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

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

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Bueno. Moi boa tarde. E benvidos 
a esta Sesión Ordinaria do Pleno 
do Excelentísimo Concello da 
Coruña. 
 
Señor Secretario 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 

Intervenciones 
 
Señor Secretario General 
 
34 – Aprobación acta. 
 
Remitida a todos y cada uno de 
los miembros corporativos, copia 
del borrador del acta de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 28 
de noviembre de 2016, la misma 
se da por leída, procediéndose a 
su aprobación. 
 

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 catro 
minutos, a presidencia declara 
iniciada a sesión e pasa a tratar 
os seguintes asuntos incluidos na 
orde do día. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Bo. Moi boa tarde. E benvidos a 
esta Sesión Ordinaria do Pleno 
do Excelentísimo Concello da 
Coruña. 
 
Señor Secretario 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 

Intervencións 
 

Señor Secretario Xeral 
 
34 – Aprobación acta. 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos, copia do 
borrador da acta da sesión 
extraordinaria realizada o día 28 
de novembro de 2016, esta dáse 
por lída, e procédese a súa 
aprobación. 
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Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Algunha alegación á 
Acta?  Algunha observación? 
Damos por aprobada a Acta. 
 
Señor Secretario General 
 
Comunicaciones de Alcaldía. 
 
COMUNICACIONES 
ALCALDÍA 
 
35 – Comunicado de la Alcaldía 
sobre las nuevas víctimas de la 
violencia de género. 

 
Intervenciones  

 
Presidencia 
 
Ben, pois, seguindo coa, pois, a 
tristemente costume, precisamente 
costume, neste Pleno e dentro dos 
compromisos adquiridos na 
Sesión Plenaria do 14 de outubro 
do ano pasado, se gardará un 
minuto de silencio por cada unha 
das vítimas da violencia machista, 
asasinadas dende o anterior Pleno 
ordinario. Esta vez, son e é unha 
das maiores cifras que tivemos 
dende que instauramos este 
minuto de silencio, estes minutos 
de silencio. Temos 12 minutos de 
silencio de 12 mulleres 
asesinadas.  
 
1. 07.02.2017.Muller asasinada en 
Suria - Barcelona 
 
2. 11.02.2017. Muller de 75 
anos asasinada en Xátiva - 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Algunha alegación á 
Acta?  Algunha observación? 
Damos por aprobada a Acta. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Comunicacións da Alcaldía 
 
COMUNICACIÓNS ALCALDÍA 
 
 
35 – Comunicado da Alcaldía 
sobre as novas vítimas da 
violencia de xénero  
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Ben, pois, seguindo coa, pois, a 
tristemente costume, precisamente 
costume, neste Pleno e dentro dos 
compromisos adquiridos na 
Sesión Plenaria do 14 de outubro 
do ano pasado, se gardará un 
minuto de silencio por cada unha 
das vítimas da violencia machista, 
asasinadas dende o anterior 
Pleno ordinario. Esta vez, son e é 
unha das maiores cifras que 
tivemos dende que instauramos 
este minuto de silencio, estes 
minutos de silencio. Temos 12 
minutos de silencio de 12 
mulleres asesinadas.  
 
1. 07.02.2017. Muller 
asasinada en Suria - Barcelona 
 
2. 11.02.2017. Muller de 75 
anos asasinada en Xátiva - 
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Valencia 
 
3. 12.02.2017. Muller 
asasinada en Seseña -Toledo 
 
4. 13.02.2017. Unha muller 
de 46 anos e a súa filla de 18 
asasinadas en Daimiel -Cidade 
Real. 
 
5. 19.02.2017. Muller de 79 
anos asasinada en Campello - 
Valencia 
 
6. 19.02.2017. Muller de 36 
anos asasinada en Cartagena 
 
7. 20.02.2017. MJMG de 52 
anos asasinada en Redondela 
 
8. 21.02.2017. DC de 49 anos 
asasinada en Gandía - Valencia 
 
9. 21.02.2017. GAV de 48 
anos asasinada en Valencia 
 
10. 22.02.2017. Muller de 34 
anos asasinada en Santa Perpetua 
(Barcelona) 
 
11. 01/03/2017. Muller de 32 
anos asasinada en Vicálvaro - 
Madrid 
 
12. 02/03/2017. Muller de 45 
anos asasinada en Alcobendas 
Madrid. 
 
Serán, como digo, 12 minutos de 
silencio. 
 
Se procede a guardar los 12 
minutos de silencio por parte de 
la Corporación, funcionarios, 
prensa y público asistente. 

Valencia 
 
3. 12.02.2017. Muller 
asasinada en Seseña –Toledo, 
 
4. 13.02.2017. Unha muller 
de 46 anos e a súa filla de 18 
asasinadas en Daimiel -Cidade 
Real. 
 
5. 19.02.2017. Muller de 79 
anos asasinada en Campello - 
Valencia 
 
6. 19.02.2017. Muller de 36 
anos asasinada en Cartagena 
 
7. 20.02.2017. MJMG de 52 
anos asasinada en Redondela 
 
8. 21.02.2017. DC de 49 anos 
asasinada en Gandía - Valencia 
 
9. 21.02.2017. GAV de 48 
anos asasinada en Valencia 
 
10. 22.02.2017. Muller de 34 
anos asasinada en Santa Perpetua 
(Barcelona) 
 
11. 01/03/2017. Muller de 32 
anos asasinada en Vicálvaro - 
Madrid 
 
12. 02/03/2017. Muller de 45 
anos asasinada en Alcobendas 
Madrid. 
 
Serán, como digo, 12 minutos de 
silencio. 
 
Procédese a gardar os 12 
minutos de silencio por parte da 
Corporación, funcionarios, 
prensa e público asistente. 
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Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
36 – Toma de conocimiento. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
del cambio de portavoz del Grupo 
Municipal Socialista. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Tamén, dentro das Comunicacións 
da Alcaldía, acórdase o proponse 
ao Pleno da Corporación, tomar 
coñecemento do cambio de 
voceiro do Grupo Municipal 
Socialista, asumindo tal función 
don José Manuel García Pérez e 
como suplentes serán, polo 
seguinte orde: Dona Silvia 
Longueira Castro, Don José 
Manuel Dapena Varela, Dona 
Yoya Neira Fernández, Don Fito 
Ferreiro Seoane,  Dona Mar 
Barcón Sánchez. 
 
Así que, enhoraboa, señor García. 
 
 
Moi ben, señor Secretario. 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y DERECHO A LA 
VIVIENDA 
 
Señor Secretario General 
 
37 – Modificación puntual del 
Plan general de ordenación 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
36 – Toma de coñecemento 
 
Asunto.-Toma de coñecemento do 
cambio de voceiro do Grupo 
Municipal Socialista. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Tamén, dentro das 
Comunicacións da Alcaldía, 
acórdase o proponse ao Pleno da 
Corporación, tomar coñecemento 
do cambio de voceiro do Grupo 
Municipal Socialista, asumindo 
tal función don José Manuel 
García Pérez e como suplentes 
serán, polo seguinte orde: Dona 
Silvia Longueira Castro, Don 
José Manuel Dapena Varela, 
Dona Yoya Neira Fernández, Don 
Fito Ferreiro Seoane,  Dona Mar 
Barcón Sánchez. 
 
Así que, enhoraboa, señor 
García. 
 
Moi ben, señor Secretario. 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á 
VIVENDA 
 
Señor Secretario Xeral 
 
37 – Modificación puntual do 
Plan Xeral de ordenación 
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municipal. 
 
Asunto.- Aprobación provisional 
del documento denominado 
Modificación puntual del plan 
general de ordenación municipal. 
Colegio Hogar Calvo Sotelo. 
Documento para aprobación 
provisional. Febrero 2017. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión de 
Regeneración Urbana y 
Derecho a  la Vivienda, con el 
voto a favor de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
y Mixto (BNG-AA), y las 
abstenciones de los Grupos 
Municipales Popular y 
Socialista. Se propone al Pleno 
Municipal la adopción por 
mayoría absoluta legal de los 
acuerdos siguientes: 
 
PRIMERO.- Aprobar 
provisionalmente el documento 
denominado “Modificación 
puntual del plan general de 
ordenación municipal. Colegio 
Hogar Calvo Sotelo. Documento 
para aprobación provisional. 
Febrero 2017”, redactado por el 
Servicio de Planeamiento y 
Gestión del Suelo. 
 
SEGUNDO.- Ordenar la 
diligencia del expediente 
administrativo completo y el 
documento aprobado 
provisionalmente. 
 
TERCERO.- Remitir la anterior 
documentación a la consellería 
competente en materia de 
ordenación del territorio, para los 

municipal. 
 
Asunto.- Aprobación provisional 
do documento denominado 
Modificación puntual do plan 
xeral de ordenación municipal. 
Colexio Fogar Calvo Sotelo. 
Documento para aprobación 
provisional. Febreiro 2017. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión de Rexeneración 
Urbana e Derecho á Vivienda, co 
voto a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica e 
Mixto (BNG-AA), e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais Popular e Socialista, 
adoptándose. Proponse ao Pleno 
Municipal a adopción por 
maioría absoluta legal dos 
acordos seguintes: 
 
 
PRIMEIRO.- Aprobar 
provisionalmente o documento 
denominado “Modificación 
puntual do plan xeral de 
ordenación municipal. Colexio 
Fogar Calvo Sotelo. Documento 
para aprobación provisional. 
Febreiro 2017”, redactado polo 
Servizo de Planeamento e Xestión 
do Solo. 
 
SEGUNDO.- Ordenar a 
dilixencia do expediente 
administrativo completo e o 
documento aprobado 
provisionalmente. 
 
TERCEIRO.- Achegar a anterior 
documentación á consellaría 
competente en materia de 
ordenación do territorio, para os 
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efectos de la emisión del informe 
previsto en el artículo 60, párrafo 
15, de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del Suelo de Galicia. 
 
CUARTO.- Notificar este acuerdo 
a las Áreas y Servicios 
municipales interesadas en la 
tramitación del expediente. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a 
palabra o  Concelleiro de 
Rexeneración Urbana, señor 
Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas Alcalde.  
 
Introduzo o informe proposta da 
maneira máis breve posible. 
Bueno, os antecedentes. Con data 
23 do 9 do 2015 a Deputación 
Provincial da Coruña solicitou do 
Concello unha certificación 
urbanística da parcela ocupada 
polo Colexio Fogar de Calvo 
Sotelo, na que sinálase a 
posibilidade de implatar nela unha 
residencia universitaria. Con data 
do 30  do 9 do 2015 emitiuse 
informe desfavorable, por non ser 
o uso admitido na (…) 
equipamento, xa que de 
conformidade co Plan Xeral de 
Ordenación Municipal vixente, 
encádrase dentro do uso 
residencial, clase e residencia 
comunitaria que non está incluido 
entre usos sociais ou compatibles. 
 

efectos da emisión do informe 
previsto no artigo 60, parágrafo 
15, da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do Solo de Galicia. 
 
CUARTO.- Notificar este acordo 
ás Areas e Servizos municipais 
interesadas na tramitación do 
expediente. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a 
palabra o  Concelleiro de 
Rexeneración Urbana, señor 
Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas Alcalde.  
 
Introduzo o informe proposta da 
maneira máis breve posible. Bo, 
os antecedentes. Con data 23 do 9 
do 2015 a Deputación Provincial 
da Coruña solicitou do Concello 
unha certificación urbanística da 
parcela ocupada polo Colexio 
Fogar de Calvo Sotelo, na que 
sinálase a posibilidade de 
implatar nela unha residencia 
universitaria. Con data do 30  do 
9 do 2015 emitiuse informe 
desfavorable, por non ser o uso 
admitido na (…) equipamento, xa 
que de conformidade co Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
vixente, encádrase dentro do uso 
residencial, clase e residencia 
comunitaria que non está incluido 
entre usos sociais ou compatibles. 
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Con data do 3 do 11 do 15 a 
Deputación Provincial da Coruña 
trasladou ao Concello unha copia 
do seu acordo plenario do 8 do 10 
do 2015, polo que se aproba o 
texto de colaboración entre a 
Excelentísima Diputación 
Provincial da Coruña, 
Universidade da Coruña e o 
Concello. Neste acordo proponse 
a cesión de uso á Universidade da 
Coruña, de parte do Colexio Fogar 
Calvo Sotelo, para a súa 
utilización como residencia 
universitaria e a tramitación polo 
Concello, dunha modificación 
puntual do PXOM  de 2013, que 
permite a súa implantación.  
 
A Xunta de Goberno Local na súa 
Sesión do 20 do 11 de  2015, 
aprobou o texto do mencionado 
convenio coa consideración de 
Convenio Urbanístico de 
Planeamento. O 23 do 11 de 2015, 
o Presidente da Deputación 
Provincial da Coruña o Reitor da 
Universidade e o Alcalde-
Presidente do Concello da Coruña 
asinaron un convenio de 
colaboración, no que cada un dos 
órganos intervintes 
comprometeuse a actuar dentro do 
marco das súas competencias, 
para facer posible a implantación 
na parcela dunha residencia 
universitaria. O obxecto da 
modificación sería a proposta da 
modificación actual. Ten  por 
obxecto cualificar a parcela do 
Colexio Fogar Calvo Sotelo que 
actualmente ten a consideración 
de dotación local, como sistema 
xeral de equipamento docente e 
incluir dentro dos seus usos 

Con data do 3 do 11 do 15 a 
Deputación Provincial da Coruña 
trasladou ao Concello unha copia 
do seu acordo plenario do 8 do 10 
do 2015, polo que se aproba o 
texto de colaboración entre a 
Excelentísima Diputación 
Provincial da Coruña, 
Universidade da Coruña e o 
Concello. Neste acordo proponse 
a cesión de uso á Universidade da 
Coruña, de parte do Colexio 
Fogar Calvo Sotelo, para a súa 
utilización como residencia 
universitaria e a tramitación polo 
Concello, dunha modificación 
puntual do PXOM  de 2013, que 
permite a súa implantación.  
 
A Xunta de Goberno Local na súa 
Sesión do 20 do 11 de  2015, 
aprobou o texto do mencionado 
convenio coa consideración de 
Convenio Urbanístico de 
Planeamento. O 23 do 11 de 
2015, o Presidente da Deputación 
Provincial da Coruña o Reitor da 
Universidade e o Alcalde-
Presidente do Concello da 
Coruña asinaron un convenio de 
colaboración, no que cada un dos 
órganos intervintes 
comprometeuse a actuar dentro 
do marco das súas competencias, 
para facer posible a implantación 
na parcela dunha residencia 
universitaria. O obxecto da 
modificación sería a proposta da 
modificación actual. Ten  por 
obxecto cualificar a parcela do 
Colexio Fogar Calvo Sotelo que 
actualmente ten a consideración 
de dotación local, como sistema 
xeral de equipamento docente e 
incluir dentro dos seus usos 
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compatibles co mesmo, o uso 
residencial na clase de residencia 
universitaria, co gallo de pemitir a 
implantación nestas parcelas, de 
equipamento o uso da residencia 
universitaria. 
 
O documento da modificación 
puntual contén todas as 
determinacións establecidas na 
Lei do Solo de Galicia, plasmado 
nun documento que contén a 
totalidade da documentación 
sinalada nos artigos 51 e 59 da Lei 
do Solo de Galicia e os 
concordantes do regulamento de 
desenvolvemento da mesma, así 
como esixía no artigo 22 do Texto 
Refundido da Lei do Solo de 
2015. 
 
Respecto do procedemento, en 
decembro de 2015 o Servizo de 
Planeamento redactou o 
documento denominado 
modificación puntual do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal da 
Coruña, Colexio  Fogar Calvo 
Sotelo. Procedemento de 
avaliación estratéxica 
simplificada. 
 
Con data do 15 do  1 de 2016, a 
Xunta de Goberno Local aproba o 
proxecto da mencionada 
modificación puntual que se 
remite no 2016, o 3 do 2 de 2016, 
e se remite a Secretaría Xeral de 
Calidade  e Avaliación Ambiental 
para iniciar o procedemento da 
avaliación  ambiental estratéxica 
simplificada. 
 
A Secretaría Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental ditou 

compatibles co mesmo, o uso 
residencial na clase de residencia 
universitaria, co gallo de pemitir 
a implantación nestas parcelas, 
de equipamento o uso da 
residencia universitaria. 
 
O documento da modificación 
puntual contén todas as 
determinacións establecidas na 
Lei do Solo de Galicia, plasmado 
nun documento que contén a 
totalidade da documentación 
sinalada nos artigos 51 e 59 da 
Lei do Solo de Galicia e os 
concordantes do regulamento de 
desenvolvemento da mesma, así 
como esixía no artigo 22 do Texto 
Refundido da Lei do Solo de 
2015. 
 
Respecto do procedemento, en 
decembro de 2015 o Servizo de 
Planeamento redactou o 
documento denominado 
modificación puntual do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
da Coruña, Colexio  Fogar Calvo 
Sotelo. Procedemento da 
avaliación estratéxica 
simplificada. 
 
Con data do 15 do  1 de 2016, a 
Xunta de Goberno Local aproba o 
proxecto da mencionada 
modificación puntual que se 
remite no 2016, o 3 do 2 de 2016, 
e se remite a Secretaría Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental 
para iniciar o procedemento da 
avaliación ambiental estratéxica 
simplificada. 
 
A Secretaría Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental ditou 



10 

 

resolución o 17 de xuño de 2016, 
na que conclúe, que non é preciso 
someter a modificación puntual ao 
trámite de avaliación ambiental 
estratéxica. Con data de 29 de 
xuño  de 2016, remítese  
resolución de Secretaría Xeral  
coa que achega os comentarios e 
informes emitidos durante o 
período de consultas por parte do 
Servizo de Montes, que non 
formula obxecións. Do Instituto 
de Estudios do Territorio que 
recomenda que o proxecto de 
reforma para a implantación dos 
novos usos, manteñan o aspecto 
exterior da parte do edificio 
afectada. Da Dirección Xeral de 
Pesca, Agricultura e Innovación 
Técnolóxica que tamén remite sen 
obxecións da Secretaría Xeral de 
Ordenación do Territorio e 
Urbanismo que apunta que, logo 
de considerar de interese público a 
finalidade da modificación 
proposta, indica que o ámbito 
grafado nos planos non abrangue 
todas as superficies sinaladas na 
memoria. E indica a tramitación a 
seguir.  
 
Á vista de resolución e os 
informes anteriores, o Servizo de 
Planeamento Municipal redacta a 
modificación puntual para 
aprobación inicial en xullo de 
2016.  Con data 1 de agosto de 
2016,  o Pleno do Concello acorda 
aprobar inicialmente o documento 
da modificación puntual do 
PXOM, Colexio Fogar Calvo 
Sotelo.  
 
O expediente da modificación 
puntual con toda a súa 

resolución o 17 de xuño de 2016, 
na que conclúe, que non é preciso 
someter a modificación puntual 
ao trámite de avaliación 
ambiental estratéxica. Con data 
de 29 de xuño  de 2016, remítese  
resolución de Secretaría Xeral  
coa que achega os comentarios e 
informes emitidos durante o 
período de consultas por parte do 
Servizo de Montes, que non 
formula obxecións. Do Instituto 
de Estudios do Territorio que 
recomenda que o proxecto de 
reforma para a implantación dos 
novos usos, manteñan o aspecto 
exterior da parte do edificio 
afectada. Da Dirección Xeral de 
Pesca, Agricultura e Innovación 
Técnolóxica que tamén remite sen 
obxecións da Secretaría Xeral de 
Ordenación do Territorio e 
Urbanismo que apunta que, logo 
de considerar de interese público 
a finalidade da modificación 
proposta, indica que o ámbito 
grafado nos planos non abrangue 
todas as superficies sinaladas na 
memoria. E indica a tramitación a 
seguir.  
 
Á vista de resolución e os 
informes anteriores, o Servizo de 
Planeamento Municipal redacta a 
modificación puntual para 
aprobación inicial en xullo de 
2016.  Con data 1 de agosto de 
2016,  o Pleno do Concello 
acorda aprobar inicialmente o 
documento da modificación 
puntual do PXOM, Colexio Fogar 
Calvo Sotelo.  
 
O expediente da modificación 
puntual con toda a súa 
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documentación someteuse a 
información pública polo prazo de 
dous meses, onde non se produciu 
nengunha alegación ao 
documento. Con data 3 do 10 do 
2016 tivo entrada no Rexistro do 
Concello o informe favorable da 
Dirección Xeral de Aviación Civil 
e con data 29 do 11 de 2016, o 
informe  favorable de Patrimonio 
Cultural. 
 
Á vista do anterior o Servizo de 
Planeamento redactou o 
documento denominado, 
modificación puntual do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal da 
Coruña, Colexio Fogar Calvo 
Sotelo, documento para 
aprobación provisional que é o 
que se trae hoxe ao Pleno. 
 
E competente para aprobación o 
Pleno do Concello por maioría 
absoluta. Polo tanto, a proposta do 
acordo sería aprobar 
provisionalmente a modificación 
puntual e anteriormente 
comentada,  ordenar a dilixencia 
do expediente administrativo 
completo e o documento aprobado 
provisionalmente, achegar a 
anterior  (…) documentación á 
Consellería competente en materia 
de  Ordenación do Territorio e 
notificar este acordo ás Áreas e 
Servizos municipais interesadas 
na tramitación do expediente.  
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. 
 

documentación someteuse a 
información pública polo prazo 
de dous meses, onde non se 
produciu nengunha alegación ao 
documento. Con data 3 do 10 do 
2016 tivo entrada no Rexistro do 
Concello o informe favorable da 
Dirección Xeral de Aviación Civil 
e con data 29 do 11 de 2016, o 
informe  favorable do Patrimonio 
Cultural. 
 
Á vista do anterior o Servizo de 
Planeamento redactou o 
documento denominado, 
modificación puntual do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
da Coruña, Colexio Fogar Calvo 
Sotelo, documento para 
aprobación provisional que é o 
que se trae hoxe ao Pleno. 
 
E competente para aprobación o 
Pleno do Concello por maioría 
absoluta. Polo tanto, a proposta 
do acordo sería aprobar 
provisionalmente a modificación 
puntual e anteriormente 
comentada,  ordenar a dilixencia 
do expediente administrativo 
completo e o documento 
aprobado provisionalmente, 
achegar a anterior  (…) 
documentación á Consellería 
competente en materia de  
Ordenación do Territorio e 
notificar este acordo ás Áreas e 
Servizos municipais interesadas 
na tramitación do expediente.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. 
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Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, en primeiro lugar, saudar 
aos compañeiros da Corporación, 
ao funcionariado que nos 
acompaña, ás persoas que tamén 
están aquí no Salón de Plenos, aos 
que nos seguen por streaming e os 
medios de comunicación e ao 
persoal dos medios de 
comunicación. 
 
En primeiro lugar, quixeramos 
manifestar o noso voto favorable 
ao respecto deste punto da Orde 
do Día, igual que fixemos, pois, 
no Pleno de aprobación inicial, 
como non podía ser doutro xeito. 
Que entendemos que debemos 
parabenizaenos, todas e todos de 
que, por fin, a Universidade da 
Coruña teña unha residencia 
universitaria ou vaia  a tela en 
breves momentos. Unha demanda 
histórica do seu estudantado e 
máis, a partir do profesorado, que 
axuda, sen dúbida e vai a axudar, 
pois, a un acceso máis universal, a 
nosa Universidade. E que, de 
momento, pois, facilitará, cando 
menos, o estudo e a poder vivir na 
nosa cidade, a 60 estudantes e 
agardemos, bueno, que poida 
servirlle a máis, nun futuro non 
moi lonxano. A verdade que é un 
pracer, tamén, que parta, tamén, 
esta actuación, pois, dun goberno 
compartido, pois,  na Deputación 
da Coruña, na que participa o 
Bloque Nacionalista Galego e, 
polo tanto, entendemos que 
debemos parabenizarnos, tamén, 
por iso. Nada máis. 

Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, en primeiro lugar, 
saudar aos compañeiros da 
Corporación, ao funcionariado 
que nos acompaña, ás persoas 
que tamén están aquí no Salón de 
Plenos, aos que nos seguen por 
streaming e os medios de 
comunicación e ao persoal dos 
medios de comunicación. 
 
En primeiro lugar, quixeramos 
manifestar o noso voto favorable 
ao respecto deste punto da Orde 
do Día, igual que fixemos, pois, 
no Pleno de aprobación inicial, 
como non podía ser doutro xeito. 
Que entendemos que debemos 
parabenizarnos, todas e todos de 
que, por fin, a Universidade da 
Coruña teña unha residencia 
universitaria ou vaia  a tela en 
breves momentos. Unha demanda 
histórica do seu estudantado e 
máis, a partir do profesorado, que 
axuda, sen dúbida e vai axudar, 
pois, a un acceso máis universal, 
a nosa Universidade. E que, de 
momento, pois, facilitará, cando 
menos, o estudo e a poder vivir na 
nosa cidade, a 60 estudantes e 
agardemos, bo, que poida 
servirlle a máis, nun futuro non 
moi lonxe. A verdade que é un 
pracer, tamén, que parta, tamén, 
esta actuación, pois, dun goberno 
compartido, pois,  na Deputación 
da Coruña, na que participa o 
Bloque Nacionalista Galego e, 
polo tanto, entendemos que 
debemos parabenizarnos, tamén, 
por iso. Nada máis. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Muchas gracias, señor Alcalde.  
 
Saludos a la Corporación, al 
personal municipal, a los 
miembros de los medios de 
comunicación y al público que 
nos sigue en directo y a través del 
streaming. 
 
Desde luego, la Universidad de La 
Coruña, desde sus orígenes, es 
motivo de orgullo para los 
socialistas coruñeses y la 
existencia en La Coruña de una 
residencia universitaria pública, 
una vieja aspiración de la 
Universidad. Desde luego, con 
ello mostraremos el voto 
favorable, como hemos hecho en 
el Pleno anterior. Desde luego, es 
motivo de satisfacción de 
instituciones, entre el 
Ayuntamiento de La Coruña, la 
Diputación de A Coruña y la 
propia Universidad, partiendo de 
esa iniciativa de la Diputación de 
A Coruña, que ha desafectado  
algo más de 2.200 metros 
cuadrados que tenían el carácter 
de bien de dominio público, bien 
de servicio público, para 
calificarlos de carácter 
patrimonial y poderlos ceder, de 
esa manera, para uso de la  

 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor Alcalde.  
 
Saúdos á Corporación, ao persoal 
municipal, aos membros dos 
medios de comunicación e ao 
público que nos segue en directo e 
a través do streaming. 
 
 
Desde logo, a Universidade da 
Coruña, desde as súas orixes, é 
motivo de orgullo para os 
socialistas coruñeses e a 
existencia na Coruña dunha 
residencia universitaria pública, 
unha vella aspiración da 
Universidade. Desde logo, con iso 
mostraremos o voto favorable, 
como fixemos no Pleno anterior. 
Desde logo, é motivo de 
satisfacción de institucións, entre 
o Concello da Coruña, a 
Deputación da Coruña e a propia 
Universidade, partindo desa 
iniciativa da Deputación da 
Coruña, que desafectou  algo 
máis de 2.200 metros cadrados 
que tiñan o carácter de ben de 
dominio público, ben de servizo 
público, para cualificalos de 
carácter patrimonial e podelos 
ceder, desa maneira, para uso da  
Universidade da Coruña, a partir 
do oportuno estudo de viabilidade 
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Universidad de A Coruña, a partir 
del oportuno estudio de viabilidad 
económico financiera y 
presupuestaria por parte de la 
Universidad. Se hace esa cesión 
por un plazo de diez años, 
prorrogable a cinco y con una 
inversión máxima por parte de la 
Diputación de A Coruña de, más 
de 2.600.000 euros, IVA incluido. 
 
De este modo, la ciudad de La 
Coruña, para atender las 
necesidades de alojamiento 
temporal del estudiantado 
universitario, además de contar 
con las residencias universitarias 
privadas, que resultan a todas 
luces insuficientes, dada la 
creciente demanda de estudiantes 
que cursa estudios universitarios 
en La Coruña, podrá contar, de 
esta manera, con una residencia 
universitaria  de carácter público.  
 
La Universidad cuenta con, cerca 
de 25.000 estudiantes y tal y como 
se apunta en la propia 
documentación obrante en el 
expediente, en la actualidad, 
únicamente, el 30% de esos 
estudiantes pertenece a 
municipios con los que existe 
algún medio de transporte 
público, que posibilita una 
asistencia diaria a la Universidad. 
Ese es el 70% de usuarios 
potenciales, necesitados de 
alojamiento; ese es a los que se 
dirige esta oferta de residencia 
universitaria pública. 
 
Desde luego, no podemos 
tampoco olvidar, desde el Grupo 
Municipal Socialista, que estas 60 

económico financeira e 
orzamentaria por parte da 
Universidade. Faise esa cesión 
por un prazo de dez anos, 
prorrogable a cinco e cun 
investimento máximo por parte da 
Deputación da Coruña de, máis 
de 2.600.000 euros, IVE incluído. 
 
 
 
Deste xeito, a cidade da Coruña, 
para atender as necesidades de 
aloxamento temporal do 
estudantado universitario, 
ademais de contar coas 
residencias universitarias 
privadas, que resultan de xeito 
evidente insuficientes, dada a 
crecente demanda de estudantes 
que cursa estudos universitarios 
na Coruña, poderá contar, desta 
maneira, cunha residencia 
universitaria  de carácter público.  
 
A Universidade conta con, preto 
de 25.000 estudantes e tal e como 
se apunta na propia 
documentación obrante no 
expediente, na actualidade, 
unicamente, o 30% deses 
estudantes pertence a municipios 
cos que existe algún medio de 
transporte público, que posibilita 
unha asistencia diaria á 
Universidade. Ese é o 70% de 
usuarios potenciais, necesitados 
de aloxamento; ese é aos que se 
dirixe esta oferta de residencia 
universitaria pública. 
 
 
Desde logo, non podemos 
tampouco esquecer, desde o 
Grupo Municipal Socialista, que 
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plazas, unidas a las residencias 
privadas, no colma la aspiración 
de los estudiantes, ni colma los 
objetivos perseguidos por el 
Grupo Municipal Socialista, con 
su proyecto del distrito 
universitario Mallos, que 
facilitaría la posibilidad de aunar 
en ese barrio coruñés, no 
solamente las sinergias de 
estudiantes, comerciantes y 
hoteleros, sino posibilitar, 
también, que  hubiera un fondo de 
vivienda de alquiler,  aptas para 
ser atendidas o ser utilizadas por 
los estudiantes de  nuestra 
Universidad. 
 
Desde luego, la motivación 
última, por tanto, de este 
expediente, es responder a las 
necesidades de alojamiento del 
colectivo estudiantil universitario 
que puede ver comprometido la 
viabilidad económica  de su 
formación universitaria,  por la 
imposibilidad de acceder a una 
plaza residencial con un coste 
asumible, haciendo que, en 
muchos casos, el acceso a la 
enseñanza superior sea imposible 
o muy dificultosa. No siendo la 
previsión de alojamientos 
universitarios una función 
estrictamente docente, sin 
embargo, una cuestión que deben 
abordar los poderes públicos es la 
de  utilizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la 
enseñanza universitaria. Y, 
además, la residencia puede 
desarrollar, al margen de su 
actividad propia de alojamiento, 
de las residencias universitarias, 
actividades formativas, sociales y 

estas 60 prazas, unidas ás 
residencias privadas, non colma a 
aspiración dos estudantes, nin 
colma os obxectivos perseguidos 
polo Grupo Municipal Socialista, 
co seu proxecto do distrito 
universitario Mallos, que 
facilitaría a posibilidade de 
axuntar nese barrio coruñés, non 
soamente as sinerxias de 
estudantes, comerciantes e 
hostaleiros, senón posibilitar, 
tamén, que  houbese un fondo de 
vivenda de aluguer,  aptas para 
ser atendidas ou ser utilizadas 
polos estudantes da  nosa 
Universidade. 
 
Desde logo, a motivación última, 
por tanto, deste expediente, é 
responder ás necesidades de 
aloxamento do colectivo 
estudantil universitario que pode 
ver comprometido a viabilidade 
económica  da súa formación 
universitaria,  pola 
imposibilidade de acceder a unha 
praza residencial cun custo 
asumible, facendo que, en moitos 
casos, o acceso ao ensino 
superior sexa imposible ou moi 
dificultosa. Non sendo a previsión 
de aloxamentos universitarios 
unha función estritamente 
docente, con todo, unha cuestión 
que deben abordar os poderes 
públicos é a de utilizar  a 
igualdade de oportunidades no 
acceso ao ensino universitario. E, 
ademais, a residencia pode 
desenvolver, á marxe da súa 
actividade propia de aloxamento, 
das residencias universitarias, 
actividades formativas, sociais e 
culturais,  que poden favorecer o 
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culturales,  que pueden favorecer 
el desarrollo personal, la 
integración, la convivencia y la 
solidaridad entre sus residentes, lo 
que adiciona al elemento de 
alojamiento, un factor de 
naturaleza educativa que no debe 
abandonarse.  
 
También, nos congratulamos de la 
denominación elegida para esta 
residencia, denominarla Elvira 
Bao, en homenaje y 
reconocimiento y, como 
recuperación de la memoria 
histórica de esta maestra gallega, 
nacida en A Coruña y que fue 
secretaria das Irmandades da Fala, 
presidenta de la Agrupación 
Republicana Femenina; adopta un 
elemento adicional que es, desde 
luego, motivo de satisfacción para 
el Grupo Municipal Socialista. Y 
ya, para rematar, queremos hacer 
una mención a las afectaciones de 
carácter, en el elemento de la 
movilidad, con la apertura y 
funcionamiento de esta residencia. 
Es de esperar que desde la 
Concejalía de Movilidad se 
adopten, con tiempo, las medidas 
oportunas para adoptar y reforzar 
el transporte público en esta zona 
en las líneas correspondientes y, 
de modo singular, con las 
conexiones con el Campus de 
Elviña, sobre todo, durante el 
curso académico y en los horarios 
de las fechas de mayor afluencia, 
para permitir la conexión de los 
estudiantes con sus centros 
universitarios. Con estas 
prevenciones, reiteramos nuestro 
voto favorable. 
 

desenvolvemento persoal, a 
integración, a convivencia e a 
solidariedade entre os seus 
residentes, o que engade ao 
elemento de aloxamento un factor 
de natureza educativa que non 
debe abandonarse.  
 
 
Tamén, nos congratulamos da 
denominación elixida para esta 
residencia, denominala Elvira 
Bao, en homenaxe e 
recoñecemento e, como 
recuperación da memoria 
histórica desta mestra galega, 
nada na Coruña e que foi 
secretaria das Irmandades da 
Fala, presidenta da Agrupación 
Republicana Feminina; adopta un 
elemento adicional que é, desde 
logo, motivo de satisfacción para 
o Grupo Municipal Socialista. E 
xa, para rematar, queremos facer 
unha mención ás afectacións de 
carácter no elemento da 
mobilidade, coa apertura e 
funcionamento desta residencia. É 
de esperar que desde a 
Concellería de Mobilidade 
adóptense, con tempo, as medidas 
oportunas para adoptar e reforzar 
o transporte público nesta zona 
nas liñas correspondentes e, de 
modo singular, coas conexións co 
Campus de Elviña, sobre todo, 
durante o curso académico e nos 
horarios das datas de maior 
afluencia, para permitir a 
conexión dos estudantes cos seus 
centros universitarios. Con estas 
prevencións, reiteramos o noso 
voto favorable. 
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Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Dapena.  
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Miembros de la Corporación 
Municipal, empleados 
municipales y los medios de 
comunicación, el público asistente 
y al que no sigue a través de 
streaming, buenas tardes a todos. 
 
Me gustaría empezar… un poco, 
recordar, un poco antes de lo 
que… de la tramitación de este 
expediente, de lo que hizo el 
Concejal de Regeneración 
Urbana. Recordar que arrancó 
esto hace casi dos años, pues, yo 
mismo tuve reuniones con los 
técnicos municipales de la 
Diputación y con los de la 
Universidad, para intentar buscar 
ubicaciones en edificios de otras 
administraciones de la ciudad, 
para ubicar esta residencia, como 
había ocurrido en Ferrol, con 
mucho éxito.  
 
Se llegó a la conclusión de que el 
Calvo Sotelo era una solución 
adecuada. Se confirmó en una 
reunión del anterior Acalde con el 
anterior Presidente de la 
Diputación y anterior Rector  y lo 
cuento, porque en esa reunión ya 
se valoró uno de los dos temas 
que nos preocupan y que 
queremos volver a recordar. Lo 

Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Dapena.  
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Membros da Corporación 
Municipal, empregados 
municipais e os medios de 
comunicación, o público asistente 
e ao que non segue a través de 
streaming, boas tardes a todos. 
 
Gustaríame empezar… un pouco, 
lembrar, un pouco antes do que… 
da tramitación deste expediente, 
do que fixo o Concelleiro de 
Rexeneración Urbana. Lembrar 
que arrincou isto hai case dous 
anos, pois, eu mesmo tiven 
reunións cos técnicos municipais 
da Deputación e cos da 
Universidade, para tentar buscar 
localizacións en edificios doutras 
administracións da cidade, para 
situar esta residencia, como 
ocorrera en Ferrol, con moito 
éxito.  
 
 
Chegouse á conclusión de que o 
Calvo Sotelo era unha solución 
adecuada. Confirmouse nunha 
reunión do anterior Acalde co 
anterior Presidente da 
Deputación e anterior Reitor  e 
cóntoo, porque nesa reunión xa se 
valorou un dos dous temas que 
nos preocupan e que queremos 
volver lembrar. Lembrámolo no 
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recordamos en el mes de agosto, 
que era la voluntad de que se 
sigan manteniendo en ese edificio 
los actuales Servicios de FP y de 
Residencia, que vienen 
desempeñándose para toda la 
provincia y eran compatibles, las 
dos cosas. Y digo que esto es una 
de las dos cosas que nos 
preocupan de este expediente. La 
primera la pedimos en agosto y la 
volvemos a pedir ahora, que desde 
el Ayuntamiento se inste a la 
Diputación, a mantener el servicio 
de  Colegio-Residencia, para 
alumnos con necesidades 
educativas específicas, que se 
vienen desempeñando en este 
edificio y que se recoja alumnado 
de toda la provincia, que por  sus 
carencias económicas o 
educativas, precisen una asistencia 
integral que excede de la oferta 
que en sus zonas, en sus comarcas 
tienen. De tal forma que puedan 
estudiar en La Coruña,  pues, eso, 
las distintas FP sin que tengan que 
dejar de hacerlo por problemas 
económicos.  
 
Este servicio, creemos que debe 
seguir ofertándolo la Diputación, 
a nivel provincial y entendemos 
que se debe seguir manteniendo 
en el Calvo Sotelo y es 
compatible; hay espacio para los 
dos usos.  
 
Como desde el Pleno de junio 
seguimos, o de agosto, perdón, sin 
tener conocimiento de que 
ninguna acción del Gobierno, en 
este sentido, ni por parte de la 
Diputación, pues, es uno de los 
temas que nos preocupa y que 

mes de agosto, que era a vontade 
de que se sigan mantendo nese 
edificio os actuais Servizos de FP 
e de Residencia, que veñen 
desempeñándose para toda a 
provincia e eran compatibles, as 
dúas cousas. E digo que isto é 
unha das dúas cousas que nos 
preocupan deste expediente. A 
primeira pedímola en agosto e 
volvémola a pedir agora, que 
desde o Concello ínstese á 
Deputación, a manter o servizo de 
Colexio-Residencia,  para 
alumnos con necesidades 
educativas específicas, que veñen 
desempeñando neste edificio e 
que se recolla alumnado de toda a 
provincia, que polas  súas 
carencias económicas ou 
educativas, precisen unha 
asistencia integral que excede da 
oferta que nas súas zonas, nas 
súas comarcas teñen. De tal 
forma que poidan estudar na 
Coruña,  pois, iso, as distintas FP 
sen que teñan que deixar de 
facelo por problemas económicos.  
 
 
Este servizo, cremos que debe 
seguir ofertándoo a Deputación, a 
nivel provincial e entendemos que 
se debe seguir mantendo no Calvo 
Sotelo e é compatible; hai espazo 
para os dous usos.  
 
 
Como desde o Pleno de xuño 
seguimos, ou de agosto, perdón, 
sen ter coñecemento de que 
ningunha acción do Goberno, 
neste sentido, nin por parte da 
Deputación, pois, é un dos temas 
que nos preocupa e que queremos 
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queremos dejar constancia, de 
nuevo, en este Pleno. 
 
Por otra parte, en ese Pleno de 
agosto, les solicitábamos, casi 
puedo leer literalmente, está en el 
acta de ese Pleno, mayor 
diligencia en la gestión, 
especialmente en temas de interés 
general en los que hay consenso,  
como este de la residencia 
universitaria, porque llevaban más 
de un año y aún le quedaban 
muchos meses. Aún, todavía, hoy 
nos quedan meses. Dijimos que, y 
aparece en el acta, que fuese ya, 
licitando y ejecutando el proyecto, 
el proyecto, la licitación, para así 
poder solicitar licencia de obra 
cuando fuese ejecutado, cuanto 
estuviese aprobada esta 
modificación puntual. 
 
Cuál es nuestra sorpresa, cuando 
el pasado 26 de diciembre vemos 
que el Ayuntamiento de La 
Coruña ya dio licencia para las 
obras, sin llegar a aprobarse esta 
modificación puntual. Sale en 
toda la prensa, la aprobación de 
esta licencia en una Junta 
extraordinaria  y urgente, el 26 de 
diciembre y no se ha aprobado, 
todavía hoy. Incluso, aunque se 
aprobase provisionalmente, aún 
quedaría la aprobación definitiva  
por parte de la Xunta y su 
publicación y, no solo eso, sino 
que la Diputación sin tener 
aprobado tampoco esta  
residencia, ha licitado las obras, 
las ha adjudicado y llevamos mes 
y medio de obras, mes y medio de 
obras que se han anunciado de 
esta residencia universitaria, en el 

deixar constancia, de novo, neste 
Pleno. 
 
Por outra banda, nese Pleno de 
agosto, solicitabámoslles, case 
podo ler literalmente, está no acta 
dese Pleno, maior dilixencia na 
xestión, especialmente en temas 
de interese xeral nos que hai 
consenso,  como este de a 
residencia universitaria, porque 
levaban máis dun ano e aínda 
quedaban moitos meses. Aínda, 
aínda, hoxe quédannos meses. 
Dixemos que, e aparece no acta, 
que fose xa, licitando e 
executando o proxecto, o 
proxecto, a licitación, para así 
poder solicitar licenza de obra 
cando fose executado, canto 
estivese aprobada esta 
modificación puntual. 
 
Cal é a nosa sorpresa, cando o 
pasado 26 de decembro vemos 
que o Concello da Coruña xa deu 
licenza para as obras, sen chegar 
a aprobarse esta modificación 
puntual. Sae en toda a prensa, a 
aprobación desta licenza nunha 
Xunta extraordinaria  e urxente, o 
26 de decembro e non se aprobou, 
aínda hoxe. Mesmo, aínda que se 
aprobase provisionalmente, aínda 
quedaría a aprobación definitiva  
por parte da Xunta e a súa 
publicación e, non só iso, senón 
que a Deputación sen ter 
aprobado tampouco esta 
residencia,  licitou as obras, 
adxudicounas e levamos mes e 
medio de obras, mes e medio de 
obras que se anunciaron desta 
residencia universitaria, no 
edificio. De feito está en obras. 
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edificio. De hecho está en obras. 
 
Por lo tanto, ante estas dos dudas, 
pues, que nos gustaría que nos 
aclarase, si es posible, el Alcalde 
o alguien de su Grupo de 
Gobierno, en cuanto al 
mantenimiento de las actividades 
de Formación Profesional con 
colegio-residencia y si es necesitar 
esta modificación puntal, habida  
cuenta de que las obras ya están 
en marcha y están ejecutándose, 
como hemos leído en todos los 
medios de comunicación, pues, si 
no se nos aclara adecuadamente, 
tendremos que abstenernos. 
 
Muchas gracias, porque lo que 
quiero dejar claro es, que nos 
abstenemos, porque estamos a 
favor de la residencia 
universitaria, pero entendemos 
que si ya están en obras, tenemos 
dudas de para qué tramitamos 
esto. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Grazas, Alcalde. 
 
Bueno, boas tardes a toda a xente 
que nos sigue, dende aquí ou 
dende as súas casas.  
 
A proposta que traemos a 
aprobación, de modificación 
puntual, ten por obxecto  

 
 
Polo tanto, ante estas dúas 
dúbidas, pois, que nos gustaría 
que nos aclarase, se é posible, o 
Alcalde ou alguén do seu Grupo 
de Goberno, en canto ao 
mantemento das actividades de 
Formación Profesional con 
colexio-residencia e se é necesitar 
esta modificación puntal, habida  
conta de que as obras xa están en 
marcha e están a se executar, 
como lemos en todos os medios de 
comunicación, pois, se non se nos 
aclara adecuadamente, teremos 
que absternos. 
 
Moitas grazas, porque o que 
quero deixar claro é, que nos 
abstemos, porque estamos a favor 
da residencia universitaria, pero 
entendemos que se xa están en 
obras, temos dúbidas de para que 
tramitamos isto. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Grazas, Alcalde. 
 
Bo, boas tardes a toda a xente que 
nos segue, dende aquí ou dende 
as súas casas.  
 
A proposta que traemos a 
aprobación, de modificación 
puntual, ten por obxecto  
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cualificar a parcela do Colexio 
Fogar Calvo Sotelo,  que 
actualmente ten a consideración 
de dotación local, como sistema 
xeral de equipamento docente, 
incluir dentro dos usos 
compatibles co mesmo, o uso 
residencial, na clase  residencia 
comunitaria, co gallo de permitir a 
implantación nestas parcelas de 
equipamento, o uso de residencia 
universitaria. 
 
A xustificación da modificación 
proposta fundamentase, 
principalmente, na actual política 
municipal en materia de 
rehabilitación e renovación das 
edificacións e realización de 
equipamentos. A modificación 
favorece a utilización das parcelas  
de equipamento docente de 
sistema xeral, para usos previstos 
legalmente,  concretamente, para 
proporcionar aloxamento 
universitario de titularidade 
pública, en condiciones  de 
dignidade  e suficiencia, cuestión 
que se considera  razón de interese 
público e que xustifica  dita 
modificación.  
 
 
Bueno, como dicían, os 
compañeiros e as compañeiras que 
falaron previamente, 
efectivamente, estamos diante 
dunha demanda  histórica desta 
cidade, que por sorte, maila que 
lle pese ao Partido Popular, que 
sempre pretende ou intenta  
poñerse medallas a destempo, 
bueno, pois, estamos sacando 
adiante, grazas, efectivamente, ao 
impulso político  dos compañeiros 

cualificar a parcela do Colexio 
Fogar Calvo Sotelo,  que 
actualmente ten a consideración 
de dotación local, como sistema 
xeral de equipamento docente, 
incluir dentro dos usos 
compatibles co mesmo, o uso 
residencial, na clase residencia 
comunitaria, co gallo de permitir 
a implantación nestas parcelas de 
equipamento, o uso de residencia 
universitaria. 
 
A xustificación da modificación 
proposta fundamentase, 
principalmente, na actual política 
municipal en materia de 
rehabilitación e renovación das 
edificacións e realización de 
equipamentos. A modificación 
favorece a utilización das 
parcelas  de equipamento docente 
de sistema xeral, para usos 
previstos legalmente,  
concretamente, para 
proporcionar aloxamento 
universitario de titularidade 
pública, en condiciones  de 
dignidade  e suficiencia, cuestión 
que se considera  razón de 
interese público e que xustifica  
dita modificación.  
 
Bo, como dicían, os compañeiros 
e as compañeiras que falaron 
previamente, efectivamente, 
estamos diante dunha demanda 
histórica desta cidade, que por 
sorte, maila que lle pese ao 
Partido Popular, que sempre 
pretende ou intenta  poñerse 
medallas a destempo, bo, pois, 
estamos sacando adiante, grazas, 
efectivamente, ao impulso político  
dos compañeiros da Deputación, 
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da Deputación, pero tamén as 
xestións que este Goberno 
Municipal foi facendo como 
relatei nos antecedentes. 
 
