora de eficiencia energética 
en la iluminación en el  parque 
Europa. 

eficiencia enerxética en diversos 
viarios (zona Zalaeta). 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trixésimo oitava.-Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
43, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mellora de 
eficiencia enerxética na 
iluminación no parque Europa. 
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- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trigésimo novena.-Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 44, del Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
reposición centros de mando y 
corrección de deficiencias de 
iluminación en el polígono  de 
La Grela. 
 
- Se a realización desta actuación 

 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Trixésimo novena.-Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
44, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, reposición 
centros de mando e corrección de 
deficiencias de iluminación no 
polígono  de A Grela. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
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non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadragésima.- Pregunta 
escrita sobre la actuación 
número 47, del Plan  de 
Intervención Urbana para 2016, 
recogida de pluviales en la calle 
Santa Catalina. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 

non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadraxésima.- Pregunta escrita 
sobre a actuación número 47, do 
Plan  de Intervención Urbana 
para 2016, recollida de pluviales 
na rúa Santa Catalina. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
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alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadragésimo primera.- 
Pregunta escrita sobre la 
actuación número 48, del Plan 
de Intervención Urbana para  
2016, rede de alcantarillado en 
O Souto-Elviña. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 

alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadraxésimo primeira.- 
Pregunta escrita sobre a  
actuación número 48, do Plan de 
Intervención Urbana para  2016, 
rede de sumidoiros no Souto-
Elviña. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
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indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadragésimo segunda.-
Pregunta escrita sobre la 
actuación número 50, del Plan 
de Intervención Urbana para 
2016, saneamiento de la calle 
Brasil. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 

indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadraxésimo segunda.-
Pregunta escrita sobre a 
actuación número 50, do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
saneamento da rúa Brasil. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
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actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadragésimo tercera.-
Pregunta escrita sobre la 
actuación número 53, del Plan 
de Intervención Urbana para 
2016, mejora de 
estacionamiento en la calle la 
Gramela. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 

actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadraxésimo terceira.- 
Pregunta escrita sobre a 
actuación número 53, do Plan de 
Intervención Urbana para 2016, 
mellora de estacionamento na 
rúa a Gramela. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
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- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadragésimo cuarta.- 
Pregunta escrita sobre la 
actuación número 54, del Plan 
de Intervención Urbana para 
2016, mejora del  área  infantil 
de Matogrande. 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 

- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadraxésimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre a actuación número 
54, do Plan de Intervención 
Urbana para 2016, mellora do  
área  infantil de Matogrande. 
 
 
- Se a realización desta actuación 
non depende de acordo no Pleno 
e, polo tanto o seu retraso non é 
consecuencia do 'bloqueo da 
oposición" á que constantemente 
alude o Goberno municipal, 
poderia dicir o Executivo a que é 
debido que non se completara na 
súa totalidade no prazo que 
indicou Xiao Varela na rolda de 
prensa? 
 
- En que situación se atopa esta 
actuación a día de hoxe (30 de 
xaneiro de 2017)? 
 
- Cal vai ser o custo económico 
desta actuación? De non ter un 
cálculo exacto do proxecto, cal 
seria o valor aproximado que 
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calcula o Goberno municipal desta 
actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións que 
logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadragésimo quinta.- 
Pregunta escrita sobre fecha de 
ejecución de la moción 
aprobada en el Peno respecto a 
la devolución gratuita al 
Ayuntamiento de A Coruña de 
la Solana y Hotel Finisterre. 
 
- Podería o Goberno municipal 
indicar que xestións ten realizado 
a data de hoxe (1 de febreiro) para 
a convocatoria dunha reunión con 
todas as forzas políticas, sindicais, 
sociais, e a todo o movemento 
asociativo da Coruña? Pensan 
convocala? Para cando? 
 
 
- Podería o Goberno municipal 
indicar que actuacións ten 
realizado a data de hoxe (1 de 
febreiro) para facilitar a 
infraestructura necesaria para as 
actividades da Comisión Aberta 
en Defensa do Común? 
 
- Evidentemente, e como  se pode 
comprobar, a data de hoxe (1 de 
febreiro), ainda non hai ningunha 
pancarta colgada na fachada do 
palacio de María Pita. Para cando 

calcula o Goberno municipal 
desta actuación? 
 
- Para cando vai estar concluida, 
en toda a súa totalidade, esta 
actuación? 
 