 Efectivamente, nos vamos a hacer 
con 60 prazas para dar acceso 
público á residencia universitaria, 
que é unha necesidade deste 
Concello, histórica, como 
deciamos. 
 
Bueno, eu quería ao fío dos 
comentarios dos restos dos 
Grupos, decille ao Partido 
Socialista que, efectivamente 
tivemos en conta que apuntan ben, 
que tivemos en conta a cuestión 
da mobilidade e, por iso, bueno, 
en febreiro deste ano, pois, foi 
dirixida a Resolución da 
Consellería á Dirección de Espazo 
Público e Mobilidade, para que 
tiveran en conta as necesidades 
que este cambio vai a xenerar, na 
revisión das redes, das redes  de 
liñas de transporte colectivo, polo 
que se están elaborando dende a 
Concellería de Mobilidade. 
 
 
E, bueno, o PP, ao Partido 
Popular, aos señores e señoras do 
Partido Popular, pois, decirlles 
que os comentarios que fan, pois, 
me parecen, en canto á dilixencia 
nos trámites, que fun bastante 
claro con todos os trámites que se 
foron dando e se foron facendo. E 
demostrei a dilixencia coas datas 
por parte do Concello e as 
contestacións de cada unha das 
Administracións,  nas que se 
pediron informes sectoriais. Eu 
non sei… Xa sei que vostedes 

pero tamén as xestións que este 
Goberno Municipal foi facendo 
como relatei nos antecedentes. 
 
 
 Efectivamente, nos vamos a 
hacer con 60 prazas para dar 
acceso público á residencia 
universitaria, que é unha 
necesidade deste Concello, 
histórica, como diciamos. 
 
Bo, eu quería ao fío dos 
comentarios dos restos dos 
Grupos, decille ao Partido 
Socialista que, efectivamente 
tivemos en conta que apuntan 
ben, que tivemos en conta a 
cuestión da mobilidade e, por iso, 
bo, en febreiro deste ano, pois, foi 
dirixida a Resolución da 
Consellería á Dirección de 
Espazo Público e Mobilidade, 
para que tiveran en conta as 
necesidades que este cambio vai a 
xerar, na revisión das redes, das 
redes de liñas de transporte 
colectivo, polo que se están 
elaborando desde a Concellería 
de Mobilidade. 
 
E, o, o PP, ao Partido Popular, 
aos señores e señoras do Partido 
Popular, pois, decirlles que os 
comentarios que fan, pois, me 
parecen, en canto á dilixencia nos 
trámites, que fun bastante claro 
con todos os trámites que se foron 
dando e se foron facendo. E 
demostrei a dilixencia coas datas 
por parte do Concello e as 
contestacións de cada unha das 
Administracións,  nas que se 
pediron informes sectoriais. Eu 
non sei… Xa sei que vostedes 
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están acostumados a saltarse pasos  
e que  é algo que lles resulta 
normal. Hai que… Iso, xa 
trouxemos máis veces a este Pleno 
e discutimos, cuestións como a do 
Pavillón de Catro Camiños o José 
Toubes. Vostedes si que 
aprobaron un proxecto de obras, 
sen nin sequera…, que non era 
complatible co planeamento  de 
ningunha mañeira co 
planeamento, porque non figuraba 
no planeamento. Nos estamos 
falando, efectivamente, de que 
nunha residencia de interese xeral, 
bueno, se están facendo 
actuacións, despois, de ter 
aprobada inicialmente o 
planeamento. 
 
E en canto ao que comenta das 
obras, pois, bueno, pois, dende o 
Concello non temos constancia. 
Pero bueno, en calquera caso, eu 
quero, eu quero que non se poñan 
nerviosos, que queda moito Pleno 
por diante; non se poñan 
nerviosos que todavía teremos a 
oportunidade de rifar. 
  
Pero bueno, eu quero que se 
lembren, efectivamente, de que 
vostedes, o señor Miguel Lorenzo 
que temos aí sentado, aprobou un 
proxecto para facer un edificio en 
Catro Camiños que non se 
adaptaba ao planeamento, 
directamente. Lémbra vostede, 
señor Martín Fernández Prado, o 
tema do quiosco cando dicía que 
un edificio de dous andares era un 
quiosco e cando fala de quiosco, 
cando se fala de quioscos no Plan 
Xeral, non se refiren ao Quiosco 
Alfonso, xa llo expliquei, senón 

están acostumados a saltarse 
pasos  e que  é algo que lles 
resulta normal. Hai que… Iso, xa 
trouxemos máis veces a este Pleno 
e discutimos, cuestións como a do 
Pavillón de Catro Camiños o José 
Toubes. Vostedes si que 
aprobaron un proxecto de obras, 
sen nin sequera…, que non era  
compatible co planeamento de 
ningunha mañeira co 
planeamento, porque non 
figuraba no planeamento. Nos 
estamos falando, efectivamente, 
de que nunha residencia de 
interese xeral, bo, se están 
facendo actuacións, despois, de 
ter aprobada inicialmente o 
planeamento. 
 
E en canto ao que comenta das 
obras, pois, bo, pois, dende o 
Concello non temos constancia. 
Pero bo, en calquera caso, eu 
quero, eu quero, que non se 
poñan nerviosos, que queda moito 
Pleno por diante; non se poñan 
nerviosos que aínda teremos a 
oportunidade de rifar. 
  
Pero bo, eu quero que se lembren, 
efectivamente, de que vostedes, o 
señor Miguel Lorenzo que temos 
aí sentado, aprobou un proxecto 
para facer un edificio en Catro 
Camiños que non se adaptaba ao 
planeamento, directamente. 
Lémbra vostede, señor Martín 
Fernández Prado, o tema do 
quiosco cando dicía que un 
edificio de dous andares era un 
quiosco e cando fala de quiosco, 
cando se fala de quioscos no Plan 
Xeral, non se refiren ao Quiosco 
Alfonso, xa llo expliquei, senón 
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que son quioscos de bebidas. 
Bueno, pois, eso si que é actuar, 
saltándose á torera  o 
planeamento. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Señora Veira, se quere usar a 
segunda quenda.  
 
Señor Dapena. 
 
Señor Fernández Prado, supoño 
que si. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas. Mire, vamos a ver, 
por ir por orden.  Poñerse 
medallas, ningunha,  medallas 
ningunha; o que celebramos, unha 
vez máis, é que a Marea cambie 
de opinión para recoller as 
propostas do Partido  Popular e do 
Goberno de Carlos Negreira, 
porque no seu programa electoral 
poñía residencia no Hotel NH, 
Atlántico. Afortunadamente, 
cambiaron de opinión e recolleron 
o traballo feito. Ojalá!  fixeran 
isto en outros moitos sitios. 
Ogallá! Temos especial interés en 
que modifiquen algunhas outras 
cousas. 
 
Toubes… pero mire. O Plan Xeral 
o fixemos nós; non me explique o 
Plan Xeral. O Plan Xeral dice o 
5% da superficie. 5% da 
superficie non é para facer un 
quiosquiño de 3 metros 

que son quioscos de bebidas. Bo, 
pois, eso si que é actuar, 
saltándose á torera  o 
planeamento. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Señora Veira, se quere usar a 
segunda quenda.  
 
Señor Dapena. 
 
Señor Fernández Prado, supoño 
que si. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas. Mire, imos ver, 
por ir por orden.  Poñerse 
medallas, ningunha, medallas 
ningunha; o que celebramos, 
unha vez máis, é que a Marea 
cambie de opinión para recoller 
as propostas do Partido  Popular 
e do Goberno de Carlos Negreira, 
porque no seu programa electoral 
poñía residencia no Hotel NH, 
Atlántico. Afortunadamente, 
cambiaron de opinión e 
recolleron o traballo feito. Oxalá!  
fixeran isto noutros moitos sitios. 
Ogallá! Temos especial interés en 
que modifiquen algunhas outras 
cousas. 
 
Toubes… pero mire. O Plan Xeral 
o fixemos nós; non me explique o 
Plan Xeral. O Plan Xeral di o 5% 
da superficie. 5% da superficie 
non é para facer un quiosquiño de 
3 metros cadrados. Hai quioscos 



25 

 

cuadrados. Hai quioscos en todos 
os parques da cidade con maior 
superficie. Todos empezaron 
como quioscos, logo 
modificaron… Hai tradición en 
toda Europa de edificios nos 
parques e, cando se poñe o 5% da 
superficie dun parque, non é para 
facer un quiosquiño de refrescos. 
E ocupaba, o proxecto, menos da 
superficie construida que existe 
actualmente, menos da superficie 
de ocupación en planta, que  ten 
hoxe en día.  
 
Polo tanto, o que xa me parece o 
colmo, é que digan que non 
coñecían, que a obra da residencia 
está en marcha cando foron a 
visitala. E que diga, é mellor que 
retire esas palabras, que como xa 
está aprobado inicialmente, creo 
que é mellor, que retire da Acta do 
Pleno. 
 
En calquer caso, ese proxecto que 
fala do meu compañeiro, non se 
deu licencia para ese proxecto. Se 
deu licencia para outro proxecto  
distinto que se chamaba, quiosco  
en un parque, que cumple o Plan 
Xeral  perfectamente, como ben 
dicen os informes e que, ademáis, 
ten todos os informes favorables e 
que cumplía perfectamente o Plan 
Xeral. Se quere, explicolle eu o 
que se poñía no Plan Xeral, 
porque o redactamos nós e non era 
para facer quiosquiños de cinco 
metros  cuadrados, senón o cinco 
por cento da superficie dun 
parque. 
 
 
Moitas grazas. 

en todos os parques da cidade con 
maior superficie. Todos 
empezaron como quioscos, logo 
modificaron… Hai tradición en 
toda Europa de edificios nos 
parques e, cando se poñe o 5% da 
superficie dun parque, non é para 
facer un quiosquiño de refrescos. 
E ocupaba, o proxecto, menos da 
superficie construida que existe 
actualmente, menos da superficie 
de ocupación en planta, que  ten 
hoxe en día.  
 
 
Polo tanto, o que xa me parece o 
colmo, é que digan que non 
coñecían, que a obra da 
residencia está en marcha cando 
foron a visitala. E que diga, é 
mellor que retire esas palabras, 
que como xa está aprobado 
inicialmente, creo que é mellor, 
que retire da Acta do Pleno. 
 
En calquera caso, ese proxecto 
que fala do meu compañeiro, non 
se deu licencia para ese proxecto. 
Se deu licencia para outro 
proxecto  distinto que se 
chamaba, quiosco nun parque, 
que cumpre o Plan Xeral  
perfectamente, como ben dicen os 
informes e que, ademáis, ten 
todos os informes favorables e 
que cumpría perfectamente o Plan 
Xeral. Se quere, explicolle eu o 
que se poñía no Plan Xeral, 
porque o redactamos nós e non 
era para facer quiosquiños de 
cinco metros  cuadrados, senón o 
cinco por cento da superficie dun 
parque. 
 
Moitas grazas. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Bueno, terminamos falando do 
quiosco de Catro Camiños.  
 
Señor Fernández Prado, vostede  é 
especialista en cambiazos. O 
cambiazo do Pleno da vergoña, o 
famoso rotulador vermello, o 
cambiazo, porque efectivamente 
nese expediente, hai dous,   hai 
dous memorias urbanísticas dese 
proxecto. Unha que figura quiosco 
e outra pabellón. Ou sexa, 
buscando atallos para saltarse, 
para saltarse os procedementos 
reglados de urbanismo. 
 
Non…  É claro, chegaban as 
eleccións, chegaban as eleccións, 
había que facer traballos forzados 
para o túnel, había que buscar,  
tamén, atallos para sacar adiante o 
de José Toubes. Bueno, pois, no 
expediente figura claramente o 
cambiazo, porque teño as dúas 
memorias urbanísticas, unha na 
que pon pabellón e outra, na que 
pon quiosco.  
 
En calquera caso, quiosco… 
Efectivamente, o Plan o coñece  
moi ben, e tamén sabe, cales son 
os mecanismos para saltarse a 
legalidade. Bueno, pois, o quiosco 
non… Un edificio deste tipo non 
está considerado un quiosco. Son 

 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Bo, terminamos falando do 
quiosco de Catro Camiños.  
 
Señor Fernández Prado, vostede  
é especialista en cambiazos. O 
cambiazo do Pleno da vergoña, o 
famoso rotulador vermello, o 
cambiazo, porque efectivamente 
nese expediente hai dous,  hai 
dous memorias urbanísticas dese 
proxecto. Unha que figura 
quiosco e outra pavillón. Ou sexa, 
buscando atallos para saltarse, 
para saltarse os procedementos 
regulados de urbanismo. 
 
Non… É claro, chegaban as 
eleccións, chegaban as eleccións, 
había que facer traballos forzados 
para o túnel, había que buscar,  
tamén, atallos para sacar adiante 
o de José Toubes. Bo, pois,no 
expediente figura claramente, o 
cambiazo, porque teño as dúas 
memorias urbanísticas, unha na 
que pon pavillón e outra, na que 
pon quiosco.  
 
En calquera caso, quiosco… 
Efectivamente, o Plan o coñece  
moi ben, e tamén sabe, cales son 
os mecanismos para saltarse a 
legalidade. Bo, pois, o quiosco 
non… Un edificio deste tipo non 
está considerado un quiosco. Son 
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quioscos, templetes e dispensarios 
de bebidas. Bueno, iso non é un 
quiosco, non é un edificio como o 
que se plantexaba na praza José 
Toubes,  que era un edificio en 
toda regla, non un quiosco de 
parque, por moito que non 
ocupara o 5%. 
 
En calquera caso, nós si estamos 
facendo as cousas ben, porque  
non temos prisa. Nós…, iso. 
Vísteme despazo que teño prisa. 
Hai que facer as cousiñas ben para 
non levarse sorpresas a posteriori.  
E despois, diso. Todas as 
cuestións que fala dos trámites 
previos que fixo o seu goberno. 
Bueno, eu creo recordarlles, eu sei 
que nunca está de máis, que 
sempre lles vén ben, recordarlles 
que xa non gobernan, que xa non 
gobernan. 
 
Eu falei ao principio da 
exposición e falei claro. O 23 do 9 
de 2015, creo que vostedes xa non 
gobernaban, por sorte para esta 
cidade.   A Deputación Provincial 
da Coruña solicita do Concello 
unha certificación urbanística que 
da pé ao expediente; xa non 
estaban vostedes no goberno. E o 
3 do 11 do 2015 écando se firma o 
convenio, non perdón, o 23 do 11 
do 2015 é cando se firma o 
convenio entre o Presidente da 
Deputación, o Reitor da 
Universidade e o Alcalde-
Presidente do Concello  da 
Coruña. Eu creo que é 
suficientemente claro. 
 
Grazas. 
 

quioscos, templetes e dispensarios 
de bebidas. Bo, iso non é un 
quiosco, non é un edificio como o 
que se plantexaba na praza José 
Toubes,  que era un edificio en 
toda regra, non un quiosco de 
parque, por moito que non 
ocupara o 5%. 
 
En calquera caso, nós si estamos 
facendo as cousas ben, porque  
non temos présa Nós…, iso. 
Vísteme despazo que teño présa 
Hai que facer as cousiñas ben 
para non levarse sorpresas a 
posteriori.  E despois, diso. Todas 
as cuestións que fala dos trámites 
previos que fixo o seu goberno. 
Bo, eu creo recordarlles, eu sei 
que nunca está de máis, que 
sempre lles vén ben, recordarlles 
que xa non gobernan, que xa non 
gobernan. 
 
Eu falei ao principio da 
exposición e falei claro. O 23 do 9 
de 2015, creo que vostedes xa non 
gobernaban, por sorte para esta 
cidade.   A Deputación Provincial 
da Coruña, solicita do Concello 
unha certificación urbanística que 
da pé ao expediente; xa non 
estaban vostedes no goberno. E o 
3 do 11 do 2015 é cando se firma 
o convenio, non perdón, o 23 do 
11 do 2015 é cando se firma o 
convenio entre o Presidente da 
Deputación, o Reitor da 
Universidade e o Alcalde-
Presidente do Concello  da 
Coruña. Eu creo que é 
suficientemente claro. 
 
Grazas. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
procedemos á votación deste 
asunto dous. 
 
Aprobación provisional  do 
documento  denominado 
Modificación puntual do plan 
xeral de ordenación municipal, 
Colexio Fogar Calvo Sotelo. 
Documento para aprobación 
provisional.  Que… 
 
Señor Secretario General 
 
Que requiere mayoría absoluta 
legal. 
 
Presidencia 
 
Efectivamente. Require maioría 
absoluta legal. 
 
Polo tanto, votos a favor da 
aprobación provisional… 
 
Votación del asunto número dos  
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número dos, referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
procedemos á votación deste 
asunto dous. 
 
Aprobación provisional  do 
documento  denominado 
Modificación puntual do plan 
xeral de ordenación municipal, 
Colexio Fogar Calvo Sotelo. 
Documento para aprobación 
provisional.  Que… 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Que requiere mayoría absoluta 
legal. 
 
Presidencia 
 
Efectivamente. Require maioría 
absoluta legal. 
 
Polo tanto, votos a favor da 
aprobación provisional… 
 
Votación do asunto número dous  
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número dous, referenciado na 
Orde do Día, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
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PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobado o asunto. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Aprobar 
provisionalmente el documento 
denominado “Modificación 
puntual del plan general de 
ordenación municipal. Colegio 
Hogar Calvo Sotelo. Documento 
para aprobación provisional. 
Febrero 2017”, redactado por el 
Servicio de Planeamiento y 
Gestión del Suelo. 
 
Segundo.- Ordenar la diligencia 
del expediente administrativo 
completo y el documento 
aprobado provisionalmente. 
 
Tercero.- Remitir la anterior 
documentación a la consellería 
competente en materia de 
ordenación del territorio, a los 
efectos de la emisión del informe 
previsto en el artículo 60, párrafo 
15, de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del Suelo de Galicia. 
 
Cuarto.- Notificar este acuerdo a 
las Áreas y Servicios municipales 
interesadas en la tramitación del 
expediente. 
 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobado o asunto. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aprobar 
provisionalmente o documento 
denominado “Modificación 
puntual do plan xeral de 
ordenación municipal. Colexio 
Fogar Calvo Sotelo. Documento 
para aprobación provisional. 
Febreiro 2017”, redactado polo 
Servizo de Planeamento e Xestión 
do Solo. 
 
Segundo.- Ordenar a dilixencia 
do expediente administrativo 
completo e o documento 
aprobado provisionalmente. 
 
Terceiro.- Achegar a anterior 
documentación á consellería 
competente en materia de 
ordenación do territorio, para os 
efectos da emisión do informe 
previsto no artigo 60, parágrafo 
15, da Lei 2/2016, de 10 de 
febreiro, do Solo de Galicia. 
 
Cuarto.- Notificar este acordo ás 
Áreas e Servizos municipais 
interesadas na tramitación do 
expediente. 
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38 –  Modificación puntual del 
PGOM en el polígono industrial 
de La Grela, fábrica de Armas y 
campo de fútbol de Eirís. 
 
Asunto.- Aprobación del informe 
municipal a las alegaciones de 
fecha 18 de enero de 2017 y 
aprobación provisional del 
documento denominado 
Modificación puntual del PGOM 
en el polígono industrial de A 
Grela-Bens, Fábrica de Armas de 
A Coruña y campo de fútbol de 
Eirís. Documento para aprobación 
provisional. Febrero de 2017. 
 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Oficial de 
Regeneración Urbana y 
Derecho a la Vivienda con los 
votos a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
y las abstenciones de los Grupos 
Municipales Popular, Socialista 
y Mixto (BNG-AA). Se propone 
al Pleno Municipal la adopción, 
por mayoría absoluta legal de 
los acuerdos siguientes: 
 
Primero.- Aprobar el informe 
municipal a las alegaciones de 
fecha 18 de enero de 2017. 
 
Segundo.- Aprobar 
provisionalmente el documento 
denominado “Modificación 
puntual del PGOM en el polígono 
industrial de A Grela-Bens, 
Fábrica de Armas de A Coruña y 
campo de fútbol de Eirís. 
Documento para aprobación 
provisional. Febrero 2017”, 
redactado por los Servicios 

38 - Modificación puntual do 
PXOM no polígono industrial da 
Grela, fábrica de Armas e campo 
de fútbol de Eirís. 
 
Asunto.- Aprobación do informe 
municipal ás alegacións de data 
18 de xaneiro de 2017 e 
aprobación provisional do 
documento denominado 
Modificación puntual do PXOM 
no polígono industrial da Grela-
Bens, Fábrica de Armas da 
Coruña e campo de fútbol de 
Eirís. Documento para 
aprobación provisional. Febreiro 
de 2017. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Oficial de 
Rexeneración Urbana e Dereito 
á Vivenda cos votos a favor do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica, e as abstencións dos 
Grupos Municipais Popular, 
Socialista e Mixto (BNG-AA). 
Proponse ao Pleno Municipal a 
adopción, por maioría absoluta 
legal dos acordos seguintes: 
 
 
Primeiro.- Aprobar o informe 
municipal ás alegacións de data 
18 de xaneiro de 2017. 
 
Segundo.- Aprobar 
provisionalmente o documento 
denominado “Modificación 
puntual do PXOM no polígono 
industrial de A Grela-Bens, 
Fábrica de Armas de A Coruña e 
campo de fútbol de Eirís. 
Documento para aprobación 
provisional. Febreiro 2017”, 
redactado polos Servizos técnicos 
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técnicos y jurídicos municipales. 
 
Tercero.- Remitir el documento 
aprobado provisionalmente junto 
con el expediente administrativo 
completo, todo ello debidamente 
diligenciado, a la Consellería 
competente en materia de 
ordenación del territorio, a los 
efectos de la emisión del informe 
preceptivo y vinculante previsto 
en el artículo 60.15 de la Ley 
2/2016, del Suelo de Galicia. 
 
Cuarto.- Notificar este acuerdo a 
las áreas y departamentos 
municipales interesados en su 
tramitación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Ten a palabra novamente, o 
Concelleiro de Rexeneración 
Urbana, o señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, Alcalde. 
 
O día 20 de xuño de 2014, o 
Ministro de Defensa dita 
Resolución pola que se outorga 
unha concesión demanial, con 
opción de compra, a favor do 
Concello da Coruña, sobre a parte 
da parcela da fábrica de Armas, 
destinada a instalacións de uso 
deportivo con construccións 
anexas e aparcadoiro en 
superficie. 
 

e xurídicos municipais. 
 
Terceiro.- Remitir o documento 
aprobado provisionalmente xunto 
co expediente administrativo 
completo, todo elo debidamente 
dilixenciado, á Consellería 
competente en materia de 
ordenación do territorio, aos 
efectos da emisión do informe 
preceptivo e vinculante previsto 
no artigo 60.15 da Lei 2/2016, do 
Solo de Galicia. 
 
Cuarto.- Notificar este acordo ás 
áreas e departamentos municipais 
interesados na súa tramitación. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Ten a palabra novamente, o 
Concelleiro de Rexeneración 
Urbana, o señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, Alcalde. 
 
O día 20 de xuño de 2014, o 
Ministro de Defensa dita 
Resolución pola que se outorga 
unha concesión demanial, con 
opción de compra, a favor do 
Concello da Coruña, sobre a 
parte da parcela da fábrica de 
Armas, destinada a instalacións 
de uso deportivo con 
construccións anexas e 
aparcadoiro en superficie. 
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O 18 de marzo de 2015, asinase 
un protocolo entre o Concello da 
Coruña e Compañía Hijos de 
Rivera. No citado documento 
inclúese o compromiso municipal 
de realizar a modificación puntual 
do PXOM para recualificar unha 
parcela de titularidade municipal, 
cualificada como espazo público 
deportivo, equipamento público, á 
cualificación  de solo de uso 
industrial comercial, pasando así, 
de bens demaniais a patrimoniais. 
 
 
O 24 de marzo de 2015, mediante 
decreto do director de Urbanismo, 
ordénase o inicio do expediente 
para a redacción da modificación 
puntual. O 22  de xullo de 2016, o 
Alcalde do Concello da Coruña e 
o  conselleiro da comercial Hijos 
de Rivera asinaron unha adenda 
ao protocolo de data 18 de marzo 
de 2015, co fin de concretar os 
compromisos asumidos polas 
partes intervintes na operación. O 
obxecto da modificación ten unha 
doble finalidade. Por unha banda, 
ampliar e mellorar a  oferta dos 
equipamentos deportivos 
existentes na cidade e garantindo 
a súa distribución equilibrada no 
territorio municipal e, por outra, 
permitir o desenvolvemento de 
actividades industriais terciarias, 
contribuindo, deste xeito, a 
potenciar o sector produtivo da 
cidade, sen incorporar novos 
terreos ao proceso urbanizador na 
procura dunha ocupación máis 
eficiente do solo. 
 
 
O procedemento de tramitación 

O 18 de marzo de 2015, asinase 
un protocolo entre o Concello da 
Coruña e Compañía Hijos de 
Rivera. No citado documento 
inclúese o compromiso municipal 
de realizar a modificación 
puntual do PXOM para 
recualificar unha parcela de 
titularidade municipal, 
cualificada como espazo público 
deportivo, equipamento público, á 
cualificación  de solo de uso 
industrial comercial, pasando así, 
de bens demaniais a patrimoniais. 
 
O 24 de marzo de 2015, mediante 
decreto do director de 
Urbanismo, ordénase o inicio do 
expediente para a redacción da 
modificación puntual. O 22  de 
xullo de 2016, o Alcalde do 
Concello da Coruña e o  
conselleiro da comercial Hijos de 
Rivera asinaron unha adenda ao 
protocolo de data 18 de marzo de 
2015, co fin de concretar os 
compromisos asumidos polas 
partes intervintes na operación. O 
obxecto da modificación ten unha 
doble finalidade. Por unha banda, 
ampliar e mellorar a  oferta dos 
equipamentos deportivos 
existentes na cidade e garantindo 
a súa distribución equilibrada no 
territorio municipal e, por outra, 
permitir o desenvolvemento de 
actividades industriais terciarias, 
contribuindo, deste xeito, a 
potenciar o sector produtivo da 
cidade, sen incorporar novos 
terreos ao proceso urbanizador 
na procura dunha ocupación máis 
eficiente do solo. 
 
O procedemento de tramitación 
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foi o que sigue. O tres de febreiro 
de 2016, o servizo de Deportes e 
Mocidade emite informe sobre a 
conveniencia do traslado das 
actuáis instalacións deportivas 
existentes no polígono de A 
Grela-Bens ao Parque de Eirís. Os 
servizos técnicos e xurídicos 
municipais redactan o documento 
denominado, modificación  
puntual do PXOM no polígono 
industrial de A Grela-Bens e a 
fábrica de Armas de A Coruña. 
 
A xunta de Goberno Local aproba 
o 11 de marzo de 2016, aproba o 
anterior documento. A Secretaría 
Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental dita a Resolución do 3 
de xuño de 2016, para a que se 
formula o informe ambiental 
extratéxico da modificación 
puntual do PXOM, concluindo 
que non é preciso sometela a, ao 
trámite de avaliación ambiental 
estratéxica. Á vista da Resolución 
anterior, os Servizos Técnicos e 
Xurídicos Municipais redactan a 
modificación puntual, o 
documento  para a aprobación 
inicial. Con data 22 de xullo de 
2016, solicita esos informes da 
Dirección Xeral de Aviación Civil  
e da Dirección Xeral de Estradas. 
O 22 de xullo de 2016, a Xunta de 
Goberno Local aprobou o texto 
dunha adenda ao protocolo 
asinado o día 18 de marzo de 
2015, co fin de concretar os 
compromisos asumidos polas 
partes intervintes. O 22 de xuño 
de 2016, o Pleno Municipal 
aproba inicialmente a 
modificación puntal do PXOM no 
polígono industrial de A Grela-

foi o que sigue. O tres de febreiro 
de 2016, o servizo de Deportes e 
Mocidade emite informe sobre a 
conveniencia do traslado das 
actuáis instalacións deportivas 
existentes no polígono de A 
Grela-Bens ao Parque de Eirís. 
Os servizos técnicos e xurídicos 
municipais redactan o documento 
denominado, modificación  
puntual do PXOM no polígono 
industrial de A Grela-Bens e a 
fábrica de Armas de A Coruña. 
 
A xunta de Goberno Local aproba 
o 11 de marzo de 2016, aproba o 
anterior documento. A Secretaría 
Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental dita a Resolución do 3 
de xuño de 2016, para a que se 
formula o informe ambiental 
extratéxico da modificación 
puntual do PXOM, concluindo 
que non é preciso sometela a, ao 
trámite de avaliación ambiental 
estratéxica. Á vista da Resolución 
anterior, os Servizos Técnicos e 
Xurídicos Municipais redactan a 
modificación puntual, o 
documento  para a aprobación 
inicial. Con data 22 de xullo de 
2016, solicita esos informes da 
Dirección Xeral de Aviación Civil  
e da Dirección Xeral de Estradas. 
O 22 de xullo de 2016, a Xunta de 
Goberno Local aprobou o texto 
dunha adenda ao protocolo 
asinado o día 18 de marzo de 
2015, co fin de concretar os 
compromisos asumidos polas 
partes intervintes. O 22 de xuño 
de 2016, o Pleno Municipal 
aproba inicialmente a 
modificación puntal do PXOM no 
polígono industrial de A Grela-
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Bens, fábrica de Armas da Coruña 
e Campo de fútbol de Eirís,  
documento para aprobación 
inicial.  
 
En cumprimento do artigo da Lei 
do 2 de 2016, o expediente da 
modificación con toda o súa 
documentación sométese a esta 
información pública polo prazo de 
2 meses. En data 30 de agosto de 
2016, o Concello deu traslado 
dunha copia  da documentación, 
anterior á  Secretaría Xeral de 
Ordenación do Territorio de 
Urbanismo, aos efectos de 
realización das consultas previas. 
 
Con data de 17 de agosto de 2016, 
recíbese o informe favorable da 
Dirección Xeral de Estradas do 
Estado de Galicia. Con data 7 de 
novembro de 2016, recíbese o 
informe favorable da Dirección 
Xeral de Aviación Civil do 
Ministerio de Fomento. Con data 
9 de decembro de 2016, recíbese o 
informe da Dirección Xeral de 
Patrimonio de 2 de decembro. E 
con data 13 de decembro do 2016, 
recíbese un segundo informe con 
data 9 de decembro de 2016. 
Durante a exposición pública 
formuláronse ao documento 
aprobado unha alegación da 
empresa municipal  EMALCSA e 
catro alegacións de particulares 
que foron obxecto de  informe 
municipal ás alegacións, de data 
18 de xaneiro de 2017. Con data 
30 de decembro de 2016, tivo 
entrada no Rexistro Municipal o 
informe emitido pola Secretaría 
Xeral de Ordenación do Territorio 
de Urbanismo, polo que se 

Bens, fábrica de Armas da 
Coruña e Campo de fútbol de 
Eirís,  documento para 
aprobación inicial.  
 
En cumprimento do artigo da Lei 
do 2 de 2016, o expediente da 
modificación con toda o súa 
documentación sométese a esta 
información pública polo prazo 
de 2 meses. En data 30 de agosto 
de 2016, o Concello deu traslado 
dunha copia  da documentación, 
anterior á  Secretaría Xeral de 
Ordenación do Territorio de 
Urbanismo, aos efectos de 
realización das consultas previas. 
 
Con data de 17 de agosto de 
2016, recíbese o informe 
favorable da Dirección Xeral de 
Estradas do Estado de Galicia. 
Con data 7 de novembro de 2016, 
recíbese o informe favorable da 
Dirección Xeral de Aviación Civil 
do Ministerio de Fomento. Con 
data 9 de decembro de 2016, 
recíbese o informe da Dirección 
Xeral de Patrimonio de 2 de 
decembro. E con data 13 de 
decembro do 2016, recíbese un 
segundo informe con data 9 de 
decembro de 2016. Durante a 
exposición pública formuláronse 
ao documento aprobado unha 
alegación da empresa municipal  
EMALCSA e catro alegacións de 
particulares que foron obxecto de  
informe municipal ás alegacións, 
de data 18 de xaneiro de 2017. 
Con data 30 de decembro de 
2016, tivo entrada no Rexistro 
Municipal o informe emitido pola 
Secretaría Xeral de Ordenación 
do Territorio de Urbanismo, polo 
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achegan os seguintes informes 
sectoriais autonómicos e os de os 
concellos lindeiros: Secretaría 
Xeral de Ordenación do Territorio 
Urbanismo, Dirección Xeral de 
Emerxencias Interior, Instituto de 
Estudos do Territorio, Augas de 
Galiza, Subdirección Xeral de 
Xestión do Dominio Público 
Hidráulico, Dirección Xeral do 
Patrimonio Cultural, Concello de 
Oleiros e Concello de Arteixo. 
 
 
Á vista do anterior, entre os meses 
de decembro de 2016 e febreiro de 
2017, os servizos técnicos e 
xurídicos municipais redactan o 
documento denominado, 
modificación puntual do PXOM, 
no polígono Industrial da Grela 
Bens, fábrica de Armas da Coruña 
e o Campo de Fútbol de Eirís, 
documento para a aprobación 
provisional, febreiro de 2017, que 
é o que se trae hoxe a aprobación 
de Pleno, que é competente para a 
súa aprobación por maioría legal 
de membros. 
 
 
 Polo tanto, a proposta de acordo 
sería: “Aprobar o informe 
municipal ás alegacións de data 
18 de xaneiro de 2017, aprobar 
provisionalmente o documento 
denominado “Modificación 
Puntual do PXOM”  no polígono 
industrial A Grela-Bens, fábrica 
de Armas da Coruña e o campo de 
fútbol de Eirís e documento de 
aprobación provisional. Remitir o 
documento aprobado, xunto co 
expediente administrativo 
completo, á consellería 

que se achegan os seguintes 
informes sectoriais autonómicos  
e os de os concellos lindeiros: 
Secretaría Xeral de Ordenación 
do Territorio Urbanismo, 
Dirección Xeral de Emerxencias  
Interior, Instituto de Estudos do 
Territorio, Augas de Galiza, 
Subdirección Xeral de Xestión do 
Dominio Público Hidráulico, 
Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural, Concello de Oleiros e 
Concello de Arteixo. 
 
Á vista do anterior, entre os 
meses de decembro de 2016 e 
febreiro de 2017, os servizos 
técnicos e xurídicos municipais 
redactan o documento 
denominado, modificación 
puntual do PXOM, no polígono 
Industrial da Grela Bens, fábrica 
de Armas da Coruña e o Campo 
de Fútbol de Eirís, documento 
para a aprobación provisional, 
febreiro de 2017, que é o que se 
trae hoxe a aprobación de Pleno, 
que é competente para a súa 
aprobación por maioría legal de 
membros.  
 
Polo tanto, a proposta de acordo 
sería: “Aprobar o informe 
municipal ás alegacións de data 
18 de xaneiro de 2017, aprobar 
provisionalmente o documento 
denominado “Modificación 
Puntual do PXOM”  no polígono 
industrial A Grela-Bens, fábrica 
de Armas da Coruña e o campo 
de fútbol de Eirís e documento de 
aprobación provisional. Remitir o 
documento aprobado, xunto co 
expediente administrativo 
completo, á consellería 
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competente e notificar este acordo 
ás áreas e departamentos 
municipais interesados, na súa 
tramitación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Varela. Ten 
a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
  
Ben. Pois, sinalar que desde o 
Bloque Nacionalista Galego imos 
votar a favor deste asunto. É, polo 
que supón de ampliación do solo 
industrial da nosa cidade, é tamén, 
polo que supón tamén, de 
ampliación das instalacións 
deportivas municipais, no que ten  
a ver co campo de fútbol de Eirís, 
onde se vai mellorar, sen dúbida, 
un campo que hoxe en día, pois, 
está en pésimas condicións  e 
tamén, por suposto, pois, todo o 
complexo deportivo da fábrica de 
Armas.  Entón, polo tanto, 
entendemos, que queda, ademais, 
a cidade compensada e… con 
estas actuacións e, cremos 
ademais, que o Concello da 
Coruña ten que afondar  nesa 
industrialización para evitar, pois, 
esa pérda, pois, de solo industrial 
que tivemos nas últimas décadas, 
esa pérda de emprego industrial, 
que é o emprego de calidade, que 
se creou tradicionalmente, na nosa 
cidade e polo que temos que 
apostar e, polo tanto, votaremos a 
favor. Nada máis. 
 
 

competente e notificar este acordo 
ás áreas e departamentos 
municipais interesados, na súa 
tramitación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Varela. Ten 
a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
  
Ben. Pois, sinalar que desde o 
Bloque Nacionalista Galego imos 
votar a favor deste asunto. É, polo 
que supón de ampliación do solo 
industrial da nosa cidade, é 
tamén, polo que supón tamén, de 
ampliación das instalacións 
deportivas municipais, no que ten  
a ver co campo de fútbol de Eirís, 
onde se vai mellorar, sen dúbida, 
un campo que hoxe en día, pois, 
está en pésimas condicións  e 
tamén, por suposto, pois, todo o 
complexo deportivo da fábrica de 
Armas.  Entón polo tanto, 
entendemos, que queda, ademais, 
a cidade compensada e… con 
estas actuacións e, cremos 
ademais, que o Concello da 
Coruña ten que afondar  nesa 
industrialización para evitar, 
pois, esa pérda, pois, de solo 
industrial que tivemos nas últimas 
décadas, esa pérda de emprego 
industrial, que é o emprego de 
calidade, que se creou 
tradicionalmente, na nosa cidade 
e polo que temos que apostar e, 
polo tanto, votaremos a favor. 
Nada máis. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. El Grupo 
Municipal Socialista, por 
responsabilidad hacia la ciudad de 
La Coruña y, tal y como hizo en el 
Pleno del 22 de julio de 2016, 
apoyará con sus votos favorables, 
la aprobación en esta 
modificación puntual del PGOM.  
 
Y ello, a pesar, de venir 
considerando que con esta 
operación se sigue debiendo a la 
ciudad y  particularmente a las 
entidades deportivas coruñesas, un 
campo de fútbol, adicional, apto, 
en su caso, aunque se hable de 
campo de fútbol, para práctica de 
otras disciplinas deportivas, como 
pueden ser, por citar algunos 
ejemplos, el rugby o hockey sobre 
hierba. 
 
Desde el año 2015, en que se 
suscribió el protocolo entre el 
Ayuntamiento de A Coruña y la 
entidad mercantil Hijos de Rivera 
Sociedad Anónima, en el marco 
de esta operación urbanística se 
vino barajando el traslado del 
campo de fútbol de A Grela a otra 
ubicación, pero manteniéndose 
parada esta actuación, de la 
mejora y acondicionamiento del 
campo de fútbol de Eiris. Aquí, se 
ha llevado a cabo una refundición, 
fusionando el traslado de A Grela 
con la remodelación de Eirís, pero 
surgiendo en el debe, un campo de 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. O Grupo 
Municipal Socialista, por 
responsabilidade cara a cidade 
da Coruña e, tal e como fixo no 
Pleno do 22 de xullo de 2016, 
apoiará cos seus votos favorables, 
a aprobación nesta modificación 
puntual do PXOM.  
 
E iso, a pesar, de vir 
considerando que con esta 
operación séguese debendo á 
cidade e  particularmente ás 
entidades deportivas coruñesas, 
un campo de fútbol, adicional, 
apto, no seu caso, aínda que se 
fale de campo de fútbol, para 
práctica doutras disciplinas 
deportivas, como poden ser, por 
citar algúns exemplos, o rugby ou 
hóckey sobre herba. 
 
Desde o ano 2015, en que se 
subscribiu o protocolo entre o 
Concello da Coruña e a entidade 
mercantil Hijos de Rivera 
Sociedad Anónima, no marco 
desta operación urbanística veu 
barallando o traslado do campo 
de fútbol da Grela a outra 
localización, pero manténdose 
parada esta actuación, da mellora 
e acondicionamento do campo de 
fútbol de Eiris. Aquí, levouse a 
cabo unha refundición, 
fusionando o traslado da Grela 
coa remodelación de Eirís, pero 
xurdindo no debe, un campo de 
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fútbol menos, puesto que los 
campos de San Pedro de Visma, 
que se apuntaron en el anterior 
Pleno, se mantenían al margen de 
esta operación y enmarcados, a su 
vez, en el convenio suscrito por el 
Ayuntamiento de A Coruña con la 
Federación Gallega de Fútbol.  
 
Las entidades deportivas echan… 
coruñesas, echan en falta ese 
campo  que se ha escamoteado por 
el camino. Y desde el Grupo 
Municipal Socialista buscaremos 
la manera de subsanar esa 
carencia en el futuro. 
 
 
La entidad Hijos de Rivera, 
Sociedad Anónima que cuenta con 
una parcela de unos 64.000 metros 
cuadrados en el Polígono de A 
Grela-Bens, había solicitado al 
Ayuntamiento  la posibilidad de 
albergar un proyecto industrial 
con una inversión de 150 millones 
de euros, en una parcela de  
titularidad municipal, de algo más 
de 11.000 metros cuadrados, 
clasificada como suelo urbano 
consolidado y calificada como 
espacio libre y deportivo y 
equipamiento de contingencia. Y 
sobre esa parcela existía una 
concesión administrativa que 
habrá de ser extinguida. 
 
Desde luego, las necesidades de 
crecimiento de la empresa 
determinan la insuficiencia del 
suelo, actualmente ocupado por la 
misma,  para su proyecto de 
ampliación, expansión y 
consolidación industrial y, desde 
luego, el Ayuntamiento de A 

fútbol menos, posto que os 
campos de San Pedro de Visma, 
que se apuntaron no anterior 
Pleno, mantíñanse ao marxen 
desta operación e enmarcados, á 
súa vez, no convenio subscrito 
polo Concello da Coruña coa 
Federación Galega de Fútbol.  
 
As entidades deportivas 
botan…coruñesas, botan en falta 
ese campo  que se ha 
escamoteado polo camiño. E 
desde o Grupo Municipal 
Socialista buscaremos esa 
maneira de emendar a carencia 
no futuro. 
 
A entidade Hijos de Rivera, 
Sociedad Anónima que conta 
cunha parcela duns 64.000 
metros cadrados en el Polígono 
da Grela-Bens, solicitara ao 
Concello  a posibilidade de 
albergar un proxecto industrial 
cun investimento de 150 millóns 
de euros, nunha parcela de 
titularidade  municipal, de algo 
máis de 11.000 metros cadrados, 
clasificada como chan urbano 
consolidado e cualificada como 
espazo libre e deportivo e 
equipamento de continxencia. E 
sobre esa parcela existía unha 
concesión administrativa que 
haberá de ser extinguida. 
 
Desde logo, as necesidades de 
crecemento da empresa 
determinan a insuficiencia do 
chan, actualmente ocupado pola 
mesma,  para o seu proxecto de 
ampliación, expansión e 
consolidación industrial e, desde 
logo, o Concello da Coruña ha de 
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Coruña ha de acudir a acoger esta 
solicitud, en evitación así, de  la 
deslocalización de la fábrica de 
cerveza y permitiendo, de este 
modo, el mantenimiento de la 
actividad industrial  en la ciudad 
de A Coruña. Tenemos claro en el 
Grupo Municipal Socialista, que 
un objetivo de la actividad 
municipal, en el ámbito del 
urbanismo y planeamiento, lo 
constituye el desarrollo 
económico sostenible del 
municipio y la conservación  y 
crecimiento del tejido industrial. 
Es, también,… es objetivo del 
Ayuntamiento, el incrementar la 
superficie destinada a espacios 
libres y a equipamientos públicos. 
Ambas finalidades, entendemos 
que encuentran acogimiento; de 
ahí, nuestro voto favorable en este 
expediente y creo también, 
perfectamente constatado en esa 
actuación, que legítimos 
interesespatrimoniales 
particulares, empresariales, 
pueden ser satisfechos en armonía 
con el ejercicio de las potestades 
administrativas, con calidad y 
transparencia. Estas actuaciones 
no tienen que demonizarse de 
modo apriorístico, no tienen que 
oler necesariamente a azufre. 
 
Queda pendiente la enajenación 
de las  parcelas municipales, 
recalificadas en el Polígono de A 
Grela, una vez extinguido, ese 
derecho concesional que sobre 
ella se proyecta y en esa 
enajenación habrá de tenerse en 
cuenta, tal y  como se apunta en el 
expediente, criterios tales, como la 
creación de empleo, a la 

acudir a acoller esta solicitude, 
en evitación así, da  
deslocalización da fábrica de 
cervexa e permitindo, deste xeito, 
o mantemento da actividade 
industrial  na cidade da Coruña. 
Temos claro no Grupo Municipal 
Socialista, que un obxectivo da 
actividade municipal, no ámbito 
do urbanismo e plan, constitúeo o 
desenvolvemento económico 
sustentable do municipio e a 
conservación  e crecemento do 
tecido industrial. É, tamén,… é 
obxectivo do Concello, o 
incrementar a superficie 
destinada a espazos libres e a 
equipamentos públicos. Ambas as 
finalidades, entendemos que 
atopan acollemento; de aí, o noso 
voto favorable neste expediente e 
creo tamén, perfectamente 
constatado nesa actuación, que 
lexítimos intereses, patrimoniais 
particulares, empresariais, poden 
ser satisfeitos en harmonía co 
exercicio das potestades 
administrativas, con calidade e 
transparencia. Estas actuacións 
non teñen que demonizarse de 
modo apriorístico, non teñen que 
cheirar necesariamente a xofre. 
 
 
 
Queda pendente o alleamento das  
parcelas municipais, recalificadas 
no Polígono da Grela, unha vez 
extinguido, ese dereito 
concesional que sobre ela 
proxéctase e nese alleamento 
haberá de terse en conta, tal e 
como  se apunta no expediente, 
criterios tales como a creación de 
emprego, á integración no tecido 
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integración en el tejido 
empresarial existente; criterios de 
carácter ambiental y factores de 
desarrollo sostenible.  Deseamos, 
por el bien de A Coruña, suerte a 
este proyecto empresarial y, desde 
luego, deseamos mayor atención, 
o incrementar la atención del 
Gobierno local, respecto a las 
entidades deportivas, entidades 
coruñeses, facilitando los campos 
de juego y equipamientos 
adecuados. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Buenas tardes. De nuevo, me 
gustaría comenzar, avanzando el 
voto favorable del Grupo Popular 
a la modificación puntual que trae 
a Pleno, a pesar y, ya siento que 
no le gustó oírlo, de que, una vez 
más, se encoja un proyecto y se 
haga más pequeño el proyecto del 
anterior gobierno. 
 
A las diecisiete horas y 
cincuenta y cinco minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el 
señor Lorenzo Torres. 
 
Como bien recordaban, esto sale 
de un protocolo firmado por el 
anterior Alcalde, el 15 de marzo 
del 2015, 18 de marzo de 2015  y 
pues, el 24 de marzo del 2015 se 
comenzaba por  decreto del 
director de urbanismo  anterior, la 

empresarial existente; criterios de 
carácter ambiental e factores de 
desenvolvemento sustentable.  
Desexamos, polo ben da Coruña, 
sorte a este proxecto empresarial 
e, desde logo, desexamos maior 
atención, ou incrementar a 
atención do Goberno local, 
respecto das entidades deportivas, 
entidades coruñeses, facilitando 
os campos de xogo e 
equipamentos adecuados. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Boas tardes. De novo, gustaríame 
comezar, avanzando o voto 
favorable do Grupo Popular á 
modificación puntual que trae a 
Pleno, a pesar e, xa sinto que non 
lle gustou oílo, de que, unha vez 
máis, encóllase un proxecto e 
fágase máis pequeno o proxecto 
do anterior goberno. 
 
Ás dezasete horas e cincuenta e 
cinco minutos auséntase do 
Salón de Sesións o señor 
Lorenzo Torres. 
 
Como ben lembraban, isto sae 
dun protocolo asinado polo 
anterior Alcalde, o 15 de marzo 
do 2015, 18 de marzo de 2015,  e 
pois, o 24 de marzo do 2015 
comezábase por decreto  do 
director de urbanismo anterior,  a 
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redacción de la modificación 
puntual, para dar  cumplimiento a 
este protocolo. Hasta febrero de 
2016, nueve meses después de 
entrar ustedes, no aparece en el 
expediente nada  del gobierno de 
la Marea. Se queja, cuando le digo 
que falta gestión, pero tienen los 
datos en el propio expediente. 
Nueve meses para su primera 
gestión, con un expediente ya en 
marcha. En cualquier caso, pues, 
como le digo, este era un 
expediente ya comenzado; 
coincidimos con el fondo de esta  
modificación. Por eso, vamos a 
votar a favor. También se había 
empezado anteriormente, la 
modificación de la zona de la 
fábrica de Armas, de suelo 
industrial a deportivo. La 
habíamos empezado también, en 
el gobierno anterior y también nos 
alegramos de que recuperen esta 
modificación puntual. Igualmente, 
me gustaría recordar, como se nos 
criticó en este mismo salón de 
plenos, por esa modificación y por 
firmar  una opción de compra con 
el Ministerio de Defensa. Ahora 
se tirará de aquel acuerdo para 
poder comprar esos suelos. En 
cualquier caso, ya digo, como 
ambas modificaciones, en el 
fondo, estamos de acuerdo, 
votaremos a favor.  
 
Independientemente de esto, me 
gustaría recordar una cosa que ya 
dijimos en la aprobación inicial  y 
que acaba de recordar el portavoz 
socialista. Y es que la ciudad 
pierde un campo de fútbol, por 
falta de ambición, por falta de 
gestión, porque como venimos 

redacción da modificación 
puntual, para dar  cumprimento a 
este protocolo. Ata febreiro de 
2016, nove meses despois de 
entrar vostedes, non aparece no 
expediente nada  do goberno da 
Marea. Quéixase, cando lle digo 
que falta xestión, pero teñen os 
datos no propio expediente. Nove 
meses para a súa primeira 
xestión, cun expediente xa en 
marcha. En calquera caso, pois, 
como lle digo, este era un 
expediente xa comezado; 
coincidimos co fondo desta  
modificación. Por iso, imos votar 
a favor. Tamén se empezou 
anteriormente, a modificación da 
zona da fábrica de Armas, de 
chan industrial a deportivo. 
Empezarámola tamén, no goberno 
anterior e tamén nos alegramos 
de que recuperen esta 
modificación puntual. Igualmente, 
gustaríame lembrar, como se nos 
criticou neste mesmo salón de 
plenos, por esa modificación e 
por asinar  unha opción de 
compra co Ministerio de Defensa. 
Agora tirarase daquel acordo 
para poder comprar eses chans. 
En calquera caso, xa digo, como 
ambas as modificacións, no 
fondo, estamos de acordo, 
votaremos a favor.  
 
 
Independentemente disto, 
gustaríame lembrar unha cousa 
que xa dixemos na aprobación 
inicial  e que acaba de lembrar o 
portavoz socialista. E é que a 
cidade perde un campo de fútbol, 
por falta de ambición, por falta de 
xestión, porque como vimos vendo 
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viendo en otros proyectos del 
Gobierno de la Marea, lo que hace 
es coger el proyecto anterior y 
encogerlo, reducirlo. En el 
anterior expediente perdíamos un 
Centro de FP Provincial, en este 
perdemos un campo de fútbol, lo 
que hace, que se empeore de 
facto. Nos hablan de dos 
cosas.Nos hablan de unos campos 
de fútbol que ya se hacían, a 
mayores, en San Pedro de Visma, 
porque hacen falta, a la ciudad, los 
campos de fútbol, porque 
cualquiera que vaya los domingos 
lo sabe y sabe los horarios que 
tienen que ir los niños, desde el 
domingo a primera hora, para 
poder cubrir todas las 
competiciones. Pero además, se 
nos habla del campo de Eirís. 
También, conoce usted 
perfectamente, que dentro había 
un expediente ya, de mejora y de 
modificación, para ampliar el 
campo de fútbol de  Eirís, ya 
hecho con fondos municipales. No 
hace falta invertir el dinero que se 
obtenga de la enajenación de esta 
parcela, lo que hay que hacer es 
mejorar el campo de Eirís, porque 
además, lo vienen utilizando los 
de fútbol y los de hockey hierba o 
los de hockey en el campo de 
Eirís. Es verdad que necesita 
mejorar; para eso estaba prevista 
la mejora. Igual que hace falta en 
el de la Zapateira, pero estaban 
previstas las dos. No renunciando 
y eliminando el de La Grela, 
porque los que usan hoy en día La 
Grela, van a tener que repartirse 
por el resto de las instalaciones 
deportivas. 
 

noutros proxectos do Goberno da 
Marea, o que fai é coller o 
proxecto anterior e encollelo, 
reducilo. No anterior expediente 
perdiamos un Centro de FP 
Provincial, en este perdemos un 
campo de fútbol, o que fai, que se 
empeore de facto. Fálannos de 
dúas cousas. Fálannos duns 
campos de fútbol que xa se facían, 
a maiores, en San Pedro de 
Visma, porque fan falta, á cidade, 
os campos de fútbol, porque 
calquera que vaia os domingos 
sábeo e sabe os horarios que 
teñen que ir os nenos, desde o 
domingo á primeira hora, para 
poder cubrir todas as 
competicións. Pero ademais, 
fálasenos do campo de Eirís. 
Tamén, coñece vostede 
perfectamente, que dentro había 
un expediente xa, de mellora e de 
modificación para ampliar o 
campo de fútbol de Eirís,  xa feito 
con fondos municipais. Non fai 
falta investir o diñeiro que se 
obteña do alleamento desta 
parcela, o que hai que facer é 
mellorar o campo de Eirís, 
porque ademais, véñeno 
utilizando os de fútbol e os de 
hockey herba ou os de hockey no 
campo de Eirís. É verdade que 
necesita mellorar; para iso estaba 
prevista a mellora. Igual que fai 
falta no da Zapateira, pero 
estaban previstas as dúas. Non 
renunciando e eliminando o da 
Grela, porque os que usan hoxe 
en día A Grela, van ter que 
repartirse polo resto das 
instalacións deportivas. 
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Evidentemente, con el dinero ya 
será otro expediente, pero lo que 
nos adelantan es que, pues, se 
quieren comprar los terrenos de la 
fábrica de Armas o  los terrenos, 
no sé si de la Solana o, ya digo, de 
la fábrica de Armas. 
 
No creemos que el dinero que se 
enajene de esta parcela se deba de 
utilizar para esos suelos, que 
deben de, si se quieren  hacer, 
comprarse desde otras partidas 
municipales. Creemos  que este 
dinero hay que dedicarlo a 
comprar nuevo suelo, para hacer 
nuevos equipamientos deportivos, 
de campos de fútbol que la ciudad 
necesita. A no ser que pretendan 
hacer el campo de fútbol en la 
actual fábrica de Armas, que 
seguramente, a lo mejor, entraría 
pero, en cualquier caso, creemos 
que hay que seguir ampliando el 
campo de fútbol y queremos que 
quede constancia de que si la 
ciudad pierde un campo de fútbol, 
no es porque se amplíe  una 
instalación industrial, no es 
porque se amplíe el suelo 
industrial en La Grela, sino por la 
falta de ambición y la falta de 
gestión y planificación  del actual 
Alcalde y el Gobierno de la 
Marea. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela.  
 

Evidentemente, co diñeiro xa será 
outro expediente, pero o que nos 
adiantan é que, pois, quérense 
comprar os terreos da fábrica de 
Armas ou  os terreos, non sei se 
da Solana ou, xa digo, da fábrica 
de Armas. 
 
Non cremos que o diñeiro que se 
enajene desta parcela débase de 
utilizar para eses chans, que 
deben de, se se queren  facer, 
comprarse desde outras partidas 
municipais. Cremos  que este 
diñeiro hai que dedicalo a 
comprar novo chan, para facer 
novos equipamentos deportivos, 
de campos de fútbol que a cidade 
necesita. A non ser que pretendan 
facer o campo de fútbol na actual 
fábrica de Armas, que 
seguramente, se cadra, entraría 
pero, en calquera caso, cremos 
que hai que seguir ampliando o 
campo de fútbol e queremos que 
quede constancia de que se a 
cidade perde un campo de fútbol, 
non é porque se amplíe  unha 
instalación industrial, non é 
porque se amplíe o chan 
industrial na Grela, senón pola 
falta de ambición e a falta de 
xestión e planificación  do actual 
Alcalde e o Goberno da Marea. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela.  
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Señor Varela Gómez 
 
Grazas. 
 
A modificación puntual ten unha 
dobre finalidade. Por unha banda, 
ampliar e mellorar a oferta dos 
equipamentos deportivos 
existentes na cidade, garantindo a 
súa distribución equilibrada no 
territorio municipal e, por outra, 
permitir o desenvolvemento de 
actividades industriais terciarias, 
contribuindo deste xeito, a 
potenciar o sector produtivo da 
cidade, sen incorporar novos 
terreos ao proceso urbanizador, na 
procura dunha ocupación  máis 
eficiente do solo.  
 
 
Para a consecución destes 
obxectivos, modifícase a 
cualificación urbanística de dous 
equipamentos de titularidade 
pública municipal, existentes na 
rúa José María Corral e Rivera 
Corral, número dous  do Polígono 
de A Grela-Bens. É o complexo 
denominado campo de fútbol, 
equipamento de continxencia da 
Grela II e dunha parte da parcela 
da fábrica de Armas  da que é 
concesionario o Concello. Así 
mesmo, inclúese unha acción para 
o traslado ao barrio de Eirís do 
referido equipamento deportivo e 
o seu acondicionamento. 
 
 
Bueno, eu quería tamén, facer 
unha mención ás alegacións que 
non especifiquei na primeira 
intervención, na exposición do 
informe proposta; as alegacións 

Señor Varela Gómez 
 
Grazas. 
 
A modificación puntual ten unha 
dobre finalidade. Por unha 
banda, ampliar e mellorar a 
oferta dos equipamentos 
deportivos existentes na cidade, 
garantindo a súa distribución 
equilibrada no territorio 
municipal e, por outra, permitir o 
desenvolvemento de actividades 
industriais terciarias, 
contribuindo deste xeito, a 
potenciar o sector produtivo da 
cidade, sen incorporar novos 
terreos ao proceso urbanizador, 
na procura dunha ocupación  
máis eficiente do solo.  
 
Para a consecución destes 
obxectivos, modifícase a 
cualificación urbanística de dous 
equipamentos de titularidade 
pública municipal, existentes na 
rúa José María Corral e Rivera 
Corral, número dous, do Polígono 
de A Grela-Bens. É o complexo 
denominado campo de fútbol, 
equipamento de continxencia da 
Grela II e dunha parte da parcela 
da fábrica de Armas  da que é 
concesionario o Concello. Así 
mesmo, inclúese unha acción 
para o traslado ao barrio de 
Eirís, do referido equipamento 
deportivo e o seu 
acondicionamento. 
 
Bo, eu quería tamén, facer unha 
mención ás alegacións que non 
especifiquei na primeira 
intervención, na exposición do 
informe proposta; as alegacións 
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que, bueno, a alegación de (…) 
era unha alegación de carácter 
técnico que foi resolta e, alegación 
dos particulares, que viñan a falar 
da necesidade de acolchamento 
paisaxístico  das novas 
instalacións industriais que poden 
aparecer no suelo que se está 
clasificando, e que, bueno que 
tamén, foi recollida e resolvimos, 
aumentando o colchón verde que 
estaba previsto inicialmente, 
bueno, facendo o máis amplio  do 
que estaba previsto inicialmente. 
 
E claro, como dicía a señora 
Veira, esta modificación ten a 
intención, á parte de equilibrar os 
equipamentos deportivos, pois,  de 
apoiar e facilitar a creación de 
emprego de calidade. Con 
respecto as súas xestións, que é 
certo que neste caso si que as hai e 
son claras, pois, se exponen os 
antecedentes sen nengún 
problema; non se nos caen os 
aneis, de recoñecerlles as poucas 
cousiñas que fixeron ben, pero 
como decía, nós recollimos a súa 
opción de compra e 
comunicámoslle ao Ministerio de 
Fomento. 
 
Bueno, do seu color, a nosa 
intención de facernos con ese 
suelo, bueno, o ano pasado, a 
principios de ano, ainda estamos 
esperando, unha vez máis, polo 
Estado. A verdade é que  eu creo, 
que sempre que podemos, é 
positivo recalcar que cando temos 
enfrente un partido distinto, pois, 
bueno, o seu partido, pois, non 
temos ningunha facilidade para 
facernos o noso traballo. Cando 

que, bo, a alegación de (…) era 
unha alegación de carácter 
técnico que foi resolta e, 
alegación dos particulares, que 
viñan a falar da necesidade de 
acolchamento paisaxístico  das 
novas instalacións industriais que 
poden aparecer no chan que se 
está clasificando, e que, bo que 
tamén, foi recollida e resolvimos, 
aumentando o colchón verde que 
estaba previsto inicialmente, bo, 
facendo o máis amplio do  que 
estaba previsto inicialmente. 
 
E claro, como dicía a señora 
Veira, esta modificación ten a 
intención, á parte de equilibrar os 
equipamentos deportivo, pois, de 
apoiar e facilitar a creación de 
emprego de calidade. Con 
respecto as súas xestións, que é 
certo que neste caso se que as hai 
e son claras, pois, se exponen os 
antecedentes sen nengún 
problema; non se nos caen os 
aneis, de recoñecerlles as poucas 
cousiñas que fixeron ben, pero 
como decía, nós recollimos a súa 
opción de compra e 
comunicámoslle ao Ministerio de 
Fomento. 
 
Bo, do seu color, a nosa intención 
de facernos con ese solo, bo, o 
ano pasado, a principios de ano, 
ainda estamos esperando, unha 
vez máis, polo Estado. A verdade 
é que  eu creo, que sempre que 
podemos, é positivo recalcar que 
cando temos enfrente un partido 
distinto, pois, o seu partido, pois, 
bo, non temos ningunha 
facilidade para facernos o noso 
traballo. Cando falan de parálise, 
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falan de parálise, bueno, pois, 
dende logo, aquí vén motivada 
polos seus compañeiros que están 
en Madrid, pois, estamos 
esperando, como dicía, que nos 
contesten, ainda que xa, levamos 
este ano en orzamentos, a 
previsión de gasto, de tanto da 
fábrica de Armas como da Solana 
da que falaba porque 
efectivamente, o que estamos 
intentando é equilibrar e co 
diñeiro que vamos a sacar por 
esto, o que intentamos sacar  por 
esta operación, pois, o que vamos 
a facer é aumentar os 
equipamentos deportivos da 
cidade. Despois, teremos tempo 
de falar da Solana, pero 
efectivamente esa é unha das 
previsións que temos, a 
posibilidade, de facernos cun 
equipamento, cun equipamento 
deportivo, das características tan 
positivas como é o… e tan 
necesario para esa zona da cidade, 
como é a Solana… 
 
A las dieciocho horas y tres 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Lorenzo 
Torres. 
 
… E con respecto ao acordo, 
efectivamente, houbo unha serie 
de meses de negociación, deste 
goberno municipal  con un posible 
participante na subasta, unha vez 
que se realice.  
 
Bueno, nós nos encontramos cun 
convenio que daba absoluta carta 
blanca e a nosa intención… 
 
A las dieciocho horas y cuatro 

bo, pois, dende logo, aquí vén 
motivada polos seus compañeiros 
que están en Madrid, pois, 
estamos esperando, como dicía, 
que nos contesten, ainda que xa, 
levamos este ano en orzamentos, 
a previsión de gasto, de tanto da 
fábrica de Armas como da Solana 
da que falaba porque 
efectivamente  que estamos 
intentando é equilibrar e co 
diñeiro que vamos a sacar por 
isto, o que intentamos sacar  por 
esta operación, pois, o que vamos 
a facer é aumentar os 
equipamentos deportivos da 
cidade. Despois, teremos tempo 
de falar da Solana, pero 
efectivamente esa é unha das 
previsións que temos, a 
posibilidade, de facernos cun 
equipamento, cun equipamento 
deportivo, das características tan 
positivas como é o… e tan 
necesario para esa zona da 
cidade, como é a Solana… 
 
 
Ás dezaoito horas e tres minutos 
entra no Salón de Sesións o 
señor Lorenzo Torres. 
 
 
… E con respecto ao acordo, 
efectivamente, houbo unha serie 
de meses de negociación, deste 
goberno municipal  cun posible 
participante na subasta, unha vez 
que se realice.  
 
Bueno, nós nos encontramos cun 
convenio que daba absoluta carta 
blanca e a nosa intención… 
 
Ás dezaoito horas e catro 
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minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Lema Suárez. 
 
… foi a de concretar ese convenio 
e facer que fora o máis proveitoso 
posible para o Concello. Eu creo 
que o compromiso de tipo, que, 
por exemplo, era algo que non 
estaba no seu convenio. É dicir, 
que non había nengún tipo de 
compromiso da empresa, de ir a 
subasta, se o tipo non lle 
interesaba. Bueno, pois nós 
centramos un tipo de casi tres 
millóns e medio de euros que está 
moi por enriba do valor do 
mercado.  
 
A construcción dun novo campo 
de fútbol que, por outro lado, será 
regulamentario. Eu non compro 
este razonamento de que estamos 
quitando un campo de fútbol á 
cidade, estamos facendo que un 
campo que, agora mesmo, era 
unha pista de terra, pois,  pase a 
ser un campo regulamentario que 
á parte vai ser sufragado por 
aquela empresa  que sexa 
beneficiaria da subasta ou 
urbanización da zona e a mellora 
das condicións de urbanización da 
zona, con ese colchón vexetal que 
dicía. Bueno, pois, efectivamente, 
ante a súa, bueno, manga ancha, 
liberalidade, bueno, pois, nós, o 
que facemos é negociar as 
condicións máis proveitosas para 
o interese xeral.  
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 

minutos auséntase do Salón de 
Sesións o  señor Lema Suárez. 
 
… foi a de concretar ese convenio 
e facer que fora o máis proveitoso 
posible para o Concello. Eu creo 
que o compromiso de tipo, que, 
por exemplo, era algo que non 
estaba no seu convenio. É dicir, 
que non había nengún tipo de 
compromiso da empresa, de ir a 
subasta, se o tipo non lle 
interesaba. Bo, pois nós 
centramos un tipo de casi tres 
millóns e medio de euros que está 
moi por enriba do valor do 
mercado.  
 
A construcción dun novo campo 
de fútbol que, por outro lado, será 
regulamentario. Eu non compro 
este razoamento de que estamos 
quitando un campo de fútbol á 
cidade, estamos facendo que un 
campo que, agora mesmo, era 
unha pista de terra, pois, pase a 
ser un campo regulamentario que 
á parte vai ser sufragado por 
aquela empresa  que sexa 
beneficiaria da subasta ou 
urbanización da zona e a mellora 
das condicións de urbanización 
da zona, con ese colchón vexetal 
que dicía. Bo, pois, efectivamente, 
ante a súa, bo, manga ancha, 
liberalidade, bo, pois, nós, o que 
facemos é negociar as condicións 
máis proveitosas para o interese 
xeral.  
 
  
Grazas. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas, señor Varela. 
 
Señora Veira, se quere iniciar  a 
segunda quenda... 
 
Señora Veira González 
 
Si. Simplemente, para reiterar este 
punto. Este punto último que 
cómpre lembrar, que os terreos 
saen a poxa e que, polo tanto, o 
adxudicatario deses terreos será  
quen máis poxe por eles. Non se 
trata de que esteamos, pois, 
recalificando un equipamento 
público para regalarllo a ninguén, 
nin moito menos. Saen a poxa e 
ademais, o obxectivo deses 
terreos, vai ser efectivamente, o 
uso industrial e, polo tanto, pois, o 
mantemento ou a creación de 
postos de traballo industriais  na 
cidade. Ese é o obxectivo e ese é o 
interese xeral, que nós 
perseguimos con noso voto a 
favor. 
 
Tamén dixen no Pleno anterior, no 
Pleno no que se aprobaron, pois, 
tanto o tema do Calvo Sotelo, 
como tamén o tema da Grela, 
pois, reiterei e comentei unha 
cuestión, que eu creo que é 
importante. O planeamento 
urbanístico pode servir, tanto 
como para a creación de emprego, 
ou impulso da actividade 
produtiva, como tamén para a 
creación de servizos públicos, ou 
o aumento de servizos públicos, 
pero tamén debe de servir, pois, 
como unha ferramenta fronte á 
especulación urbanística, pois, de 
grandes promotores e o dereito á 
cidade para vivir un territorio, 

Moitas grazas, señor Varela. 
 
Señora Veira, se quere iniciar  a 
segunda quenda… 
 
Señora Veira González 
 
Si. Simplemente, para reiterar 
este punto. Este punto último que 
cómpre lembrar, que os terreos 
saen a poxa e que, polo tanto, o 
adxudicatario deses terreos será  
quen máis poxe por eles. Non se 
trata de que esteamos, pois, 
recalificando un equipamento 
público para regalarllo a 
ninguén, nin moito menos. Saen a 
poxa e ademais, o obxectivo deses 
terreos, vai ser efectivamente, o 
uso industrial e, polo tanto, pois, 
o mantemento ou a creación de 
postos de traballo industriais  na 
cidade. Ese é o obxectivo e ese é o 
interese xeral, que nós 
perseguimos con noso voto a 
favor. 
 
Tamén dixen no Pleno anterior, 
no Pleno no que se aprobaron, 
pois, tanto o tema do Calvo 
Sotelo, como tamén o tema da 
Grela, pois, reiterei e comentei 
unha cuestión, que eu creo que é 
importante. O planeamento 
urbanístico pode servir, tanto 
como para a creación de 
emprego, ou impulso da 
actividade produtiva, como tamén 
para a creación de servizos 
públicos, ou o aumento de 
servizos públicos, pero tamén 
debe de servir, pois, como unha 
ferramenta fronte á especulación 
urbanística, pois, de grandes 
promotores e o dereito á cidade 
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cuxo aproveitamento de goce 
corresponda ao común da 
veciñanza. Non temos dereito a 
unha cidade libre de especulación 
urbanística dos intereses das 
grandes promotoras e, polo tanto, 
tamén, corresponde a este 
Goberno municipal, porque, 
bueno, así puxo as expectativas de 
altas, modificar o PXOM noutras 
cuestións e, eu teño recordado, xa, 
neste Pleno, en varias ocasións, ao 
concelleiro Varela, bueno, que hai 
modificacións pendentes. Nós 
entendemos que levan o seu 
tempo, pero non podemos deixar 
de recordalas. Son as 
modificacións, pois, do Plan do 
Ofimático que sabemos que está 
en marcha, pero, evidentemente 
temos que recordalas, tamén. A 
modificación do Plan para a 
protección da Torre de Hércules 
que foi unha cuestión que 
trouxemos a Pleno, a través dunha 
moción, pero que hai que 
executar. Tamén as modificacións 
correspondentes aos terreos do 
porto e da Solana e, cremos que, 
bueno que son cuestións 
importantes que tamén hai que 
traer a Pleno. Non só en mocións, 
comprometéndonos políticamente, 
senón tamén na parte resolutiva 
dos Plenos e temos, que, bueno, 
que ir  traballando niso, que creo 
que é importante, xa que levamos, 
pois, un tempiño xa de espera.  
 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 

para vivir un territorio, cuxo 
aproveitamento de goce 
corresponda ao común da 
veciñanza. Non temos dereito a 
unha cidade libre de especulación 
urbanística dos intereses das 
grandes promotoras e, polo tanto, 
tamén, corresponde a este 
Goberno municipal, porque, bo, 
así puxo as expectativas de altas, 
modificar o PXOM noutras 
cuestións e, eu teño recordado, 
xa, neste Pleno, en varias 
ocasións, ao concelleiro Varela, 
bo, que hai modificacións 
pendentes. Nós entendemos que 
levan o seu tempo, pero non 
podemos deixar de recordalas. 
Son as modificacións, pois, do 
Plan do Ofimático que sabemos 
que está en marcha, pero, 
evidentemente temos que 
recordalas, tamén. A 
modificación do Plan para a 
protección da Torre de Hércules 
que foi unha cuestión que 
trouxemos a Pleno, a través 
dunha moción, pero que hai que 
executar. Tamén as modificacións 
correspondentes aos terreos do 
porto e da Solana e, cremos que, 
bo, que son cuestións importantes 
que tamén hai que traer a Pleno. 
Non só en mocións, 
comprometéndonos políticamente, 
senón tamén na parte resolutiva 
dos Plenos e temos, que, bo, que 
ir  traballando niso, que creo que 
é impotrante, xa que levamos, 
pois,  un tempiño xa de espera.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas, señora Veira.  
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Apuntar simplemente, que en esa 
pista de tierra a la que alude el 
señor Varela, en Eirís, ya 
entrenaban los equipos del Eirís y 
ya se jugaban y se juegan partidos 
de fútbol y, recordar, también, que 
ese campo que, en mejores 
condiciones desearían que 
estuviera, estuvo un año sin luz. 
Y, precisamente su compañero, 
señor Sande, se acercó al 
entrenamiento que tuvieron que 
hacer, de carácter simbólico, esos 
equipos del Eirís, aquí, 
precisamente, en la Plaza de 
María Pita, para solucionar, de 
una vez por todas, esa carencia de 
luz. 
 
Muchas gracias. 
 
Por lo tanto, entendemos que esa 
reivindicación de mejoras y 
acondicionamiento y mayores 
medios para los equipos coruñeses 
es una reivindicación baldía. 
 
Muchas gracias. 
 
Y un apunte adicional, quiere 
hacer mi compañero. 
 
Señor García Pérez 
 
Una cuestión de forma, señor 
Alcalde.  Simplemente reiterar, 
que por la Ley de Régimen 

Moitas grazas, señora Veira.  
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Apuntar simplemente, que nesa 
pista de terra á que alude o señor 
Varela, en Eirís, xa adestraban os 
equipos do Eirís e xa se xogaban 
e xóganse partidos de fútbol e, 
lembrar, tamén, que ese campo 
que, en mellores condicións 
desexarían que estivese, estivo un 
ano sen luz. E, precisamente o seu 
compañeiro, señor Sande, 
achegouse ao adestramento que 
tiveron que facer, de carácter 
simbólico, eses equipos do Eirís, 
aquí, precisamente, na Praza de 
María Pita, para solucionar, 
dunha vez por todas, esa carencia 
de luz. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Polo tanto, entendemos que esa 
reivindicación de melloras e 
acondicionamento e maiores 
medios para os equipos coruñeses 
é unha reivindicación baldía. 
 
Moitas grazas. 
 
E un apuntamento adicional, 
quere facer o meu compañeiro. 
 
Señor García Pérez 
 
Unha cuestión de forma, señor 
Alcalde. Simplemente reiterar, 
que pola Lei de Réxime Xurídico 
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Jurídico del Sector Público, en el 
artículo 23, no voy a ejercer mi 
derecho al voto en este asunto del 
Pleno. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas a ambos. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. Solo, también para puntualizar 
algunas cosas. 
 
Dicen que amplían usos 
deportivos. Mire, tanto los 
terrenos de Eirís, como los de la 
Fábrica de Armas, los están 
usando los ciudadanos de La 
Coruña como instalaciones 
deportivas. Es verdad que se 
mejora el tamaño reglamentario 
de la instalación de Eirís. Sí, y ya 
estaba previsto. Ya se encontró 
usted con el expediente en marcha 
y eso no es ampliar una 
instalación, eso es mejorar las 
condiciones de una instalación, 
que estaba previsto, insisto, con 
presupuestos municipales. Y 
evidentemente, dice, “es que 
teníamos el convenio y  ponemos 
una valoración de tres millones y 
pico por encima del precio del 
valor del mercado” Por supuesto, 
porque también hay que valorar 
los costes de lo que hay que 
reconstruir. Hay que valorar los 
vestuarios, la grada que tiene allí, 
toda la construcción, etcétera, 
etcétera, no solo el valor del suelo. 
Esa valoración también le quedó. 
No mejoró usted nada en el 

do Sector Público, no artigo 23, 
non vou exercer o meu dereito ao 
voto neste asunto do Pleno. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas a ambos. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. Só, tamén para puntualizar 
algunhas cousas. 
 
Din que amplían usos deportivos. 
Mire, tanto os terreos de Eirís, 
como os da Fábrica de Armas, 
están a usalos os cidadáns da 
Coruña como instalacións 
deportivas. É verdade que se 
mellora o tamaño regulamentario 
da instalación de Eirís. Si, e xa 
estaba previsto. Xa se atopou 
vostede co expediente en marcha 
e iso non é ampliar unha 
instalación, iso é mellorar as 
condicións dunha instalación, que 
estaba previsto, insisto, con 
orzamentos municipais. E 
evidentemente, di,  “é que tiñamos 
o convenio e  poñemos unha 
valoración de tres millóns e pico 
por encima do prezo do valor do 
mercado” Por suposto, porque 
tamén hai que valorar os custos 
do que hai que reconstruír. Hai 
que valorar os vestiarios, a 
bancada que ten alí, toda a 
construción, etcétera, etcétera, 
non só o valor do chan. Esa 
valoración tamén quedou. Non 
mellorou vostede nada no 
convenio, pero é que ademais, 
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convenio, pero es que además, me 
pareció una demagogia total, que 
nos hable de que ponen en el 
Presupuesto del 2017, que ya 
veremos cómo lo aprueban, 
porque por ahora, creo que hasta 
las 12:00 de la noche, no tienen ni 
inicialmente aprobado. Pero es 
que en ese mismo presupuesto, 
para pagar eso, ponen los 
3.000.000 y pico que van  sacar 
por la parcela de La Grela. 
Entonces, non nos intente 
engañar. Es decir, evidentemente, 
evidentemente lo quieren dedicar, 
los 3.000.000 y pico a la compra 
de suelos, porque la Ley le exige 
la compra de suelo directamente. 
Si no son para estos dos, que 
incluyen los Orzamentos del 
2017,  Solana y Fábrica de Armas, 
dígannoslo, pero yo entendí que 
era para eso,  porque así lo 
establece la Ley y así lo ponen 
ustedes en presupuesto. ¿Qué 
pasa?      Lo que yo le digo es eso, 
“páguelo con los presupuestos 
municipales o con los 50.000.000 
que no ejecutaron el año pasado y 
ponga, compre un suelo nuevo, 
para hacer nuevos campos de 
fútbol” Porque sino, perderemos 
un campo de fútbol y los terrenos 
que quieren ustedes dedicar, ya  
los están utilizando los coruñeses 
como instalaciones deportivas; 
una en concesión y otra, pues, 
juegan los de hockey y juegan los 
de fútbol del Eirís. Es verdad que 
necesita mejora, por supuesto. Por 
eso lo teníamos previsto y por eso 
creemos  que debe hacerse, pero 
no, a costa de perder en la ciudad, 
un campo de fútbol. Que no tiene 
que ver con ampliar una 

pareceume unha demagoxia total, 
que nos fale de que poñen no 
Orzamento do 2017, que xa 
veremos como o aproban, porque 
por agora, creo que ata as 12:00 
da noite, non teñen nin 
inicialmente aprobado. Pero é 
que nese mesmo orzamento, para 
pagar iso, poñen os 3.000.000 e 
pico que van  sacar pola parcela 
da Grela. Entón, non nos tente 
enganar. É dicir, evidentemente, 
evidentemente quéreno dedicar, 
os 3.000.000 e pico á compra de 
chans, porque a Lei esíxelle a 
compra de chan directamente. Se 
non son para estes dous, que 
inclúen os Orzamentos do 2017,  
Solana e Fábrica de Armas, 
dígannolo, pero eu entendín que 
era para iso,  porque así o 
establece a Lei e así o poñen 
vostedes en orzamento. Que 
pasa? O que eu lle digo é iso, 
“págueo cos orzamentos 
municipais ou cos 50.000.000 que 
non executaron o ano pasado e 
poña, compre un chan novo, para 
facer novos campos de fútbol” 
Porque senón, perderemos un 
campo de fútbol e os terreos que 
queren vostedes dedicar, xa  os 
están utilizar os coruñeses como 
instalacións deportivas; unha en 
concesión e outra, pois, xogan os 
de hockey e xogan os de fútbol do 
Eirís. É verdade que necesita 
mellora, por suposto. Por iso 
tiñámolo previsto e por iso 
cremos  que debe facerse, pero 
non, á conta de perder na cidade, 
un campo de fútbol. Que non ten 
que ver con ampliar unha 
instalación industrial ou con 
ampliar chan industrial na Grela, 
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instalación industrial o con 
ampliar suelo industrial en La 
Grela, tiene que ver con que ese 
dinero lo quieren dedicar ustedes 
a instalaciones ya existentes o en 
uso ya existente y no, a ampliar 
las instalaciones deportivas del 
campo de fútbol. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Bueno, recoller as palabras da 
señora Veira, coas que coincido. 
Efectivamente, temos pendiente 
abordar modificacións do 
planeamento importantes, nas que 
xa estamos traballando, pero 
bueno, vostede, mellor que 
ninguén, é consciente da 
dificultade dunha cuestión como o 
Ofimático. Que levamos dous 
anos traballando e na que, 
ademais de estar traballando sobre 
a modificación, bueno, pois, 
temos xa, resolto distintas 
cuestións ou en fase de resolución, 
que tamén son importantes e que 
non hai que esquecer. Conseguir 
licitar as obras esenciais para 
facer o polígono habitable, 
despois de 26 anos que leva 
aquelo como leva,… 
 
A las  dieciocho horas y doce 
minutos, entra en el Salón de 
Sesiones el señor Lema Suárez. 

ten que ver con que ese diñeiro 
quéreno dedicar vostedes a 
instalacións xa existentes ou en 
uso xa existente e non, a ampliar 
as instalacións deportivas do 
campo de fútbol. 
 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Bo, recoller as palabras da 
señora Veira, coas que coincido. 
Efectivamente, temos pendente 
abordar modificacións do 
planeamento importantes, nas que 
xa estamos traballando, pero bo, 
vostede, mellor que ninguén, é 
consciente da dificultade dunha 
cuestión como o Ofimático. Que 
levamos dous anos traballando e 
na que, ademais de estar 
traballando sobre a modificación, 
bo, pois, temos xa, resolto 
distintas cuestións ou en fase de 
resolución, que tamén son 
importantes e que non hai que 
esquecer. Conseguir licitar as 
obras esenciais para facer o 
polígono habitable, despois de 26 
anos que leva aquelo como 
leva,… 
 
Ás  dezaoito horas e doce 
minutos, entra no Salón de 
Sesións o  señor Lema Suárez. 
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…ou as solucións que temos dado 
aos pequenos propietarios para 
permutar a edificabilidade, ou as 
súas cotas de urbanización pola 
edificabilidade. Son cuestións que 
non hai que esquecer e que me 
parece  que sería de recibo que 
non olvidase. 
 
En calqueira caso, bueno, 
efectivamente, temos moito 
traballo, ainda por facer e, bueno, 
tanto o Plan Especial da Torre, 
como os terreos do porto, pois, é 
evidente que estamos sobre elo. 
 
E, bueno, eu si quería que quede 
claro, que efectivamente, o acordo 
que tiña o Partido Popular era un 
acordo  bastante precario, con esa 
empresa. Que efectivamente, 
como ben decía, a señora Veira, 
pois, bueno, terá que ir a subasta, 
terá que ir a poxa e  cumprir unha 
serie de condicións, unha serie de 
requisitos. Pero é que 
efectivamente, o convenio   que 
tiña a anterior corporación con esa 
empresa, pois, non os 
condicionaba en absoluto. Quero 
dicir que si finalmente, faciamos 
toda esta  modificación e no 
último momento a empresa, 
porque non lle cadraban os 
números, decidía non participar. 
Pois, nos podiamos encontrar con 
esa circunstancias, por exemplo, 
que quedara deserta, despois de 
facer todos estos esforzos que 
estamos facendo. Bueno, nós 
conseguimos un compromiso de ir 
a subasta cun tipo moi respetable, 
por encima, como dicía, do valor 
do mercado. Eso é un logro que 

 
…ou as solucións que temos dado 
aos pequenos propietarios para 
permutar a edificabilidade, ou as 
súas cotas de urbanización pola 
edificabilidade. Son cuestións que 
non hai que esquecer e que me 
parece  que sería de recibo que 
non olvidase. 
 
En calqueira caso, bo, 
efectivamente, temos moito 
traballo, ainda por facer e, bo, 
tanto o Plan Especial da Torre, 
como os terreos do porto, pois, é 
evidente que estamos sobre elo. 
 
E, bo, eu si quería que quede 
claro, que efectivamente, o 
acordo que tiña o Partido 
Popular era un acordo  bastante 
precario, con esa empresa. Que 
efectivamente, como ben decía, a 
señora Veira, pois, bo, terá que ir 
a subasta, terá que ir a poxa, e  
cumprir unha serie de condicións, 
unha serie de requisitos. Pero é 
que efectivamente, o convenio   
que tiña a anterior corporación 
con esa empresa, pois, non os 
condicionaba en absoluto. Quero 
dicir que se finalmente,  faciamos 
toda esta  modificación e no 
último momento a empresa, 
porque non lle cadraban os 
números, decidía non participar, 
pois, nos podiamos encontrar con 
esa circunstancias, por exemplo, 
que quedara deserta, despois de 
facer todos estos esforzos que 
estamos facendo. Bo, nós 
conseguimos un compromiso de ir 
a subasta cun tipo moi respetable, 
por encima, como dicía, do valor 
do mercado. Eso é un logro que 
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xurdiu da negociación e da 
defensa dos interese xerais, da 
cidadanía. 
 
E xa para rematar. Vostede, señor 
Martín me fala de previsións, me 
fala de trámites previos. Bueno, 
eu lle vou a falar de feitos, do que 
deixaron aquí, na cidade. Aquí, na 
cidade, nos deixaron, 
efectivamente, moitas reunións, 
moitos acordos  previos, pero o 
que deixaron foi un túnel 
faraónico defectuoso, que deixou 
enterrados na Mariña, decenas de 
millóns de euros de diñeiro 
público. Un desaloxo salvaxe no 
Ofimático. Iso tamén, é un feito 
que nos deixaron de regalo. Un 
urbanismo privatizador de 
rotulador  vermello. Despois, 
falaremos disto que, xa sei que é 
un tema que lles gusta, o famoso 
plano da vergoña, que cambiou a 
natureza de público a privado, 
neste afán privatizador que  teñen 
vostedes.  
 
Bueno, esos son os feitos do 
urbanismo do Partido Popular. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
Sometemos, pois, o asunto a 
votación: 
 
Aprobación do informe municipal 
ás alegacións de data 18 de 
xaneiro de 2017 e aprobación 
provisional do documento 
denominado  Modificación 
puntual do PXOM no polígono  

xurdiu da negociación e da 
defensa dos interese xerais, da 
cidadanía. 
 
E xa para rematar. Vostede, señor 
Martín me fala de previsións, me 
fala de trámites previos. Bo, eu lle 
vou falar de feitos, do que 
deixaron aquí, na cidade. Aquí, 
na cidade, nos deixaron, 
efectivamente, moitas reunións, 
moitos acordos  previos, pero o 
que deixaron foi un túnel 
faraónico defectuoso, que deixou 
enterrados na Mariña, decenas de 
millóns de euros de diñeiro 
público. Un desaloxo salvaxe no 
Ofimático. Iso tamén, é un feito 
que nos deixaron de regalo. Un 
urbanismo privatizador de 
rotulador  vermello. Despois, 
falaremos disto que, xa sei que é 
un tema que lles gusta, o famoso 
plano da vergoña, que cambiou a 
natureza de público a privado, 
neste afán privatizador que  teñen 
vostedes.  
 
Bo, esos son os feitos do 
urbanismo do Partido Popular. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
Sometemos, pois, o asunto a 
votación: 
 
Aprobación do informe municipal 
ás alegacións de data 18 de 
xaneiro de 2017 e aprobación 
provisional do documento 
denominado  Modificación 
puntual do PXOM no polígono  
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industrial de A Grela-Bens, 
Fábrica de Armas da Coruña e 
campo de fútbol de Eirís. 
Documento para aprobación 
provisional. Febreiro 2017. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
O documento require maioría 
absoluta legal. 
 
Presidencia 
 
Require, como o asunto anterior, 
maioría absoluta. 
 
Polo tanto, votos a favor da 
aprobación inicial, ou perdón, da 
aprobación provisional. 
 
Votación asunto número tres 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación el asunto 
número tres, 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 

industrial de A Grela-Bens, 
Fábrica de Armas da Coruña e 
campo de fútbol de Eirís. 
Documento para aprobación 
provisional. Febreiro 2017. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
O documento require maioría 
absoluta legal. 
 
Presidencia 
 
Require, como o asunto anterior, 
maioría absoluta. 
 
Polo tanto, votos a favor da 
aprobación inicial, ou perdón, da 
aprobación provisional. 
 
Votación asunto número tres 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
número tres, 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 
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voto). 
 
Se abstiene señor García Pérez  
del  Grupo Municipal del PSdeG-
PSOE. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois, queda aprobado 
provisionalmente. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Aprobar el informe 
municipal a las alegaciones de 
fecha 18 de enero de 2017. 
 
Segundo.- Aprobar 
provisionalmente el documento 
denominado “Modificación 
puntual del PGOM en el polígono 
industrial de A Grela-Bens, 
Fábrica de Armas de A Coruña y 
campo de fútbol de Eirís. 
Documento para aprobación 
provisional. Febrero 2017”, 
redactado por los Servicios 
técnicos y jurídicos municipales.  
 
Tercero.- Remitir el documento 
aprobado provisionalmente junto 
con el expediente administrativo 
completo, todo ello debidamente 
diligenciado, a la Consellería 
competente en materia de 
ordenación del territorio, a los 
efectos de la emisión del informe 
preceptivo y vinculante previsto 
en el artículo 60.15 de la Ley 
2/2016, del Suelo de Galicia. 
 
Cuarto.- Notificar este acuerdo a 
las áreas y departamentos 

voto). 
 
Abstense o señor García Pérez  
do  Grupo Municipal do PSdeG-
PSOE. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Pois, queda aprobado 
provisionalmente. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aprobar o informe 
municipal ás alegacións de data 
18 de xaneiro de 2017. 
 
Segundo.- Aprobar 
provisionalmente o documento 
denominado “Modificación 
puntual do PXOM no polígono 
industrial da Grela-Bens, Fábrica 
de Armas da Coruña e campo de 
fútbol de Eirís. Documento para 
aprobación provisional. Febreiro 
2017”, redactado polos Servizos 
técnicos e xurídicos municipais.  
 
 
Terceiro.- Remitir o documento 
aprobado provisionalmente xunto 
co expediente administrativo 
completo, todo elo debidamente 
dilixenciado, á Consellería 
competente en materia de 
ordenación do territorio, aos 
efectos da emisión do informe 
preceptivo e vinculante previsto 
no artigo 60.15 da Lei 2/2016, do 
Solo de Galicia. 
 
Cuarto.- Notificar este acordo ás 
áreas e departamentos municipais 
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municipales interesados en su 
tramitación.  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
En canto ao asunto catro e, tal e 
como se comentou, hoxe, na 
Comisión de Voceiros, pois, vai 
quedar sobre a Mesa para maior 
estudo, polo que pasaremos á 
segunda parte do Pleno, de 
Control e Seguemento da Xestión. 
 
II-  CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN 
 
1º.- Toma de conocimiento. 
 
39 –Toma de conocimiento de 
Decretos y  Resoluciones. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
de las siguientes Resoluciones de 
la Junta de Gobierno Local y 
Decretos de la Alcaldía: 
 
De las resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la número 
seiscientos uno (601), de 
diecinueve de enero de dos mil 
diecisiete, a la número dos mil 
cien (2.100), de diecisiete de 
febrero de dos mil diecisiete. 
 
Y de los decretos de la Alcaldía, 
desde el número uno (1), de dos 
de enero de dos mil diecisiete, al 
número seiscientos (600), de 
catorce de febrero de dos mil 
diecisiete.  
 
2º.- Mociones 

interesados na súa tramitación. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
En canto ao asunto catro e, tal e 
como se comentou, hoxe, na 
Comisión de Voceiros, pois, vai 
quedar sobre a Mesa para maior 
estudo, polo que pasaremos á 
segunda parte do Pleno, de 
Control e Seguemento da Xestión. 
 
 II- CONTROL E 
SEGUIMENTO DA XESTIÓN 
 
 
1º.- Toma de coñecemento. 
 
39 - Toma de coñecemento de 
Decretos e Resolucións. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento 
das seguintes Resolucións da 
Xunta de Goberno Local e 
Decretos da Alcaldía: 
 
Das resolucións da Xunta de 
Goberno Local, desde a número 
seiscentos uno (601), de dezanove 
de xaneiro de dous mil dezasete, á 
número dous mil cen (2.100), de 
dezasete de febreiro de dous mil 
dezasete. 
 
E dos decretos da Alcaldía, desde 
o número uno (1), de dous de 
xaneiro de dous mil dezasete, ao 
número seiscentos (600), de 
catorce de febreiro de dous mil 
dezasete.  
 
2º.- Mocións 
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Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, damos paso ás 
mocións. As mocións, ademais 
das que constan no listado que se 
lle pasou aos Grupos, pois, se 
presentou ao comezo desta 
Sesión, unha segunda moción 
conxunta dos catro Grupos 
Municipais e, pois, relativa á 
Conmemoración do 8 de marzo. 
Co cal, temos dúas mocións 
conxuntas de todos os Grupos, 
unha moción conxunta do Bloque 
Nacionalista Galego e da Marea 
Atlántica, tres mocións do Partido 
Socialista de Galicia, tres mocións 
do Partido Popular e unha moción 
da Marea Atlántica. 
 
Procedemos, si lles parece, a 
someter a aprobación ou a 
votación, a urxencia de todas estas 
mocións.  
 
Votos a favor… Perdón.  
 
Señor García Pérez 
 
Alcalde, entendemos que la 
moción sobre el 8 de marzo del 
Partido Socialista se debate de 
manera conjunta. 
 
Presidencia 
 
Si, si. Primeiro vamos a aprobar e 
comentamos estas cuestións, 
porque eu creo que hai un par de 
mocións que se poden vincular no 
seu debate, non na súa votación. 
Vamos a aprobar primeiro a 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, damos paso ás 
mocións. As mocións, ademais 
das que constan no listado que se 
lle pasou aos Grupos, pois, 
presentouse ao comezo desta 
Sesión, unha segunda moción 
conxunta dos catro Grupos 
Municipais e, pois, relativa á 
Conmemoración do 8 de marzo. 
Co cal, temos dúas mocións 
conxuntas de todos os Grupos, 
unha moción conxunta do Bloque 
Nacionalista Galego e da Marea 
Atlántica, tres mocións do Partido 
Socialista de Galicia, tres 
mocións do Partido Popular e 
unha moción da Marea Atlántica. 
 
Procedemos, si lles parece, a 
someter a aprobación ou a 
votación, a urxencia de todas 
estas mocións.  
 
Votos a favor… Perdón.  
 
Señor García Pérez 
 
Alcalde, entendemos que a 
moción sobre o 8 de marzo do 
Partido Socialista se debate de 
maneira conxunta. 
 
Presidencia 
 
Si, si. Primeiro imos aprobar e 
comentamos estas cuestións, 
porque eu creo que hai un par de 
mocións que se poden vincular no 
seu debate, non na súa votación. 
Imos aprobar primeiro a urxencia 
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urxencia das mocións. 
 
Votos a favor da urxencia das 
mocións. 
 
Votación de la urgencia de todas  
las mociones 
 
Sometida por la Presidencia todas 
las mociones presentadas por los 
distintos Grupos Municipales a la 
preceptiva declaración de la 
urgencia, se produce el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, comezamos coas 
mocións conxuntas.  
 
Mociones conjuntas de los 
cuatro Grupos Municipales 
 
Primera.- Moción conjunta 
sobre la creación  del Consejo 
Local de Salud de A Coruña. 

das mocións. 
 
Votos a favor da urxencia das 
mocións. 
 
Votación da urxencia de todas  
as mocións 
 
Sometida pola Presidencia todas 
as mocións presentadas polos 
distintos Grupos Municipais á 
preceptiva declaración da 
urxencia, prodúcese o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego- 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, comezamos coas 
mocións conxuntas.  
 
Mocións conxuntas dos catro 
Grupos Municipais 
 
Primeira.- Moción conxunta 
sobre a creación  do Consello 
Local de Saúde da Coruña. 
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A primeira sería a moción 
conxunta de creación do Consello 
Local de Saúde da Coruña e, dado 
que a moción é conxunta, pois, 
vou a proceder eu, á lectura da 
parte dispositiva da moción ou do 
acordo. 
 