- Considera pertinente o Goberno 
municipal anunciar actuacións 
que logo non se completan? Non 
considera que este xeito de actuar 
é propio do que vostedes chaman 
“vella política"? 
 
Cuadraxésimo quinta.- Pregunta 
escrita sobre data de execución 
da moción aprobada no Pleno 
respecto á devolución gratuita ao 
Concello da Coruña da Solana e 
Hotel Finisterre. 
 
 
- Podería o Goberno municipal 
indicar que xestións ten realizado 
a data de hoxe (1 de febreiro) 
para a convocatoria dunha 
reunión con todas as forzas 
políticas, sindicais, sociais, e a 
todo o movemento asociativo da 
Coruña? Pensan convocala? Para 
cando? 
 
- Podería o Goberno municipal 
indicar que actuacións ten 
realizado a data de hoxe (1 de 
febreiro) para facilitar a 
infraestructura necesaria para as 
actividades da Comisión Aberta 
en Defensa do Común? 
 
- Evidentemente, e como  se pode 
comprobar, a data de hoxe (1 de 
febreiro), ainda non hai ningunha 
pancarta colgada na fachada do 
palacio de María Pita. Para 
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ten pensado o Goberno municipal 
colocar esta pancarta, si o ten 
pensado? 
 
Preguntas escritas del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre el contrato de limpieza en 
los centros educativos. 
 
1.- ¿En qué situación se encuentra 
el contrato de limpieza de 
colegios públicos? 
 
2.- ¿Cuál es la situación laboral de 
las trabajadoras de limpieza de los 
colegios? 
 
3.- ¿Qué medidas ha tomado y 
piensa adoptar para normalizar la 
situación? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre la antigua cafetería 
Remanso. 
 
1.- ¿En qué situación se 
encuentran las instalaciones del 
Remanso? 
 
2.- ¿Qué medidas de urgencia ha 
tomado o piensa adoptar para 
prevenir accidentes? 
 
3.- ¿Qué proyectos y cuándo tiene 
previsto llevarlo a cabo en dichas 
instalaciones? 
 
Tercera.-Pregunta escrita sobre 
el proyecto de Pérgola de Los 
Rosales. 
 
1.- ¿Ha consensuado el proyecto 
de pérgola con la asociación de 

cando ten pensado o Goberno 
municipal colocar esta pancarta, 
si o ten pensado? 
 
Preguntas escritas do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
o contrato de limpeza nos centros 
educativos. 
 
1.- En que situación atópase o 
contrato de limpeza de colexios 
públicos? 
 
2.- Cal é a situación laboral das 
traballadoras de limpeza dos 
colexios? 
 
3.- Que medidas tomou e pensa 
adoptar para normalizar a 
situación? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
a antiga cafetería Remanso. 
 
 
1.- En que situación atópanse as 
instalacións do Remanso? 
 
 
2.- Que medidas de urxencia 
tomou ou pensa adoptar para 
previr accidentes? 
 
3.- Que proxectos e cando ten 
previsto levalo a cabo en 
devanditas instalacións? 
 
Terceira.-Pregunta escrita sobre 
o proxecto de Pérgola dos 
Rosales. 
 
1.- Consensuou o proxecto de 
pérgola coa asociación de veciños 
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vecinos de Los Rosales? 
 
2.- ¿Ha valorado el impacto 
paisajístico de este proyecto en la 
plaza Elípitica? 
 
3.- ¿Baraja otra alternativa para 
mejorar los servicios del parque? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
Alvedro. 
 
1.- ¿Qué pasos ha dado para 
cumplir la moción aprobada en 
pleno sobre Alvedro? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
la reunión con la FUCC. 
 
1.- ¿Qué valoración hace de las 
reuniones mantenidas con la 
FUCC? 
 
2.- ¿Qué compromisos han 
alcanzado en dichos encuentros? 
 
3.- ¿Qué planes tiene para 
impulsar el comercio en la ciudad 
de forma inmediata? 
 
Preguntas escritas del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre Obras en San Andrés. 
 
1.- ¿Con qué colectivos y/o 
vecinos se habló y se 
consensuaron las obras en marcha 
en la calle San Andrés? 
 
2.- ¿Está previsto cambiar el 
diseño/urbanización superficial, 
alumbrado, mobiliario y/o 
jardinería de la calle? 

dos Rosales? 
 