Os Grupos Municipais da Marea 
Atlántica, Partido Popular, Partido 
Socialista de Galicia PSOE e 
Bloque Nacionalista Galego, 
solicitan do Pleno da Corporación 
Municipal, recollendo a proposta 
da Plataforma para defensa e 
mellora da Sanidade Pública da 
Coruña, SOS, Sanidade Pública A 
Coruña, que tome o seguinte 
acordo.  
 
 
A creación do Consello da Saude 
como instrumento de 
participación cidadá na 
elaboración, correspon-
sabilización e lugar de debate de 
políticas, programas e actividades 
destinadas á mellora da saúde da 
poboación da Coruña.  
 
Esta sería a proposta de acordo. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, simplemente sinalar 
que obviamente, como é unha 
moción conxunta,  imos votar a 
favor dela e foi a propia SOS 
Sanidade Pública quen se… 
bueno, nos pediu unha cita para 
falar e para presentarnos, 
precisamente, a súa intención de 
propoñer a creación do Consello 

 
A primeira sería a moción 
conxunta de creación do Consello 
Local de Saúde da Coruña e, 
dado que a moción é conxunta, 
pois, vou a proceder eu, á lectura 
da parte dispositiva da moción ou 
do acordo. 
 
Os Grupos Municipais da Marea 
Atlántica, Partido Popular, 
Partido Socialista de Galicia 
PSOE e Bloque Nacionalista 
Galego, solicitan do Pleno da 
Corporación Municipal, 
recollendo a proposta da 
Plataforma para defensa e 
mellora da Sanidade Pública da 
Coruña, SOS, Sanidade Pública A 
Coruña, que tome o seguinte 
acordo.  
 
A creación do Consello da Saude 
como instrumento de 
participación cidadá na 
elaboración, correspon-
sabilización e lugar de debate de 
políticas, programas e actividades 
destinadas á mellora da saúde da 
poboación da Coruña.  
 
Esta sería a proposta de acordo. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, simplemente sinalar 
que obviamente, como é unha 
moción conxunta,  imos votar a 
favor dela e foi a propia SOS 
Sanidade Pública quen se… bo, 
nos pediu unha cita para falar e 
para presentarnos, precisamente, 
a súa intención de propoñer a 
creación do Consello Local de 
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Local de Saúde. E na propia 
reunión xa, lle dixemos que, por 
suposto, votariamos a favor, 
precisamente, porque nós tamén 
levabamos no noso programa 
electoral a creación deste 
consello. Porque entendemos, 
ademais, que independentemente 
de que a sanidade no sexa unha 
competencia propia dos 
Concellos, si é certo que moitas 
das competencias propias dos 
Concellos, inciden na saúde das 
cidadás e dos cidadáns. Podemos 
falar da práctica deportiva, 
podemos falar da mobilidade, 
podemos falar do que é a xestión 
do medio ambiente, etcétera, 
etcétera; unha serie de cuestións 
que… mesmo o tema da igualdade 
que inciden directamente, pois, na 
nosa saúde. Evidentemente, pois, 
ninguén mellor, para coñecer este 
tema, que a Plataforma sobre 
Sanidade Pública que, obviamente 
poderá participar do Consello 
Local de Saúde, pero tamén un 
montón de entidades que 
participan…, da nosa cidade, que 
participan, efectivamente, pois, do 
que é, pois, o ecoloxismo, do que 
é precisamente, pois, o ensino, a 
igualdade, etcétera, etcétera; un 
montón de sectores que poden 
contribuir, efectivamente, pois, a 
que as políticas que tomemos, 
desde o Concello da Coruña, pois, 
vaian destinadas a mellorar a 
saúde, pois, da cidadanía da 
Coruña. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 

Saúde. E na propia reunión xa, lle 
dixemos que, por suposto, 
votariamos a favor, precisamente, 
porque nós tamén levabamos no 
noso programa electoral a 
creación deste consello. Porque 
entendemos, ademais, que 
independentemente de que a 
sanidade no sexa unha 
competencia propia dos 
Concellos, si é certo que moitas 
das competencias propias dos 
Concellos, inciden na saúde das 
cidadás e dos cidadáns. Podemos 
falar da práctica deportiva, 
podemos falar da mobilidade, 
podemos falar do que é a xestión 
do medio ambiente, etcétera, 
etcétera; unha serie de cuestións 
que… mesmo o tema da igualdade 
que inciden directamente, pois,  
na nosa saúde. Evidentemente, 
pois, ninguén mellor, para 
coñecer este tema, que a 
Plataforma sobre Sanidade 
Pública que, obviamente poderá 
participar do Consello Local de 
Saúde, pero tamén un montón de 
entidades que participan…, da 
nosa cidade, que participan, 
efectivamente, pois, do que é, 
pois, o ecoloxismo, do que é 
precisamente, pois, o ensino, a 
igualdade, etcétera, etcétera; un 
montón de sectores que poden 
contribuir, efectivamente, pois, a 
que as políticas que tomemos, 
desde o Concello da Coruña, 
pois, vaian destinadas a mellorar 
a saúde, pois, da cidadanía da 
Coruña. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
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Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, Alcalde. Anunciar, desde 
luego, como no podía ser de otra 
manera, porque además la moción 
es conjunta, desde luego, nuestro 
respaldo. Queríamos 
expresamente saludar el trabajo de 
la Plataforma SOS Sanidade 
Pública da que forma parte el 
Partido Socialista y, desde luego, 
respaldar la creación deste 
Consello Local de Saúde. Como 
saben es un organismo de 
participación, recogido en la Ley 
de Saúde de Galicia, aprobada, 
por cierto, por el Gobierno de 
Emilio Pérez Touriño. Creemos 
que es un organismo de 
participación que va a ser 
fundamental, o que va a llegar a 
ser fundamental a la hora de 
determinar una serie de 
actividades, actividades 
formativas, de difundir, bueno, 
pues, conductas y hábitos 
saludables. De difundir también, 
las actividades de toda esa red de 
entidades socio sanitarias  que 
tienen tanta historia y tanta 
profundidad en nuestra ciudad y 
que tanto han hecho, por mejorar 
la vida de las familias y de las 
personas afectadas por distintas 
patologías y que tanto han hecho, 
además, por levantar la voz, 
reivindicar y exigir una adecuada 
gestión de los servicios sanitarios, 
una adecuada dotación de recursos 
materiales y humanos en los 
servicios sanitarios.  

 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, Alcalde. Anunciar, desde 
logo, como non podía ser doutra 
maneira, porque ademais a 
moción é conxunta, desde logo, o 
noso respaldo. Queriamos 
expresamente saudar o traballo 
da Plataforma SOS Sanidade 
Pública da que forma parte o 
Partido Socialista e, desde logo, 
apoiar a creación deste Consello 
Local de Saúde. Como saben é un 
organismo de participación, 
recollido na Lei de Saúde de 
Galicia, aprobada, por certo, 
polo Goberno de Emilio Pérez 
Touriño. Cremos que é un 
organismo de participación que 
vai ser fundamental, ou que vai 
chegar a ser fundamental á hora 
de determinar unha serie de 
actividades, actividades 
formativas, de difundir, bo, pois, 
condutas e hábitos saudables. De 
difundir tamén, as actividades de 
toda esa rede de entidades socio 
sanitarias  que teñen tanta 
historia e tanta profundidade na 
nosa cidade e que tanto fixeron, 
por mellorar a vida das familias e 
das persoas afectadas por 
distintas patoloxías e que tanto 
fixeron, ademais, por levantar a 
voz, reivindicar e esixir unha 
adecuada xestión dos servizos 
sanitarios, unha adecuada 
dotación de recursos materiais e 
humanos nos servizos sanitarios.  
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Siempre hemos creído que esta 
ciudad tiene unas potencialidades 
únicas en el ámbito de la salud. 
Nosotros aspiramos a que desde 
ese Consello Local de Saúde se 
aprueben, bueno, pues, esos 
programas de actividades 
conjuntos, año a año; que se 
apruebe también, esa suerte de 
Escuela de Salud Pública 
Municipal, que creemos que es 
posible sacar adelante  en nuestra 
ciudad. Y, desde luego, lo que sí 
nos gustaría, es que el Reglamento 
del Consello Local de Saúde 
fuese, por ejemplo, propuesto por 
esta Plataforma SOS Sanidade 
Pública o diseñado, en conjunto, 
porque, desde luego, creemos que 
es muy importante que todas las 
formaciones políticas, pero 
especialmente,  todas las 
entidades  socio sanitarias, todos 
los profesionales, los colegios 
profesionales; está sentada en este 
Pleno quien ha sido presidenta del 
Colegio Farmacéutico; y además 
realizaban  y realizan una serie de 
actividades  muy importantes, en 
cuento a la difusión y a la 
formación de pacientes y 
profesionales; la propia 
Universidad que, como saben, 
forma parte de la red de 
universidades saludables  y 
creemos que puede ayudar e 
impulsar, que también la ciudad 
forme parte de la red de ciudades 
saludables y, desde luego, todos 
los agentes,  tanto públicos como 
privados, que intervienen en el 
ámbito de la salud. 
 
Por lo tanto, finalizar reiterando 

 
Sempre cremos que esta cidade 
ten unhas potencialidades únicas 
no ámbito da saúde. Nós 
aspiramos a que desde ese 
Consello Local de Saúde 
apróbense, bo, pois, eses 
programas de actividades 
conxuntos, ano a ano; que se 
aprobe tamén, esa sorte de Escola 
de Saúde Pública Municipal, que 
cremos que é posible sacar 
adiante  na nosa cidade. E, desde 
logo, o que si nos gustaría, é que 
o Regulamento do Consello Local 
de Saúde fose, por exemplo, 
proposto por esta Plataforma SOS 
Sanidade Pública ou deseñado, en 
conxunto, porque, desde logo, 
cremos que é moi importante que 
todas as formacións políticas, 
pero especialmente,  todas as 
entidades  socio sanitarias, todos 
os profesionais, os colexios 
profesionais; está sentada neste 
Pleno quen foi presidenta do 
Colexio Farmacéutico; e ademais 
realizaban  e realizan unha serie 
de actividades  moi importantes, 
en conto á difusión e á formación 
de pacientes e profesionais; a 
propia Universidade que, como 
saben forma parte da rede de 
universidades saudables  e 
cremos que pode axudar e 
impulsar, que tamén a cidade 
forme parte da rede de cidades 
saudables e, desde logo, todos os 
axentes,  tanto públicos como 
privados, que interveñen no 
ámbito da saúde. 
 
 
 
Polo tanto, finalizar reiterando o 
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nuestro compromiso con la 
Plataforma SOS Sanidade Pública, 
agradeciendo esta iniciativa, que a 
ellos corresponde y, desde luego 
prometiéndonos a participar en 
ese Consello Local de Saúde y ya, 
bueno, pues, seguir trabajando,  
por la mejora de la sanidad en 
nuestra ciudad.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Barcón. 
 
Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Gracias, Alcalde. 
 
En primer lugar, saludar a los 
miembros de la Corporación, al 
personal del Ayuntamiento y a los 
medios de comunicación y, de 
forma especial, a los ciudadanos 
presentes en el Pleno y a los que 
nos siguen por streaming y a los 
representantes de SOS  Sanidade 
Pública que nos acompañan, 
también en este Pleno. 
 
En segundo lugar, me gustaría  
manifestar nuestra satisfacción y 
la mía, de forma particular, de 
poder presentar esta moción de 
forma conjunta, para la creación 
del Consejo Local de Salud, con 
la finalidad de avanzar desde la 
participación  social,  contando 
con todo el tejido asociativo de 
asociaciones de pacientes y otro 
tipo de entidades.  En la creación 

noso compromiso coa Plataforma 
SOS Sanidade Pública, 
agradecendo esta iniciativa, que a 
eles corresponde e, desde logo 
prometéndonos a participar nese 
Consello Local de Saúde e xa, bo, 
pois, seguir traballando,  pola 
mellora da sanidade na nosa 
cidade.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Barcón. 
 
Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Grazas, Alcalde. 
 
En primeiro lugar, saudar aos 
membros da Corporación, ao 
persoal do Concello e aos medios 
de comunicación e, de forma 
especial, aos cidadáns presentes 
no Pleno e aos que nos seguen 
por streaming e aos 
representantes de SOS  Sanidade 
Pública que nos acompañan, 
tamén, neste Pleno. 
 
En segundo lugar, gustaríame  
manifestar a nosa satisfacción e a 
miña, de forma particular, de 
poder presentar esta moción de 
forma conxunta, para a creación 
do Consello Local de Saúde, coa 
finalidade de avanzar desde a 
participación  social, contanto 
con todo o tecido asociativo de 
asociacións de pacientes e outro 
tipo de entidades. Na creación 
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de un órgano consultivo y en la 
puesta marcha   de una estrategia 
y de acciones dirigidas a mejorar 
la salud y la calidad de vida de 
todos los coruñeses. 
 
En noviembre de 2016, tuvo lugar 
en Shangái, la novena conferencia 
mundial  de la Promoción de la 
Salud, organizada por la OMS. Y  
esta conferencia dejó constancia 
que 30 años después de la primera 
conferencia, celebrada en Ottawa 
y a la que se hace referencia  en la 
exposición de motivos de la 
moción, en 1986, se sigue 
enfatizando en que los factores 
sociales de la salud, en especial, 
los que hacen referencia a los 
ámbitos o hábitos de vida, 
influyen en la enfermedad y 
mortalidad, más que los factores 
biológicos y los genéticos. 
Insistiendo, en que la existencia 
de entornos y comportamientos no 
saludables, de ahí que haya otras 
concejalías que también tendrán 
mucho que decir en este tema, 
durante la infancia, la niñez y la 
adolescencia, afecta a la salud a lo 
largo de todo el ciclo de la vida. 
 
Pero en esta conferencia también, 
dejaron constancia, que la OMS, 
30 años después, sigue haciendo 
énfasis en la participación de la 
comunidad, en la fijación de 
prioridades, toma de decisiones y 
elaboración  y puesta en marcha 
de estrategias de planificación, 
para alcanzar un mejor nivel de 
salud. 
 
Por tanto, el Consejo Local de 
Salud puede ser el lugar de 

dun órgano consultivo e na posta 
marcha   dunha estratexia e de 
accións dirixidas a mellorar a 
saúde e a calidade de vida de 
todos os coruñeses. 
 
En novembro de 2016, tivo lugar 
en Shangái, a novena conferencia 
mundial  da Promoción da Saúde, 
organizada pola OMS. E esta 
conferencia deixou constancia 
que 30 anos despois da primeira 
conferencia, celebrada en Ottawa 
e á que se fai referencia  na 
exposición de motivos da moción, 
en 1986, séguese salientando en 
que os factores sociais da saúde, 
en especial, os que fan referencia 
aos hábitos de vida, inflúen na 
enfermidade e mortalidade, máis 
que os factores biolóxicos e os 
xenéticos. Insistindo, en que a 
existencia de contornas e 
comportamentos non saudables, 
por iso é polo que haxa outras 
concellerías que tamén terán 
moito que dicir neste tema, 
durante a infancia, a nenez e a 
adolescencia, afecta á saúde ao 
longo de todo o ciclo da vida. 
 
 
Pero nesta conferencia tamén, 
deixaron constancia, que a OMS, 
30 anos despois, segue facendo 
énfase na participación da 
comunidade, na fixación de 
prioridades, toma de decisións e 
elaboración  e posta en marcha 
de estratexias de planificación, 
para alcanzar un mellor nivel de 
saúde. 
 
Por tanto, o Consello Local de 
Saúde pode ser o lugar de 
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participación multisectorial de la 
ciudadanía coruñesa y de la puesta 
en marcha de iniciativas en 
común, para   mejorar la salud. 
Iniciativas que, en base a la Ley 
8/2008, como ya ha dicho la 
Concejala Barcón, ha constituido 
a nivel autonómico, el Consejo  
Gallego de Salud, en el que  
participan representantes de la 
ciudadanía, de colectivos 
profesionales, de consumidores, 
de asociaciones. Pero también hay 
otras formas de  participación 
social, como son el Consello 
Asesor del Paciente, o las 
comisiones gallegas de estrategias 
específicas, como es, por ejemplo, 
la Comisión Gallega de Estrategia 
con el Dolor.  
 
Por tanto, avanzar hacia una 
Coruña mejor, más habitable, 
accesible, sostenible y más 
saludable, debe de ser uno de los 
objetivos de  este Pleno  y, por 
tanto, creo que la    creación del 
Consejo  local de Salud que, por 
unanimidad hoy se aprueba, debe 
de ir seguida  y, así lo pido, del 
compromiso de aprobar por 
unanimidad, si es posible, el 
Reglamento del Consejo Local y 
su constitución, con el fin de que 
todo el tejido asociativo  de la 
ciudad pueda participar; que se 
analicen los factores 
determinantes para la salud en 
nuestra ciudad. Estudiar y  
analizar las posibles diferencias 
por criterios de planificación y 
generar compromisos de 
estrategia para aplicar acciones en 
esta ciudad. 
 

participación multisectorial da 
cidadanía coruñesa e da posta en 
marcha de iniciativas en común, 
para   mellorar a saúde. 
Iniciativas que, en base á Lei 
8/2008, como xa dixo a 
Concelleira Barcón, constituíu a 
nivel autonómico, o Consello  
Galego de Saúde, no que  
participan representantes da 
cidadanía, de colectivos 
profesionais, de consumidores, de 
asociacións. Pero tamén hai 
outras formas de participación  
social, como son o Consello 
Asesor do Paciente, ou as 
comisións galegas de estratexias 
específicas, como é, por exemplo, 
a Comisión Galega de Estratexia 
coa Dor.  
 
Por tanto, avanzar cara unha 
Coruña mellor, máis habitable, 
accesible, sustentable e máis 
saudable, debe de ser un dos 
obxectivos deste  Pleno  e, por 
tanto, creo que a creación do 
Consello  local de Saúde que, por 
unanimidade hoxe apróbase, debe 
de ir seguida  e, así o pido, do 
compromiso de aprobar por 
unanimidade, se é posible, o 
Regulamento do Consello Local e 
a súa constitución, co fin de que 
todo o tecido asociativo da cidade 
poida participar; que se analicen 
os factores determinantes para a 
saúde na nosa cidade. Estudar e  
analizar as posibles diferenzas 
por criterios de planificación e 
xerar compromisos de estratexia 
para aplicar accións nesta 
cidade. 
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Y, sin más, pues, decir, que 
evidentemente vamos a apoyar y 
cuentan con nosotros para 
desarrollar esta iniciativa. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Lendoiro. 
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Boa tarde a todas. En primeiro 
lugar, saudar aos membros e 
persoas que compoñen á 
Plataforma SOS Sanidade Pública, 
que están hoxe aquí, presentes e, 
como non pode ser doutra 
maneira, agradecer, bueno, pois, 
que tivesen a forza e a valentía de 
presentar esta iniciativa. É ben 
sabido, que as aportacións que os 
municipios podemos e debemos 
facer, para fomentar estilos de 
vida e condicións de vida 
saudables son, dende logo, 
fundamentais, tanto dende o punto 
de vista de fomentar a actividade 
física, con outras actividades 
complementarias, que se poidan 
desenvolver en colaboración 
tamén, con outros axentes 
implicados, como poden ser, pois, 
redes comunitarias, asociacións de 
cidadás, etcétera. 
 
 
Pois ben, a creación deste consello  
local pola saude que, insisto, vén 
da man da Plataforma SOS 
Sanidade Pública, vai servir para 

E, sen máis, pois, dicir, que 
evidentemente imos apoiar e 
contan connosco para 
desenvolver esta iniciativa. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Lendoiro. 
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Boa tarde a todas. En primeiro 
lugar, saudar aos membros e 
persoas que compoñen á 
Plataforma SOS Sanidade 
Pública, que están hoxe aquí, 
presentes e, como non pode ser 
doutra maneira, agradecer, bo, 
pois, que tivesen a forza e a 
valentía de presentar esta 
iniciativa. É ben sabido, que as 
aportacións que os municipios 
podemos e debemos facer, para 
fomentar estilos de vida e 
condicións de vida saudables son, 
dende logo, fundamentais, tanto 
dende o punto de vista de 
fomentar a actividade física con 
outras actividades 
complementarias, que se poidan 
desenvolver en colaboración 
tamén, con outros axentes 
implicados, como poden ser, pois, 
redes comunitarias, asociacións 
de cidadás, etcétera. 
 
Pois ben, a creación deste 
consello  local pola saude que, 
insisto, vén da man da Plataforma 
SOS Sanidade Pública, vai servir 
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crear un espazo de participación. 
Un espazo de participación, pero 
tamén, de corresponsabilización 
das políticas municipais, 
destinadas a, nada máis e a nada 
menos, que mellorar a saúde da 
veciñanza e, dende logo, tamén 
para defender a sanidade pública. 
A sanidade pública, como un piar 
fundamental do estado de 
benestar. E que cómpre tamén, 
neste sentido, facer en memoria. 
O Goberno conservador de 
Mariano Rajoy ten entre bastantes 
dos seus desméritos,  acumular 
millóns e millóns de recortes no 
ámbito sanitario e, dendo logo, 
bombardear o principio de 
equidade, a través do Real 
Decreto Lei 16/2012 de Medidas 
Urxentes para garantir a 
sustentabilidade do sistema de 
saúde. Este Real Decreto tivo 
entre as súas consecuencias, como 
xa todos coñecemos, deixar fóra, 
dun estacazo, a nada máis e nada 
menos que, do dereito á saúde, a 
900.000 persoas, á parte dos 
repagos. Repagos en 
medicamentos, privatizacións, 
penalización no acceso á saúde, en 
definitiva. Ben dende este órgano 
dende o Consello Local pola 
Saúde, que xa estamos traballando 
no borrador dese regulamento e, 
en breve las trasladaremos, tanto 
aos Grupos Municipais como a 
propia Plataforma, bueno, pois, se 
contempla levar a cabo tamén, 
este tipo de accións. Este tipo de 
accións que consisten tamén, en 
denunciar estes recortes e, por 
suposto, revertir todos estes 
danos. Finalmente, quero rematar 
anunciando, que este goberno vai 

para crear un espazo de 
participación. Un espazo de 
participación, pero tamén, de 
corresponsabilización das 
políticas municipais, destinadas 
a, nada máis e a nada menos, que 
mellorar a saúde da veciñanza e, 
dende logo, tamén para defender 
a sanidade pública. A sanidade 
pública, como un piar 
fundamental do estado de 
benestar. E que cómpre tamén, 
neste sentido, facer en memoria. 
O Goberno conservador de 
Mariano Rajoy ten entre 
bastantes dos seus desméritos,  
acumular millóns e millóns de 
recortes no ámbito sanitario e, 
dendo logo, bombardear o 
principio de equidade, a través do 
Real Decreto Lei 16/2012 de 
Medidas Urxentes para garantir a 
sustentabilidade do sistema de 
saúde. Este Real Decreto tivo 
entre as súas consecuencias, 
como xa todos coñecemos, deixar 
fóra, dun estacazo, a nada máis e 
nada menos que, do dereito á 
saúde, a 900.000 persoas, á parte 
dos repagos. Repagos en 
medicamentos, privatizacións, 
penalización no acceso á saúde, 
en definitiva.  Ben desde este 
órgano desde o Consello Local 
pola Saúde, que xa estamos 
traballando no borrador dese 
regulamento e, en breve as 
trasladaremos, tanto aos Grupos 
Municipais como a propia 
Plataforma, bo, pois, se 
contempla levar a cabo tamén, 
este tipo de accións. Este tipo de 
accións que consisten tamén, en 
denunciar estes recortes e, por 
suposto, revertir todos estes 
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a impulsar, ademais, tamén, a 
adhesión deste Concello á Rede 
de Cidades Saudables, para poñer 
no centro que, sempre dicimos, 
que os coidados das persoas  e, 
dende logo, poñer en valor a (…) 
 
 
 
Máis nada. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, pasamos á 
votación da moción. 
 
Votación de la moción conjunta 
de los cuatro Grupos 
Municipales 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción conjunta presentada por 
los cuatro Grupos Municipales, 
produciéndose el siguiente 
resultado. 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 

danos. Finalmente, quero rematar 
anunciando, que este goberno vai 
impulsar, ademais, tamén, a 
adhesión deste Concello á Rede 
de Cidades Saudables, para poñer 
no centro que, sempre dicimos, 
que os coidados das persoas  e, 
dende logo, poñer en valor a (…). 
 
Máis nada. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, pasamos á 
votación da moción. 
 
Votación da moción conxunta 
dos catro Grupos Municipais 
 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción conxunta presentada 
polos catro Grupos Municipais, 
producíndose o seguinte 
resultado. 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
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Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Moi ben, pois, queda aprobada a 
moción por unanimidade. 
 

Acuerdo 
 
40 – Moción sobre la creación 
del Consejo Local de Salud de A 
Coruña. 
 
La creación del Consejo Local de 
Salud de A Coruña como 
instrumento de participación 
ciudadana en la elaboración, 
corresponsabilización y lugar de 
debate de políticas, programas y 
actividades destinadas a la mejora 
de la salud de la población de A 
Coruña. 
 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
En segundo lugar, moción 
conxunta relativa ao 8 de marzo. 
Efectivamente, como ben 
apuntaba antes o voceiro do 
Grupo Socialista, hai tamén unha 
moción presentada polo propio 
Grupo Socialista, ademais, de 
estar presentada polos catro 
Grupos, tamén, sobre este Día 
Internacional da Muller,  que 
ademais, pois,  era feirado este 
ano, como todos sabedes, na 
cidade da Coruña e que, pois, 
propoño, que efectivamente se 
poida debatir conxuntamente, 
ainda que se lean por separado e  

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Moi ben, pois, queda aprobada a 
moción por unanimidade. 
 

Acordo 
 

40 – Moción sobre a creación do 
Consello Local de Saúde da 
Coruña. 
 
A creación do Consello Local de 
Saúde da Coruña como 
instrumento de participación 
cidadá na elaboración, 
corresponsabilización e lugar de 
debate de políticas, programas e 
actividades destinadas á mellora 
da saúde da poboación da 
Coruña. 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
En segundo lugar, moción 
conxunta relativa ao 8 de marzo. 
Efectivamente, como ben 
apuntaba antes o voceiro do 
Grupo Socialista, hai tamén unha 
moción presentada polo propio 
Grupo Socialista, ademais, de 
estar presentada polos catro 
Grupos, tamén, sobre este Día 
Internacional da Muller, que 
ademais, pois, era feirado ese 
ano, como todos sabedes, na 
cidade da Coruña e que, pois, 
propoño, que efectivamente se 
poida debatir conxuntamente, 
ainda que se lean por separado e  
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ainda que se voten por separado. 
 
Tamén, dado que é unha moción 
conxunta, pois, vou a proceder á 
lectura da parte dispositiva da 
moción. 
 
A las  dieciocho horas y treinta 
y un minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
Segunda.- Moción conjunta 
sobre el 8 de marzo. 
 
Os Grupos Municipais solicitan 
do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
siguintes acordos. 
 
Apoiar públicamente e chamar á 
participación das veciñas e 
veciños, nos actos e 
reivindicación das organizacións e 
colectivos feministas locais e 
comerciais con motivo desta data. 
 
Dous. Instar ao Goberno da Xunta 
de Galiza, a elaborar un estudo 
sobre o impacto creado de 
cumprimento e vixencia da Lei 
7/2004 de 16 de xullo galega, para 
a igualdade de mulleres e homes 
en colaboración co Parlamento 
Galego e participado por axentes 
sociais, sindicais e organizacións 
de colectivos feministas, para 
valorar a necesidade de 
elaboración dunha nova Lei. 
 
 
Incluir nos pregos de contratación 
das empresas, penalizacións e 
restricións de contratos por causa 
de discriminación por xénero ou 

ainda que se voten por separado. 
 
Tamén, dado que é unha moción 
conxunta, pois, vou proceder á 
lectura da parte dispositiva da 
moción. 
 
Ás dezaoito horas e trinta e un 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
 
 
Segunda.- Moción conxunta 
sobre o 8 de marzo. 
 
Os Grupos Municipais solicitan 
do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
siguintes acordos. 
 
Apoiar públicamente e chamar á 
participación das veciñas e 
veciños, nos actos e 
reivindicación das organizacións 
e colectivos feministas locais e 
comerciais con motivo desta data. 
 
Dous. Instar ao Goberno da 
Xunta de Galiza, a elaborar un 
estudo sobre o impacto creado de 
cumprimento e vixencia da Lei 
7/2004 de 16 de xullo galega, 
para a igualdade de mulleres e 
homes en colaboración co 
Parlamento Galego e participado 
por axentes sociais, sindicais e 
organizacións de colectivos 
feministas, para valorar a 
necesidade de elaboración dunha 
nova Lei. 
 
Incluir nos pregos de 
contratación das empresas, 
penalizacións e restricións de 
contratos por causa de 
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orientación sexual, así como 
rescindir dacordo coa legalidade 
vixente, os contratos municipais 
con aquelas empresas que teñan 
sido sancionadas por falta moi 
grave, debido a algún caso de 
acoso laboral. 
 
 
Catro. Apoiar a proposta da 
Comisión non permanente de 
estudo para Igualdade para os 
Dereitos das Mulleres para o 
Pacto Estatal contra a Violencia 
de Xénero que se axunta como 
anexo, aprobada por unanimidade, 
o día 1 de marzo de 2017, polos 
catro Grupos do Parlamento de 
Galicia. 
 
E cinco. Instar á Xunta de Galicia, 
en colaboración coa FGAMP, a 
promover un pacto pola 
conciliación e corresponsabilidade 
no ámbito local da vida laboral, 
familiar e persoal nos concellos 
galegos.  
 
E despois, a moción do Grupo 
Socialista. Señora, se pode  
proceder á súa lectura. 
 
Segunda.- Moción presentada 
del Grupo Municipal Socialista 
sobre la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres (8 
de marzo). 
 
Señora Neira Fernández 
 
Pues, el Grupo Municipal 
Socialista presenta al Pleno para 
su aprobación la siguiente 
moción: 
 

discriminación por xénero ou 
orientación sexual, así como 
rescindir dacordo coa legalidade 
vixente, os contratos municipais 
con aquelas empresas que teñan 
sido sancionadas por falta moi 
grave, debido a algún caso de 
acoso laboral. 
 
Catro. Apoiar a proposta da 
Comisión non permanente de 
estudo para Igualdade para os 
Dereitos das Mulleres para o 
Pacto Estatal contra a Violencia 
de Xénero que se axunta como 
anexo, aprobada por 
unanimidade, o día 1 de marzo de 
2017, polos catro Grupos do 
Parlamento de Galicia. 
 
E cinco. Instar á Xunta de 
Galicia, en colaboración coa 
FGAMP, a promover un pacto 
pola conciliación e 
corresponsabilidade no ámbito 
local da vida laboral, familiar, e 
persoal nos concellos galegos.  
 
E despois, a moción do Grupo 
Socialista. Señora, se pode  
proceder á súa lectura. 
 
Segunda.- Moción do Grupo 
Municipal Socialista sobre a 
conmemoración do Día 
Internacional das Mulleres (8 de 
marzo). 
 
Señora Neira Fernández 
 
Pues, el Grupo Municipal 
Socialista presenta al Pleno para 
su aprobación la siguiente 
moción: 
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Primeiro.- Instar á Xunta de 
Galicia e ao Goberno do Estado a 
garantir a igualdade  laboral e 
salarial,  entre homes e mulleres, 
poñendo todos os recursos 
necesarios para iso. 
 
Segundo.- Instar á Xunta de 
Galicia, a desenvolver e aplicar na 
súa totalidade, así como a revisar, 
para introducir cantas melloras 
sexan necesarias, a Lei 2/2007 de 
28 de marzo de traballo en 
igualdade nas das mulleres e facer 
o propio do Goberno do Estado, 
para que impulse unha Lei de 
igualdade salarial. 
 
Terceiro.- Promover dende o  
Concello, dentro das súas 
competencias plans de emprego 
feminino, prestando especial 
atención aos proxectos de 
emprendemento  feminino, de 
cooperativismo e políticas activas 
que fomente a igualdade tanto na 
cantidade como na cualidade do 
emprego.  
 
Cuarto.- Instar ao Goberno do 
Estado áderrogación da Reforma 
Laboral. 
 
A las dieciocho horas y treinta y 
tres minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones  el señor 
Fernández Prado. 
 
Quinto.- Instar ao Goberno do 
Estado a incrementar os recursos 
de violencia de xénero ate chegar 
aos niveis necesarios para facer 
fronte a unha lacra desta 
dimensión, facendo especial 
fincapé na prevención e 

Primeiro.- Instar á Xunta de 
Galicia e ao Goberno do Estado a 
garantir a igualdade  laboral  e 
salarial, entre homes e mulleres, 
poñendo todos os recursos 
necesarios para iso. 
 
Segundo.- Instar á Xunta de 
Galicia, a desenvolver e aplicar 
na súa totalidade, así como a 
revisar, para introducir cantas 
melloras sexan necesarias, a Lei 
2/2007 de 28 de marzo de traballo 
en igualdade das mulleres e facer 
o propio do Goberno do Estado, 
para que impulse unha Lei de 
igualdade salarial. 
 
Terceiro.- Promover dende o  
Concello, dentro das súas 
competencias plans de emprego 
feminino, prestando especial 
atención aos proxectos de 
emprendemento  feminino, de 
cooperativismo e políticas activas 
que fomente a igualdade tanto na 
cantidade como na cualidade do 
emprego.  
 
Cuarto.- Instar ao Goberno do 
Estado á derrogación da Reforma 
Laboral. 
 
Ás dezaoito horas e trinta e tres 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
Quinto.- Instar ao Goberno do 
Estado a incrementar os recursos 
de violencia de xénero ate chegar 
aos niveis necesarios para facer 
fronte a unha lacra desta 
dimensión, facendo especial 
fincapé na prevención e 
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tratatamento da violencia na 
mocidade.  
 
Sexto.- Instar ao Goberno do 
Estado a que manteña a Lei de 
saude tranxesual e reprodutiva,  
interrupción voluntaria del 
embarazo, incluida sus 
regulacións para as mulleres 
menores de idade. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Neira. Ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, agradecer aos Grupos 
Políticos que apoyaran esta 
moción que, finalmente e que 
finalmente sexa unha moción 
conxunta e, bueno, lamentar a 
dificultade que, por falta de 
tempo, tivemos  para encaixar 
tamén, pois, os puntos da moción 
do Partido Socialista nesta. 
 
Hai máis de 100 anos, que o 
movemento feminista extendeu a 
celebración do oito de marzo, 
como unha data internacional e 
referente, na loita pola igualdade, 
polos dereitos das mulleres. Esta 
data simboliza a incasábel loita 
das mulleres e de colectivos de 
mulleres de todo o mundo e, da 
igualdade, especialmente, bueno, 
en reivindicación da igualdade, 
especialmente, no ámbito 
laboral... Ainda así, os datos, pois, 
dinnos que efectivamente a 
igualdade real é un obxectivo 
lonxe de conquistar. Os 

tratatamento da violencia na 
mocidade.  
 
Sexto.- Instar ao Goberno do 
Estado a que manteña a Lei de 
saude tranxesual e reprodutiva,  
interrupción voluntaria del 
embarazo, incluida sus regulación 
para as mulleres menores de 
idade. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Neira. Ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, agradecer aos Grupos 
Políticos que apoyaran esta 
moción que, finalmente e que 
finalmente sexa unha moción 
conxunta e, bo, lamentar a 
dificultade que, por falta de 
tempo, tivemos  para encaixar 
tamén, pois, os puntos da moción 
do Partido Socialista nesta. 
 
Hai máis de 100 anos, que o 
movemento feminista extendeu a 
celebración do oito de marzo, 
como unha data internacional e 
referente, na loita pola igualdade, 
polos dereitos das mulleres. Esta 
data simboliza a incasábel loita 
das mulleres e de colectivos de 
mulleres de todo o mundo e, da 
igualdade, especialmente, bo, en 
reivindicación da igualdade, 
especialmente, no ámbito 
laboral... Ainda así, os datos, 
pois, dinnos que efectivamente a 
igualdade real é un obxectivo 
lonxe de conquistar. Os 



76 

 

observatorios internacionais, máis 
tamén os galegos, teñen alertado 
das enormes desigualdades que, 
ainda sufrimos as mulleres no 
mundo. E podemos botar unha 
ollada ao informe de outubro de 
2016, do Foro Económico 
Mundial, no que se advierte que a 
igualdade entre homes e mulleres 
podería demorar até 170 anos, 
cando no informe anterior, pois, 
estimaban uns 118. O cal significa 
que, evidentemente, se ten freado, 
dunha maneira absolutamente 
drástica, os avances na materia. 
Así, o informe sinala  que a fenda 
salarial entre homes e mulleres 
sitúase nun  59% para 2016. A 
maior desde 2008. O que indica 
que, a pesar de que as mulleres 
traballamos máis horas, as 
mulleres gañamos de media, 
pouco máis da metade que os 
homes.  
 
 
Ademais, tense estancado, tamén 
o din as cifras, a participación das 
mulleres no mundo laboral. Non 
só o din, tamén, este informe, 
senón tamén, pois, as enquisas de 
poboación activa. Esa 
desigualdade pode observarse 
tamén, de forma clara e moi 
simbólica, no que son os postos de 
responsabilidade que ocupan as 
mulleres. Só catro países do 
mundo teñen o mesmo número de 
homes e mulleres en postos 
lexislativos, por poñer un 
exemplo. 
 
As consecuencias da crise 
económica e o empeoramento das 
condicións laboráis, a partir das 

observatorios internacionais, 
máis tamén os galegos, teñen 
alertado das enormes 
desigualdades que, ainda 
sufrimos as mulleres no mundo. E 
podemos botar unha ollada ao 
informe de outubro de 2016, do 
Foro Económico Mundial, no que 
se advierte que a igualdade entre 
homes e mulleres podería 
demorar até 170 anos, cando no 
informe anterior, pois, estimaban 
uns 118. O cal significa que, 
evidentemente, se ten freado, 
dunha maneira absolutamente 
drástica, os avances na materia. 
Así, o informe sinala  que a fenda 
salarial entre homes e mulleres 
sitúase nun  59% para 2016. A 
maior desde 2008. O que indica 
que, a pesar de que as mulleres 
traballamos máis horas, as 
mulleres gañamos de media, 
pouco máis da metade que os 
homes.  
 
Ademais, tense estancado, tamén 
o din as cifras, a participación 
das mulleres no mundo laboral. 
Non só o din, tamén, este informe, 
senón tamén, pois, as enquisas de 
poboación activa. Esa 
desigualdade pode observarse 
tamén, de forma clara e moi 
simbólica, no que son os postos 
de responsabilidade que ocupan 
as mulleres. Só catro países do 
mundo teñen o mesmo número de 
homes e mulleres en postos 
lexislativos, por poñer un 
exemplo. 
 
As consecuencias da crise 
económica e o empeoramento das 
condicións laboráis, a partir das 
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sucesivas reformas laboráis, teñen 
contribuido tamén, a afondar na 
desigualdade. Así, somos as 
mulleres quenes ocupamos as 
peores porcentaxes en traballo 
precario, temporal, parcial e 
bolsas de traballo fóra do marco, 
onde a lexislación e (…), ainda 
son insuficientes. Esta 
desigualdade esténdese tamén, a 
que agora recibimos a sobrecarga 
derivada da reducción de apoio ás 
necesidades de coidados. A 
reducción e os recortes, pois, nos 
servizos de benestar, tamén 
supoñen, na realidade, pois,  un 
aumento na sobrecarga de traballo 
das mulleres. 
 
Tamén dicía, que son 
escandalosos os datos  recentes  
do Instituto Galego de Estadística, 
e da EPA que indican 
precisamente o que deciamos. A 
tendenza decrecente de taxa de 
actividade das mulleres. E doutra 
banda, cando as mulleres, pois, si 
logramos o acceso ao mercado 
laboral, resulta que, bueno, hai 
que, hai que tamén sinalar, pois, 
as, as, …o aumento, pois, nas 
situacións de acoso laboral. 
Segundo os datos feitos públicos 
polo propio  Consello Xeral do 
Poder Xudicial, Galiza é a 
segunda comunidade, despois da 
de Madrid, na que máis demandas 
por problemas de conciliación  se 
presentan. E ademais, nos últimos 
tempos tamén, foron 
preocupantes, pois, casos… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor, señora 

sucesivas reformas laboráis, 
teñen contribuido tamén, a 
afondar na desigualdade. Así, 
somos as mulleres quenes 
ocupamos as peores porcentaxes 
en traballo precario, temporal, 
parcial e bolsas de traballo fóra 
do marco, onde a lexislación e 
(…), ainda son insuficientes. Esta 
desigualdade esténdese tamén, a 
que agora recibimos a sobrecarga 
derivada da redución de apoio ás 
necesidades de coidados. A 
redución e os recortes, pois, nos 
servizos de benestar, tamén 
supoñen, na realidade, pois,  un 
aumento na sobrecarga de 
traballo das mulleres. 
 
Tamén dicía, que son 
escandalosos os datos  recentes  
do Instituto Galego de Estadística 
e da EPA, que indican 
precisamente o que deciamos. A 
tendenza decrecente de taxa de 
actividade das mulleres. E doutra 
banda, cando as mulleres, pois, si 
logramos o acceso ao mercado 
laboral, resulta que, bo, hai que, 
hai que tamén sinalar, pois, as, 
as,…o aumento, pois, nas 
situacións de acoso laboral. 
Segundo os datos feitos públicos 
polo propio  Consello Xeral do 
Poder Xudicial, Galiza é a 
segunda comunidade, despois da 
de Madrid, na que máis demandas 
por problemas de conciliación  se 
presentan. E ademais, nos últimos 
tempos tamén, foron 
preocupantes, pois, casos… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor, 
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Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, casos, de acoso laboral e 
machista como os de CLECE e 
DEGASA. Polo tanto, estas cifras 
e estes feitos aos que nos 
referimos, indican que hai que 
realizar, efectivamente, mudanzas, 
mudanzas e revisións e 
avaliacións da lexislación vixente; 
ademais leis, entendemos que leis 
que se teñen que cumprir e que se 
teñen que avaliar. Non son 
simplemente pactos que, bueno, a 
veces, lamentablemente so quedan 
en papel mollado, nada máis.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Bueno, pues, desde el Grupo 
Municipal Socialista y 
personalmente yo, que fui la 
persona y responsable de esta 
moción, también quiero 
disculparme por la tardanza a la 
hora de presentarla. 
 
A las dieciocho horas y treinta y 
siete minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Varela 
Gómez. 
 
Presentamos esta moción, no 
porque consideremos que la 
moción conjunta no nos 
represente de manera suficiente. 

señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, casos, de acoso laboral e 
machista como os de CLECE e 
DEGASA. Polo tanto, estas cifras 
e estes feitos aos que nos 
referimos, indican que hai que 
realizar, efectivamente, 
mudanzas, mudanzas e revisións e 
avaliacións da lexislación vixente; 
ademais leis, entendemos que leis 
que se teñen que cumprir e que se 
teñen que avaliar. Non son 
simplemente pactos que, bo, as 
veces, lamentablemente so quedan 
en papel mollado, nada máis.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Bo, pois, desde o Grupo 
Municipal Socialista e 
persoalmente eu, que fun a persoa 
e responsable desta moción, 
tamén quero desculparme pola 
tardanza á hora de presentala. 
 
 
Ás dezaoito horas e trinta e sete 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
 
 
Presentamos esta moción, non 
porque consideremos que a 
moción conxunta non nos 
represente de maneira suficiente. 
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Todo lo contrario. Creemos que es 
una moción que además, es 
absolutamente completa, que 
habla de un tema como es la 
discriminación laboral que es tan 
importante, que es la base, 
además, de la discriminación que 
sufren las mujeres, pero creemos 
que hay una serie de cuestiones 
que afectan al Gobierno de Estado 
y que, quizás, en el caso de estar 
incluidas en una moción y digo 
quizás, no contarían con el 
respaldo del Partido Popular. 
 
Es verdad, que cuando hablamos 
de desigualdad, de discriminación, 
todos, absolutamente, todos 
estamos de acuerdo en lo básico. 
Todos estamos de acuerdo en que 
los hombres y las mujeres tienen 
igualdad de derechos. Es una 
realidad formal que existe. 
 
Bien es verdad, que las cifras nos 
dicen que la realidad es una cosa 
diferente, que la realidad material 
no se ha conseguido. Y cuando 
decimos que no se ha conseguido, 
tenemos que empezar a  pensar 
quienes somos responsables… 
 
A las dieciocho horas y treinta y 
ocho minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
García Gómez. 
 
… y utilizo el plural que, en este 
caso, no es (…) mayestático, 
porque evidentemente   quienes 
han tenido o tienen 
responsabilidades de gobierno, 
tienen un plus de responsabilidad 
en todo aquello que no se 
consigue, cuando dicen en los 

Todo o contrario. Cremos que é 
unha moción que ademais, é 
absolutamente completa, que fala 
dun tema como é a discriminación 
laboral que é tan importante, que 
é a base, ademais, da 
discriminación que sofren as 
mulleres, pero cremos que hai 
unha serie de cuestións que 
afectan ao Goberno de Estado e 
que, quizais, no caso de estar 
incluídas nunha moción e digo 
quizais, non contarían co 
respaldo do Partido Popular. 
 
É verdade, que cando falamos de 
desigualdade, de discriminación, 
todos, absolutamente, todos 
estamos de acordo no básico. 
Todos estamos de acordo en que 
os homes e as mulleres teñen 
igualdade de dereitos. É unha 
realidade formal que existe. 
 
Ben é verdade, que as cifras nos 
din que a realidade é unha cousa 
diferente, que a realidade 
material non se conseguiu. E 
cando dicimos que non se 
conseguiu, temos que empezar a 
pensar  quen son responsables… 
 
Ás dezaoito horas e trinta e oito 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora García Gómez. 
 
 
… e utilizo o plural que, neste 
caso, non é (…) maiestático, 
porque evidentemente   quen tivo 
ou teñen responsabilidades de 
goberno, teñen un plus de 
responsabilidade en todo aquilo 
que non se consegue, cando din 
nos parlamentos que están a favor 
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parlamentos que están a favor de 
determinadas cuestiones y la de 
igualdad es cuestión de 
presupuesto. Y la igualdad es 
cuestión de apostar 
económicamente, también, en las 
épocas de crisis, por todos 
aquellos mecanismos que hagan 
invertir, pues, el orden mental, en 
muchas ocasiones, que existe en la 
sociedad, que le enseña la 
sociedad, que hombres y mujeres 
somos iguales y que, por lo tanto, 
hay que empezar a tomar medidas. 
Porque de poco vale  que 
tengamos minutos de silencio, que 
son absolutamente necesarios, 
pero en una Corporación que por 
mucha gente que no esté viendo 
en el streaming, a poca gente 
llega. Cuando, por ejemplo, en los 
institutos, en dos años que tiene 
mi hijo, un instituto en segundo de 
la ESO, solamente, ha tenido una 
charla que se ha dado, además, 
por el Ayuntamiento de A Coruña, 
sobre violencia de género. 
Solamente una. Ya no existe esa 
asignatura que ustedes 
consideraban  que no valía, 
porque según ustedes 
adoctrinaban y ya no existe eso. 
Que le digan a todos aquellos 
niños que no tienen la fortuna de 
nacer en familias donde los roles 
están desdibujados  que, por 
cierto, desgraciadamente, son la 
mayoría, pues, que la igualdad es 
algo que tienen que empezar a 
mamar, seguramente con el 
ejemplo, y si el ejemplo no lo 
pueden ver en su casa, por lo 
menos, el ejemplo que se lo 
enseñen en los institutos, en los 
colegios y en los centros de 

de determinadas cuestións e a de 
igualdade é cuestión de 
orzamento. E a igualdade é 
cuestión de apostar 
economicamente, tamén nas 
épocas de crise, por todos aqueles 
mecanismos que fagan investir, 
pois, a orde mental, en moitas 
ocasións, que existe na sociedade, 
que lle ensina a sociedade, que 
homes e mulleres somos iguais e 
que, por tanto, hai que empezar a 
tomar medidas. Porque de pouco 
vale  que teñamos minutos de 
silencio, que son absolutamente 
necesarios, pero nunha 
Corporación que por moita xente 
que non estea a ver no streaming, 
a pouca xente chega. Cando, por 
exemplo, nos institutos, en dous 
anos que ten o meu fillo, un 
instituto en segundo da ESO, 
soamente, tivo unha charla que se 
deu, ademais, polo Concello da 
Coruña, sobre violencia de 
xénero. Soamente unha. Xa non 
existe esa materia que vostedes 
consideraban  que non valía, 
porque segundo vostedes 
adoutrinaban e xa non existe iso. 
Que lle digan a todos aqueles 
nenos que non teñen a fortuna de 
nacer en familias onde os roles 
están esvaecidos  que, por certo, 
desgraciadamente, son a maioría, 
pois, que a igualdade é algo que 
teñen que empezar a mamar, 
seguramente co exemplo, e se o 
exemplo non o poden ver na súa 
casa, polo menos, o exemplo que 
llo ensinen nos institutos, nos 
colexios e nos centros de 
formación. 
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formación. 
 