2.- Valorou o impacto paisajístico 
deste proxecto na praza Elípitica? 
 
 
3.-  Baralla outra alternativa para 
mellorar os servizos do parque? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
Alvedro. 
 
1.- Que pasos deu para cumprir a 
moción aprobada en pleno sobre 
Alvedro? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
la reunión coa FUCC. 
  
1.- Que valoración fai das 
reunións mantidas coa FUCC? 
 
 
2.- Que compromisos alcanzaron 
en devanditos encontros? 
 
3.- Que plans ten para impulsar o 
comercio na cidade de forma 
inmediata? 
 
Preguntas escritas do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
Obras en Santo Andrés. 
 
1.- Con que colectivos e/ou 
veciños falouse e consensuáronse 
as obras en marcha na rúa San 
Andrés? 
 
2.- Está previsto cambiar o 
deseño/urbanización superficial, 
alumado, mobiliario e/ou 
jardinería da rúa? 
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Segunda.- Pregunta escrita 
sobre Plaza  José Toubes Pego. 
 
1.- ¿Qué actuaciones se han 
realizado en relación al edificio 
plaza de José Toubes Pego, 
(antigua cafetería Remanso)? 
 
2.- ¿Qué está previsto hacer con 
ese edificio y en qué plazos? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
Rehabilitación. 
 
1.- ¿Cuántos expedientes de 
rehabilitación de viviendas se han 
ejecutado durante el año 2016? 
 
2.- ¿Qué presupuesto del área de 
rehabilitación de vivienda se ha 
ejecutado en el 2016? 
 
3.- ¿Qué expedientes y/o partidas 
quedaron sin ejecutar? ¿Por qué? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
Planeamiento. 
 
1.- ¿Qué documentos de 
planeamiento se han aprobado 
desde julio de 2015 hasta la 
actualidad? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
ocupación ilegal Comandancia 
de Obras. 
 
1.- ¿Qué actuaciones  ha realizado 
el Gobierno municipal para 
finalizar con la ocupación ilegal 
del edificio de la antigua 
Comandancia de Obras, que 
comenzó en el mes de noviembre, 
ya que es el responsable del 

 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
Plaza  José Toubes Pego. 
 
1.- Que actuacións realizáronse 
en relación ao edificio praza de 
José Toubes Pego, (antiga 
cafetería Remanso)? 
 
2.- Que está previsto facer con ese 
edificio e en que prazos? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
Rehabilitación. 
 
1.- Cantos expedientes de 
rehabilitación de vivendas 
executáronse durante o ano 2016? 
 
2.- Que orzamento do área de 
rehabilitación de vivenda 
executouse no 2016? 
 
3.- Que expedientes e/ou partidas 
quedaron sen executar? Por que? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
Planeamento. 
 
1.- Que documentos de 
planeamento aprobáronse desde 
xullo de 2015 ata a actualidade? 
 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
ocupación ilegal Comandancia 
de Obras. 
 
1.- Que actuacións realizou o 
Goberno municipal para finalizar 
coa ocupación ilegal do edificio 
da antiga Comandancia de Obras, 
que comezou no mes de 
novembro, xa que é o responsable 
do mantemento e custodia do 
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mantenimiento y custodia del 
mismo? 
 
2.- ¿Tiene constancia de que se 
realicen en su interior actividades 
sin licencia, como actuaciones, 
venta de bebidas u obras? 
 
 
3.- ¿Cuál es el coste de las obras 
realizadas por el Gobierno 
municipal en dichas instalaciones 
desde que se produjo dicha 
ocupación y cuál fue el motivo de 
las mismas? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
obras. 
 
1.- ¿Qué obras se han ejecutado y 
en qué porcentaje con el 
presupuesto de 2016 en las áreas 
de planeamiento, gestión y 
disciplina urbanística, 
conservación y rehabilitación; 
pavimentación de vías públicas e 

vías públicas? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre obras Ciudad Vieja. 
 
1.- ¿Tiene previsto realizar algún 
tipo de obras de infraestructuras  
y/o urbanización en la Ciudad 
Vieja durante los años 2017 o 
2018? 
 
2.- En caso afirmativo, ¿cuáles y 
con qué importe? 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre  
Novo Mesoiro. 
 
1.- ¿Está previsto realizar alguna 
actuación en el corredor verde de 

mesmo? 
 