La realidad es que, desde que ha 
llegado a este país la crisis 
económica, ha habido una serie de 
recortes en  materia de igualdad. 
Los presupuestos están ahí y, por 
lo tanto, tienen un nombre y  un 
apellido. Yo me imagino después 
de leer, pues, esta exposición de 
motivos de esta moción conjunta, 
donde se hace crítica  a la reforma 
laboral,  tampoco habrá ningún 
inconveniente para que el Partido 
Popular apoye la nuestra, donde 
decimos que se deroguen la 
reforma laboral que, es evidente, a 
la vista de lo que son los datos, 
que ha traído el mayor empleo 
precario femenino, que las 
mujeres, en muchas ocasiones, se 
tienen que quedar en casa, porque 
no les compensa, no les compensa 
económicamente estar trabajando 
fuera. Van a reducciones de 
jornada que, después, implica 
menores prestaciones por 
desempleo o incluso menores 
pensiones. 
 
Las cifras están ahí. Las tienen, 
además, ustedes, también, en la 
exposición de motivos de nuestra 
moción. Y luego, hay otra serie de 
cuestiones que también afectan 
directamente a la mujer y a sus 
derechos. Indudablemente, el 
tema de la lacra del machismo es 
la peor, la peor. 
 
Decía Feijoo este fin de semana, 
que había que acabar con ese 
fascismo de la violencia machista, 
en un acto que ustedes tuvieron. 
Fantástico, pero para eso está 

 
 
A realidade é que, desde que 
chegou a este país a crise 
económica, houbo unha serie de 
recortes en materia  de igualdade. 
Os orzamentos están aí e, polo 
tanto, teñen un nome e  un 
apelido. Eu imaxínome despois de 
ler, pois, esta exposición de 
motivos desta moción conxunta, 
onde se fai crítica  á reforma 
laboral,  tampouco haberá ningún 
inconveniente para que o Partido 
Popular apoie a nosa, onde 
dicimos que se derroguen a 
reforma laboral que, é evidente, á 
vista do que son os datos, que 
trouxo o maior emprego precario 
feminino, que as mulleres, en 
moitas ocasións, téñense que 
quedar en casa, porque non lles 
compensa, non lles compensa 
economicamente estar a traballar 
fóra. Van a reducións de xornada 
que, despois, implica menores 
prestacións por desemprego ou 
mesmo menores pensións. 
 
 
As cifras están aí. Téñenas, 
ademais, vostedes, tamén, na 
exposición de motivos da nosa 
moción. E logo, hai outra serie de 
cuestións que tamén afectan 
directamente á muller e aos seus 
dereitos. Indubidablemente, o 
tema da tara do machismo é a 
peor, a peor. 
 
Dicía Feijoo este fin de semana, 
que había que acabar con ese 
fascismo da violencia machista, 
nun acto que vostedes tiveron. 
Fantástico, pero para iso está a 
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gobernando con mayoría absoluta. 
No tiene nada más que inyectarle 
un poquito más a los presupuestos 
de la Xunta de Galicia, para que 
se consigan… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por 
favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
… efectivamente, todo ese tipo de 
cuestiones que están en el deseo, 
en el deseo de todos.  
 
Hablamos también del derecho a 
decidir, del derecho a la 
interrupción voluntaria del 
embarazo en las mismas 
condiciones en las que estaba, 
también, para esa franja de edad 
que va desde los 16 a los 18 y que, 
a la vista está, que no se ha 
conseguido nada, porque si 
ustedes recortan en prevención, en 
esta materia, en la población más 
joven y después tampoco, bueno, 
se consigue una legislación que 
pueda solventar esa situación, a la 
que muchas mujeres de esa edad 
se enfrentan, pues, tampoco nos 
estamos encontrando con una 
política de mayor responsabilidad. 
 
Por lo tanto, minutos de silencio, 
todos, mociones, todas, aplausos, 
todos; pero después, está el 
trabajo de pico y pala, que no deja 
de ser más que aportar dinero a 
aquellas partes, bueno, pues, de la 
vida, que necesitan ser reforzadas 
desde las instituciones y las 
administraciones. Muchas gracias. 

gobernar con maioría absoluta. 
Non ten máis nada que inxectarlle 
un pouquiño máis aos orzamentos 
da Xunta de Galicia, para que se 
consigan… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, 
por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
… efectivamente, todo ese tipo de 
cuestións que están no desexo, no 
desexo de todos.  
 
Falamos tamén do dereito para 
decidir, do dereito á interrupción 
voluntaria do embarazo nas 
mesmas condicións nas que 
estaba, tamén, para esa franxa de 
idade que vai desde os 16 aos 18 
e que, á vista está, que non se 
conseguiu nada, porque se 
vostedes recortan en prevención, 
nesta materia, na poboación máis 
nova e despois tampouco, bo, 
conséguese unha lexislación que 
poida solucionar esa situación, á 
que moitas mulleres desa idade 
enfróntanse, pois, tampouco nos 
estamos atopando cunha política 
de maior responsabilidade. 
 
 
Polo tanto, minutos de silencio, 
todos; mocións, todas; aplausos, 
todos; pero despois, está o 
traballo de pico e pa, que non 
deixa de ser máis que achegar 
diñeiro a aquelas partes, bo, pois, 
da vida, que necesitan ser 
reforzadas desde as institucións e 
as administracións. Moitas 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Neira. 
 
Señora Padín. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Gracias. Buenas tardes. 
 
En primer lugar, agradecer la 
voluntad de diálogo por parte del 
Bloque Nacionalista Galego, para 
lograr el consenso, respecto a esta 
cuestión, a la que se añadieron dos 
puntos, los cuatro y cinco, a 
petición del Grupo Popular, 
respecto a la propuesta inicial que 
envió el Bloque Nacionalista 
Galego a los Grupos. Creemos 
que estos dos puntos son muy 
importantes. La conciliación entre 
la vida personal y familiar y 
laboral y la corresponsabilidad en 
el ámbito doméstico y familiar, 
constituyen uno de los grandes 
retos del siglo XXI.  
 
La vida económica y en particular 
en el mundo  laboral es  uno de 
los ámbitos fundamentales de la 
promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. En nuestra sociedad, el 
desigual reparto entre los géneros 
de las responsabilidades 
familiares y del hogar, constituye 
uno de los principales obstáculos 
para la participación plena de las 
mujeres en el mercado laboral, así 
como su permanencia y a 
promoción dentro del mismo. La 

grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Neira. 
 
Señora Padín. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Grazas. Boas tardes. 
 
En primeiro lugar, agradecer a 
vontade de diálogo por parte do 
Bloque Nacionalista Galego, para 
lograr o consenso, respecto desta 
cuestión, á que se engadiron dous 
puntos, os catro e cinco, a 
petición do Grupo Popular, 
respecto da proposta inicial que 
enviou o Bloque Nacionalista 
Galego aos Grupos. Cremos que 
estes dous puntos son moi 
importantes. A conciliación entre 
a vida persoal e familiar e laboral 
e a corresponsabilidade no 
ámbito doméstico e familiar, 
constitúen un dos grandes retos 
do século XXI.  
 
A vida económica e en particular 
no mundo laboral é  un dos 
ámbitos fundamentais da 
promoción da igualdade de 
oportunidades entre mulleres e 
homes. Na nosa sociedade, a 
desigual repartición entre os 
xéneros das responsabilidades 
familiares e do fogar, constitúe un 
dos principais obstáculos para a 
participación plena das mulleres 
no mercado laboral, así como a 
súa permanencia e a promoción 
dentro do mesmo. A falta de 
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falta de corresponsabilidad  y las 
dificultades para conciliar vida 
personal, familiar  y laboral, 
contribuyen a sostener la 
discriminación laboral y salarial 
de las mujeres y constituyen una 
de sus principales barreras para su 
desarrollo profesional. En el caso 
de la sociedad, suponen una 
importante pérdida de talento, que 
lastra la competitividad 
empresarial y dificulta el progreso 
económico.  
 
 
El trabajar por y para la 
conciliación requiere de una 
reflexión sobre el mercado 
laboral, el modelo educativo de 
ciudad,  de urbanismo, de 
servicio, etcétera e incorporar la 
perspectiva de género de forma 
transversal en las políticas que se 
desarrollen. El ámbito local, por 
su cercanía a la vida de la 
ciudadanía, es un marco idóneo 
para la promoción y gestión de 
recursos  y servicios para  la 
conciliación. 
 
Por todo lo anterior, consideramos 
necesario instar a la Xunta de 
Galicia en coordinación y con la 
colaboración de la FEGAMP,  a 
promover un pacto  por la 
conciliación y la 
corresponsabilidad en el ámbito 
de la vida laboral, familiar y 
personal en los ayuntamientos 
gallegos. Además, apoyamos las 
propuestas que la Comisión 
Especial non Permanente de 
Estudo para a Igualdade e para os 
Dereitos das Mulleres ha 
preparado para el pacto estatal 

corresponsabilidade  e as 
dificultades para conciliar vida, 
persoal, familiar  e laboral, 
contribúen a soster a 
discriminación laboral e salarial 
das mulleres e constitúen unha 
das súas principais barreiras 
para o seu desenvolvemento 
profesional. No caso da 
sociedade, supoñen unha 
importante perda de talento, que 
lastra a competitividade 
empresarial e dificulta o progreso 
económico.  
 
O traballar por e para a 
conciliación require dunha 
reflexión sobre o mercado 
laboral, o modelo educativo de 
cidade, de urbanismo, de servizo, 
etcétera e incorporar a 
perspectiva de xénero de forma 
transversal nas políticas que se 
desenvolvan. O ámbito local, pola 
súa proximidade á vida da 
cidadanía, é un marco idóneo 
para a promoción e xestión de 
recursos  e servizos para  a 
conciliación. 
 
Por todo o anterior, 
consideramos necesario instar á 
Xunta de Galicia en coordinación 
e coa colaboración da FEGAMP,  
a promover un pacto  pola 
conciliación e a 
corresponsabilidade no ámbito da 
vida laboral, familiar e persoal 
nos concellos galegos. Ademais, 
apoiamos as propostas que a 
Comisión Especial non 
Permanente de Estudo para a 
Igualdade e para os Dereitos das 
Mulleres preparou para o pacto 
estatal contra a violencia de 
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contra la violencia de género, 
aprobada por unanimidad del 1 de 
marzo de 2017 por los cuatro 
grupos del Parlamento de Galicia. 
Esta propuesta incluye, entre otros 
puntos, modificar la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 diciembre, de 
Medidas de Protección Integral 
Contra la Violencia de Género; 
una serie de principios generales, 
como la puesta en marcha del 
itinerario único, o hacer hincapié 
en la victimización secundaria. 
Actuaciones en materia de 
prevención, formación, educación,  
sanidad y comunicación. Mejora 
de recursos y medios de la justicia 
y de la seguridad, fomento del 
movimiento asociativo. Acciones 
específicas en el medio rural, así 
como mecanismos de evaluación 
y mejoras de recursos 
habitacionales, para la inserción 
social, económicos y personales. 
 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Padín. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Boa tarde. 
 
Bueno, como sempre, chegados os 
meses de marzo de novembro, nos 
acordamos de moitas cousas. 
Como ben dicía Yoya Neira, todas 
son necesarias e, polo tanto, 
estamos moi de acordo en 
presentar hoxe, esta moción 

xénero, aprobada por 
unanimidade do 1 de marzo de 
2017 polos catro grupos do 
Parlamento de Galicia. Esta 
proposta inclúe, entre outros 
puntos, modificar a Lei Orgánica 
1/2004 de 28 decembro, de 
Medidas de Protección Integral 
Contra a Violencia de Xénero; 
unha serie de principios xerais, 
como a posta en marcha do 
itinerario único, ou facer fincapé 
na victimización secundaria. 
Actuacións en materia de 
prevención, formación, 
educación,  sanidade e 
comunicación. Mellora de 
recursos e medios da xustiza e da 
seguridade, fomento do 
movemento asociativo. Accións 
específicas no medio rural, así 
como mecanismos de avaliación e 
melloras de recursos 
habitacionais, para a inserción 
social, económicos e persoais. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Padín. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Boa tarde. 
 
Bo, como sempre, chegados os 
meses de marzo de novembro, nos 
acordamos de moitas cousas. 
Como ben dicía Yoya Neira, todas 
son necesarias e, polo tanto, 
estamos moi de acordo en 
presentar hoxe, esta moción 



86 

 

conxunta e tamén apoiar a que 
presenta o Partido Socialista, por 
todos eses acordos que se 
plantexan en ambas. Non quero 
engadir… 
 
A las dieciocho horas y  
cuarenta y siete minutos entra 
en el Salón de Sesiones la señora 
García Gómez. 
 
… moitos máis datos, dos que xa 
se falaron aquí e si, comentar, que 
evidentemente, mellorables pero 
xa incluimos estas cláusulas que 
melloran nos pregos de 
contratación pero, que 
seguramente poderemos facer 
máis. E recalcar, tamén, as 
palabras que dicía Yoya Neira, ao 
respecto do compromiso que se 
demostra, non solo falando, senón 
aprobando mocións  (…) minutos, 
senón a través dos orzamentos.  E 
dotando de orzamentos todos eses 
pactos de Estado, todas esas leis 
que se sacan, ás veces, e que, 
bueno, quedan ben, pero se logo, 
non se dotan orzamentariamente e 
nunca se levan a cabo… 
asinaturas solo voluntarias ou solo 
optativas, en vez de asinaturas 
obligatorias e introducir o tema da 
igualdade de xeito realmente 
transversal, etcétera.  
 
A mín…. bueno,  estou contenta 
de que esta emoción sexa 
conxunta, pero si, que me choca, a 
veces, escoitar ao Partido Popular 
dicir determinadas cousas, cando 
despois, ves que, por exemplo, 
celebran o 8 de marzo con 
actividades sobre os coidados dos 
pés e como no caso do Partido 

conxunta e tamén apoiar a que 
presenta o Partido Socialista, por 
todos eses acordos que se 
plantexan en ambas. Non quero 
engadir… 
 
Ás dezaoito horas e  coarenta e 
sete minutos entra no Salón de 
Sesións a señora García Gómez. 
 
 
… moitos máis datos, dos que xa 
se falaron aquí e si, comentar, 
que evidentemente, mellorables 
pero xa incluimos estas cláusulas 
que melloran nos pregos de 
contratación pero, que 
seguramente poderemos facer 
máis. E recalcar, tamén, as 
palabras que dicía Yoya Neira, ao 
respecto do compromiso, que se 
demostra, non solo falando, senón 
aprobando mocións  (…) minutos, 
senón a través dos orzamentos. E 
dotando de orzamentos todos eses 
pactos de Estado, todas esas leis 
que se sacan, ás veces, e que bo,  
quedan ben, pero se logo, non se 
dotan orzamentariamente e nunca 
se levan a cabo… asinaturas solo 
voluntarias ou solo optativas, en 
vez de materias obrigatorias e 
introducir o tema da igualdade de 
xeito realmente transversal, 
etcétera.  
 
A mín… bo,  estou contenta de 
que esta emoción sexa conxunta, 
pero si, que me choca, ás veces, 
escoitar ao Partido Popular dicir 
determinadas cousas, cando 
despois, ves que, por exemplo, 
celebran o 8 de marzo con 
actividades sobre os coidados dos 
pés e como no caso do Partido 
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Popular de Rota, que parece que 
os juanetes van ser agora, causa 
das desigualdades que sufrimos. 
 
A fenda salarial, unha das…, 
bueno, ambos textos levan, sobre 
todo, temas relacionados coa a 
fenda salarial que, evidentemente 
nos ten moi preocupadas e teño 
así, si, que algunha serie de datos 
polo que as mulleres para cobrar 
unha pensión máxima, temos que 
cotizar 10 anos máis, que a fenda 
salarial en Galiza está acadando 
un 20,9%. Esto son 
aproximadamente os 4.700 euros 
de diferencia. E respecto do dato 
de descenso desta fenda nos 
últimos, tamén se comentaba por 
parte de Avia Veira, e dicir que, 
bueno, que non se corresponde 
cunha mellora salarial das 
mulleres, senón cun descenso 
xeneralizado das condicións 
laboráis, tanto de homes y de 
mulleres, durante a mal chamada 
crise, na que teñen moito que ver, 
como as reformas laboráis, 
aprobadas por algúns gobernos. 
Polo tanto, bueno, hai lexisladores 
que deberían de aplicarse máis o 
conto, en lugar de aprobar 
exclusivamente mocións. 
 
Ademais destas diferenzas no 
traballo remunerado, as mulleres 
seguimos sendo responsables 
maioritariamente, de facer o 
traballo  de coidados e dos 
traballos máis precarios os 
traballos en B. Por iso, tamén 
chamabamos e nos sumabamos a 
ese chamamento do paro de 8 de 
marzo, que de todos xeitos, grazas 
á vontade deste goberno e darlle 

Popular de Rota, que parece que 
os xoanetes van ser agora, causa 
das desigualdades que sufrimos. 
 
A fenda salarial, unha das…, bo, 
ambos textos levan, sobre todo, 
temas relacionados coa fenda 
salarial que, evidentemente nos 
ten moi preocupadas e teño así, 
si, que algunha serie de datos 
polo que as mulleres para cobrar 
unha pensión máxima, temos que 
cotizar 10 anos máis, que a fenda 
salarial en Galiza está acadando 
un 20,9%. Esto son 
aproximadamente os 4.700 euros 
de diferenza. E respecto do dato 
de descenso desta fenda nos 
últimos, tamén se comentaba por 
parte de Avia Veira, e dicir que, 
bo, que non se corresponde cunha 
mellora salarial das mulleres, 
senón cun descenso xeneralizado 
das condicións laboráis, tanto de 
homes y de mulleres, durante a 
mal chamada crise, na que teñen 
moito que ver, como as reformas 
laboráis, aprobadas por algúns 
gobernos. Polo tanto, bo, hai 
lexisladores que deberían de 
aplicarse máis o conto, en lugar 
de aprobar exclusivamente 
mocións. 
 
Ademais destas diferenzas no 
traballo remunerado, as mulleres 
seguimos sendo responsables 
maioritariamente, de facer o 
traballo  de coidados e dos 
traballos máis precarios os 
traballos en B. Por iso, tamén 
chamabamos e nos sumabamos a 
ese chamamento do paro de 8 de 
marzo, que de todos xeitos, grazas 
á vontade deste goberno e darlle 
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prioridade a datas sinaladas como 
esta, vai ser festivo, pero ainda 
así, vai a haber moitas mulleres 
que, ás que chamamos tamén a 
delegar, ese día, un pouco, esas 
responsabilidades de coidados e 
poder vir con nós a celebrar o 
festivo local, coas actividades que 
así plantexamos, que teñen que 
ver con resarcir moitas memorias 
das mulleres coruñesas, como a 
inauguración da plaza de Elvira 
Bao e que contaremos cunha plaza 
do 8 de marzo na cidade da 
Coruña. 
 
Decir algúns datos máis, 
relacionados cos  temas dos 
coidados e para, bueno, toda a 
importancia que ten, e a situación 
laboral; pero tamén non 
esquecernos nunca deses outros 
traballos de coidados invisibles, 
non remunerados, dos que somos 
parte; á parte de que máis do 70% 
do emprego a tempo parcial é de 
mulleres. Máis do 70% das tarefas 
domésticas as realizamos as 
mulleres; solo un 2% dos 
permisos de maternidade, 
concedidos en 2016, foron 
compartidos cos pais. Dedicamos 
o dobre de tempo diario ás tarefas 
domésticas. Sólo un 7,5 dos 
homes están pendentes de 
requerimentos de fillos e fillas nas 
escolas infantís e, falabamos 
tamén, da paridade nos órganos, 
como no Congreso. 4 de cada 
deputadas son mulleres, ou menos 
do 20% das alcaldías están 
ocupadas por mulleres. A 
segregación horizontal de 
carreiras como a xudicial, cando 
nos Tribunais ou na Universidade, 

prioridade a datas sinaladas 
como esta, vai ser festivo, pero 
ainda así, vai a haber moitas 
mulleres que, ás que chamamos 
tamén a delegar, ese día, un 
pouco, esas responsabilidades de 
coidados e poder vir con nós a 
celebrar o festivo local, coas 
actividades que así plantexamos, 
que teñen que ver con resarcir 
moitas memorias das mulleres 
coruñesas, como a inauguración 
da plaza de Elvira Bao e que 
contaremos cunha plaza do 8 de 
marzo na cidade da Coruña. 
 
Decir algúns datos máis, 
relacionados cos temas dos 
coidados e para, bo, toda a 
importancia que ten, e a situación 
laboral; pero tamén non 
esquecernos nunca deses outros 
traballos de coidados invisibles, 
non remunerados, dos que somos 
parte; á parte de que máis do 
70% do emprego a tempo parcial 
é de mulleres. Máis do 70% das 
tarefas domésticas as realizamos 
as mulleres; solo un 2% dos 
permisos de maternidade, 
concedidos en 2016, foron 
compartidos cos pais. Dedicamos 
o dobre de tempo diario ás tarefas 
domésticas. Sólo un 7,5 dos 
homes están pendentes de 
requerimentos de fillos e fillas nas 
escolas infantís e, falabamos 
tamén, da paridade nos órganos, 
como no Congreso. 4 de cada 
deputadas son mulleres, ou menos 
do 20% das alcaldías están 
ocupadas por mulleres. A 
segregación horizontal de 
carreiras como a xudicial, cando 
nos Tribunais ou na 
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rectoras e cargos de alta 
responsabilidade… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Fraga, por 
favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
…Si, bueno. E, en xeral, bueno, 
nada, pois,  non digo máis datos a 
favor de aprobar estas dúas 
mocións, pero a favor tamén, de 
que nos responsabilicemos con 
orzamentos, destas cousas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Fraga. 
 
Procedemos á votación da 
moción. En primer lugar, da 
moción  conxunta e en segundo 
lugar, da moción presentada polo 
Grupo Socialista. 
 
Votación moción conjunta sobre 
8 de marzo 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción conjunta presentada por 
los cuatro Grupos Municipales 
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) (9 votos). 
 

Universidade, rectoras e cargos 
de alta responsabilidade… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Fraga, 
por favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
…Si, bo. E, en xeral, bo, nada, 
pois, non digo máis datos a favor 
de aprobar estas dúas mocións, 
pero a favor tamén, de que nos 
responsabilicemos con 
orzamentos, destas cousas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Fraga. 
 
Procedemos á votación da 
moción. En primer lugar, da 
moción  conxunta e en segundo 
lugar, da moción presentada polo 
Grupo Socialista. 
 
Votación moción conxunta 8 de 
marzo 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción conxunta presentada 
polos catro Grupos Municipais 
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) (9 
votos). 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
don Martín Fernández Prado (PP) 
de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en 
el momento de la votación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada por unanimidade. 
Xa non chamo a votos en contra e 
abstencións. 
 
41- Moción sobre el 8 de marzo. 
 

Acuerdo 
 
1. Apoyar públicamente y 
llamar a la participación de las 
vecinas y vecinos en los actos y 
reivindicaciones de las 
organizaciones y colectivos 
feministas locales y comarcales 
con motivo de esta fecha. 
 
2. Instar al gobierno de la 
Xunta de Galicia a elaborar un 
estudio sobre el impacto, grado de 
cumplimiento y vigencia de la 
Ley 7/2004, del 16 de julio, 
gallega para la igualdad de 
mujeres y hombres en 

 
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). 
 
Contabilízase a abstención de don 
Martín Fernández Prado (PP) de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada por 
unanimidade. Xa non chamo a 
votos en contra e abstencións. 
 
41- Moción sobre o 8 de marzo. 
 

Acordo 
 

1. Apoiar publicamente e 
chamar á participación das 
veciñas e veciños nos actos e 
reivindicacións das organizacións 
e colectivos feministas locais e 
comarcais con motivo desta data. 
 
 
2. Instar ao goberno da Xunta 
de Galiza a elaborar un estudo 
sobre o impacto, grao de 
cumprimento e vixencia da Lei 
7/2004, do 16 de xullo, galega 
para a igualdade de mulleres e 
homes en colaboración co 
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colaboración con el Parlamento 
gallego y participado por agentes 
sociales, sindicales y 
organizaciones y colectivos 
feministas para valorar la 
necesidad de la elaboración de 
una nueva ley. 
 
3. Incluir en los pliegos de 
contratación de las empresas 
penalizaciones y restricción de 
contratos por causa de 
discriminación por género u 
orientación sexual así como 
rescindir, de acuerdo con la 
legalidad vigente, los contratos 
municipales con aquellas 
empresas que hayan sido 
sancionadas por falta muy grave 
debido a algún caso de acoso 
laboral. 
 
4. Apoyar la propuesta de la 
Comisión Especial no Permanente 
de Estudio para la Igualdad y para 
los Derechos de las Mujeres para 
el Pacto Estatal contra la 
Violencia de Género (que se 
adjunta como anexo), aprobada 
por unanimidad el día 1 de marzo 
de 2017 por los cuatro grupos del 
Parlamento de Galicia. 
 
5. Instar a la Xunta de 
Galicia, en coordinación y con la 
colaboración de la Fegamp, a 
promover un Pacto por la 
conciliación y la 
corresponsabilidad en el ámbito 
de la vida laboral, familiar y 
personal en los ayuntamientos 
gallegos. 
 

Intervenciones 
 

Parlamento galego e participado 
por axentes sociais, sindicais e 
organizacións e colectivos 
feministas para valorar a 
necesidade da elaboración dunha 
nova lei. 
 
 
3. Incluir nos pregos de 
contratación das empresas 
penalizacións e restrición de 
contratos por causa de 
discriminación por xénero ou 
orientación sexual así como 
rescindir, de acordo coa 
legalidade vixente, os contratos 
municipais con aquelas empresas 
que teñan sido sancionadas por 
falta moi grave debido a algún 
caso de acoso laboral. 
 
 
4. Apoiar a proposta da 
Comisión Especial non 
Permanente de Estudo para a 
Igualdade e para os Dereitos das 
Mulleres para o Pacto Estatal 
contra a Violencia de Xénero (que 
se adxunta como anexo), 
aprobada por unanimidade o día 
1 de marzo de 2017 polos catro 
grupos do Parlamento de Galicia. 
 
5. Instar á Xunta de      
Galicia, en coordinación e coa 
colaboración da Fegamp, a 
promover un Pacto pola 
conciliación e a 
corresponsabilidade no ámbito    
da vida laboral, familiar e    
persoal nos concellos          
galegos. 
 

Intervencións 
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Presidencia 
 
En canto á moción do Grupo 
Socialista. 
 
Votación de la segunda moción 
del Partido Socialista sobre el 8 
de marzo 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la  segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra  el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (9 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). 
 
Se contabiliza la abstención de 
don Martín Fernández Prado (PP) 
de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en 
el momento de la votación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 

Presidencia 
 
En canto á moción do Grupo 
Socialista. 
 
Votación da segunda moción do 
Partido Socialista sobre o 8 de 
marzo 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a  segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista, 
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) (9 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). 
 
Contabilízase a abstención de don 
Martín Fernández Prado (PP) de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
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Abstencións non hai. Queda 
aprobada igualmente a moción. 
 

 
42 – Moción sobre la 
conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres (8 
de marzo) 

 
Acuerdo 

 
Primero.- Instar a la Xunta de 
Galicia y al Gobierno del Estado a 
garantizar la igualdad laboral y 
salarial entre hombres y mujeres, 
poniendo todos los recursos 
necesarios para ello. 
 
Segundo.- Instar a la Xunta de 
Galicia a desarrollar y aplicar en 
su totalidad, así como a revisar 
para introducir cuantas mejoras 
sean necesarias, la Ley 2/2007, de 
28 de marzo, de trabajo en 
igualdad de las mujeres, y hacer lo 
propio del Gobierno del Estado 
para que impulse una Ley de 
igualdad salarial. 
 
Tercero.- Promover, desde el 
Ayuntamiento y dentro de sus 
competencias, planes de empleo 
femenino -prestando especial 
atención a los proyectos de 
emprendimiento femenino y de 
cooperativismo-, y políticas 
activas que fomenten la igualdad, 
tanto en la cantidad como en la 
calidad, del empleo. 
 
Cuarto.- Instar al Gobierno del 
Estado a la derogación de la 
Reforma Laboral. 
 
Quinto.- Instar al Gobierno del 

Abstencións non hai. Queda 
aprobada igualmente a moción. 
 

 
42 – Moción sobre a 
comemoración do Día 
Internacional das Mulleres (8 de 
marzo). 
 

Acordo 
 

Primeiro.- Instar á Xunta de 
Galicia e ao Goberno do Estado a 
garantir a igualdade laboral e 
salarial entre homes e mulleres, 
poñendo todos os recursos 
necesarios para iso. 
 
Segundo.- Instar á Xunta de 
Galicia a desenvolver e aplicar na 
súa totalidade, así como a revisar 
para introducir cantas melloras 
sexan necesarias, a Lei 2/2007, de 
28 de marzo, de traballo en 
igualdade das mulleres, e facer o 
propio do Goberno do Estado 
para que impulse unha Lei de 
igualdade salarial. 
 
Terceiro.- Promover, dende o 
Concello e dentro das súas 
competencias, plans de emprego 
feminino -prestando especial 
atención aos proxectos de 
emprendemento feminino e de 
cooperativismo-, e políticas 
activas que fomenten a igualdade, 
tanto na cantidade como na 
cualidade, do emprego. 
 
Cuarto.- Instar ao Goberno do 
Estado á derrogación da Reforma 
Laboral. 
 
Quinto.- Instar ao Goberno do 
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Estado a incrementar los recursos 
en violencia de género hasta llegar 
a los niveles necesarios para hacer 
frente a una lacra de esta 
dimensión, haciendo especial 
hincapié en la prevención y 
tratamiento de la violencia en la 
juventud. 
 
Sexto.- Instar al Gobierno del 
Estado a que se mantenga la Ley 
actual de salud sexual y 
reproductiva e interrupción 
voluntaria del embarazo, incluida 
la regulación para las mujeres 
menores de edad. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. A continuación temos 
unha moción presentada 
conxuntamente polo Bloque 
Nacionalista Galego e pola Marea 
Atlántica. Normalmente o que 
facemos cando a moción  é 
conxunta e seguir a orde normal. 
Cando a moción a presenta un 
Grupo o que facemos 
normalmente se defende polo 
Grupo que a presenta e, despois, 
polos dos Grupos. Aquí o que  
faremos será unha cousa 
intermedia. Primeiro, darei a 
palabra aos Grupos que firman a 
moción, de menor a maior e, 
despois, o resto, tamén,  de menor 
a maior. Non sei si queda claro, co 
cal, a  orde será o Bloque 
Nacionalista Galego, Marea 
Atlántica, Partido Socialista, 
Partido Popular. Creo que así, 
respecto o precedente, en todo 
caso, que fixemos para estas 

Estado a incrementar os recursos 
en violencia de xénero ate chegar 
aos niveis necesarios para facer 
fronte a una lacra desta 
dimensión, facendo especial 
fincapé na prevención e 
tratamento da violencia na 
mocidade. 
 
Sexto.- Instar ao Goberno do 
Estado a que se manteña a Ley 
actual de saúde sexual e 
reprodutiva e interrupción 
voluntaria do embarazo, incluída 
a regulación para as mulleres 
menores de idade. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. A continuación temos 
unha moción presentada 
conxuntamente polo Bloque 
Nacionalista Galego e pola 
Marea Atlántica. Normalmente o 
que facemos cando a moción  é 
conxunta e seguir a orde normal. 
Cando a moción a presenta un 
Grupo o que facemos 
normalmente se defende polo 
Grupo que a presenta e, despois, 
polos dos Grupos. Aquí o que  
faremos será unha cousa 
intermedia. Primeiro, darei a 
palabra aos Grupos que firman a 
moción, de menor a maior e, 
despois, o resto, tamén, de menor 
a maior. Non sei si queda claro, 
co cal  a orde será o Bloque 
Nacionalista Galego, Marea 
Atlántica, Partido Socialista, 
Partido Popular. Creo que así, 
respecto o precedente, en todo 
caso, que fixemos para estas 
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cousas. E dado que a moción é  
conxunta dos Grupos, tamén vou 
lela eu, sen que sirva de 
precedente nos Plenos vindeiros, 
pero hoxe, me dedico a ler as 
mocións. 
 
Única.- Moción conjunta del 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) y Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) sobre una 
manifestación en apoyo de las 
reivindicaciones de la Comisión 
Abierta en Defensa de lo común 
y la celebración de una Consulta 
Popular para conocer la opinión 
de la ciudadanía sobre esas 
reivindicaciones. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia  
 
Por estes motivos o Pleno toma os 
seguintes acordos: 
 
1.- Apoiar a manifestación, 
convidando á cidadanía a      
participar na mesma, convocada 
para o 7 de maio pola Comisión        
Aberta en Defensa do Común 
(que conta co apoio de máis de 60 
entidades), baixo o lema: 
"Devolución gratuíta da Solana e 
Hotel Finisterre, todos os peiraos, 
cárcere e terreos do Campo da 
Estrada. Non á venda e    
privatización da fachada 
marítima. Basta xa de 
especulación". A Alcaldía 
publicará un Bando e o goberno 
municipal colaborará na difusión 
desta convocatoria para o éxito da 
mesma. 

cousas. E dado que a moción é  
conxunta dos Grupos, tamén vou 
lela eu, sen que sirva de 
precedente nos Plenos vindeiros, 
pero hoxe, me dedico a ler as 
mocións. 
 
Única.- Moción conxunta do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) e o Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) sobre unha 
manifestación en apoio das 
reivindicacións da Comisión 
Aberta en Defensa do Común e a 
celebración dunha Consulta 
Popular para coñecer a opinión 
da cidadanía sobre esas 
reivindicacións. 
 

Intervencións 
 
Presidencia  
 
Por estes motivos o Pleno toma os 
seguintes acordos: 
 
1.- Apoiar a manifestación, 
convidando á cidadanía a      
participar na mesma, convocada 
para o 7 de maio pola Comisión  
Aberta en Defensa do Común 
(que conta co apoio de máis de 60 
entidades), baixo o lema: 
"Devolución gratuíta da Solana e 
Hotel Finisterre, todos os peiraos, 
cárcere e terreos do Campo da 
Estrada. Non á venda e    
privatización da fachada 
marítima. Basta xa de 
especulación". A Alcaldía 
publicará un Bando e o goberno 
municipal colaborará na difusión 
desta convocatoria para o éxito 
da mesma. 
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2.- Proseguir o procedemento de 
Consulta Popular (expediente xa 
iniciado o pasado 27 de febreiro 
pola Alcaldía), segundo o artigo 
10 do Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá (ROPC) e o 
artigo 257 da Lei 5/1997 da 
Administración Local de Galicia. 
A tal efecto, no prazo máis breve 
posíbel, someterase ao Pleno 
Ordinario na súa parte resolutiva 
un punto separado na súa Orde do 
día co obxecto de que se debata e 
aprobe, se procede, esta Consulta 
Popular. 
 
3.- A Consulta Popular incluirá 
cando menos unha pregunta, 
previo ditame de axuste á 
legalidade en relación coas 
competencias municipais, con 
posíbel resposta afirmativa (si), 
negativa (non) ou en branco, sobre 
a seguinte cuestión: 
 
Está vostede de acordo coa 
devolución gratuíta ao concello da 
Coruña para uso público de La 
Solana e Hotel Finisterre, cando 
acabe a concesión en 2027, de 
todos os terreos portuarios a 
desafectar, do cárcere e dos 
terreos do Campo da Estrada e 
que o Estado asuma o custo 
íntegro e as débedas da 
construción do porto exterior de 
Punta Langosteira e as súas 
conexións. 
 
O goberno municipal terá en conta 
o resultado desta consulta popular 
nas súas relacións, acordos ou 
convenios coas distintas 
administracións públicas. 

 
2.- Proseguir o procedemento de 
Consulta Popular (expediente xa 
iniciado o pasado 27 de febreiro 
pola Alcaldía), segundo o artigo 
10 do Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá (ROPC) e o 
artigo 257 da Lei 5/1997 da 
Administración Local de Galicia. 
A tal efecto, no prazo máis breve 
posíbel, someterase ao Pleno 
Ordinario na súa parte resolutiva 
un punto separado na súa Orde 
do día co obxecto de que se 
debata e aprobe, se procede, esta 
Consulta Popular. 
 
3.- A Consulta Popular incluirá 
cando menos unha pregunta, 
previo ditame de axuste á 
legalidade en relación coas 
competencias municipais, con 
posíbel resposta afirmativa (si), 
negativa (non) ou en branco, 
sobre a seguinte cuestión: 
 
Está vostede de acordo coa 
devolución gratuíta ao concello 
da Coruña para uso público de La 
Solana e Hotel Finisterre, cando 
acabe a concesión en 2027, de 
todos os terreos portuarios a 
desafectar, do cárcere e dos 
terreos do Campo da Estrada e 
que o Estado asuma o custo 
íntegro e as débedas da 
construción do porto exterior de 
Punta Langosteira e as súas 
conexións. 
 
O goberno municipal terá en 
conta o resultado desta consulta 
popular nas súas relacións, 
acordos ou convenios coas 
distintas administracións 
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4.- Instar ao alcalde para que, 
unha vez aprobado este acordo 
polo Pleno, traslade o debate á 
Comisión de Voceiros para acadar 
os apoios necesarios e axustar a 
consulta á lexislación vixente 
(data da convocatoria, prazos para 
a súa publicidade, etc.). 
 
 
5.- Instar ao alcalde para que, de 
acordo ao apartado 3.a do Artigo 
257, da Sección 4. Consultas 
populares, do Capitulo 5º. Da 
información e participación 
cidadá, da Lei 5/1997 da 
Administración Local de Galicia, 
dea traslado da decisión do Pleno 
municipal á Xunta de Galicia para 
completar o procedemento de 
acordo aos apartados 3.b e 
seguintes do citado artigo. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben, este é o texto dispositivo 
da moción que se somete a debate 
e para isto ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, como xa dixen neste 
mesmo salón de plenos, máis hai 
unhas semanas, en concreto o 22 
de febreiro, desde o Bloque 
Nacionalista Galego apoiamos a 
consulta popular á poboación da 
Coruña... 
 
A las dieciocho horas y 

públicas. 
 
4.- Instar ao alcalde para que, 
unha vez aprobado este acordo 
polo Pleno, traslade o debate á 
Comisión de Voceiros para 
acadar os apoios necesarios e 
axustar a consulta á lexislación 
vixente (data da convocatoria, 
prazos para a súa publicidade, 
etc.). 
 
5.- Instar ao alcalde para que, de 
acordo ao apartado 3.a do Artigo 
257, da Sección 4. Consultas 
populares, do Capitulo 5º. Da 
información e participación 
cidadá, da Lei 5/1997 da 
Administración Local de Galicia, 
dea traslado da decisión do Pleno 
municipal á Xunta de Galicia 
para completar o procedemento 
de acordo aos apartados 3.b e 
seguintes do citado artigo. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben, este é o texto dispositivo 
da moción que se somete a debate 
e para isto ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, como xa dixen neste 
mesmo salón de plenos, máis hai 
unhas semanas, en concreto o 22 
de febreiro, desde o Bloque 
Nacionalista Galego apoiamos a 
consulta popular á poboación da 
Coruña... 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
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cincuenta y cinco minutos entra 
en el Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
... sobre, pois, os usos e o futuro 
da fachada marítima  da Coruña. 
Deciamos neste salón de plenos 
que estabamos a favor desa 
consulta, mais, tamén, pois, da 
manifestación que propoñían 
celebrar esta Comisión Aberta en  
Defensa do Común. 
 
Ademais, cabe sinalar, que 
agradecemos, bueno, que a Marea 
Atlántica apoiase esta moción e  
asinase conxuntamente. Non 
podiamos esperar menos, xa que o 
propio código ético da Marea 
Atlántica di que os representantes 
da Marea Atlántica se 
comprometen a render contas 
periodicamente, de maneira 
presencial e virtual e a obedecer a 
vontade popular, expresada nos 
espazos de participación 
democrática que se articulen. Non 
só nos que existen na actualidade, 
empregarán ademais, o diálogo, 
argumentación, a escoita activa, o 
debate de ideas, tanto en campaña 
electoral como no exercicio das 
súas responsabilidades públicas; 
tamén promoverán as súas  
propostas. Comprométense tamén, 
a garantir a participación da 
cidadanía nas decisións 
relevantes, o que teñen un impacto 
significativo a nivel urbanístico, 
ambiental ou social. Así mesmo, 
impulsarán as iniciativas cidadás 
que se propoñen, a través dos 
mecanismos contemplados na 
legalidade vixente ou naqueles 
outros que se implemente no 

cinco minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
... sobre, pois, os usos e o futuro 
da fachada marítima  da Coruña. 
Deciamos neste salón de plenos 
que estabamos a favor desa 
consulta, mais tamén, pois, da 
manifestación que propoñían 
celebrar esta Comisión Aberta en  
Defensa do Común. 
 
Ademais, cabe sinalar, que 
agradecemos, bo, que a Marea 
Atlántica apoiase esta moción e 
asinase conxuntamente. Non 
podiamos esperar menos, xa que 
o propio código ético da Marea 
Atlántica di que os representantes 
da Marea Atlántica se 
comprometen a render contas 
periodicamente, de maneira 
presencial e virtual e a obedecer 
a vontade popular, expresada nos 
espazos de participación 
democrática que se articulen. Non 
só nos que existen na actualidade, 
empregarán ademais, o diálogo, 
argumentación, a escoita activa, o 
debate de ideas, tanto en 
campaña electoral como no 
exercicio das súas 
responsabilidades públicas; 
tamén promoverán as súas  
propostas. Comprométense 
tamén, a garantir a participación 
da cidadanía nas decisións 
relevantes, o que teñen un 
impacto significativo a nivel 
urbanístico, ambiental ou social. 
Así mesmo, impulsarán as 
iniciativas cidadás que se 
propoñen, a través dos 
mecanismos contemplados na 
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futuro.  
 
 
 
Polo tanto, pois, non 
contemplabamos que puidese 
acontecer outra cuestión. Si, que 
nos tería gustado, que o Partido 
Socialista, pois, tamén, asinara 
esta moción; máis, evidentemente 
na súa quenda, pois explicará 
porqué finalmente non o fai. E nós 
entendemos que a participación 
cidadá é un elemento fundamental 
da democracia, que non se pode 
delimitar, única e exclusivamente 
a exercerse cada certo tempo, 
senón un dereito da cidadanía  
para opinar e decidir, sobre os 
asuntos que lle competen na 
xestión municipal. A Coruña ten 
unha longa tradición na 
participación cidadá empezando, 
pois, na época posterior á 
ditadura, con ese regulamento de 
Participación Cidadá do ano 82. E 
ademais, tamén está desenvolta  
esta consulta cidadá, pois, en 
diferentes leis e, nós entendemos 
que o Goberno Municipal e esta 
Corporación, pois, debe apoiarse, 
precisamente na mobilización 
social e tamén, pois, na demanda 
do pobo da Coruña que quere esa 
devolución gratuíta dos terreos 
portuarios. E ademais, pois, 
entendemos que temos, que ten 
que aproveitar ese apoio, porque a 
verdade, non se dá en moitas 
ocasións e eu creo, que si, que é, 
pois, una elemento de forza 
importante diante, pois, da 
negociación con outros entes e 
que ten, pois,  irse  con esa 
demanda cidadá, pois, a esixir, 

legalidade vixente ou naqueles 
outros que se implemente no 
futuro.  
 
Polo tanto, pois, non 
contemplabamos que puidese 
acontecer outra cuestión. Si, que 
nos tería gustado, que o Partido 
Socialista, pois, tamén, asinara 
esta moción; máis, evidentemente 
na súa quenda, pois explicará 
porqué finalmente non o fai. E 
nós entendemos que a 
participación cidadá é un 
elemento fundamental da 
democracia, que non se pode 
delimitar, única e exclusivamente 
a exercerse cada certo tempo, 
senón un dereito da cidadanía  
para opinar e decidir, sobre os 
asuntos que lle competen na 
xestión municipal. A Coruña ten 
unha longa tradición na 
participación cidadá empezando, 
pois, na época posterior á 
ditadura, con ese regulamento de 
Participación Cidadá do ano 82. 
E ademais, tamén está desenvolta  
esta consulta cidadá, pois, en 
diferentes leis e, nós entendemos 
que o Goberno Municipal e esta 
Corporación, pois, debe apoiarse, 
precisamente na mobilización 
social e tamén, pois, na demanda 
do pobo da Coruña que quere esa 
devolución gratuíta dos terreos 
portuarios. E ademais, pois, 
entendemos que temos, que ten 
que aproveitar ese apoio, porque 
a verdade, non se dá en moitas 
ocasións e eu creo, que si, que é, 
pois, una elemento de forza 
importante diante, pois, da 
negociación con outros entes e 
que ten, pois,  irse  con esa 
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pois, esa devolución gratuíta da 
que temos falado en reiteradas 
ocasións neste Pleno.  
 
 
Non vou reiterar máis argumentos 
sobre o tema da fachada marítima, 
que temos dito xa, neste Pleno, o 
que importa  desta moción é o que 
ten haber coa consulta popular, 
con preguntarlle á  xente, con 
poñer as urnas, con que nos digan 
o que queren para o futuro da nosa 
cidade e, tamén, bueno, o que ten 
que ver coa manifestación. 
Simplemente, bueno, sinalar que 
si, que esperabamos do Partido 
Socialista, un apoio. O que xa 
esperabamos é que o Partido 
Popular, pois, non o apoiara, 
porque non son moito de poñer as 
urnas para consultar á xente.  
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas. 
 
Bueno, un saúdo, antes de 
comezar, á xente da Comisión 
Aberta pola Defensa do Común 
que está aquí, hoxe, connosco, no 
Pleno. Bueno, efectivamente, a 
moción, eu creo que é unha 
moción moi aberta, moi ampla. 
Entonces quería, si, facer unha 
pequena mención, a todos os 

demanda cidadá, pois, a esixir, 
pois, esa devolución gratuíta da 
que temos falado en reiteradas 
ocasións neste Pleno.  
 
Non vou reiterar máis argumentos 
sobre o tema da fachada 
marítima, que temos dito xa, neste 
Pleno, o que importa  desta 
moción é o que ten haber coa 
consulta popular, con 
preguntarlle á  xente, con poñer 
as urnas, con que nos digan o que 
queren para o futuro da nosa 
cidade e, tamén, bo, o que ten que 
ver coa manifestación. 
Simplemente, bueno, sinalar que 
si, que esperabamos do Partido 
Socialista, un apoio. O que xa 
esperabamos é que o Partido 
Popular, pois, non o apoiara, 
porque non son moito de poñer as 
urnas para consultar á xente.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas. 
 
Bo, un saúdo, antes de comezar, á 
xente da Comisión Aberta pola 
Defensa do Común que está aquí, 
hoxe, connosco, no Pleno. Bo, 
efectivamente, a moción, eu creo 
que é unha moción moi aberta, 
moi ampla. Enton quería, si, facer 
unha pequena mención, a todos os 
frontes que temos de loita e de 
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frontes que temos de loita e de 
reivindicación co Estado Central, 
que con esta cidade, por desgraza 
está funcionando, está traballando, 
como se fora unha inmobiliaria, 
co cárcere que, por outro lado, 
tamén conseguimos ese convenio 
para abrilo, despois de moitos 
anos de deterioro de inmoble e 
está pechado, coa Maestranza, cos 
terreos da Maestranza que, bueno, 
conseguimos parar, instando ao 
Ministerio de Defensa a que 
incluíra o informe de 
potencialidade ecolóxica na 
subasta, pois, conseguimos que a 
subasta quedara deserta e, por 
suposto, toda a cuestión dos 
peiraos que, como ben dicía, a 
señora Veira, pois, é unha 
cuestión que foi clave na nosa 
campaña e que está sendo clave 
no noso quefacer diario no noso 
Concello. Pero, ao mesmo tempo, 
tamén quería deixar en evidencia, 
o lastre que supoñen os convenios 
salvaxes do 2004 e o que supoñe a 
súa incorporación ao PXOM. E, 
bueno, aquí, que cada quen se 
faga consecuente dos seus actos. 
Bueno, como dicía, nós, dende o 
principio e eu me alegro, me 
alegro, de que estes Grupos, pois,  
se sumen, dalgunha maneira, a 
esta línea de traballo que levamos, 
na que levamos funcionando 
desde que chegamos ao Concello. 
Recordo aquela reunión coa 
Ministra, na que pouco despois de 
chegar ao Concello, na que estaba 
o propio Alcalde e aquela frase 
que dixo a Ministra, de que entre 
cero e cen hai un abanico moi 
amplo. Dixo aquelo, porque nós, 
loxicamente, reivindicabamos o 

reivindicación co Estado Central, 
que con esta cidade, por desgraza 
está funcionando, está 
traballando, como se fora unha 
inmobiliaria, co cárcere que, por 
outro lado, tamén conseguimos 
ese convenio para abrilo, despois 
de moitos anos de deterioro de 
inmoble e está pechado, coa 
Maestranza, cos terreos da 
Maestranza que, bo, conseguimos 
parar, instando ao Ministerio de 
Defensa a que incluíra o informe 
de potencialidade ecolóxica na 
subasta, pois, conseguimos que a 
subasta quedara deserta e, por 
suposto, toda a cuestión dos 
peiraos que, como ben dicía, a 
señora Veira, pois, é unha 
cuestión que foi clave na nosa 
campaña e que está sendo clave 
no noso quefacer diario no noso 
Concello. Pero, ao mesmo tempo, 
tamén quería deixar en evidencia, 
o lastre que supoñen os convenios 
salvaxes do 2004 e o que supoñe 
a súa incorporación ao PXOM. E, 
bo, aquí, que cada quen se faga 
consecuente dos seus actos. Bo, 
como dicía, nós, dende o 
principio e eu me alegro, me 
alegro, de que estes Grupos, pois, 
se sumen, dalgunha maneira, a 
esta línea de traballo que 
levamos, na que levamos 
funcionando desde que chegamos 
ao Concello. Recordo aquela 
reunión coa Ministra, na que 
pouco despois de chegar ao 
Concello, na que estaba o propio 
Alcalde e aquela frase que dixo a 
Ministra, de que entre cero e cen 
hai un abano moi amplo. Dixo 
aquelo, porque nós, loxicamente, 
reivindicabamos o cen. 
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cen. 
 
Pero bueno, ao memos tempo, hai 
que ser conscientes, como lles 
dicía, do lastre, dos 
condicionantes que hai, de que 
estamos falando de solos de 
dominio público portuario que son 
potestade de Portos do Estado e, 
bueno, non me vou a estender na 
cuestión da Solana e no proceso 
de anos de privatización do que o 
Partido Popular, pois, foi 
protagonista nalgúns dos seus 
pasos ou a vergoñenta actuación 
da Autoridade Portuaria e da súa 
compañeira, a señora Beatriz 
Mato e a súa rectificación no 
Consello de Administración da 
Autoridade Portuaria. Que bueno, 
finalmente, pois cambiou de 
criterio e acertou cando rectificou 
e se sumou ao voto que este 
concelleiro, pois, en 
representación do Goberno 
Municipal, fixera no Consello de 
Administración.  
 
 
Bueno, en calquera caso, non 
sabemos cal é o noso lugar. 
Vamos a negociar co Estado, 
apoiándonos e respetando, por 
suposto, a demanda cidadá, pero 
faremos o que sexa preciso para 
manter a titularidade  pública dos 
solos do borde litoral. Nós, o que 
pretendemos é abrir un proceso 
amplo e que protexa a titularidade 
pública dos terreos e, que fale de 
moitas cuestións ou que indague 
moitas cuestións. Na capacidade 
deses terrenos de respetar ou 
apoiarse na economía do mar e de 
conectar a cidade co mar, e 

 
 
Pero bo, ao memos tempo, hai 
que ser conscentes, como lles 
dicía, do lastre, dos 
condicionantes que hai, de que 
estamos falando de solos de 
dominio público portuario que 
son potestade de Portos do 
Estado e, bo, non me vou a 
estender na cuestión da Solana e 
no proceso de anos de 
privatización do que o Partido 
Popular, pois, foi protagonista 
nalgúns dos seus pasos ou  a 
vergoñenta actuación da 
Autoridade Portuaria e da súa 
compañeira, a señora Beatriz 
Mato e a súa rectificación no 
Consello de Administración da 
Autoridade Portuaria.  Que bo, 
finalmente, pois cambiou de 
criterio e acertou cando rectificou 
e se sumou ao voto que este 
concelleiro, pois, en 
representación do Goberno 
Municipal, fixera no Consello de 
Administración.  
 
Bo, en calquera caso, non 
sabemos cal é o noso lugar. Imos 
a negociar co Estado, 
apoiándonos e respetando, por 
suposto, a demanda cidadá, pero 
faremos o que sexa preciso para 
manter a titularidade  pública dos 
solos do borde litoral. Nós, o que 
pretendemos é abrir un proceso 
amplo e que protexa a 
titularidade pública dos terreos e, 
que fale de moitas cuestións ou 
que indague moitas cuestións. Na 
capacidade deses terrenos de 
respetar ou apoiarse na economía 
do mar e de conectar a cidade co 
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cambiar esa dinámica que leva a 
esta cidade, sufrindo durante 
décadas, pechandose con respecto 
ao mar, que resolva a mobilidade 
urbana e metropolitana, que 
contempla os espazos libres, tan 
necesarios para esta cidade ou a 
posibilidade, iso, que contemple a 
posibilidade de equipamentos 
simbólicos á altura do lugar e o 
seu significado e, bueno, en 
calquera caso, para o que estamos 
aquí, o que vamos a intentar é, 
que a cidade responda á seguinte 
pregunta ou ás seguintes 
preguntas, a través de unha ou 
máis preguntas, pero que responda 
ao seguinte desafío., como 
queremos que sexa a Coruña dos 
próximos séculos. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
El Partido Socialista está de 
acuerdo en lo substancial, con la 
moción que presenta tanto el 
Bloque Nacionalista Galego, 
como Marea Atlántica; que la 
ciudad opine sobre la modalidad  
de desafección del suelo portuario 
por la construcción del Puerto 
Exterior en Punta Langosteira y 
que sea su opinión la que dirija y 
proyecte la mayor transformación 
urbanística de nuestra historia, 

mar, e cambiar esa dinámica que 
leva a esta cidade, sufrindo 
durante décadas, pechandose con 
respecto ao mar, que resolva a 
mobilidade urbana e 
metropolitana, que contempla os 
espazos libres, tan necesarios 
para esta cidade ou a 
posibilidade, iso, que contemple a 
posibilidade de equipamentos 
simbólicos á altura do lugar e o 
seu significado e, bo, en calquera 
caso, para o que estamos aquí, o 
que vamos a intentar é, que a 
cidade responda á seguinte 
pregunta ou ás seguintes 
preguntas, a través de unha ou 
máis preguntas, pero que 
responda ao seguinte desafío, 
como queremos que sexa a 
Coruña dos próximos séculos. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
O Partido Socialista está de 
acordo no substancial, coa 
moción que presenta tanto o 
Bloque Nacionalista Galego, 
como Marea Atlántica; que a 
cidade opine sobre a modalidade 
de desafección do chan portuario 
pola construción do Porto 
Exterior en Punta Langosteira e 
que sexa a súa opinión a que 
dirixa e proxecte a maior 
transformación urbanística da 
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forma parte del posicionamiento 
político socialista. Dicho  lo cual, 
también pensamos, que como 
organización política no podemos 
eludir nuestra responsabilidad y 
apoyar el planteamiento de 
consulta popular, en cuanto a lo 
que la pregunta se refiere, que a 
nuestro criterio, su diseño 
generaría frustación ciudadana en 
los procesos políticos más 
estratégicos de la ciudad. 
 
Las Administraciones Públicas 
han de ser garantes de la 
legislación vigente y su 
credibilidad pasa por el 
compromiso riguroso en su 
cumplimiento. Asimismo, han de 
ser creibles y confiables en su 
relación entre ellas, desde la 
legítima discrepancia, porque, en 
este caso, hay mucho en juego. 
Nada más y nada menos que el 
futuro de la ciudad.  
 
La pregunta, así planteada, induce 
a una respuesta única, que llevaría 
a un resultado que podría 
provocar serias dificultades en los 
procesos de negociación actuales, 
pero que sin duda, traerá demoras 
de imprevisible desenlace, para la 
puesta en marcha de un proyecto 
estratégico, tan importante para la 
ciudad. Cualquier consulta 
popular, aún siendo no vinculante, 
debe de estar, como mínimo, 
inspirada en el principio de la 
neutralidad. 
 
El Puerto Exterior fue impulsado 
por nosotros, por los coruñeses, 
para conjurar el peligro cierto de 
otro naufragio petrolero en la 

nosa historia, forma parte do 
posicionamento político 
socialista. Dito  o cal, tamén 
pensamos, que como organización 
política non podemos eludir a 
nosa responsabilidade e apoiar a 
proposta de consulta popular, en 
canto ao que a pregunta se refire, 
que ao noso criterio, o seu deseño 
xeraría frustación cidadá nos 
procesos políticos máis 
estratéxicos da cidade. 
 
As Administracións Públicas han 
de ser garantes da lexislación 
vixente e a súa credibilidade pasa 
polo compromiso rigoroso no seu 
cumprimento. Así mesmo, han de 
ser creibles e confiables na súa 
relación entre elas, desde a 
lexítima discrepancia, porque, 
neste caso, hai moito en xogo. Nin 
máis nin menos que o futuro da 
cidade.  
 
 
A pregunta, así exposta, induce a 
unha resposta única, que levaría 
a un resultado que podería 
provocar serias dificultades nos 
procesos de negociación actuais, 
pero que sen dúbida, traerá 
demoras de imprevisible 
desenlace, para a posta en 
marcha dun proxecto estratéxico, 
tan importante para a cidade. 
Calquera consulta popular, aún 
sendo non vinculante, debe de 
estar, como mínimo, inspirada no 
principio da neutralidade. 
 
O Porto Exterior foi impulsado 
por nós, polos coruñeses, para 
conxurar o perigo certo doutro 
naufraxio petroleiro na cidade. 
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ciudad. Pensamos que los 
compromisos adquiridos en su día 
son hoy evaluables. Por eso, 
somos firmes defensores de que el 
gobierno municipal, junto con los 
demás grupos de la Corporación, 
se centren en modificar el actual 
convenio de 2004, de manera que 
se garantice para el futuro, una 
continuidad en el modelo de 
gestión decidido, generando así, 
en todo el proceso, la necesaria 
confianza y seguridad jurídica. La 
intensidad de los cambios 
producidos en España en estos 
años y todo lo sucedido en el 
orden social, económico y político 
justifica  y mucho, estas 
modificaciones. Proponemos 
luchar por un consorcio público, 
liderado por el Ayuntamiento, que 
garantice el interés general y dé 
fortaleza necesaria a tan maño 
proceso transformador. 
Tendremos a nuestro alcance una 
actuación urbanística que dote a 
La Coruña de nuevos espacios 
para la movilidad, espacios 
educativos y universitarios, 
sanitarios asistenciales y de 
investigación. Nuevos usos 
sociales, deportivos, de ocio, 
posibles sedes institucionales y, 
por supuesto, amplias zonas 
verdes y azules. Azules, porque la 
lámina del océano fusionada con 
la ciudad, creará nuevas 
oportunidades al alcance de muy 
pocas ciudades en el mundo.  
 
Hágamos esto bien, señor Alcalde, 
nuestra (...) seguramente, que 
consideramos que la defensa de 
los intereses de la ciudad, ha de 
fortalecer la legitimidad de las 

Pensamos que os compromisos 
adquiridos no seu día son hoxe 
avaliables. Por iso, somos firmes 
defensores de que o goberno 
municipal, xunto cos demais 
grupos da Corporación, céntrense 
en modificar o actual convenio de 
2004, de maneira que se garanta 
para o futuro, unha continuidade 
no modelo de xestión decidido, 
xerando así, en todo o proceso, a 
necesaria confianza e seguridade 
xurídica. A intensidade dos 
cambios producidos en España 
nestes anos e todo o sucedido na 
orde social, económico e político 
xustifica  e moito, estas 
modificacións. Propoñemos loitar 
por un consorcio público, 
liderado polo Concello, que 
garanta o interese xeral e dea 
fortaleza necesaria a tan maño 
proceso transformador. Teremos 
ao noso alcance unha actuación 
urbanística que dote á Coruña de 
novos espazos para a mobilidade, 
espazos educativos e 
universitarios, sanitarios 
asistenciais e de investigación. 
Novos usos sociais, deportivos, de 
lecer, posibles sedes institucionais 
e, por suposto, amplas zonas 
verdes e azuis. Azuis, porque a 
lámina do océano fusionada coa 
cidade, creará  novas 
oportunidades ao alcance de moi 
poucas cidades no mundo.  
 
 
 
Hágamos isto ben, señor Alcalde, 
a nosa (...), seguramente, que 
consideramos que a defensa dos 
intereses da cidade, ha de 
fortalecer a lexitimidade das 
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instituciones y permitir, al mismo 
tiempo, canalizar las ilusiones de 
los ciudadanos,  pero evitando 
frustaciones innecesarias, fruto de 
propuestas que minarían nuestra 
credibilidad como ciudad y con 
ello, nuestra capacidad de 
interlocución, presente y futura. 
 
Termino, los socialistas pensamos 
que hay espacio y tiempo para 
consensuar una consulta popular, 
que fortalezca los intereses de la 
ciudad y que nos ayude a 
posicionarnos sólidamente frente 
al Estado, actual poseedor de los 
derechos sobre el Puerto y que 
refuerce la legitimidad de nuestros 
negociadores, en este caso, el 
Gobierno Municipal. Es  este un 
proceso que merecería una mayor 
reflexión Y, sobre todo, el mayor 
consenso posible, toda vez que lo 
que se promueva determinará y 
mucho, mejorar nuestras opciones 
futuras, sobre una de las 
principales encrucijadas en las que 
se ha visto nuestra ciudad en su 
historia. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, antes de nada me gustaría 
decirle... Bueno, buenas tardes a 
todos. Decirle al señor Varela que 

institucións e permitir, ao mesmo 
tempo, canalizar as ilusións dos 
cidadáns,  pero evitando 
frustracións innecesarias, froito 
de propostas que minarían a nosa 
credibilidade como cidade e con 
iso, nosa capacidade de 
interlocución, presente e futura. 
 
Termino, os socialistas pensamos 
que hai espazo e tempo para 
acordar unha consulta popular, 
que fortaleza os intereses da 
cidade e que nos axude a 
situarnos solidamente fronte ao 
Estado, actual posuidor dos 
dereitos sobre o Porto e que 
reforce a lexitimidade dos nosos 
negociadores, neste caso, o 
Goberno Municipal. É  este un 
proceso que merecería unha 
maior reflexión E, sobre todo, o 
maior consenso posible, tendo en 
conta que o que se promova 
determinará e moito, mellorar as 
nosas opcións futuras, sobre unha 
das principais encrucilladas nas 
que se viu a nosa cidade na súa 
historia. 
  
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si. Moitas grazas. 
 
Bo, antes de nada me gustaría 
dicirlle... Bo, boas tardes a todos. 
Dicirlle ao señor Varela que 
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¡ojalá! tenga la misma agilidad 
con todas las licencias que con la 
de la Universidad Calvo Sotelo, 
para la residencia, porque, bueno, 
desde luego, antes de modificar el 
Plan General, ya tienen la 
licencia, incluso están empezando 
la obra. Ahora, que ya lo saben, 
no sé que va a hacer. 
 
Bueno, decirle que en cuanto a la 
moción, incluye la cárcel. La 
cárcel es un tema que ya está en el 
juzgado. El partido político que 
peleó por la gratuidad de la cárcel, 
quiero recordarlo una vez más, fue 
el Partido Popular, que fue el que 
se enfrentó a su administración 
amiga, como dicen ustedes. Lo 
recurrimos y, bueno, será lo que 
digan los juzgados, con lo cual, es 
absurdo pedir la gratuidad o no, 
porque eso va a ser un tema que lo 
decida un juez. 
 
No voy a entrar en los 
antecedentes o no, de la fachada 
marítima, porque ya se debatieron 
en el Pleno de enero y, bueno y, 
bueno, yo creo que ya, sobra. Yo 
creo que hay que centrarse en la 
moción. La moción es un brindis 
al sol. Es una trampa y un engaño 
por parte de la Marea. Y lo digo 
así de claro. En Pleno del 3 de 
enero se aprobaron tres mociones; 
la más votada acordó instar a la 
paralización de la subasta, algo 
que ya ha hecho la Autoridad 
Portuaria y a negociar la 
titularidad de los terrenos por 
parte del Ayuntamiento, la 
Autoridad Portuaria y a negociar 
la titularidad de los terrenos por 
parte del Ayuntamiento, la 

oxalá! teña a mesma axilidade 
con todas as licenzas que coa da 
Universidade Calvo Sotelo, para 
a residencia, porque, bo, desde 
logo, antes de modificar o Plan 
Xeral, xa teñen a licenza, mesmo 
están a empezar a obra. Agora, 
que xa o saben, non sei que vai 
facer. 
 
Bo, dicirlle que en canto á 
moción, inclúe o cárcere. O 
cárcere é un tema que xa está no 
xulgado. O partido político que 
pelexou pola gratuidade do 
cárcere, quero lembralo unha vez 
máis, foi o Partido Popular, que 
foi o que se enfrontou a sua 
administración amiga, como din 
vostedes. Recorrémolo e, bo, será 
o que digan os xulgados, co cal, é 
absurdo pedir a gratuidade ou 
non, porque iso vai ser un tema 
que o decida un xuíz. 
 
Non vou entrar nos antecedentes 
ou non, da fachada marítima, 
porque xa se debateron no Pleno 
de xaneiro e, bo e, bo, eu creo que 
xa, sobra. Eu creo que hai que 
centrarse na moción. A moción é 
un brinde ao sol. É unha trampa e 
un engano por parte da Marea. E 
dígoo así de claro. En Pleno do 3 
de xaneiro aprobáronse tres 
mocións; a máis votada acordou 
instar á paralización da poxa, 
algo que xa fixo a Autoridade 
Portuaria e a negociar a 
titularidade dos terreos por parte 
do Concello, a Autoridade 
Portuaria e a negociar a 
titularidade dos terreos por parte 
do Concello, a Autoridade 
Portuaria e Portos do Estado. 
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Autoridad Portuaria y Puertos del 
Estado. Pues, algo que ya se está 
haciendo también.  
 
Después del Pleno de enero, lo 
único que hizo el señor Ferreiro 
fue jugar a las cartas. Le mandó 
las tres mociones aprobadas, 
bueno, suponemos que las tres, al 
Presidente de la Xunta de Galicia. 
Así no se solucionan los 
problemas, desde luego.  
 
Nosotros llamamos al Presidente 
de Puertos del Estado que accedió 
a negociar una solución 
alternativa, enseguida vino a 
Coruña, a mantener una reunión a 
tres bandas. La Autoridad 
Portuaria suspendió, como ya he 
dicho, la subasta, otros seis meses 
más, para poder llegar a un 
acuerdo sobre la fachada 
marítima, y usted, señor Ferreiro, 
se comprometió a elaborar unos 
informes, los informes oportunos, 
jurídicos y de usos, para poder 
negociar. Que esta misma mañana 
nos dijo que nos iba a pasar al 
resto de Grupos  y tal. Con lo 
cual, estos informes todavía se 
están elaborando, todavía se está 
elaborando un informe sobre la 
consulta. ¿Qué están votando y 
que están firmando aquí, de la 
pregunta que esta misma mañana 
nos dijo que no era competencia, 
que al final, el Estado nos iba a 
decir que no era una competencia 
municipal? O sea, aquí vamos a 
aprobar una moción, van a 
aprobar una moción. Nosotros no 
vamos a engañar a nadie. 
Nosotros vamos a votar en contra, 
porque nos parece un engaño.  

Pois, algo que xa se está facendo 
tamén.  
 
 
Despois do Pleno de xaneiro, o 
único que fixo o señor Ferreiro 
foi xogar ás cartas. Mandoulle as 
tres mocións aprobadas, bo, 
supoñemos que as tres, ao 
Presidente da Xunta de Galicia. 
Así non se solucionan os 
problemas, desde logo.  
 
Nós chamamos ao Presidente de 
Portos do Estado que accedeu a 
negociar unha solución 
alternativa, enseguida veu a 
Coruña, a manter unha reunión a 
tres bandas. A Autoridade 
Portuaria suspendeu, como xa 
dixen, a poxa, outros seis meses 
máis, para poder chegar a un 
acordo sobre a fachada marítima, 
e vostede, señor Ferreiro, 
comprometeuse a elaborar uns 
informes, os informes oportunos, 
xurídicos e de usos, para poder 
negociar. Que esta mesma mañá 
díxonos que nos ía a pasar ao 
resto de Grupos  e tal. Co cal, 
estes informes aínda se están 
elaborando, aínda se está 
elaborando un informe sobre a 
consulta. Que están a votar e que 
están a asinar aquí, da pregunta 
que esta mesma mañá díxonos 
que non era competencia, que ao 
final, o Estado ía dicir que non 
era unha competencia municipal? 
Ou sexa, aquí imos aprobar unha 
moción, van aprobar unha 
moción. Nós non imos enganar a 
ninguén. Nós imos votar en 
contra, porque nos parece un 
engano.  
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Esta pregunta... y además, ya han 
hecho la trampa. Muy bien hecha, 
porque pone... La cambiaron con 
respecto a la que tenía el BNG, 
previo dictamen. Vamos a ver, la 
consulta popular incluirá, cando 
menos, unha pregunta, previo 
ditame de axuste á legalidade, en 
relación coas competencias 
municipais, porque ya saben que 
no  es una competencia municipal, 
la gratuidad, porque no depende 
solamente del Ayuntamiento. 
Entonces, al final, va a haber otra 
administración que nos diga, que 
no se puede hacer esta consulta.  
 
Es un engaño, yo creo que aquí lo 
que se trata es buscar el mejor 
uso, la mejor negociación 
consensuada. Esta mañana, lo que 
hablamos en la Comisión de 
Portavoces. Nuestro Grupo, desde 
luego, está dispuesto a negociar y 
yo creo que, si hay acuerdo entre 
los Grupos Municipales, es mucho 
más fácil la negociación con el 
resto de administraciones; no se 
puede estar tomando el pelo a los 
ciudadanos. 
 
Usted mismo, después de la 
reunión con Puertos del Estado, 
dijo que iba a pagar 1.400.000 
euros por la Solana y que iba a 
compatibilizar el uso público de 
los terrenos con la financiación 
del Puerto Exterior, que entendían 
que eso era su responsabilidad y 
nosotros ahí le apoyamos. Hay 
que negociar, no hay que tomar el 
pelo. 
 
Y una última cosa, pues, ya que sí 

 
Esta pregunta... e ademais, xa 
fixeron a trampa. Moi ben feita, 
porque pon... Cambiárona con 
respecto á que tiña o BNG, previo 
ditame. Imos ver, a consulta 
popular incluirá, cando menos, 
unha pregunta, previo ditame de 
axuste á legalidade, en relación 
coas competencias municipais, 
porque xa saben que non  é unha 
competencia municipal, a 
gratuidade, porque non depende 
soamente do Concello. Entón, ao 
final, vai haber outra 
administración que nos diga, que 
non se pode facer esta consulta.  
 
É un engano, eu creo que aquí o 
que se trata é buscar o mellor 
uso, a mellor negociación 
consensuada. Esta mañá, o que 
falamos na Comisión de 
Portavoces. O noso Grupo, desde 
logo, está disposto a negociar e 
eu creo que, se hai acordo entre 
os Grupos Municipais, é moito 
máis fácil a negociación co resto 
de administracións; non se pode 
estar a tomar o pelo aos 
cidadáns. 
 
Vostede mesmo, despois da 
reunión con Portos do Estado, 
dixo que ía pagar 1.400.000 euros 
pola Solana e que ía 
compatibilizar o uso público dos 
terreos co financiamento do Porto 
Exterior, que entendían que iso 
era a súa responsabilidade e nós 
aí apoiámoslle.Hai que negociar, 
non hai que tomar o pelo. 
 
 
E unha última cousa, pois, xa que 
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pretenden hacer esa consulta y, la 
van a hacer, ¡no sé cómo! 
pregunten también, a los 
ciudadanos,  porque claro, quiere 
usted que esto sea gratis, ¿quién 
va a decir que  no? Todo el mundo 
va a decir que sí, lógicamente. 
Pregúnteles también ¿Quieren que 
el Alcalde, Xulio Ferreiro, le baje 
los impuestos? Eso es una 
competencia municipal, los 
impuestos municipales, pues, 
seguramente que también le van a 
decir que sí.  
 
Y luego, otra cuestión, ya, para 
terminar. También nos gustaría 
que cumplan el resto de las 
mociones, porque algunas, vemos 
que tienen mucho interés, pero en 
otras, aun sabiendo que no las van 
a cumplir, pero las van a aprobar, 
le pedimos que tenga el mismo 
interés en el resto de las 
mociones.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Procedemos ahora á votación da 
moción. 
 
Votación de la moción conjunta 
de los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) y Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 
conjunta presentada por los 
Grupos Municipales de Marea 

si pretenden facer esa consulta e, 
vana a facer, non sei como!, 
pregunten tamén, aos cidadáns,  
porque claro, quere vostede que 
isto sexa gratis, quen vai dicir que  
non? Todo o mundo vai dicir que 
si, loxicamente. Pregúntelles 
tamén. Queren que o Alcalde, 
Xulio Ferreiro báixelle os 
impostos? Iso é unha competencia 
municipal, os impostos 
municipais, pois, seguramente 
que tamén lle van a dicir que si.  
 
 
E logo, outra cuestión, xa, para 
terminar. Tamén nos gustaría que 
cumpran o resto das mocións, 
porque algunhas vemos que teñen 
moito interese, pero noutras, 
aínda sabendo que non as van a 
cumprir, pero van aprobar, 
pedímoslle que teña o mesmo 
interese no resto das mocións.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Procedemos ahora á votación da 
moción. 
 
Votación da moción conxunta 
dos Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) e Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a moción 
conxunta presentada polos 
Grupos Municipais de Marea 
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Atlántica (MA) y 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 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1  
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobada a 
moción. 
 
43 – Moción sobre sobre una 
manifestación en apoyo de las 
reivindicaciones de la Comisión 
Abierta en Defensa de lo común 
y la celebración de una Consulta 
Popular para conocer la opinión 
de la ciudadanía sobre esas 
reivindicaciones. 
 

Acuerdo 
 
1. Apoyar la manifestación, 
invitando a la ciudadanía a 
participar en la misma, convocada 
para el 7 de mayo por la Comisión 

Atlántica (MA) e 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 abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1  
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobada a 
moción 
 
43 – Moción sobre unha 
manifestación en apoio das 
reivindicacións da Comisión 
Aberta en Defensa do Común e a 
celebración dunha Consulta 
Popular para coñecer a opinión 
da cidadanía sobre esas 
reivindicacións. 
 

Acordo 
 

1. Apoiar a manifestación, 
convidando á cidadanía a      
participar na mesma, convocada 
para o 7 de maio pola Comisión        
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Abierta en Defensa de lo común 
(que cuenta con el apoyo de más 
de 60 entidades), bajo el lema: 
"Devolución gratuita de la Solana 
y Hotel Finisterre, todos los 
muelles, cárcel y terrenos de O 
Campo de A Estrada. No a la 
venta y privatización de la 
fachada marítima. Basta ya de 
especulación". La Alcaldía 
publicará un Bando y el gobierno 
municipal colaborará en la 
difusión de esta convocatoria para 
el éxito de la misma. 
 
2. Proseguir el procedimiento 
de Consulta Popular (expediente 
ya iniciado el pasado 27 de 
febrero por la Alcaldía), según el 
artículo 10 del Reglamento 
Orgánico de Participación 
Ciudadana (ROPC) y el artículo 
257 de la Ley 5/1997 de la 
Administración Local de Galicia. 
A tal efecto, en el plazo más breve 
posible, se someterá al Pleno 
ordinario en su parte resolutiva un 
punto separado en su Orden del 
día con el objeto de que se debata 
y apruebe, si procede, esta 
Consulta Popular. 
 
3. La Consulta Popular 
incluirá cuando menos una 
pregunta, previo dictamen de 
ajuste a la legalidad en relación 
con las competencias municipales, 
con posible respuesta afirmativa 
(sí), negativa (no) o en blanco, 
sobre la siguiente cuestión: 
 
Está usted de acuerdo con la 
devolución gratuita al 
ayuntamiento de A Coruña para 
uso público de La Solana y Hotel 

Aberta en Defensa do Común 
(que conta co apoio de máis de 60 
entidades), baixo o lema: 
"Devolución gratuíta da Solana e 
Hotel Finisterre, todos os peiraos, 
cárcere e terreos do Campo da 
Estrada. Non á venda e    
privatización da fachada 
marítima. Basta xa de 
especulación". A Alcaldía 
publicará un Bando e o goberno 
municipal colaborará na difusión 
desta convocatoria para o éxito 
da mesma. 
 
2. Proseguir o procedemento 
de Consulta Popular (expediente 
xa iniciado o pasado 27 de 
febreiro pola Alcaldía), segundo o 
artigo 10 do Regulamento 
Orgánico de Participación 
Cidadá (ROPC) e o artigo 257 da 
Lei 5/1997 da Administración 
Local de Galicia. A tal efecto, no 
prazo máis breve posíbel, 
someterase ao Pleno Ordinario 
na súa parte resolutiva un punto 
separado na súa Orde do día co 
obxecto de que se debata e 
aprobe, se procede, esta Consulta 
Popular. 
 
3. A Consulta Popular 
incluirá cando menos unha 
pregunta, previo ditame de axuste 
á legalidade en relación coas 
competencias municipais, con 
posíbel resposta afirmativa (si), 
negativa (non) ou en branco, 
sobre a seguinte cuestión: 
 
Está vostede de acordo coa 
devolución gratuíta ao concello 
da Coruña para uso público de La 
Solana e Hotel Finisterre, cando 
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Finisterre, cuando acabe la 
concesión en 2027, de todos los 
terrenos portuarios a desafectar, 
de la cárcel y de los terrenos del 
Campo de A Estrada y que el 
Estado asuma el coste íntegro y 
las deudas de la construcción del 
puerto exterior de Punta 
Langosteira y sus conexiones. 
 
El gobierno municipal tendrá en 
cuenta el resultado de esta 
consulta popular en sus 
relaciones, acuerdos o convenios 
con las distintas administraciones 
públicas. 
 
4. Instar al alcalde para que, 
una vez aprobado este acuerdo por 
el Pleno, traslade el debate a la 
Comisión de Portavoces para 
conseguir los apoyos necesarios y 
ajustar la consulta a la legislación 
vigente (fecha de la convocatoria, 
plazos para su publicidad, etc.). 
 
 
5. Instar al alcalde para que, 
de acuerdo al apartado 3.a del 
Artículo 257, de la Sección 4. 
Consultas populares, del Capitulo 
5º. De la información y 
participación ciudadana, de la Ley 
5/1997 de la Administración 
Local de Galicia, de traslado de la 
decisión del Pleno municipal a la 
Xunta de Galicia para completar 
el procedimiento de acuerdo a los 
apartados 3.b y siguientes del 
citado artículo. 
 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 

acabe a concesión en 2027, de 
todos os terreos portuarios a 
desafectar, do cárcere e dos 
terreos do Campo da Estrada e 
que o Estado asuma o custo 
íntegro e as débedas da 
construción do porto exterior de 
Punta Langosteira e as súas 
conexións. 
 
O goberno municipal terá en 
conta o resultado desta consulta 
popular nas súas relacións, 
acordos ou convenios coas 
distintas administracións 
públicas. 
 
4. Instar ao alcalde para que, 
unha vez aprobado este acordo 
polo Pleno, traslade o debate á 
Comisión de Voceiros para 
acadar os apoios necesarios e 
axustar a consulta á lexislación 
vixente (data da convocatoria, 
prazos para a súa publicidade, 
etc.). 
 
5. Instar ao alcalde para que, 
de acordo ao apartado 3.a do 
Artigo 257, da Sección 4. 
Consultas populares, do Capitulo 
5º. Da información e 
participación cidadá, da Lei 
5/1997 da Administración Local 
de Galicia, dea traslado da 
decisión do Pleno municipal á 
Xunta de Galicia para completar 
o procedemento de acordo aos 
apartados 3.b e seguintes do 
citado artigo. 
 
 
Mocións  do Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
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Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Seguinte moción do Partido 
Socialista PSOE, relativa ao 
apoio, reivindicacións e peticións 
do persoal da prisión de Teixeiro. 
 
Ten a palabra a señora Barcón. 
 
Primera.- Moción sobre el 
apoyo a las reivindicaciones  y 
peticiones del personal de la 
prisión de Teixeiro. 
 

Intervenciones 
 
Sra. Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
El Grupo Municipal Socialista, 
tras escuchar las demandas de los 
trabajadores y trabajadoras de la 
prisión de Teixeiro presenta la 
siguiente moción para su 
aprobación en Pleno. 
 
1) El Pleno insta a la Secretaría 
General de Instituciones 
Penitenciarias a atender las 
demandas… 
 
A las diecinueve horas y doce 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el Excmo. Señor 
Alcalde y lo sustituye la señora 
García Gómez. 
 
…del personal del Centro 
Penitenciario de Teixeiro, dotando 
la plantilla de manera adecuada, 
cubriendo las plazas de la RPT a 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Seguinte moción do Partido 
Socialista PSOE, relativa ao 
apoio, reivindicacións e peticións 
do persoal da prisión de Teixeiro. 
 
Ten a palabra a señora Barcón. 
 
Primeira.- Moción sobre o apoio 
ás reivindicacións  e peticións do 
persoal da prisión de Teixeiro. 
 
 
Intervencións 
 
Sra. Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
O Grupo Municipal Socialista, 
tras escoitar as demandas dos 
traballadores e traballadoras da 
prisión de Teixeiro presenta a 
seguinte moción para a súa 
aprobación en Pleno. 
 
1) O Pleno insta á Secretaría 
Xeral de Institucións 
Penitenciarias a atender as 
demandas…  
 
Ás dezanove horas e doce 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o Excmo. Señor Alcalde 
e substitúeo a señora García 
Gómez. 
 
…do persoal do Centro 
Penitenciario de Teixeiro, 
dotando o cadro de persoal de 
maneira adecuada, cubrindo as 
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través de los concursos u 
oposiciones pertinentes y, de 
manera inmediata, paliando el 
déficit mediando la adscripción de 
personal interino, en prácticas, 
comisiones de servicios u otros 
mecanismos posibles para poner 
fin a esta situación de precariedad. 
 
 
2) El Pleno insta a la Secretaria 
General de Instituciones 
Penitenciarias a atender las 
demandas del personal del Centro 
Penitenciario de Teixeiro, dotando 
del personal sanitario y social 
preciso para garantizar los 
programas de prevención y 
atención sanitaria que precisan los 
internos y la prevención e 
intervención social que exige esta 
población. 
 
A las diecinueve horas y trece 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Lorenzo 
Torres. 
 
3) El Pleno insta a la Secretaría 
General de Instituciones 
Penitenciarias a dimensionar de 
manera adecuada la capacidad de 
los centros penitenciarios, en 
concreto el de Teixeiro, tanto 
numéricamente como atendiendo 
a las características y necesidades 
de la población reclusa, para 
garantizar las condiciones de 
trabajo del personal y la 
posibilidad de alcanzar el objetivo 
de reinserción social en que se 
basa nuestro sistema 
penitenciario. 
 
Presidencia 

prazas da RPT a través dos 
concursos ou oposicións 
pertinentes e, de maneira 
inmediata, paliando o déficit 
mediando a adscrición de persoal 
interino, en prácticas, comisións 
de servizos ou outros mecanismos 
posibles para poñer fin a esta 
situación de precariedade. 
 
2) O Pleno insta á Secretaria 
Xeral de Institucións 
Penitenciarias a atender as 
demandas do persoal do Centro 
Penitenciario de Teixeiro, 
dotando do persoal sanitario e 
social preciso para garantir os 
programas de prevención e 
atención sanitaria que precisan os 
internos e a prevención e 
intervención social que esixe esta 
poboación. 
 
Ás dezanove horas e trece 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
3) O Pleno insta á      
Secretaría Xeral de Institucións 
Penitenciarias a dimensionar de     
maneira adecuada a capacidade 
dos centros penitenciarios, en 
concreto     o de Teixeiro, tanto 
numericamente como atendendo 
ás características e necesidades    
da poboación recluída, para 
garantir as condicións de     
traballo do persoal e a 
posibilidade de alcanzar o 
obxectivo de reinserción social en 
que se basea o noso sistema 
penitenciario. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas. 
 
Procedemos, entón, a ler a parte 
expositiva. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias. 
 
Bueno, presentamos esta moción a 
petición de los compañeros y 
compañeras del Sindicato UGT 
del Centro Penitenciario de 
Teixeiro. Presentamos, basado en 
una petición que ellos han elevado 
a la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. Una 
petición que han elevado 
preocupados, por una parte, por 
las situaciones que se han dado en 
el último año en el centro 
penitenciario. Algunas situaciones 
de inseguridad, de dificultades, de 
peleas masivas, que han tenido 
mucho eco mediático y 
evidentemente, que derivan en 
cierta sensación de inseguridad 
por parte del personal, pero 
preocupados también, por el 
déficit que hay de otro tipo de 
personal y que  ellos creen que 
está impidiendo, pues, que se 
lleve a cabo el objetivo final que 
tiene nuestros sistema 
penitenciario, que es el de la 
reinserción social.  
 
Les voy a poner un ejemplo, que 
lo van a entender enseguida. En 
Teixeiro, en estos momentos, hay 
casi 1.400 reclusos, 1.400 
personas internas. La capacidad 
para la que está prevista la prisión 
es de 1.100, no llegaba a 1.100. El 

 
Moitas grazas. 
 
Procedemos, entón, a ler a parte 
expositiva. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas. 
 
Bo, presentamos esta moción a 
petición dos compañeiros e 
compañeiras do Sindicato UXT do 
Centro Penitenciario de Teixeiro. 
Presentamos, baseado nunha 
petición que eles elevaron á 
Secretaría Xeral de Institucións 
Penitenciarias. Unha petición que 
elevaron preocupados, por unha 
banda, polas situacións que se 
deron no último ano no centro 
penal. Algunhas situacións de 
inseguridade, de dificultades, de 
pelexas masivas, que tiveron 
moito eco mediático e 
evidentemente, que derivan en 
certa sensación de inseguridade 
por parte do persoal, pero 
preocupados tamén, polo déficit 
que hai doutro tipo de persoal e 
que  eles cren que está a impedir, 
pois, que leve a cabo o obxectivo 
final que ten os nosos sistema 
penitenciario, que é o da 
reinserción social.  
 
 
 
Vou poñer un exemplo que o van 
a entender enseguida. En 
Teixeiro, nestes momentos, hai 
case 1.400 reclusos, 1.400 
persoas internas. A capacidade 
para a que está prevista a prisión 
é de 1.100, non chegaba a 1.100. 
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año pasado casi había 1.800 
personas como población reclusa 
y había dos médicos para todo el 
año, para todos los turnos. 
 
Es decir, esto impedía 
absolutamente, cualquier labor de 
prevención, cualquier labor de 
atención sanitaria, en unas 
condiciones eficaces. Lo mismo 
se puede decir del personal, de las 
trabajadoras sociales, de los 
trabajadores sociales, del personal 
que tiene que trabajar en 
prevención, en ayuda y en intentar 
conseguir que ese objetivo en el 
que todos hemos basado el 
sistema penitenciario, que es el de 
la reinserción social, sea real, 
porque sino, lo que haremos será 
tener a más de 1.000 personas allí 
recluidas, pero, desde luego, 
estaremos rindiéndonos y, desde 
luego,  no estaremos trabajando 
para que esa reinserción sea 
posible. 
 
Quienes allí trabajan, obviamente, 
están preocupados por su 
seguridad; les gustaría que se 
completasen los medios y del 
personal que se recoge en la RPT, 
pero están preocupados, también, 
por esa visión  que cree que un 
centro penitenciario es solamente 
donde están recluidos y sin 
esperanza alguna. Quieren que se 
dote adecuadamente, insisto, de 
ese personal, bueno, pues de las 
dotaciones y de los servicios de 
sanidad, de las dotaciones y de los 
servicios que generan actividades, 
actividades culturales  y, desde 
luego, del ámbito social, que 
tienen que trabajar con la 

O ano pasado case había 1.800 
persoas como poboación reclusa 
e había dous médicos para todo o 
ano, para todas as quendas. 
 
É dicir, isto impedía 
absolutamente, calquera labor de 
prevención, calquera labor de 
atención sanitaria, nunhas 
condicións eficaces. O mesmo 
pódese dicir do persoal, das 
traballadoras sociais, dos 
traballadores sociais, do persoal 
que ten que traballar en 
prevención, en axuda e en tentar 
conseguir que ese obxectivo no 
que todos baseamos o sistema 
penitenciario, que é o da 
reinserción social, sexa real, 
porque senón, o que faremos será 
ter a máis de 1.000 persoas alí 
recluídas, pero, desde logo, 
estaremos a nos render e, desde 
logo,  non estaremos a traballar 
para que esa reinserción sexa 
posible. 
 
Quen alí traballan, obviamente, 
están preocupados pola súa 
seguridade; gustaríalles que se 
completasen os medios e do 
persoal que se recolle na RPT, 
pero están preocupados, tamén,  
por esa visión que cre que un 
centro penal é soamente onde 
están recluídos e sen esperanza 
algunha. Queren que se dote 
adecuadamente, insisto, dese 
persoal, bo, pois das dotacións e 
dos servizos de sanidade, das 
dotacións e dos servizos que 
xeran actividades, actividades 
culturais  e, desde logo, do ámbito 
social, que teñen que traballar 
coa poboación reclusa, que teñen 
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población reclusa, que tienen que 
trabajar con las familias, que 
trabajan, además, para trasladarlos 
al  CIIS, para procurar que logren 
una empleabilidad futura en 
aquellos casos que es posible y, 
desde luego, conseguir que al final 
eso no se convierta en fracaso 
social conjunto. Por lo tanto, por 
eso, presentamos esta moción que 
esperamos, bueno, pues, obtenga 
la aprobación del Pleno.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, pola parte do 
Bloque Nacionalista Galego, 
señora Veira. 
 
A las diecinueve horas y  
dieciséis minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor 
Lorenzo Torres. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, desde o BNG, confirmar 
que imos a apoiar esta moción. 
Nós tamén nos puxemos en 
contacto con persoal que traballa 
na prisión, que efectivamente nos 
confirma a situación laboral na 
que están, e que independemente, 
un pouco, do incidente, pode ser o 
punto que nos leve a traer esta 
moción, pero efectivamente, é 
unha situación laboral, pois, 
saturada durante un tempo 
prolongado. 
 
Parécenos importante, ademais, 
bueno, que se fale especialmente 
das condicións dos reclusos que, 

que traballar coas familias, que 
traballan, ademais, para 
trasladalos ao  CIIS, para 
procurar que logren unha 
empleabilidad futura naqueles 
casos que é posible e, desde logo, 
conseguir que ao final iso non se 
converta en fracaso social 
conxunto. Polo tanto, por iso, 
presentamos esta moción que 
esperamos, bo, pois, obteña a 
aprobación do Pleno.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, pola parte do 
Bloque Nacionalista Galego, 
señora Veira. 
 
Ás dezanove horas e  dezaseis 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, desde o BNG, confirmar 
que imos a apoiar esta moción. 
Nós tamén nos puxemos en 
contacto con persoal que traballa 
na prisión, que efectivamente nos 
confirma a situación laboral na 
que están, e que independemente, 
un pouco, do incidente, pode ser o 
punto que nos leve a traer esta 
moción, pero efectivamente, é 
unha situación laboral, pois, 
saturada durante un tempo 
prolongado. 
 
Parécenos importante, ademais, 
bo, que se fale especialmente das 
condicións dos reclusos que, ao 
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ao final, pois, as malas condicións 
do persoal que está traballando en 
Teixeiro, influe tamén, na 
situación na que están as persoas 
reclusas e, polo tanto, bueno, 
parécenos que esa pata facía falta 
na moción, porque ao final, pois, 
hai moitos intereses en que a 
prisión funcione, pero que 
funcione de cara a esa inclusión 
social. E, pola nosa banda, nada 
máis, confirmar o voto a favor. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Pola parte do 
Partido Popular, señora Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Gracias, y buenas tardes a todos 
los presentes y también, a los que 
nos ven a través de internet. 
 
Hemos leído con  mucha atención, 
estas reclamaciones de los 
trabajadores. Aquellos que 
además, hemos tenido la 
oportunidad, a través del ejercicio 
profesional de la abogacía, como 
es el caso, y el de algún otro 
compañero que está, hoy, aquí, en 
esta Corporación Municipal, de 
conocer las complejidades 
extraordinarias de lo que son las 
instituciones penitenciarias. 
Digamos, que yo creo, que 
precisamente, se nos hace más 
evidente algo que, en cualquier 
caso, también, debe de serlo para 
cualquier persona sensata. 
 
Es curioso, porque además, a 
veces, en este apartado de las 
mociones se presenta algunas que, 

final, pois,  as malas condicións 
do persoal que está traballando 
en Teixeiro, influe tamén, na 
situación na que están as persoas 
reclusas e, polo tanto, bo, 
parécenos que esa pata facía falta 
na moción, porque ao final, pois, 
hai moitos intereses en que a 
prisión funcione, pero que 
funcione de cara a esa inclusión 
social. E, pola nosa banda, nada 
máis, confirmar o voto a favor. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Pola parte do 
Partido Popular, señora Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Grazas, e boas tardes a todos os 
presentes e tamén, aos que nos 
ven a través de internet. 
 
Lemos con moita  atención, estas 
reclamacións dos traballadores. 
Aqueles que ademais, tivemos a 
oportunidade, a través do 
exercicio profesional da 
avogacía, como é o caso, e o 
dalgún outro compañeiro que 
está, hoxe, aquí, nesta 
Corporación Municipal, de 
coñecer as complexidades 
extraordinarias do que son as 
institucións penitenciarias. 
Digamos, que eu creo, que 
precisamente, se nos fai máis 
evidente algo que, en calquera 
caso, tamén, debe de selo para 
calquera persoa sensata. 
 
É curioso, porque ademais, ás 
veces, neste apartado das 
mocións preséntase algunhas que, 
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a lo mejor, no están directamente 
en lo que es el territorio de la 
demarcación municipal, o 
cuestiones que no dependen 
directamente de este 
Ayuntamiento. Pero las 
instituciones penitenciarias, que 
son unas de las claves esenciales 
del funcionamiento social, en este 
caso, en la institución 
penitenciaria de Teixeiro, afectan 
directamente, también,  a nuestra 
ciudad por las dos partes. Por una 
parte, por la población reclusa y 
por otro lado, también, de los 
trabajadores. 
 