 
2.- Ten constancia de que se 
realicen na súa interior 
actividades sen licenza, como 
actuacións, venda de bebidas ou 
obras? 
 
3.- Cal é o custo das obras 
realizadas polo Goberno 
municipal en devanditas  
instalacións desde que se 
produciu dita ocupación e cal foi 
o motivo das mesmas? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
obras. 
  
1.- Que obras executáronse e en 
que porcentaxe co orzamento de 
2016 nas áreas de planeamento, 
xestión e disciplina urbanística, 
conservación e rehabilitación; 
pavimentación de vías públicas e 
vías públicas? 
 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre 
obras Cidade Vella. 
 
1.- Ten previsto realizar algún 
tipo de obras de infraestructuras 
e/ou urbanización na Cidade 
Vella durante os anos 2017 ou 
2018? 
 
2.- En caso afirmativo, cales e con 
que importe? 
 
Oitava.- Pregunta escrita sobre  
Novo Mesoiro. 
 
1.- Está previsto realizar algunha 
actuación no corredor verde de 
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Novo Mesoiro en el interior de las 
manzanas entre las calles Ribeira 
Sacra y Fragas do Eume? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
licencias de obra mayor. 
 
1.- ¿Cuántas licencias de obra 
mayor, sin incluir caducidades y/o 
desestimientos, se han concedido 
durante el año 2016? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre  
Estación Intermodal. 
 
1.- ¿Qué acciones se han tomado 
para ceder el suelo a la Xunta de 
Galicia, para construir la nueva 
estación de autobuses intermodal 
de San Cristóbal? 
 
2.- ¿Por qué no se ha cedido aún 
el suelo? 
 
Décimo primera.- Pregunta 
escrita sobre Fitur. 
 
1.- ¿Qué propuestas llevó el 
Gobierno municipal a FITUR 
2017  para promocionar la ciudad 
y atraer turismo? 
 
Décimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre  contratos menores 
urbanismo. 
 
1.- ¿Cuántos contratos menores, 
cuáles y a quiénes se han 
adjudicado durante el año 2016 en 
la concejalía de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda? 
 
5º.- Ruegos Orales 
 
Ruego oral del Grupo 

Novo Mesoiro no interior das 
mazás entre as rúas Ribeira Sacra 
e Fragas do Eume? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
licenzas de obra maior. 
 
1.- Cantas licenzas de obra maior, 
sen incluír caducidades e/ou 
desestimientos, concedéronse 
durante o ano 2016? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre  
Estación Intermodal. 
 
1.- Que accións tomáronse para 
ceder o chan á Xunta de Galicia, 
para construír a nova estación de 
autobuses intermodal de San 
Cristóbal? 
 
2.- Por que non se cedeu aínda o 
chan? 
 
Décimo primeira.- Pregunta 
escrita sobre Fitur. 
 
1.- Que propostas levou o 
Goberno municipal a FITUR 2017 
para promocionar a cidade e 
atraer turismo? 
 
Décimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre  contratos menores 
urbanismo. 
 
1.- Cantos contratos menores, 
cales e a quen se adxudicaron 
durante o ano 2016 na concejalía 
de Rexeneración Urbana e 
Dereito á Vivenda? 
 
5º.- Rogos Orais 
 
Rogo oral do Grupo Municipal 



329 

 

Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego 
 
Primero.- Ruego Oral sobre la 
seguridad en el CEIP  Sanjurjo 
de Carricarte. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Non teño aquí o rogo. 
 
Presidencia 
 
Pois, como é oral, eu tampouco o 
teño. 
 
Señora Veira González 
 
Xa, xa… Un momento. 
 
Ben. Rogo para que o Goberno 
Municipal, proceda coa máxima 
axilidade a instalar os mecanismos 
de seguridade necesarios, ben 
sexan alarmas ou cámaras, para 
evitar que se volvan producir 
roubos, como o que se produciu a 
medidados de xaneiro e entradas 
indebidas, como as que se 
acontecen todas as fines de 
semana no CEIP Sanjurjo de 
Carricarte. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ruegos orales del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
 
Primero.- Ruego oral para que 
Xulio Ferreiro responda a las 
peticiones de medios materiales  

do Bloque Nacionalista Galego 
 
 
Primeiro.- Rogo Oral sobre a 
seguridade no CEIP  Sanjurjo de 
Carricarte. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 
Non teño aquí o rogo. 
 