Es evidente y no se le oculta a 
nadie, que las condiciones tienen 
que ser las adecuadas, que tienen 
que haber el personal suficiente, 
para atender todas las situaciones. 
No solamente las de conflicto, 
como se pone aquí, en evidencia, 
con algunas que ya han estado 
sucediendo últimamente, sino 
también, las ordinarias, dentro de 
lo que digo que es esta 
complejidad, de este lugar, donde 
viven muchas personas. Es 
evidente, también, que nosotros 
tenemos un ordenamiento, que na 
Constitución nos dice que el 
sistema penitenciario tiene que ir 
enfocado a la reeducación y a la 
reinserción social. Y, en este 
aspecto y también, en el aspecto 
sanitario ha hecho hincapié en 
ello, doña Mar Barcón, que 
además, es del ámbito sanitario. A 
nadie se nos escapa, que es 
necesario que el personal conozca 
muy bien y tenga una continuidad 
en el tiempo, para atender 
adecuadamente a estas personas, 

se cadra, non están directamente 
no que é o territorio da 
demarcación municipal, ou 
cuestións que non dependen 
directamente deste Concello. Pero 
as institucións penitenciarias, que 
son unhas das claves esenciais do 
funcionamento social, neste caso, 
na institución penitenciaria de 
Teixeiro, afectan directamente, 
tamén,  á nosa cidade polas dúas 
partes. Por unha banda, pola 
poboación reclusa e doutra 
banda, tamén, dos traballadores. 
 
 
 
É evidente e non se lle oculta a 
ninguén, que as condicións teñen 
que ser as adecuadas, que teñen 
que haber o persoal suficiente, 
para atender todas as situacións. 
Non soamente as de conflito, 
como se pon aquí, en evidencia, 
con algunhas que xa estiveron 
sucedendo ultimamente, senón 
tamén, as ordinarias, dentro do 
que digo que é esta complexidade, 
deste lugar, onde viven moitas 
persoas. É evidente, tamén, que 
nós temos un ordenamento, que 
na Constitución nos di que o 
sistema penitenciario ten que ir 
enfocado á reeducación e á 
reinserción social. E, neste 
aspecto e tamén, no aspecto 
sanitario fixo fincapé niso, dona 
Mar Barcón, que ademais, é do 
ámbito sanitario. A ninguén se 
nos escapa, que é necesario que o 
persoal coñeza moi ben e teña 
unha continuidade no tempo, para 
atender adecuadamente a estas 
persoas, persoas que, en moitos 
casos, pois, proveñen de 
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personas que, en muchos casos, 
pues, provienen de situaciones de 
exclusión social, situaciones 
problemáticas, con además, 
circunstancias médicas también 
muy concretas, que no pueden 
estar al albur de personas que se 
hacen cargo temporalmente y 
luego, se van y vienen otros, que 
no conocen, sino que si queremos 
que las cosas funcionen 
correctamente, y esto, insisto, las 
instituciones penitenciarias es  
fundamental que funcionen 
correctamente, es importante que  
tengan todos los medios que 
necesiten, para que esto sea así. 
 
Desde este punto de vista no cabe 
otra cosa, más que apoyar total y 
completamente estas 
reivindicaciones de los 
trabajadores y así lo hará el Grupo 
Popular. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pola parte da Marea Atlántica, 
Eugenia Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
En primeiro lugar, boa tarde a 
todos os presentes e a este público 
tan numeroso que nos segue, 
hoxe, e aos que nos siguen por 
streaming igualmente. 
 
A las diecinueve horas y 
veintiún minutos se ausentan del 
Salón de Sesiones la señora 

situacións de exclusión social, 
situacións problemáticas, con 
ademais, circunstancias médicas 
tamén moi concretas, que non 
poden estar á eventualidade de 
persoas que se fan cargo 
temporalmente e logo, vanse e 
veñen outros, que non coñecen, 
senón que se queremos que as 
cousas funcionen correctamente e 
isto insisto, as institucións penais, 
é  fundamental que funcionen 
correctamente, é importante que  
teñan todos os medios que 
necesiten para que isto sexa así. 
 
 
 
Desde este punto de vista non 
cabe outra cousa, máis que 
apoiar total e completamente 
estas reivindicacións dos 
traballadores e así o fará o Grupo 
Popular. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pola parte da Marea Atlántica, 
Eugenia Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
En primeiro lugar, boa tarde a 
todos os presentes e a este público 
tan numeroso que nos segue, 
hoxe, e aos que nos siguen por 
streaming igualmente. 
 
Ás dezanove horas e vinte e un 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz e o 
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Fraga Sáenz y el señor Varela 
Gómez. 
 
Entendemos nós que, 
efectivamente, tamén hai que 
reforzar e apoiar ao persoal que 
traballa na prisión de Teixeiro, 
persoal que, por suposto, ten 
dereito a desenvolver as súas 
funcións en condicións adecuadas 
ao seu traballo, garantindo a 
seguridade, pero sobre todo, 
tamén, co obxectivo fundamental 
de poder facer realidade, a 
finalidade de reinserción social,  
que debe ser o centro da política 
penitenciaria. A escasez de 
persoal é ademais, unha situación 
non propia, nada máis, das 
institucións penitenciarias, senón 
unha situación xeneralizada 
actualmente, na maioría das 
administracións públicas, que 
dificulta a prestación de servizos 
públicos, mermados e 
externalizados pola repercusión da 
Lei Montoro, das leis de 
orzamentos, que establecen ano a 
ano, limitacións á taxa de 
reposición e á contratación do 
persoal necesario. Servizos 
públicos que ademais, veñen 
prestándose con dificultade, 
grandes limitacións que se 
agravan e teñen consecuencias, 
cada vez maiores; desde a 
precariedade mantida no tempo e 
contratos temporais, até 
deficiencias nas unidades 
administrativas, pola 
imposibilidade de cubrir baixas, 
perda de efectivos, que xenera 
problemas na xestión e, as 
conseguintes dificultades para 
cubrir os servizos e facilitar os 

señor Varela Gómez. 
 
 
Entendemos nós que, 
efectivamente, tamén hai que 
reforzar e apoiar ao persoal que 
traballa na prisión de Teixeiro, 
persoal que, por suposto, ten 
dereito a desenvolver as súas 
funcións en condicións adecuadas 
ao seu traballo, garantindo a 
seguridade, pero sobre todo, 
tamén, co obxectivo fundamental 
de poder facer realidade, a 
finalidade de reinserción social,  
que debe ser o centro da política 
penitenciaria. A escasez de 
persoal é ademais, unha situación 
non propia, nada máis, das 
institucións penitenciarias, senón 
unha situación xeneralizada 
actualmente, na maioría das 
administracións públicas, que 
dificulta a prestación de servizos 
públicos, mermados e 
externalizados pola repercusión 
da Lei Montoro, das leis de 
orzamentos, que establecen ano a 
ano, limitacións á taxa de 
reposición e á contratación do 
persoal necesario. Servizos 
públicos que ademais, veñen 
prestándose con dificultade, 
grandes limitacións que se 
agravan e teñen consecuencias, 
cada vez maiores; desde a 
precariedade mantida no tempo e 
contratos temporais, até 
deficiencias nas unidades 
administrativas, pola 
imposibilidade de cubrir baixas, 
perda de efectivos, que xera 
problemas na xestión e, as 
conseguintes dificultades para 
cubrir os servizos e facilitar os 
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dereitos de licenzas e permisos do 
persoal. Cuestións todas estas que, 
tamén están a suceder en todas 
administracións, pero que nunha 
institución penitenciaria, en 
concreto, agravan as 
consecuencias e impiden levar a 
cabo a adecuada labor preventiva 
e de intervención  social, como se 
leva comentando polos diferentes 
Grupos, de forma continuada, de 
calidade, coa poboación reclusa e 
as súas familias, a súa atención 
sanitaria, ao mesmo tempo, que se 
manteñan as garantías de 
condicións de traballo, dereitos de 
persoal que presta os seus 
servizos, alí. 
 
Por outra parte, as reclamacións 
de persoal do Centro Penitenciario 
de Teixeiro, evidencia, así, as 
consecuencias contra (…) 
normativo de austericidio está a 
ter, no seu caso particular, pero 
que, por suposto, son extensibles 
tamén, ao resto das 
administracións públicas. 
Consecuencias que, por sí solas, 
poden xustificar o apoio a esta 
moción do Grupo Socialista, pero 
sen esquecer tamén, que estas 
normas austericidas se basean na 
modificación exprés do artigo 135 
da Constitución, aprobada cos 
votos tanto do PP e do PSOE. Que 
hai só 20, que o PSOE impediu 
cos seus votos no Congreso dos 
Diputados que se derogase, na 
práctica, unha das pezas claves 
deste entramado normativo, a Lei 
Montoro. 
 
Entendemos igualmente, que a 
falta de persoal é un dos motivos 

dereitos de licenzas e permisos do 
persoal. Cuestións todas estas 
que, tamén están a suceder en 
todas administracións, pero que 
nunha institución penitenciaria, 
en concreto, agravan as 
consecuencias e impiden levar a 
cabo a adecuada labor preventiva 
e de intervención social, como se 
leva comentando polos diferentes 
Grupos, de forma continuada, de 
calidade, coa poboación reclusa e 
as súas familias, a súa atención 
sanitaria, ao mesmo tempo, que 
se manteñan as garantías de 
condicións de traballo, dereitos 
de persoal que persta os seus, 
servizos, alí. 
 
Por outra parte, as reclamacións 
de persoal do Centro 
Penitenciario de Teixeiro, 
evidencia, así, as consecuencias 
contra (…) normativo de 
austericidio está a ter, no seu 
caso particular, pero que, por 
suposto, son extensibles tamén, ao 
resto das administracións 
públicas. Consecuencias que, por 
si soas, poden xustificar o apoio a 
esta moción do Grupo Socialista, 
pero sen esquecer tamén, que 
estas normas austericidas se 
basean na modificación exprés do 
artigo 135 da Constitución, 
aprobada cos votos tanto do PP e 
do PSOE. Que hai só 20, que o 
PSOE impediu cos seus votos no 
Congreso dos Diputados que se 
derogase, na práctica, unha das 
pezas claves deste entramado 
normativo, a Lei Montoro. 
 
Entendemos igualmente, que a 
falta de persoal é un dos motivos 
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polos que se está a reducir a 
calidade deste servizo público, 
pero os problemas, está claro, que 
non se agotan na falta de persoal. 
Tamén, os cambios lexislativos 
operados en materia penal e 
penitenciaria nos últimos anos, 
desde a lei de patada na porta de 
Corcuera, hasta a lei mordaza de 
Rajoy, levan a unha situación que 
se pode calificar, das máis 
regresivas de Europa, nesta 
materia.  
 
As políticas penitenciarias, 
aplicadas polo PP, non camiñan 
precisamente, cara á reinserción 
da poboación reclusa, que 
tampouco  é allea aos recortes 
levados a cabo nestes últimos 
anos, chegandose incluso, a 
privatizar algúns dos servizos 
nesas institucións, ou chegar á 
falta de atención en caso de 
enfermidades mentais, ou falta de 
programas formativos, dirixidos a 
esa reinserción social.  
 
É necesario, polo tanto, un cambio 
e unha modificación, que vai 
moito máis alá, de cubrir os 
recursos de persoal nas 
institucións penitenciarias. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos, 
entón, á votación da moción.  
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo 
Municipald el Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 

polos que se está a reducir a 
calidade deste servizo público, 
pero os problemas, está claro, 
que non se agotan na falta de 
persoal. Tamén, os cambios 
lexislativos operados en materia 
penal e penitenciaria nos últimos 
anos, desde a lei de patada na 
porta de Corcuera, hasta a lei 
mordaza de Rajoy, levan a unha 
situación que se pode calificar, 
das máis regresivas de Europa 
nesta materia.  
 
As políticas penitenciarias, 
aplicadas polo PP, non camiñan 
precisamente, cara á reinserción 
da poboación reclusa, que 
tampouco  é allea aos recortes 
levados a cabo nestes últimos 
anos, chegandose incluso, a 
privatizar algúns dos servizos 
nesas institucións, ou chegar á 
falta de atención en caso de 
enfermidades mentais, ou falta de 
programas formativos, dirixidos a 
esa reinserción social.  
 
É necesario, polo tanto, un 
cambio e unha modificación, que 
vai moito máis alá, de cubrir os 
recursos de persoal nas 
institucións penitenciarias. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos, 
entón, á votación da moción.  
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo 
Municipald o Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
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Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (7 
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). 
 
Se contabilizan las abstenciones 
de don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde (MA), don Xiao 
Varela Gómez (MA) y doña 
Rocío Fraga Sáenz (MA) 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 por unanimidade. 
Entendo? 
 
Moi ben! Perdón! Faltan, bueno, 
si pero, nin se absteñen, nin están 

 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (7 
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). 
 
Contabilízanse as abstencións de 
don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde (MA), don Xiao Varela 
Gómez (MA) e dona Rocío Fraga 
Sáenz (MA) 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 por 
unanimidade. Entendo? 
 
Moi ben! Perdón! Faltan, bo, si 
pero, nin se absteñen, nin están en 
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en contra, tampouco. Non? 
 
Señor Secretario General 
 
La diferencia está en que si están 
presentes en el momento de la 
deliberación del asunto, se 
considera abstención. 
 
Si están presentes en el momento 
inicial de  la deliberación. 
Tenemos que  comprobarlo. 
 
Presidencia 
 
Igualmente queda aprobada a 
moción. Veremos se por 
unanimidade ou por todos os 
votos menos dous. 
 
44 – Moción sobre el apoyo a las 
reivindicaciones y peticiones del 
personal de la prisión de 
Teixeiro. 

Acuerdo 
 
1) El Pleno insta a la 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias a 
atender las demandas del personal 
del Centro Penitenciario de 
Teixeiro, dotando la plantilla de 
manera adecuada, cubriendo las 
plazas de la RPT a través de los 
concursos u oposiciones 
pertinentes y, de manera 
inmediata, paliando el déficit 
mediando la adscripción de 
personal interino, en prácticas, 
comisiones de servicios u otros 
mecanismos posibles para poner 
fin a esta situación de precariedad. 
 
2) El Pleno insta a la 
Secretaria General de 

contra, tampouco. Non? 
 
Señor Secretario Xeral 
 
A diferenza está en que se están 
presentes no momento da 
deliberación do asunto, 
considérase abstención. 
 
Se están presentes no momento 
inicial da  deliberación. Temos 
que  comprobalo. 
 
Presidencia 
 
Igualmente queda aprobada a 
moción. Veremos se por 
unanimidade ou por todos os 
votos menos dous. 
 
44 - Moción o apoio ás 
reivindicacións e peticións do 
persoal da prisión de Teixeiro.. 
 

Acordo 
 
1) O Pleno insta á Secretaría 
Xeral de Institucións 
Penitenciarias a atender as 
demandas do persoal do Centro 
Penitenciario de Teixeiro, 
dotando o cadro de persoal de 
maneira adecuada, cubrindo as 
prazas da RPT a través dos 
concursos ou oposicións 
pertinentes e, de maneira 
inmediata, paliando o déficit 
mediando a adscrición de persoal 
interino, en prácticas, comisións 
de servizos ou outros mecanismos 
posibles para poñer fin a esta 
situación de precariedade. 
 
2) O Pleno insta á Secretaria 
Xeral de Institucións 
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Instituciones Penitenciarias a 
atender las demandas del personal 
del Centro Penitenciario de 
Teixeiro, dotando del personal 
sanitario y social preciso para 
garantizar los programas de 
prevención y atención sanitaria 
que precisan los internos y la 
prevención e intervención social 
que exige esta población. 
 
3) El Pleno insta a la 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias a 
dimensionar de manera adecuada 
la capacidad de los centros 
penitenciarios, en concreto el de 
Teixeiro, tanto numéricamente 
como atendiendo a las 
características y necesidades de la 
población reclusa, para garantizar 
las condiciones de trabajo del 
personal y la posibilidad de 
alcanzar el objetivo de reinserción 
social en que se basa nuestro 
sistema penitenciario. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pasamos entón, a… Entendo que a 
moción do 8 de marzo xa foi 
defendida, entón, pasaríamos á 
moción referida á aprobación no 
Parlamento Galego dunha Lei 
Integral de Identidade de Xénero 
Galega. 
 
E así, ou temos que ir a o 8 de 
marzo? E así? 
 
Bueno, vale. Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 

Penitenciarias a atender as 
demandas do persoal do Centro 
Penitenciario de Teixeiro, 
dotando do persoal sanitario e 
social preciso para garantir os 
programas de prevención e 
atención sanitaria que precisan os 
internos e a prevención e 
intervención social que esixe esta 
poboación. 
 
3) O Pleno insta á      
Secretaría Xeral de Institucións 
Penitenciarias a dimensionar de     
maneira adecuada a capacidade 
dos centros penitenciarios, en 
concreto     o de Teixeiro, tanto 
numericamente como atendendo 
ás características e necesidades    
da poboación recluída, para 
garantir as condicións de     
traballo do persoal e a 
posibilidade de alcanzar o 
obxectivo de reinserción social en 
que se basea o noso sistema 
penal. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Pasamos entón, a… Entendo que 
a moción do 8 de marzo xa foi 
defendida, entón, pasaríamos á 
moción referida á aprobación no 
Parlamento Galego dunha Lei 
Integral de Identidade de Xénero 
Galega. 
 
E así, ou temos que ir a o 8 de 
marzo? E así? 
 
Bo, vale. Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
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Si…, yo… si… Lo que pasa es 
que no está… Si  queréis. Si se 
quiere, podemos discutir las dos 
mociones que hay sobre este tema. 
La suya y la nuestra. 
 
Presidencia 
 
Si. Moitas grazas, señor Ferreiro. 
A idea era esa. Debatir 
conxuntamente ambas mocións. 
Ainda nestes momentos non está a 
señora Fraga, pero xa o teño 
falado con ela e tamén está 
dacordo. O sea, que procedemos á 
lectura de ambas mocións. 
 
 
Tercera.- Moción sobre  la 
aprobación en el Parlamento 
Gallego de una Ley Integral de 
Identidad de Género Gallega. 
 

Intervenciones 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno, buenas tardes a todos los 
presentes y a todas las presentes… 
 
A las diecinueve horas y 
veinticinco minutos entra en el 
Salón de Sesiones el Señor 
Alcalde. 
 
…y también a  todas aquellas 
personas que  nos están viendo, o 
escuchando por los medios de 
comunicación. 
 
A las diecinueve horas y 
veintiséis minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Gallego Neira. 

 
Si…, eu… se queredes. O que 
pasa é que non está… Se se quere, 
podemos discutir as dúas mocións 
que hai sobre este tema. A súa e a 
nosa. 
 
Presidencia 
 
Si. Moitas grazas, señor Ferreiro. 
A idea era esa. Debater 
conxuntamente ambas mocións. 
Ainda nestes momentos non está a 
señora Fraga, pero xa o teño 
falado con ela e tamén está 
dacordo. Ou sexa, que 
procedemos á lectura de ambas 
mocións. 
 
Terceira.- Moción sobre  a 
aprobación no Parlamento 
Galego dunha Lei integral de 
Identidade de Xénero Galega. 
 

Intervencións 
 

Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo, boas tardes a todos os 
presentes e a todas as presentes… 
 
Ás dezanove horas e vinte e cinco 
minutos entra no Salón de 
Sesións o Señor Alcalde. 
 
 
 …e tamén a todas  aquelas 
persoas que  nos están vendo, ou 
escoitando polos medios de 
comunicación. 
 
Ás dezanove horas e vinte e seis 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Galego Neira. 
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A las diecinueve horas y 
veintiséis minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora  
Fraga Sáenz. 
 
O Grupo Municipal Socialista da 
Coruña, presenta a seguinte 
moción para o seu debate no 
Pleno, referida á aprobación no 
Parlamento Galego dunha Lei 
Integral de Identidade de Xénero 
Galega. 
 
Solicitamos:  
 
1.- Que o Pleno Municipal do 
Concello da Coruña inste ao 
Parlamento de Galicia a que 
aprobe coa máxima urxencia unha 
Lei Integral de Identidade de 
Xénero. 
 
2.- Que na redacción desta lei 
sexan convocados tódolos 
colectivos trans e LGTBI de 
Galicia. 
 
3.- Que se coloque unha pancarta 
na fachada do Pazo Municipal cun 
texto que faga referencia á 
defensa dunha Lei Trans Galega e 
que sexa acordado cos colectivos 
da cidade. 
 
Presidencia 
 
Ben. Procedemos tamén á lectura, 
señora Fraga, da moción 
presentada pola Marea Atlántica. 
 
Moción del Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 
 
Única.- Moción que insta al 

 
Ás dezanove horas e vinte e seis 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora  Fraga Sáenz. 
 
 
O Grupo Municipal Socialista da 
Coruña, presenta a seguinte 
moción para o seu debate no 
Pleno, referida á aprobación no 
Parlamento Galego dunha Lei 
Integral de Identidade de Xénero 
Galega. 
 
Solicitamos: 
 
1.- Que o Pleno Municipal do 
Concello da Coruña inste ao 
Parlamento de Galicia a que 
aprobe coa máxima urxencia 
unha Lei Integral de Identidade 
de Xénero. 
 
2.- Que na redacción desta lei 
sexan convocados tódolos 
colectivos trans e LGTBI de 
Galicia. 
 
3.- Que se coloque unha pancarta 
na fachada do Pazo Municipal 
cun texto que faga referencia á 
defensa dunha Lei Trans Galega e 
que sexa acordado cos colectivos 
da cidade. 
 
Presidencia 
 
Ben. Procedemos tamén á lectura, 
señora Fraga, da moción 
presentada pola Marea Atlántica. 
 
Moción do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 
 
Única.- Moción que insta ao 
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Parlamento de Galicia a 
aprobar una Ley integral de 
Identidad de Género en la 
actual legislatura. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Instar ao Parlamento de Galicia a 
debater e aprobar na actual 
lexislatura, a proposta de Lei de 
Identidade de Xénero, entregada o 
3 de febreiro no rexistro do 
parlamento, polas asociacións 
Amizando, Colectivo Trans 
Adulto; Arelas, Asociación de 
Familias de Menores Trans, e 
Ultreia LGTBI. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, ten a 
palabra o señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno. Nosotros traemos aquí, 
esta moción que nos ha 
presentado la Asociación por la 
Libertad Afectivo Sexual  de A 
Coruña, ALAS Coruña, el 
colectivo mayoritario de esta 
ciudad.  
 
Hoy, se presentan aquí, dos 
mociones. Nos hubiera gustado 
que se presentara una sola, porque 
nosotros creemos, que para que 
salga una ley potente y fuerte, es 
mejor consensuarla entre todos y 
todas, pero no fue posible. Yo lo 
intenté ayer por la tarde y esta 
mañana, pero no ha sido posible… 
 
A las diecinueve horas y 
veintisiete minutos se ausenta 

Parlamento de Galicia a aprobar 
unha Lei integral de Identidade 
de Xénero na actual lexislatura. 
 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Instar ao Parlamento de Galicia a 
debater e aprobar na actual 
lexislatura, a proposta de Lei de 
Identidade de Xénero, entregada 
o 3 de febreiro no rexistro do 
parlamento, polas asociacións 
Amizando, Colectivo Trans 
Adulto; Arelas, Asociación de 
Familias de Menores Trans, e 
Ultreia LGTBI. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, ten a 
palabra o señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo. Nós traemos aquí, esta 
moción que nos presentou a 
Asociación pola Liberdade 
Afectivo Sexual  da Coruña, ALAS 
Coruña, o colectivo maioritario 
desta cidade.  
 
 
Hoxe, preséntanse aquí, dúas 
mocións. Teríanos gustado que se 
presentase unha soa, porque nós 
cremos, que para que salga unha 
lei potente e forte, é mellor 
acordala entre todos e todas, pero 
non foi posible. Eu tenteino onte 
pola tarde e esta mañá, pero non 
foi posible… 
 
Ás dezanove horas e vinte e sete 
minutos auséntase do Salón de 
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del Salón de Sesiones el señor 
Díaz Grandío. 
 
… Está claro que hay gente que 
prefiere usar el colectivo para 
ponerse medallas y no para ayudar 
a cambiar realidades. Porque el 
texto de la futura ley debe ser 
trabajado por todos los colectivos 
y, no dejar fuera a dos colectivos 
importantes de padres y madres de 
menores trans, que mueven a más 
de 100 familias, o al colectivo 
más importante da Coruña, de 
Lugo o de Vigo. Pero bueno, es la 
forma de trabajar de esta nueva 
política. 
 
A las diecinueve horas y 
veintiocho minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones la señora 
Cameán Calvete. 
 
Por cierto, una anécdota. Este 
borrador del que habla usted, ese 
primer borrador, el primer texto 
que hubo, lo escribí yo. Bueno, lo 
preparé yo. Y las dos primeras 
reuniones se hicieron en mi casa. 
Pero bueno, se apropiaron del e 
hicieron… Pero no solamente se 
quieren poner medallas, sino 
también, quieren reescribir la 
historia. En el 2007, el gobierno 
socialista de Rodríguez 
Zapatero,… 
 
A las diecinueve horas y 
veintiocho minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
… aprobó la Ley Trans, una ley 
trans que, por primera vez en el 
mundo, permitió que hubiera 

Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
 
…Está claro que hai xente que 
prefire usar o colectivo para 
poñerse medallas e non para 
axudar a cambiar realidades. 
Porque o texto da futura lei debe 
ser traballado por todos os 
colectivos e, non deixar fóra a 
dous colectivos importantes de 
pais e nais de menores trans, que 
moven a máis de 100 familias, ou 
ao colectivo máis importante da 
Coruña, de Lugo ou de Vigo. Pero 
bo, é a forma de traballar desta 
nova política. 
 
Ás dezanove horas e vinte e oito 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Cameán 
Calvete. 
 
Por certo, unha anécdota. Este 
borrador do que fala vostede, ese 
primeiro borrador, o primeiro 
texto que houbo, escribino eu. Bo, 
prepareino eu. E as dúas 
primeiras reunións fixéronse na 
miña casa. Pero bo, apropiáronse 
do e fixeron… Pero non soamente 
quérense poñer medallas, senón 
tamén, queren reescribir a 
historia. No 2007, o goberno 
socialista de Rodríguez 
Zapatero,… 
 
Ás dezanove horas e vinte e oito 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
 
 
…aprobou a Lei Trans, unha lei 
trans que, por primeira vez no 
mundo, permitiu que houbese 
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hombres con vagina y mujeres 
con pene. Se empezaba a 
despatologicar la transexualidad. 
Es cierto, que esa Ley se vio 
superada por el tiempo. También 
tenemos que entender las leyes en 
su espacio y en su contexto 
temporal. Hoy sabemos que la 
transexualidad no empieza a los 
18 años. Por eso es tan 
importante, que los padres y las 
madres acompañen a los activistas 
en esta lucha por la igualdad real. 
Además, en el año 2008 comenzó 
el proceso, el movimiento por la 
despatologización de la 
transexualidad. Un movimiento al 
que se unió  rápidamente el 
Partido Socialista. La Ley Trans 
se aprobó el 15 de marzo de 2007 
y el movimiento por la 
despatologización comenzó el 11 
de octubre del 2008. Quédense 
con esta fecha. Pero bueno, hace 
15 días, el 27 de marzo, el Partido 
Socialista registró en el Congreso 
de los Diputados, en Madrid, una 
reforma de la Ley Registral del 
2007; una reforma que va a 
permitir el cambio registral, 
solamente con presentarse en el 
Registro Civil y además, sin 
ningún tratamiento ni tiempo de 
espera y además, incluir a los 
menores, a los emigrantes y a las 
personas intersexuales. Pero esta 
ley,… es cierto que solamente se 
refiere al cambio registral. 
Necesitamos hacer una Ley por la 
Igualdad de los Derechos de las 
Personas Trans, regulando el 
derecho a la propia identidad 
sexual y de género, campañas y 
acciones de lucha contra 
transfobia, el diseño de una 

homes con vaxina e mulleres con 
pene. Empezábase a 
despatologicar a transexualidade. 
É certo, que esa Lei viuse 
superada polo tempo. Tamén 
temos que entender as leis no seu 
espazo e no seu contexto 
temporal. Hoxe sabemos que a 
transexualidade non empeza aos 
18 anos. Por iso é tan importante, 
que os pais e as nais acompañen 
aos activistas nesta loita pola 
igualdade real. Ademais, no ano 
2008 comezou o proceso, o 
movemento pola 
despatologización da 
transexualidade. Un movemento 
ao que se uniu  rapidamente o 
Partido Socialista. A Lei Trans 
aprobouse o 15 de marzo de 2007 
e o movemento pola 
despatologización comezou o 11 
de outubro do 2008. Queden con 
esta data. Pero bo, hai 15 días, o 
27 de marzo, o Partido Socialista 
rexistrou no Congreso dos 
Deputados, en Madrid, unha 
reforma da Lei Rexistral do 2007; 
unha reforma que vai permitir o 
cambio rexistral, soamente con 
presentarse no Rexistro Civil e 
ademais, sen ningún tratamento 
nin tempo de espera e ademais, 
incluír aos menores, aos 
emigrantes e ás persoas 
intersexuales. Pero esta lei…, é 
certo que soamente se refire ao 
cambio rexistral. Necesitamos 
facer unha Lei pola Igualdade dos 
Dereitos das Persoas Trans, 
regulando o dereito á propia 
identidade sexual e de xénero, 
campañas e accións de loita 
contra transfobia, o deseño dunha 
política de discriminación 
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política de discriminación 
positiva, entre otras medidas, 
dentro de las competencias que 
tiene la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 
Porque, para el colectivo Trans y 
para los activistas, lo mejor que 
puede pasar es, que la ley se 
apruebe lo antes posible y que 
ayude a las personas trans, a que 
tengan una vida en igualdad, una 
vida más feliz. Para que la Ley 
Trans sea de todos y de todas, 
para eso, la debemos de trabajar 
todos en consenso, 
conjuntamente, los partidos 
políticos, todos. Ustedes también, 
los del PP y, por supuesto, con 
todos los colectivos dentro y, por 
eso, porque el Partido Socialista 
lleva en su ADN el feminismo y 
la lucha por la igualdad de las 
personas y la igualdad LGTBI, 
vamos a apoyar las dos mociones. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Ferreiro. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, desde o Bloque Nacionalista 
Galego, anunciar, que imos votar 
a favor da moción da Marea 
Atlántica e que nos imos a abster 
na moción do Partido Socialista. 
 
Entendemos que ademais, esta lei 
a que fai referencia a moción da 
Marea Atlántica, a Lei de 
Entidade de Xénero, que xa foi 
entregada… 
 

positiva, entre outras medidas, 
dentro das competencias que ten 
a Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 
 
Porque, para o colectivo Trans e 
para os activistas, o mellor que 
pode pasar é, que a lei se aprobe 
canto antes e que axude ás 
persoas trans, a que teñan unha 
vida en igualdade, unha vida máis 
feliz. Para que a Lei Trans sexa 
de todos e de todas, para iso, 
debémola de traballar todos en 
consenso, conxuntamente, os 
partidos políticos, todos. Vostedes 
tamén, os do PP e, por suposto, 
con todos os colectivos dentro e, 
por iso, porque o Partido 
Socialista leva no seu ADN o 
feminismo e a loita pola 
igualdade das persoas e a 
igualdade LGTBI, imos apoiar as 
dúas mocións. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Ferreiro. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, desde o Bloque Nacionalista 
Galego anunciar, que imos votar 
a favor da moción da Marea 
Atlántica e que nos imos a abster 
na moción do Partido Socialista. 
 
Entendemos que ademais, esta lei 
a que fai referencia a moción da 
Marea Atlántica, a Lei de 
Entidade de Xénero, que xa foi 
entregada… 
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A las diecinueve horas y treinta 
y un minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Díaz 
Grandío. 
 
…por rexistro, xa ten andado algo 
dentro do  Parlamento Galego. Así 
nolo dín as compañeiras do BNG, 
que alí nos representan e ademais, 
bueno, quixera puntualizar unha 
cuestión. Esta Lei está entregada 
por rexistro, por estas entidades, o 
cal, non significa que, bueno,  
outras poidan participar. Creo que 
a ninguén se lle vai negar iso. E 
logo, bueno, simplemente reiterar 
a nosa, o noso voto a favor e, si, 
facer fincapé, como fixen tamén, 
na moción do 8 de marzo, que as 
leis, ademais de aprobalas, pois, 
hai que aplicalas e hai que facelas 
cumprir, porque hai unha lei 
galega de 2014 que se aprobou, 
pero que sin embargo, bueno, 
pois, non se está cumprindo, ni 
tendo o alcance que prevía ao seu 
comezo. Polo tanto, bueno, que 
cando se elaboren leis, tamén se 
pense na súa aplicación e na súa 
avaliación. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 

Ás dezanove horas e trinta e un 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
 
…por rexistro, xa ten andado algo 
dentro do Parlamento Galego. Así 
nolo dín as compañeiras do BNG, 
que alí nos representan e 
ademais, bo, quixera puntualizar 
unha cuestión. Esta Lei está 
entregada por rexistro, por estas 
entidades, o cal, non significa 
que, bo,   outras poidan 
participar. Creo que a ninguén se 
lle vai negar iso. E logo, bo, 
simplemente reiterar a nosa, o 
noso voto a favor e, si, facer 
fincapé, como fixen tamén, na 
moción do 8 de marzo, que as 
leis, ademais de aprobalas, pois, 
hai que aplicalas e hai que 
facelas cumprir, porque hai unha 
lei galega de 2014 que se 
aprobou, pero que sin embargo, 
bo, pois, non se está cumprindo, 
ni tendo o alcance que prevía ao 
seu comezo. Polo tanto, bo, que 
cando se elaboren leis, tamén se 
pense na súa aplicación e na súa 
avaliación. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor Alcalde. 
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Muy buenas tardes a todos los 
presentes. La verdad es, que antes, 
decía el Alcalde, que hoy era el 
día de las mociones conjuntas. 
Aquí, nos encontramos dos 
mociones conjuntas, para tener 
una ley para los transexuales.  
 
Bien. A mí me llama un poquito la 
atención, esto que estoy aquí 
viendo, en las dos mociones, 
porque las exposiciones de 
motivos  son iguales. Son las 
mismas. Aquí, antes, un 
compañero, Xiao Varela, hablaba 
de cambiazo. De cambiazo de la 
Marea, porque cogió la moción de 
ALAS, la traspasó, la exposición 
de motivos y cambió totalmente la 
solicitud. Pero bueno, esta es, un 
poco, la política que hace la 
Marea, que dice unas cosas y 
luego hace otras. 
 
Lo que no entendemos, yo, lo que 
no entiendo, que se presenten dos 
mociones casi iguales. Y la 
diferencia que hay entre una y la 
otra es que vayan o no, unas 
personas al Parlamento para la 
tramitación de esta ley. Ustedes, 
que cuando llegaron a este 
Ayuntamiento,  decían que eran 
ustedes la política de la 
participación, la política de que 
todos iban a ser escuchados, todos 
los colectivos, ahora, presentan 
una moción donde están copiando, 
copiando, la exposición de 
motivos de la que presentó ALAS 
Coruña. Quieren ustedes que no… 
ALAS Coruña y otras 
instituciones no participen. Pues, 
bueno, esto es lo que hay. Estos 
son los hechos, los hechos. 

Moi boas tardes a todos os 
presentes. A verdade é, que antes, 
dicía o Alcalde, que hoxe era o 
día das mocións conxuntas. Aquí, 
atopámonos dúas mocións 
conxuntas, para ter unha lei para 
os transexuais.  
 
Ben. A min chámame un pouquiño 
a atención, isto que estou aquí 
vendo, nas dúas mocións, porque 
as exposicións de motivos  son 
iguais. Son as mesmas. Aquí, 
antes, un compañeiro, Xiao 
Varela, falaba de cambiazo. De 
cambiazo da Marea, porque 
colleu a moción de ALAS, 
traspasouna, a exposición de 
motivos e cambiou totalmente a 
solicitude. Pero bo, esta é, un 
pouco, a política que fai a Marea, 
que di unhas cousas e logo fai 
outras. 
 
O que non entendemos, eu, o que 
non entendo, que se presenten 
dúas mocións case iguais. E a 
diferenza que hai entre unha e a 
outra é que vaian ou non, unhas 
persoas ao Parlamento para a 
tramitación desta lei. Vostedes, 
que cando chegaron a este 
Concello,  dicían que eran 
vostedes a política da 
participación, a política de que 
todos ían ser escoitados, todos os 
colectivos, agora, presentan unha 
moción onde están a copiar, 
copiando, a exposición de motivos 
da que presentou ALAS Coruña. 
Queren vostedes que non… ALAS 
Coruña e outras institucións non 
participen. Pois, bo, isto é o que 
hai. Estes son os feitos, os feitos. 
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Por cierto, señor Xiao, me hablaba 
usted antes, de hechos. Hablaba 
usted antes de los hechos y no sé 
si se refería a mí personalmente. 
Hablar de feitos… yo le voy a 
decir que frente a lo del Remanso 
que usted me dice, yo le voy a 
hablar de mis hechos. Por 
ejemplo, le puedo  hablar del 
Centro Boandanza, que usted 
conoce en el Ventorrillo, donde 
hay un comedor social, un centro 
cívico y donde hay el primer 
centro de día municipal. También 
le puedo hablar de la Ciudad 
Vieja, del Centro Cívico de la 
Ciudad Vieja, que también se hizo 
durante nuestro mandato. Esos 
son hechos. Lo que hay ahora en 
el Remanso son sus hechos. 
Después de dos años de ver un 
proyecto, ahí no hay nada de nada 
y se está cayendo, aún, por 
encima, con grave peligro para las 
personas. Pero bueno, eso no es el 
tema del que estamos hablando 
hoy, aquí. 
 
Hoy estamos hablando de una ley 
para los transexuales. Yo sé que 
en Galicia… Galicia en su 
momento, también fue pionera 
con otra  ley por la igualdad de 
trato y no discriminación de 
lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales e intrasexuales. Dicho 
esto, en otras Comunidades 
Autónomas sí que se ha regulado 
sobre la ley trans. Me consta que 
en Madrid se ha regulado. 
Valencia, Andalucía, etcétera. Yo 
no sé si realmente hay que hacer 
una ley integral o basta con 
modificar esta ley pionera, que en 

 
Por certo, señor Xiao, falábame 
vostede antes, de feitos. Falaba 
vostede antes dos feitos e non sei 
se se refería a min persoalmente. 
Falar de feitos… eu voulle a dicir 
que fronte ao do Remanso que 
vostede me di, eu voulle falar dos 
meus feitos. Por exemplo, pódolle  
falar do Centro Boandanza, que 
vostede coñece no Ventorrillo, 
onde hai un comedor social, un 
centro cívico e onde hai o 
primeiro centro de día municipal. 
Tamén lle podo falar da Cidade 
Vella, do Centro Cívico da 
Cidade Vella, que tamén se fixo 
durante o noso mandato. Eses son 
feitos. O que hai agora no 
Remanso son os seus feitos. 
Despois de dous anos de ver un 
proxecto, aí non hai nada de nada 
e estase caendo, aínda, por 
encima, con grave perigo para as 
persoas. Pero bo, iso non é o 
tema do que estamos a falar hoxe, 
aquí. 
 
 
Hoxe estamos a falar dunha lei 
para os transexuais. Eu sei que en 
Galicia… Galicia no seu 
momento, tamén foi pioneira con 
outra  lei pola igualdade de trato 
e non discriminación de 
lesbianas, gais, transexuais, 
bisexuais e intrasexuales. Dito 
isto, noutras Comunidades 
Autónomas si que se regulou 
sobre a lei trans. Cónstame que 
en Madrid regulouse. Valencia, 
Andalucía, etcétera. Eu non sei se 
realmente hai que facer unha lei 
integral ou basta con modificar 
esta lei pioneira, que no ano 2014 
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el año 2014 se hizo en el 
Parlamento de Galicia. 
 
Por cierto, también, señor 
Ferreiro, le voy a decir una cosa. 
Yo voy a apoyar su moción, voy a 
apoyar su moción, porque creo 
que es bueno, que ses bueno 
discutir sobre estos temas y, sobre 
todo, que sean escuchados todos 
los colectivos respecto a estos 
temas, sin conocer las 
problemáticas y realmente, si la 
ley gallega no contempla la 
solución de todos los problemas, 
pues, podemos avanzar y trabajar 
sobre ello.  
 
Pero, hablaba usted de que el 
Partido Socialista tenía en su 
ADN el feminismo. Yo no sé lo 
que pensará Clara Campoamor de 
todo esto, cuando el Partido 
Socialista se opuso al voto 
femenino. Porque también, toda 
estas cosas, también están en la 
historia.  
 
Bueno, dicho esto, ya le digo, 
nosotros vamos apoyar la del 
Partido Socialista, porque creo 
que  es un debate que se debe dar 
en la sociedad y no entendemos la 
posición de la Marea, de intentar 
excluir a colectivos  y, sobre todo, 
de copiar la exposición de 
motivos, para llegar después, a 
posiciones distintas.  
 
Muchísimas gracias, por su 
atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas a vostede, señor 

fíxose no Parlamento de Galicia. 
 
 
Por certo, tamén, señor Ferreiro, 
voulle dicir unha cousa. Eu vou 
apoiar a súa moción, vou apoiar 
a súa moción, porque creo que é 
bo, que é bo discutir sobre estes 
temas e, sobre todo, que sexan 
escoitados todos os colectivos 
respecto destes temas, sen 
coñecer as problemáticas e 
realmente, se a lei galega non 
contempla a solución de todos os 
problemas, pois, podemos 
avanzar e traballar sobre iso. 
 
 
Pero, falaba vostede de que o 
Partido Socialista tiña no seu 
ADN o feminismo. Eu non sei o 
que pensará Clara Campoamor 
de todo isto, cando o Partido 
Socialista opúxose ao voto 
feminino. Porque tamén, toda 
estas cousas, tamén están na 
historia.  
 
Bo, dito isto, xa lle digo, nós imos 
apoiar a do Partido Socialista, 
porque creo que  é un debate que 
se debe dar na sociedade e non 
entendemos a posición da Marea, 
de tentar excluír a colectivos  e, 
sobre todo, de copiar a exposición 
de motivos, para chegar despois, 
a posicións distintas.  
 
 
Moitísimas grazas, pola súa 
atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas a vostede, señor 
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Lorenzo. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Ben, vexo que está bastante 
desinformado, señor Lorenzo. Nós 
non copiamos ningunha parte 
dispositiva dunha moción, porque 
a nosa é entregada polos 
colectivos. 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y siete minutos, entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Gallego Neira. 
 
Coinciden na súa parte expositiva, 
pero despois, debeu de haber 
algún tipo de conflicto, que levou 
a dar un paso atrás a algúns deses 
colectivos, á hora de non apoiar 
esta proposta, que entregaron 
outros. Polo tanto, nós non 
modificamos nada. A  Marea 
Atlántica só  trae aquí o que nos 
trasladan os colectivos trans 
galegos,  que son os colectivos 
que específicamente que traballan 
con persoas trans de Galicia, para 
traballar nunha lei  para persoas 
trans de Galicia. 
 
Tamén dicirlle, que non é unha lei 
para os transexuales, xa que é 
unha lei para unha sociedade máis 
xusta  para todos e para todas, non 
solo para as persoas trans. Unha 
lei de xustiza. Eu non iba a entrar 
moito no tema do debate, sobre si 
esto se fixo  dun xeito ou se fixo 
doutro; solo trasladamos aquí o 
que trouxeron os colectivos, pero 
señor  Fito Ferreiro, si quere 

Lorenzo. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Ben, vexo que está bastante 
desinformado, señor Lorenzo. Nós 
non copiamos ningunha parte 
dispositiva dunha moción, porque 
a nosa é entregada polos 
colectivos. 
 
Ás dezanove horas e trinta e sete 
minutos, entra no Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
 
 
Coinciden na súa parte 
expositiva, pero despois, debeu de 
haber algún tipo de conflicto, que 
levou a dar un paso atrás a 
algúns deses colectivos, á hora de 
non apoiar esta proposta, que 
entregaron outros. Polo tanto, nós 
non modificamos nada. A  Marea 
Atlántica só  trae aquí o que nos 
trasladan os colectivos trans 
galegos,  que son os colectivos 
que específicamente  que 
traballan con persoas trans de 
Galicia, para traballar nunha lei  
para persoas trans de Galicia. 
 
Tamén dicirlle, que non é unha lei 
para os transexuais, xa que é 
unha lei para unha sociedade 
máis xusta  para todos e para 
todas, non solo para as persoas 
trans. Unha lei de xustiza. Eu non 
ía a entrar moito no tema do 
debate, sobre se esto se fixo  dun 
xeito ou se fixo doutro; solo 
trasladamos aquí o que trouxeron 
os colectivos, pero señor  Fito 
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entrar en que parece que esta é 
unha proposta de Marea Atlántica, 
cando non o é, cando a súa si, que 
a presenta como unha moción do 
Partido Socialista, previa 
introducción de que é unha 
proposta de ALAS. E lle 
pregunto, si efectivamente, isto é 
unha proposta de ALAS, ou unha 
proposta do Partido Socialista, na 
que solo conta con algúns 
colectivos e, non precisamente, co 
das persoas trans. 
 
 
Lembrarlle, ademais, ao Partido 
Socialista que estes colectivos que 
agora si, prepararon un texto de 
lei, acompañados e, ademais, 
asesorados  por  persoal xurídico 
sanitario, da educación para facer 
este documento, que está moi 
completo. Ademais, que está a 
disposición, colgado en diferentes 
redes e, no seu momento, estas 
persoas e estes colectivos das 
persoas trans os que lograron esta 
moción, intúo que tamén, o texto 
da moción que trae o Partido 
Socialista, ainda que o Partido 
Socialista di que é súa, fixeron 
unha rolda por todos os partidos 
políticos que se presentaron ás 
eleccións autonómicas e, o mesmo 
que agora pide o Partido 
Socialista, non o asinou o Partido 
Socialista antes das eleccións e si 
o firmou Mareas e si o firmou 
Ciudadanos; si o firmou o Bloque 
Nacionalista Galego, si o firmou 
Compromiso por Galicia, pero, 
xusto, o Partido Popular e o 
Partido Socialista que agora  non 
queren votar, sobre un traballo 
feito destas persoas e si queren 

Ferreiro, se quere entrar en que 
parece que esta é unha proposta 
de Marea Atlántica, cando non o 
é, cando a súa si, que a presenta 
como unha moción do Partido 
Socialista, previa introdución de 
que é unha proposta de ALAS. E 
lle pregunto, se efectivamente, 
isto é unha proposta de ALAS, ou 
unha proposta do Partido 
Socialista, na que solo conta con 
algúns colectivos e, non 
precisamente, co das persoas 
trans. 
 
Lembrarlle, ademais, ao Partido 
Socialista que estes colectivos que 
agora si, prepararon un texto de 
lei, acompañados e, ademais, 
asesorados  por  persoal xurídico 
sanitario, da educación para 
facer este documento, que está 
moi completo. Ademais, que está 
a disposición, colgado en 
diferentes redes e, no seu 
momento, estas persoas e estes 
colectivos das persoas trans os  
que lograron esta moción, intúo 
que tamén, o texto da moción que 
trae o Partido Socialista, ainda 
que o Partido Socialista di que é 
súa, fixeron unha rolda por todos 
os partidos políticos que se 
presentaron ás eleccións 
autonómicas e, o mesmo que 
agora pide o Partido Socialista, 
non o asinou o Partido Socialista 
antes das eleccións e si o firmou 
Mareas e si o firmou Ciudadanos; 
si o firmou o Bloque Nacionalista 
Galego, si o firmou Compromiso 
por Galicia, pero, xusto, o 
Partido Popular e o Partido 
Socialista  que agora non queren 
votar, sobre un traballo feito 
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votar que se traballe nunha lei 
trans. Non o quixeron firmar antes 
das eleccións autonómicas. A, a 
min paréceme desvergonzado e 
moi pouco coherente co que agora 
traen aquí. Pero bo,   van a votar 
os dous xuntos, que é así, algo que 
non quixeron asinar no seu 
momento. 
 
 
Como non quero perder moito 
máis tempo, en abrir fendas para 
ver quen se colga a medallita, 
insistir. Esta é unha moción que 
nos traen os colectivos Amizando, 
o colectivo Arelas e o colectivo 
Ultrella  LGTBI, que son os que 
presentaron esa lei. Nos non 
tocamos, nin un punto, nin unha 
coma. 
 