Presidencia 
 
Pois, como é oral, eu tampouco o 
teño. 
 
Señora Veira González 
 
Xa, xa… Un momento. 
 
Ben. Rogo para que o Goberno 
Municipal, proceda coa máxima 
axilidade a instalar os 
mecanismos de seguridade 
necesarios, ben sexan alarmas ou 
cámaras, para evitar que se 
volvan producir roubos, como o 
que se produciu a medidados de 
xaneiro e entradas indebidas, 
como as que se acontecen todas 
as fines de semana no CEIP 
Sanjurjo de Carricarte. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Rogos orais do Grupo Municipal 
do Partido Popular 
 
Primeiro.- Rogo oral para que 
Xulio Ferreiro responda as 
peticións de medios materiais  
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realizadas por la oposición hace 
dieciocho meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Ruego para que el Alcalde, 
responda a las peticiones 
materiales de los Grupos 
Municipales de la Oposición, 
formuladas hace más de 18 meses 
por Registro, a pesar de decir que 
creía ya 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 once ruegos orales en 
los Plenos de noviembre de 2015, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016 y enero de 
2017, 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 unos 
30 teléfonos móviles, 12 
ordenadores portátiles y 12 tablets 
en una clara muestra de 
sectarismo y de falta de espíritu 
democrático. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas 
 
Segundo.- Ruego oral del 
Partido Popular  para que Xulio 
Ferreiro realice obras de 
emergencia en el edificio 

realizadas pola oposición hai 
dezaoito meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Rogo para que o Alcalde, 
responda as peticións materiais 
dos Grupos Municipais da 
Oposición, formuladas hai máis 
de 18 meses por Rexistro, a pesar 
de dicir que cría xa que xa 
estaban resoltas, a pesar de 
haberllo lembrado en varias 
Xuntas de Portavoces e en varias 
intervencións nos Plenos, a pesar 
de presentar once rogos orais nos 
Plenos de novembro de 2015, 
marzo, abril, maio, xuño, xullo, 
setembro, outubro, novembro e 
decembro de 2016 e xaneiro de 
2017, 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 uns 30 teléfonos 
móbiles, 12 computadores 
portátiles e 12 tablets nunha clara 
mostra de sectarismo e de falta de 
espírito democrático. 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas 
 
Segundo.- Rogo oral do Partido 
Popular  para que Xulio Ferreiro 
realice obras de emerxencia no 
edificio municipal da Praza José 
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municipal de la Plaza José 
Toubes Pego. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Señora Padín. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Gracias. 
 
El Partido Popular presenta el 
siguiente ruego para que se 
realicen las obras de emergencia 
necesarias en el edificio municipal 
en la Plaza de José Toubes Pego, 
ante el lamentable estado de 
abandono en el que se encuentra,  
debido a su capricho político de 
anular la reforma sin motivo 
alguno, a pesar de que ya estaba 
adjudicada y el contrato firmado, 
convirtiéndolo en un peligro para 
los ciudadanos. 
 
Gracias 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las veintiós horas 
y veintiun minutos, por la 
Presidencia se levanta la sesión, 
redactándose la presente acta que 
firman y autorizan la Alcaldía 
Presidencia y el Secretario 
General; todo ello en conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
110.2 del Real Decreto 2568/86, 
de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.  

Toubes Pego. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Señora Padín. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Grazas. 
 
O Partido Popular presenta o 
seguinte rogo para que se realicen 
as obras de emerxencia 
necesarias no edificio municipal 
na Praza de José Toubes Pego, 
ante o lamentable estado de 
abandono no que se atopa,  
debido ao seu capricho político de 
anular a reforma sen motivo 
algún, a pesar de que xa estaba 
adxudicada e o contrato asinado, 
converténdoo nun perigo para os 
cidadáns. 
 
Grazas. 
 
Ó non haber máis asuntos que 
tratar, e ás vinte e dúas horas e 
vinte e un minutos a presidencia 
remata a sesión, e redáctase a 
presente acta que asinan e 
autorizan a alcaldía presidencia e 
o secretario xeral; todo elo 
consonte co disposto no artigo 
110.2 do Real decreto 2568/86, do 
28 de novembro, no que se aproba 
o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico 
das entidades locais.   
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