Esta lei, moi ben traballada, como 
dícía tamén, asesorados por 
persoal xurídico-sanitario e de 
educación, ten tres pilares 
fundamentais ou tres puntos que 
queren destacar. Un carné 
identificativo, transitorio, válido 
para Galicia, mentras non se acaba 
a Lei de Rexistro 3/2007, de 
mención do cambio de sexo, un 
Consello Trans que velará pola 
eficacia e cumprimento da lei, 
donde estarán representadas as 
persoas e colectivos trans e unha 
unidade asistencial de referencia, 
carácter multidisciplinar que vele 
pola unificación de criterios. En 
todo caso, dicir que esta lei que se 
forjou en casa de Fito Ferreiro e 
que agora non quere que se salga 
á luz, porque senón non se pode 
colgar a medalla o Partido  
Socialista, é unha lei que está xa, 

destas persoas e si queren votar 
que se traballe nunha lei trans. 
Non o quixeron firmar antes das 
eleccións autonómicas. A, a min 
paréceme desvergonzado e moi 
pouco coherente co que agora 
traen aquí. Pero bo,   van  votar 
os dous xuntos, que é así, algo 
que non quixeron asinar no seu 
momento. 
 
Como non quero perder moito 
máis tempo, en abrir fendas para 
ver quen se colga a medallita, 
insistir. Esta é unha moción que 
nos traen os colectivos Amizando, 
o colectivo Arelas e o colectivo 
Ultrella  LGTBI, que son os que 
presentaron esa lei. Nos non 
tocamos, nin un punto, nin unha 
coma. 
 
Esta lei, moi ben traballada, 
como dícía tamén, asesorados por 
persoal xurídico-sanitario e de 
educación, ten tres pilares 
fundamentais ou tres puntos que 
queren destacar. Un carné 
identificativo, transitorio, válido 
para Galicia, mentres non se 
acaba a Lei de Rexistro 3/2007, 
de mención do cambio de sexo, un 
Consello Trans que velará pola 
eficacia e cumprimento da lei, 
donde estarán representadas as 
persoas e colectivos trans e unha 
unidade asistencial de referencia, 
carácter multidisciplinar que vele 
pola unificación de criterios. En 
todo caso, dicir que esta lei que se 
forxou en casa de Fito Ferreiro e 
que agora non quere que se salga 
á luz, porque senón non se pode 
colgar a medalla o Partido  
Socialista, é unha lei que está xa, 
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como dicía Avia Veira, 
traballándose no Parlamento, para 
presentarse e que nós cremos que,  
para que dar un paso atrás. 
Firmaran vostedes nese momento, 
ese compromiso e non veñan 
agora, cunha moción para pedir 
algo, que non que non quixeron 
asinar. 
 
Aproveito, ademais, para 
presentarlle ao PP, que como ten 
constume de falar de temas cando 
non tocan, como agora, meter o 
Remanso, en vez de falar dun 
tema tan importante como este, 
para preguntarlle ao PP, si 
permitiría que un autobús 
transfobo, como (…), viñera a A 
Coruña. Me encantaría saber a súa 
opinión, señor Lorenzo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Pasamos 
a votar ambas mocións, 
comenzando pola moción do 
Partido Socialista. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el  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 
(PSdeG-PSOE), produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Marea Atlántica (MA) (9 
abstenciones). 
 

como dicía Avia Veira, 
traballándose no Parlamento, 
para presentarse e que nós 
cremos que,  para que dar un 
paso atrás. Firmaran vostedes 
nese momento, ese compromiso e 
non veñan agora, cunha moción 
para pedir algo, que non que non 
quixeron asinar. 
 
Aproveito, ademais, para 
presentarlle ao PP, que como ten 
constume de falar de temas cando 
non tocan, como agora, meter o 
Remanso, en vez de falar dun 
tema tan importante como este, 
para preguntarlle ao PP, se 
permitiría que un autobús 
transfobo, como (…), viñera a A 
Coruña. Me encantaría saber a 
súa opinión, señor Lorenzo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Pasamos 
a votar ambas mocións, 
comenzando pola moción do 
Partido Socialista. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo  Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE), producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Marea Atlántica (MA) (9 
abstencións). 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE), (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Gallego-
Asembleas Abertas (BNG-AA),  
(1 abstención). 
 
Se contabiliza la abstención de 
doña Silvia Cameán Calvete (MA) 
de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en 
el momento de la votación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
 Queda aprobada a moción. 
 

Acuerdo 
 
45 – Moción sobre  la 
aprobación en el Parlamento 
Gallego de una Ley Integral de 
Identidad de Género Gallega. 
 
1.- Que el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de A Coruña inste 
al Parlamento de Galicia a que 
apruebe con la máxima urgencia 
una Ley Integral de Identidad de 
Género. 
 
2.- Que en la redacción de esta ley 
sean convocados todos los 
colectivos trans y LGTBI de 
Galicia. 

Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE), (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-    
Asembleas Abertas  (BNG-AA), (1 
abstención). 
 
Contabilízase a abstención de 
dona Silvia Cameán Calvete (MA) 
de acordo co artigo 100.1 do 
ROF, por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
 Queda aprobada a moción. 
 

Acordo 
 

45 - Moción sobre a aprobación 
no Parlamento Galego dunha  
Lei Integral de Identidade de 
xénero Galega. 
 
1.- Que o Pleno Municipal do 
Concello da Coruña inste ao 
Parlamento de Galicia a que 
aprobe coa máxima urxencia 
unha Lei Integral de Identidade 
de Xénero. 
 
2.- Que na redacción desta lei 
sexan convocados tódolos 
colectivos trans e LGTBI de 
Galicia. 
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3.- Que se coloque una pancarta 
en la fachada del Palacio 
Municipal con un texto que haga 
referencia a la defensa de una Ley 
Trans Gallega y que sea acordado 
con los colectivos de la ciudad. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
A continuación, votamos a 
moción da Marea Atlántica que 
insta ao Parlamento de Galicia a 
aprobar unha  Lei Integral de 
Identidade de Xénero, na actual 
lexislatura. 
 
Votación de la moción 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica. 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica. 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (9 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Gallego-
Asembleas Abertas (BNG-AA),  
(1 voto). 
 

 
3.- Que se coloque unha pancarta 
na fachada do Pazo Municipal 
cun texto que faga referencia á 
defensa dunha Lei Trans Galega e 
que sexa acordado cos colectivos 
da cidade. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
A continuación, votamos a 
moción da Marea Atlántica que 
insta ao Parlamento de Galicia a 
aprobar unha  Lei Integral de 
Identidade de Xénero, na actual 
lexislatura. 
 
Votación da moción presentada 
polo Grupo Municipal de Marea 
Atlántica. 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a moción 
presentada polo Grupo Municipal 
de Marea Atlántica. 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (9 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Gallego-
Asembleas Abertas (BNG-AA),  (1 
voto). 
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Se contabiliza la abstención de 
doña Silvia Cameán Calvete (MA) 
de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en 
el momento de la votación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Abstencións… Entendo que non 
hai. Queda aprobada a moción. 
 
46 – Moción que insta al 
Parlamento de Galicia a 
aprobar una Ley integral de 
identidad de género en la actual 
legislatura 
 

Acuerdo 
 
Instar al Parlamento de Galicia a 
debatir y aprobar en la actual 
legislatura, la propuesta de Ley de 
Identidad de Género, entregada el 
3 de febrero en el registro del 
parlamento, por las asociaciones 
Amizando, Colectivo Trans 
Adulto; Arelas, Asociación de 
Familias de Menores Trans, y 
Ultreia LGTBI. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Popular 
 
Primera.- Moción para 
impulsar un acuerdo urgente 
entre los Grupos 
Parlamentarios en el Congreso 
de Diputados para la 
tramitación y aprobación de los 
Presupuestos Generales del 
Estado 2017 

Contabilízase a abstención de 
dona Silvia Cameán Calvete (MA) 
de acordo co artigo 100.1 do 
ROF, por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Abstencións… Entendo que non 
hai. Queda aprobada a moción. 
 
46 - Moción que insta ao 
Parlamento de Galicia a aprobar 
unha Lei integral de identidade 
de xénero na actual lexislatura. 
 
 

Acordo 
 

Instar ao Parlamento de Galicia a 
debater e aprobar na actual 
lexislatura, a proposta de Lei de 
Identidade de Xénero, entregada 
o 3 de febreiro no rexistro do 
parlamento, polas asociacións 
Amizando, Colectivo Trans 
Adulto; Arelas, Asociación de 
Familias de Menores Trans, e 
Ultreia LGTBI. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Popular 
 
Primeira.- Moción para impulsar 
un acordo urxente entre os 
Grupos Parlamentarios no 
Congreso de Deputados para a 
tramitación e aprobación dos 
Orzamentos Xerais do Estado 
2017. 
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Intervenciones 

 
Presidencia  
 
Ten a palabra o señor Lorenzo 
para a defensa da moción, para a 
lectura da moción. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor Alcalde, la 
Corporación Municipal de  La 
Coruña en Pleno acuerda, por 
unanimidad: 
 
 A las diecinueve horas y 
cuarenta y un minutos se 
ausentan del Salón de Sesiones 
el señor Sande García y la 
señora Veira González. 
 
1. Sentar las bases y alcanzar los 
acuerdos necesarios que permitan 
llegar a la aprobación definitiva 
de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el 
Ejercicio 2017. 
 
2. Impulsar un amplio acuerdo 
para lograr la reforma de la 
financiación local que cumpla con 
las expectativas de los gobiernos 
locales reclamadas hace largo 
tiempo. 
 
3. Trasladar esta petición a la 
Vicepresidencia del Gobierno de 
España, al Ministro de Hacienda y 
Función Pública, a los Portavoces 
de los Grupos Parlamentarios del 
Congreso y del Senado y a la 
Junta de Gobierno de la FEMP. 
 

Intervenciones 

 
Intervencións 

 
Presidencia  
 
Ten a palabra o señor Lorenzo 
para a defensa da moción, para a 
lectura da moción. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor Alcalde, a 
Corporación Municipal  da 
Coruña en Pleno acorda, por 
unanimidade: 
 
Ás dezanove horas e coarenta e 
un minutos auséntase do Salón 
de Sesións o señor Sande García 
e a señora Veira González.  
 
 
1. Sentar as bases e alcanzar os 
acordos necesarios que permitan 
chegar á aprobación definitiva da 
Lei de Orzamentos Xerais do 
Estado para o Exercicio 2017. 
 
 
2. Impulsar un amplo acordo para 
lograr a reforma do 
financiamento local que cumpra 
coas expectativas dos gobernos 
locais reclamadas longo tempo. 
 
 
3. Trasladar esta petición á 
Vicepresidencia do Goberno de 
España, ao Ministro de Facenda e 
Función Pública, aos Portavoces 
dos Grupos Parlamentarios do 
Congreso e do Senado e á Xunta 
de Goberno da FEMP. 
 

Intervencións 



146 

 

 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. Ten 
a palabra para defensa da moción. 
 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Bueno, en primer lugar y antes de 
entrar en el debate siguiente, el 
consejo de doña Rocío Fraga, no 
voy a entrar en el tema de la 
pregunta que me ha hecho. Si 
quiere, tomamos un café y le 
contesto. Pero yo bien sé, que 
usted ya sabe cuál es mi respuesta 
al respecto. 
 
Bueno, vamos a hablar de un tema 
de presupuestos, que yo creo que 
es un tema fundamental y esencial 
para el Gobierno de este país; 
sobre todo, para la ciudadanía, 
porque todos hemos…, todos 
tenemos que ser conscientes de la 
importancia que tiene para la 
ciudadanía y, sobre todo, para el 
país, que se aprueben los 
presupuestos. Y esta 
responsabilidad, por supuesto, que 
nos atañe a todos los partidos 
políticos. Sobre todo, yo quiero 
hacer hincapié de los graves 
perjuicios que se pueden  
producir, sobre todo. para las 
entidades locales, en caso de que 
no se lleguen a aprobar los 
mismos y haya que prorrogarlos. 
 
En primer lugar, respecto  al 
déficit, perdón, al superávit y a las 
inversiones financieras 
sostenibles. Como todos sabemos, 
en estos momentos en España, 

 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
Ten a palabra para defensa da 
moción. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Bo, en primeiro lugar e antes de 
entrar no debate seguinte, o 
consello de dona Rocío Fraga, 
non vou entrar no tema da 
pregunta que me fixo. Se quere, 
tomamos un café e contéstolle. 
Pero eu ben sei, que vostede xa 
sabe cal é a miña resposta 
respecto diso. 
 
Bo, imos falar dun tema de 
orzamentos, que eu creo que é un 
tema fundamental e esencial para 
o Goberno deste país; sobre todo, 
para a cidadanía, porque todos 
habemos…, todos temos que ser 
conscientes da importancia que 
ten para a cidadanía e, sobre 
todo, para o país, que se aproben 
os orzamentos. E esta 
responsabilidade, por suposto, 
que nos incumbe a todos os 
partidos políticos. Sobre todo, eu 
quero facer fincapé dos graves 
prexuízos que se poden  producir, 
sobre todo. para as entidades 
locais, no caso de que non se 
cheguen a aprobar os mesmos e 
haxa que prorrogalos. 
 
 
En primeiro lugar, respecto ao 
déficit, perdón, ao superávit e aos 
investimentos financeiros 
sustentables. Como todos 
sabemos, nestes momentos en 
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gracias a una serie de leyes que 
hizo el Gobierno Popular, pues, el 
90% de los ayuntamientos tienen 
superávit; en total, creo que son 
4.675 millones de euros que 
existen de superávit. Si no se 
aprueban los presupuestos, este 
superávit no puede ser destinado a 
las inversiones financieras 
sostenibles, por la importancia 
que esto tiene para el desarrollo de 
las políticas sociales y económicas 
y de inversión de los 
Ayuntamientos. Únicamente, 
podría ser destinado para el pago 
de proveedores. Entonces, 
entendemos en este sentido que es 
muy importante, perdón, (…) para 
la amortización de la deuda, 
perdón. Es muy importante… Son 
para… desde el punto de vista 
financiero, desde el punto de vista 
de las entidades locales, que se 
lleven a cabo estos presupuestos, 
que se aprueben. 
 
También, con respecto a los 
fondos de inversión, los fondos de 
inversión o de financiación, es un 
fondo que fue creado por el 
Gobierno… 
 
 A las diecinueve horas y 
cuarenta y tres minutos entra en 
el Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
… para aquellos ayuntamientos o 
entidades locales, que tenían 
problemas de pago, pues, este 
fondo, si no se aprueba en los 
presupuestos,  no se puede 
continuar con el mismo. 
Asimismo, puede haber problemas 
muy importantes, respecto al 

España, grazas a unha serie de 
leis que fixo o Goberno Popular, 
pois, o 90% dos concellos teñen 
superávit; en total, creo que son 
4.675 millóns de euros que existen 
de superávit. Se non se aproban 
os orzamentos, este superávit non 
pode ser destinado aos 
investimentos financeiros 
sustentables, pola importancia 
que isto ten para o 
desenvolvemento das políticas 
sociais e económicas e de 
investimento dos Concellos. 
Unicamente, podería ser 
destinado para o pago de 
provedores. Entón, entendemos 
neste sentido que é moi 
importante, perdón, (…) para a 
amortización da débeda, perdón. 
É moi importante… Son para… 
desde o punto de vista financeiro, 
desde o punto de vista das 
entidades locais, que leven a cabo 
estes orzamentos, que se aproben. 
 
Tamén, con respecto aos fondos 
de investimento, os fondos de 
investimento ou de financiamento, 
é un fondo que foi creado polo 
Goberno… 
 
Ás dezanove horas e coarenta e 
tres minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Veira González. 
 
 
… para aqueles concellos ou 
entidades locais, que tiñan 
problemas de pago, pois, este 
fondo, se non se aproba nos 
orzamentos,  non se pode 
continuar co mesmo. Así mesmo, 
pode haber problemas moi 
importantes, respecto ao emprego 
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empleo público y a la tasa de 
reposición. De todos es conocido, 
y había una polémica en la calle, 
respecto a que si se puede o no, 
convocar las oposiciones y, sobre 
todo, la tasa de reposición en los 
ayuntamientos, que es muy 
importante. Sobre todo, porque las 
políticas sociales-económicas que 
hacen los ayuntamientos se hacen 
con personas. Sí es necesario tener 
un caudal humano muy 
importante, funcionarios, etcétera, 
que si no se aprueban los 
presupuestos, se ven en auténticas 
dificultades  para desarrollar y, 
sobre todo, para contratar gente y, 
por supuesto, también, no hay 
lugar a dudas, que los 
funcionarios que  cobran sueldos 
y tienen familia, no podrán ver 
aumentado su salario 
correspondiente si no se aprueban 
los mismos. 
 
Por ello, hacemos este 
llamamiento, este llamamiento a 
todos los partidos políticos que 
estamos aquí presentes y también 
a los partidos políticos que están 
también, representados en el 
Congreso de los Diputados. Es 
que hay que iniciar, iniciar lo que 
toda la sociedad nos está pidiendo. 
Diálogos, consensos y soluciones. 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta y cinco minutos entra 
en el Salón de Sesiones  el señor 
Sande García.  
 
…No crear trabas. En este 
sentido, respecto a la financiación 
local, es conocido por todos, que 
ya hay grupos de expertos que en 

público e á taxa de reposición. De 
todos é coñecido, e había unha 
polémica na rúa, respecto de que 
se se pode ou non, convocar as 
oposicións e, sobre todo, a taxa 
de reposición nos concellos, que é 
moi importante. Sobre todo, 
porque as políticas sociais-
económicas que fan os concellos 
fanse con persoas. Si é necesario 
ter un caudal humano moi 
importante, funcionarios, 
etcétera, que se non se aproban 
os orzamentos, vense en 
auténticas dificultades  para 
desenvolver e, sobre todo, para 
contratar xente e, por suposto, 
tamén, non hai lugar a dúbidas, 
que os funcionarios que  cobran 
soldos e teñen familia, non 
poderán ver aumentado o seu 
salario correspondente se non se 
aproban os mesmos. 
 
 
Por iso, facemos este 
chamamento, este chamamento a 
todos os partidos políticos que 
estamos aquí presentes e tamén 
aos partidos políticos que están  
tamén, representados no 
Congreso dos Deputados. É que 
hai que iniciar, iniciar o que toda 
a sociedade está a pedirnos. 
Diálogos, consensos e solucións.  
 
Ás dezanove hora e coarenta e 
cinco minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Sande García. 
 
 
…Non crear trabas. Neste 
sentido, respecto do 
financiamento local, é coñecido 
por todos, que xa hai grupos de 
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estos momentos, están trabajando 
sobre el cambio en la financiación 
local, en atención, también, o en 
relación también, a los cambios en 
la financiación autonómica, que es 
lo que pidieron los entes sociales. 
Y también me consta, que hay 
grupos de trabajo que están 
revisando, en este momento, las 
reglas de gasto de los 
ayuntamientos y también la forma 
de invertir en las inversiones 
financieras sostenibles. Por todo 
ello, creo que es una moción que 
pido que sea aprobada por todos 
los Grupos aquí presentes, porque 
supone un aliciente más, para los 
que estamos allí,… 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta y cinco minutos entra 
en el Salón de Sesiones la señora 
Cameán Calvete. 
 
… en el Parlamento y tenemos la 
confianza de la ciudadanía, 
porque fuimos elegidos por ellos 
para solucionar sus problemas y 
ya digo, el presupuesto, quizá, en 
un estado, en cada año, es la ley 
más importante y la que más va a 
incidir en la vida de estos 
ciudadanos y para ellos, todos 
juntos trabajamos. 
 
Gracias, por su atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, sento dicirllo, señor Lorenzo 

expertos que nestes momentos, 
están a traballar sobre o cambio 
no financiamento local, en 
atención, tamén, ou en relación 
tamén, aos cambios no 
financiamento autonómico, que é 
o que pediron os entes sociais. E 
tamén me consta, que hai grupos 
de traballo que están a revisar, 
neste momento, as regras de gasto 
dos concellos e tamén a forma de 
investir nos investimentos 
financeiros sustentables. Por todo 
iso, creo que é unha moción que 
pido que sexa aprobada por todos 
os Grupos aquí presentes, porque 
supón un aliciente máis, para os 
que estamos alí,… 
 
Ás dezanove horas e coarenta e 
cinco minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Cameán 
Calvete. 
 
… no Parlamento e temos a 
confianza da cidadanía, porque 
fomos elixidos por eles para 
solucionar os seus problemas e xa 
digo, o orzamento, quizá, nun 
estado, en cada ano, é a lei máis 
importante e a que máis vai 
incidir na vida destes cidadáns e 
para eles, todos xuntos 
traballamos. 
 
Grazas, pola súa atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, sento dicirllo, señor Lorenzo 
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que, cando menos, desde o 
BNGnon imos a votar a favor da 
moción. Non podo estar menos de 
acordo coa súa exposición de 
motivos, xa que semella que 
vostedes viven unha realidade 
paralela, cando din que as 
modificacións lexislativas 
impulsaron un modelo de 
administración que estimula a boa 
xestión, o servizo ao cidadán, 
cando a realidade é que… bueno, 
xente tan radical, como membros 
do Partido Popular teñen criticado 
tanto, a Lei de  Racionalización da 
Administración Local polas serias 
dificultades en que pon aos 
concellos na súa vida diaria e na 
súa xestión diaria, por non dicir, 
bueno, outras forzas progresistas 
que temos denunciado desde que 
esa lei era  anteproxecto…bueno, 
os efectos que ía ter e, que 
efectivamente está tendo na 
realidade. O certo é, que esta lei 
dificulta moito a xestión e, por 
suposto, incide na precariedade  
en que, ao final, se prestan os 
servizos.  
 
 
Falan vostedes na moción, de 
sentar as bases para aprobar a Lei 
de Orzamentos Xerais do Estado. 
Bueno, pois, sentar as bases… 
Faime graza que o pida o Partido 
Popular, cando quen ten que 
sentar as bases para aprobar a Lei 
de Orzamentos Xerais do Estado é 
o Partido Popular. Igual que aquí 
lle corresponde sentar as bases 
para negociar e sentar as bases 
para… dos orzamentos á Marea 
Atlántica. Quen está gobernando é 
que ten, precisamente, que sentar 

que, cando menos, desde o BNG 
non imos a votar a favor da 
moción. Non podo estar menos de 
acordo coa súa exposición de 
motivos, xa que semella que 
vostedes viven unha realidade 
paralela, cando din que as 
modificacións lexislativas 
impulsaron un modelo de 
administración que estimula a 
boa xestión, o servizo ao cidadán, 
cando a realidade é que… bo, 
xente tan radical, como membros 
do Partido Popular teñen 
criticado tanto, a Lei de  
Racionalización da 
Administración Local polas serias 
dificultades en que pon aos 
concellos na súa vida diaria e na 
súa xestión diaria, por non dicir, 
bo, outras forzas,progresistas que 
temos denunciado desde que esa 
lei era  anteproxecto… bo, os 
efectos que ía ter e, que 
efectivamente está tendo na 
realidade. O certo é, que esta lei 
dificulta moito a xestión e, por 
suposto, incide na precariedade  
en que, ao final, se prestan os 
servizos.  
 
Falan vostedes na moción, de 
sentar as bases para aprobar a 
Lei de Orzamentos Xerais do 
Estado. Bo, pois, sentar as 
bases… Faime graza que o pida o 
Partido Popular, cando quen ten 
que sentar as bases para aprobar 
a Lei de Orzamentos Xerais do 
Estado é o Partido Popular. Igual 
que aquí lle corresponde sentar 
as bases para negociar e sentar 
as bases para… dos orzamentos á 
Marea Atlántica. Quen está 
gobernando é que ten, 
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as bases para aprobar os seus 
orzamentos, como grupos que 
sosteñen, efectivamente, os 
gobernos. Chámame a atención, 
como se cambia de discurso, en 
función do lugar no que se está.  
 
 
Ademais, falan vostedes na 
moción, do financiamento local. 
Bueno, creo que quedou claro no 
Pleno de xaneiro, cando 
trouxemos aquí, pois, unha 
moción sobre o concerto 
económico para Galiza, que para 
nós, para o Bloque Nacionalista 
Galego, os problemas de 
financiamento local, bueno, en 
Galicia, resolveríanse, se houbese 
un concerto económico para 
Galiza e se desde Galiza 
puidésemos, pois, recadar e 
xestionar os nosos propios 
impostos e repartilos entre os 
nosos concellos, en función das 
nosas características  
demográficas e tamén territoriais 
para, efectivamente, poder prestar 
os servicios desde os concellos, 
desde a mellor maneira. Polo 
tanto, como estamos radicalmente, 
pois, en contra da súa exposición 
de motivos, pero tamén, pois, na 
filosofía dos acordos, pois, imos 
votar en contra. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Señor García. 

precisamente, que sentar as bases 
para aprobar os seus orzamentos, 
como grupos que sosteñen, 
efectivamente, os gobernos. 
Chámame a atención, como se 
cambia de discurso, en función do 
lugar no que se está.  
 
Ademais, falan vostedes na 
moción, do financiamento local. 
Bo, creo que quedou claro no 
Pleno de xaneiro, cando 
trouxemos aquí, pois, unha 
moción sobre o concerto 
económico para Galiza, que para 
nós, para o Bloque Nacionalista 
Galego, os problemas de 
financiamento local, bo, en 
Galicia, resolveríanse, se houbese 
un concerto económico para 
Galiza e se desde Galiza 
puidésemos, pois, recadar e 
xestionar os nosos propios 
impostos e repartilos entre os 
nosos concellos, en función das 
nosas características  
demográficas e tamén territoriais 
para, efectivamente, poder 
prestar os servicios desde os 
concellos, desde a mellor 
maneira. Polo tanto, como 
estamos radicalmente, pois, en 
contra da súa exposición de 
motivos, pero tamén, pois, na 
filosofía dos acordos, pois, imos 
votar en contra. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. 
 
Señor García. 
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Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Señor Lorenzo, lamento 
comunicarle que la moción que 
nos presentan nos parece bastante 
desafortunada. Podríamos 
apoyarla, si se centrara en las 
necesidades de financiación de la 
administración local, si se 
focalizaran en los cambios 
necesarios que hay que hacer, a 
nivel estatal, porque los 
ayuntamientos puedan, aquellos 
que lo hagan bien, disfrutar del 
superávit que se produzca  en su 
gestión anual del presupuesto, 
pero mezclan churras con 
merinas. Aparte del expositivo, 
que no voy a entrar, porque nos 
centraríamos más en lo que… 
Mezclan la aprobación de los 
presupuestos, con la modificación 
de las condiciones de las 
administraciones locales,  lo cual, 
yo creo que no toca. No toca, 
porque lo que hace es que la 
moción no se apruebe y podría ser 
una pena que saliese aprobada. 
 
En cuanto a los presupuestos, me 
voy a sumar un poco a lo que 
decía la señora Veira. Están 
ustedes pidiendo lo que aquí 
niegan. Es decir, son un gobierno 
en  minoría que está haciendo un 
planteamiento presupuestario en 
solitario, que no consigue el 
apoyo de nadie y traen a otra 
cámara  que le recriminan a otra 
fuerza política en minoría, que no 
alcanza acuerdos con nadie, que le 
apoye lo que ustedes allí no 

 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Señor Lorenzo, lamento 
comunicarlle que a moción que 
nos presentan parécenos bastante 
desafortunada. Poderiamos 
apoiala, se se centrase nas 
necesidades de financiamento da 
administración local, se se 
focalizasen nos cambios 
necesarios que hai que facer, a 
nivel estatal, porque os concellos 
poidan, aqueles que o fagan ben, 
gozar do superávit que se produza  
na súa xestión anual do 
orzamento, pero mesturan 
churras con merinas. Á parte do 
expositivo, que non vou entrar, 
porque nos centrariamos máis no 
que… Mesturan a aprobación dos 
orzamentos, coa modificación das 
condicións das administracións 
locais,  o cal, eu creo que non 
toca. Non toca, porque o que fai é 
que a moción non se aprobe e 
podería ser unha pena que saíse 
aprobada. 
 
 
En canto aos orzamentos, vou 
sumar un pouco ao que dicía a 
señora Veira. Están vostedes 
pedindo o que aquí negan. É 
dicir, son un goberno en minoría  
que está a facer unha proposta 
orzamentaria en solitario, que 
non consegue o apoio de ninguén 
e traen a outra cámara  que lle 
recriminan a outra forza política 
en minoría, que non alcanza 
acordos con ninguén, que lle 
apoie o que vostedes alí non fan.  
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hacen.  
 
Entonces, es importante centrarse, 
porque si allí vale, aquí también; o  
allí no vale y aquí tampoco. En 
cualquier caso, cierto es que haya 
presupuestos es importante. Por 
eso aquí, se arbitró la modalidad 
de la moción de confianza, 
perdida por el señor Ferreiro, pero 
que le permitan 
administrativamente, articular los 
presupuestos a partir de hoy o de 
mañana. Pena, que no exista esa 
figura administrativa en las Cortes 
Generales. Pero más allá, 
posiblemente, si ustedes 
negociaran de una manera 
diferente con Ciudadanos y con 
Coalición Canaria y con el PNV, 
alcanzarían la mayoría necesaria 
para aprobar los presupuestos. 
Pero algo pasa, no sé si pasa por 
Murcia en estos momentos, pero 
algo pasa. No son ustedes capaces 
de alcanzar los acuerdos 
necesarios. También si, a lo 
mejor, eliminasen la Ley Mordaza 
o la LOMCE se modificara 
rápidamente, o la reforma laboral 
se modificase o se derogase, 
podrían alcanzar los apoyos en 
otras fuerzas políticas, que le 
permitirían sumar la mayoría, 
pero al final, nos encontramos en 
un bucle, en el que el Partido 
Popular no mueve ficha, pero trae 
a los ayuntamientos, la 
corresponsabilidad de lo que está 
pasando. Nosotros les ayudamos 
en ciertos aspectos vinculados con 
el presupuesto, entre otras 
cuestiones, elevar el techo de 
gasto a Bruselas. Algo bastante 
importante, porque permitió 

 
 
Entón, é importante centrarse, 
porque se alí vale, aquí tamén; ou  
alí non vale e aquí tampouco. En 
calquera caso, certo é que haxa 
orzamentos é importante. Por iso 
aquí, arbitrouse a modalidade da 
moción de confianza, perdida 
polo señor Ferreiro, pero que lle 
permitan administrativamente, 
articular os orzamentos a partir 
de hoxe ou de mañá. Pena, que 
non exista esa figura 
administrativa nas Cortes Xerais. 
Pero máis aló, posiblemente, se 
vostedes negociasen dunha 
maneira diferente con Cidadáns e 
con Coalición Canaria e co PNV, 
alcanzarían a maioría necesaria 
para aprobar os orzamentos. 
Pero algo pasa, non sei se pasa 
por Murcia nestes momentos, 
pero algo pasa. Non son vostedes 
capaces de alcanzar os acordos 
necesarios. Tamén se, se cadra, 
eliminasen a Lei Mordaza ou a 
LOMCE modificásese 
rapidamente, ou a reforma 
laboral modificásese ou se 
derrogase, poderían alcanzar os 
apoios noutras forzas políticas, 
que lle permitirían sumar a 
maioría, pero ao final, 
atopámonos nun bucle, no que o 
Partido Popular non move ficha, 
pero trae aos concellos, a 
corresponsabilidade do que está a 
pasar. Nós axudámoslles en 
certos aspectos vinculados co 
orzamento, entre outras cuestións, 
elevar o teito de gasto a Bruxelas. 
Algo bastante importante, porque 
permitiu continuar coa 
tramitación orzamentaria e 
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continuar con la tramitación 
presupuestaria y permitió articular 
con la Unión Europea, los 
compromisos adquiridos gracias a 
nosotros y, posiblemente, por esa 
prebenda se consiguió subir el 
salario mínimo interprofesional un 
8%, la mayor subida desde el 86.  
 
Se consiguió también, aplicar 
unas políticas para evitar la 
pobreza energética. Pero ahí nos 
hemos quedado. Es decir, no hay 
más movimientos ahora mismo, 
estamos… Cierto, que estamos 
esperando movimientos y  
circunstancias que superan al 
ámbito municipal de La Coruña, 
pero en cualquier caso, lo que sí le 
digo es que (…) que reflexionen 
sobre la soledad que allí tienen y 
sobre la que aquí predican.  
 
Nada más. En cualquier caso, 
lamento comunicarle que vamos a 
votar en contra. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, de verdade, señor Lorenzo 
que é  surrealista. Bueno, é 
surrealista a visión que ten 
vostede do acordo que hai que 
chegar no Estado, cando aquí 
están facendo todo o contrario. Xa 
llo acaba de comentar o señor 
García, pero, cando menos, 
ademais, resulta curioso que 
precisamente hoxe, que remata o 

permitiu articular coa Unión 
Europea, os compromisos 
adquiridos grazas a nós e, 
posiblemente, por esa prebenda 
conseguiuse subir o salario 
mínimo interprofesional un 8%, a 
maior subida desde o 86.  
 
 
Conseguiuse tamén, aplicar unhas 
políticas para evitar a pobreza 
enerxética. Pero aí quedámonos. 
É dicir, non hai máis movementos 
agora mesmo, estamos… Certo, 
que estamos a esperar 
movementos e  circunstancias que 
superan ao ámbito municipal da 
Coruña, pero en calquera caso, o 
que si lle digo é que (…) que 
reflexionen sobre a soidade que 
alí teñen e sobre a que aquí 
predican.  
 
Nada máis. En calquera caso, 
lamento comunicarlle que imos 
votar en contra. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo, de verdade, señor Lorenzo 
que é  surrealista. Bo, é 
surrealista a visión que ten 
vostede do acordo que hai que 
chegar no Estado, cando aquí 
están facendo todo o contrario. 
Xa llo acaba de comentar o señor 
García, pero, cando menos, 
ademais, resulta curioso que 
precisamente hoxe, que remata o 
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prazo que vincula a aprobación 
dos orzamentos do Concello á 
ausencia dunha alternativa política 
a este goberno, ao PP se lle ocurra 
pedir apoio desta Corporación, 
para que se aproben os 
Orzamentos Xerais  do Estado. 
Curioso tamén, que os mesmos 
que, desde 2015, veñen 
bloqueando sistemáticamente a 
aprobación dos orzamentos neste 
Concello, pidan axuda para 
aprobalos no Estado. 
 
Para bloquealos, ademais, neste 
Concello e despois, axitar a 
bandeira da parálise, da falla de 
investimentos, da baixa de 
execución e que sexan 
precisamente, os que poñen o 
acento hoxe, na necesidade de 
contar cun orzamento en prazo no 
Estado. Tamén resulta curioso, 
que sexa precisamente o PP, que 
artellou todo o entramado 
normativo do austericidio, quen  
veña hoxe, pedindo que se 
aproben hoxe os Orzamentos 
Xerais do Estado para suavizar a 
aplicación destas normas, despois 
de anos de adelgazar a 
administración pública e favorecer 
a súa privatización. Parece que 
por fin, se deron conta de que hai 
que levantar o pé, que está 
esmagando a prestación dos 
servizos públicos por parte das 
administracións públicas. Claro 
que hai que modificar a Lei de 
Estabilidade Orzamentaria e 
suprimir a regla de gasto, pero 
non precisamente, porque a súa 
aplicación teña producido 
resultados positivos nas finanzas 
locais, senón, por todo o contrario. 

prazo que vincula a aprobación 
dos orzamentos do Concello á 
ausencia dunha alternativa 
política a este goberno, ao PP se 
lle ocurra pedir apoio desta 
Corporación, para que se 
aproben os Orzamentos Xerais  
do Estado. Curioso tamén, que os 
mesmos que, desde 2015, veñen 
bloqueando sistemáticamente a 
aprobación dos orzamentos neste 
Concello, pidan axuda para 
aprobalos no Estado. 
 
Para bloquealos, ademais, neste 
Concello e despois, axitar a 
bandeira da parálise, da falla de 
investimentos, da baixa de 
execución e que sexan 
precisamente, os que poñen o 
acento hoxe, na necesidade de 
contar cun orzamento en prazo no 
Estado. Tamén resulta curioso, 
que sexa precisamente o PP, que 
artellou todo o entramado 
normativo do austericidio, quen  
veña hoxe, pedindo que se 
aproben hoxe os Orzamentos 
Xerais do Estado para suavizar a 
aplicación destas normas, despois 
de anos de adelgazar a 
administración pública e 
favorecer a súa privatización. 
Parece que por fin, se deron 
conta de que hai  que levantar o 
pé, que está esmagando a 
prestación dos servizos públicos 
por parte das administracións 
públicas. Claro que hai que 
modificar a Lei de Estabilidade 
Orzamentaria e suprimir a regla 
de gasto, pero non precisamente, 
porque a súa aplicación teña 
producido resultados positivos 
nas finanzas locais, senón, por 
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Porque é absolutamente irracional, 
estar forzando aos concellos a 
situacións de superávit, que logo 
non se poden  investir na 
prestación de servizos públicos.  
 
 
Se chega ao ridículo, que co 
marco normativo actual, chegan a 
producirse situacións, onde nin os 
concellos en endebedamento 
poden reinvestir os seus 
remanentes, o que é bastante 
grave, cando menos. 
 
Como é necesario tamén, levantar 
dunha vez, os límites á 
contratación de persoal, como 
vostede mismo acaba de sinalar. 
Pero non, porque se teña 
producido grandes aforros coas 
limitacións das tasas  de 
reposición, senón porque a súa 
aplicación prolongada no tempo, 
está levando a prestación dos 
servizos públicos ao límite da súa 
viabilidade; claro está coa 
finalidade que ten o PP desde o 
principio, premeditada, de 
privatización que é o que a 
vostedes lles interesa desde o 
principio. Claro que a falla de 
Orzamentos Xerais do Estado está 
a causar parálise nos 
investimentos públicos e graves 
consecuencias para as demais 
administracións. Pero a 
responsabilidade é exclusivamente 
do Goberno do Partido Popular, 
que non é capaz de chegar a 
acordos e que nunca foi capaz de 
chegar a acordos coas demais 
forzas políticas, porque é 
totalmente incapaz de gobernar, se 
non é con maioría absoluta, 

todo o contrario. Porque é 
absolutamente irracional, estar 
forzando aos concellos a 
situacións de superávit, que logo 
non se poden investir na 
prestación de servizos públicos.  
 
Se chega ao ridículo, que co 
marco normativo actual, chegan a 
producirse situacións, onde nin os 
concellos en endebedamento 
poden reinvestir os seus 
remanentes, o que é bastante 
grave, cando menos. 
 
Como é necesario tamén, levantar 
dunha vez, os límites á 
contratación de persoal, como 
vostede mismo acaba de sinalar. 
Pero non, porque se teña 
producido grandes aforros coas 
limitacións das tasas  de 
reposición, senón porque a súa 
aplicación prolongada no tempo, 
está levando a prestación dos 
servizos públicos ao límite da súa 
viabilidade; claro está coa 
finalidade que ten o PP desde o 
principio, premeditada, de 
privatización que é o que a 
vostedes lles interesa desde o 
principio. Claro que a falla de 
Orzamentos Xerais do Estado está 
a causar parálise nos 
investimentos públicos e graves 
consecuencias para as demais 
administracións. Pero a 
responsabilidade é 
exclusivamente do Goberno do 
Partido Popular, que non é capaz 
de chegar a acordos e que nunca 
foi capaz de chegar a acordos 
coas demais forzas políticas, 
porque é totalmente incapaz de 
gobernar, se non é con maioría 
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impoñendo sempre, o seu criterio. 
E aquí tampouco foi capaz de 
chegar a acordos. Por iso vamos a 
votar en contra desta moción. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
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 primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado. 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marrea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 

absoluta, impoñendo sempre, o 
seu criterio. E aquí tampouco foi 
capaz de chegar a acordos. Por 
iso vamos a votar en contra desta 
moción. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte 
resultado. 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marrea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
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Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Ben. Chegamos ás oito da tarde. 
Seguramente estamos pasando o 
ecuador do Pleno e, polo tanto, 
seguindo o costume inaugurado o 
mes pasado, vamos facer unha 
pausa de dez minutos. 
 
Se suspende la sesión a las 
diecinueve  horas y cincuenta y 
seis minutos, reanudándose la 
misma a las veinte horas y 
catorce minutos.   
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Comezamos de novo. Retomamos 
a sesión Plenaria coa moción do 
Partido Popular sobre parálese 
municipal. 
 
Segunda.- Moción sobre  
parálisis Municipal. 
 
Ten a palabra o señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas. 
 
La Corporación Municipal de A  
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad, reprobar al concejal 
de Regeneración Urbana por 
cuestionar públicamente la 
legalidad de actuaciones del 
funcionariado de su área, para 

Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Ben. Chegamos ás oito da tarde. 
Seguramente estamos pasando o 
ecuador do Pleno e, polo tanto, 
seguindo o costume inaugurado o 
mes pasado, imos facer unha 
pausa de dez minutos. 
 
Suspéndese a sesión ás dezanove 
horas e cincuenta e seis minutos, 
continuando a mesma ás vinte 
horas e catorce minutos. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Comezamos de novo. Retomamos 
a sesión plenaria coa moción do 
Partido Popular sobre parálise 
municipal. 
 
Segunda.- Moción sobre  
parálise Municipal. 
 
Ten a palabra o señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña  en Pleno acorda por 
unanimidade, reprobar ao 
concelleiro de Rexeneración 
Urbana por cuestionar 
publicamente a legalidade de 
actuacións do funcionariado da 
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intentar ocultar su propia 
inoperancia con acusaciones 
falsas. 
 
Dos. Instar al Alcalde a adoptar 
las medidas necesarias para 
agilizar la tramitación de 
solicitudes de licencias de todo 
tipo ante el retraso y la parálisis 
evidentes y ampliamente 
denunciados públicamente, por 
vecinos, colectivos y 
asociaciones. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Pode 
proceder á defensa da moción. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Muchas gracias. Pues, son 
muchos, cada día más, los 
ciudadanos perjudicados que 
asisten perplejos a una situación 
que no tiene visos de solución. 
Ahora se conceden la mitad de las 
licencias de obra mayor que antes 
y tardan el doble de tiempo, 
entendiendo por obra mayor, lo 
que son las licencias, en diferencia 
a las declaraciones responsables 
previas. 
 
A pesar de que estamos 
comparando los años de la peor 
crisis económica inmobiliaria, con 
estos años ya, de recuperación, 
llevan a las Juntas de Gobierno 
más denegaciones y caducidades, 
que permisos y paralizan obras 
por más importe de las que 
adjudican. No ejecutan el 

súa área, para tentar ocultar a 
súa propia inoperancia con 
acusacións falsas. 
 
Dous. Instar ao Alcalde a adoptar 
as medidas necesarias para 
axilizar a tramitación de 
solicitudes de licenzas de todo 
tipo ante o atraso e a parálise 
evidente e amplamente 
denunciados publicamente, por 
veciños, colectivos e asociacións. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Pode 
proceder á defensa da moción. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas. Pois, son moitos, 
cada día máis, os cidadáns 
prexudicados que asisten 
perplexos a unha situación que 
non ten visos de solución. Agora 
concédense a metade das licenzas 
de obra maior que antes e tardan 
o dobre de tempo, entendendo por 
obra maior, o que son as licenzas, 
en diferenza ás declaracións 
responsables previas. 
 
 
A pesar de que estamos a 
comparar os anos da peor crise 
económica inmobiliaria, con estes 
anos xa, de recuperación, levan 
ás Xuntas de Goberno máis 
denegacións e caducidades, que 
permisos e paralizan obras por 
máis importe das que adxudican. 
Non executan o orzamento de 
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presupuesto de inversiones, 
privando a los coruñeses de miles 
de puestos de trabajo y se ha 
producido una cascada de ceses y 
traspasos, de traslados, perdón, de 
funcionarios en Urbanismo, desde 
su llegada. La mayoría de los 
funcionarios de Urbanismo han 
solicitado el traslado del Área. Por 
si fuera poco, hace un par de 
semanas, asistimos a un nuevo 
episodio de ofensa a los 
funcionarios, una gota que está 
colmando el vaso de paciencia de 
los coruñeses y que mereció la 
denuncia de los sindicatos. 
Después de que el Jefe del 
Gabinete de la Alcaldía insultase a 
todos los concejales, trabajadores 
públicos y a todo el movimiento 
vecinal, calificándolos de orcos, 
ahora les toca el turno a los 
funcionarios del Área de 
Urbanismo. Ni corto, ni perezoso, 
el 28 de febrero, el Concejal de 
Regeneración Urbana, para 
intentar justificar la parálisis de su 
Concejalía, ante la falta de 
argumentos y frente a las quejas 
de ciudadanos y de colectivos, no 
se le ocurrió nada mejor que 
descalificar a sus funcionarios, 
cuestionando públicamente sus 
actuaciones e insinuando 
irregularidades en complicidad 
con empresas. No satisfecho, 
horas después, recurrió al tan 
manido argumento de que sus 
palabras fueron sacadas de 
contexto; asunto que ya no cuela. 
 
Esta es la realidad con la que 
convivimos a diario en el 
Ayuntamiento. Un Alcalde con un 
equipo de concejales que no saben 

investimentos, privando aos 
coruñeses de miles de postos de 
traballo e produciuse unha 
fervenza de cesamentos e 
traspasos, de traslados, perdón, 
de funcionarios en Urbanismo, 
desde a súa chegada. A maioría 
dos funcionarios de Urbanismo 
solicitaron o traslado da área. 
Aínda por riba, fai un par de 
semanas, asistimos a un novo 
episodio de ofensa aos 
funcionarios, unha pinga que está 
a colmar o vaso de paciencia dos 
coruñeses e que mereceu a 
denuncia dos sindicatos. Despois 
de que o Xefe do Gabinete da 
Alcaldía insultase a todos os 
concelleiros, traballadores 
públicos e a todo o movemento 
veciñal, cualificándoos de orcos, 
agora tócalles a quenda aos 
funcionarios da área de 
Urbanismo. Nin curto, nin 
preguizoso, o 28 de febreiro, o 
Concelleiro de Rexeneración 
Urbana, para tentar xustificar a 
parálise da súa Concellería, ante 
a falta de argumentos e fronte ás 
queixas de cidadáns e de 
colectivos, non se lle ocorreu 
nada mellor que descualificar aos 
seus funcionarios, cuestionando 
publicamente as súas actuacións e 
insinuando irregularidades en 
complicidade con empresas. Non 
satisfeito, horas despois, recorreu 
ao tan manido argumento de que 
as súas palabras foron sacadas de 
contexto; asunto que xa non coa. 
 
Esta é a realidade coa que 
convivimos a diario no Concello. 
Un Alcalde cun equipo de 
concelleiros que non saben 
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gestionar el día a día, y que 
recurren a los insultos y 
descalificaciones para intentar 
ocultar su incompetencia. Desde 
aquí, queremos mandar un 
mensaje alto y claro a Xulio 
Ferreiro, que si tienen pruebas de 
que algún funcionario ha 
cometido algún delito, que lo 
denuncien donde corresponda; si 
no es así, que asuman su 
responsabilidad y dejen de echar 
balones fuera, cada vez que tienen 
quejas de los ciudadanos por no 
saber gestionar. 
 
También, el colectivo de 
arquitectos está molesto con el 
Concejal, por cuestionar su 
capacidad profesional para 
realizar proyectos y trámites 
urbanísticos, provocando 
desconfianza de los clientes. 
Cuando uno es concejal tiene que 
resolver los problemas de los 
ciudadanos y no crear, a mayores. 
Lo grave de este nuevo capítulo 
de despropósitos, es que además 
de incrementar el enfado a la 
plantilla municipal, esta parálisis 
está teniendo incidencia directa en 
la creación de empleo y en la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
Frenar la concesión de licencias 
de todo tipo, de actividad, para 
ascensores, cubiertas, 
rehabilitaciones, afecta a todos los 
colectivos. A los comerciantes 
que llevan más de un año para 
poder abrir sus negocios, al vecino 
que quiere hacer una pequeña 
reforma en su vivienda y espera 
durante meses su respuesta, a la 
comunidad que quiere instalar un 
ascensor, que recibe como única 

xestionar o día a día, e que 
recorren aos insultos e 
descualificacións para tentar 
ocultar a súa incompetencia. 
Desde aquí, queremos mandar 
unha mensaxe alta e clara a Xulio 
Ferreiro, que se teñen probas de 
que algún funcionario cometeu 
algún delito, que o denuncien 
onde corresponda; se non é así, 
que asuman a súa 
responsabilidade e deixen de 
botar balóns fóra cada vez que 
teñen queixas dos cidadáns por 
non saber xestionar. 
 
Tamén, o colectivo de arquitectos 
está molesto co Concelleiro, por 
cuestionar a súa capacidade 
profesional para realizar 
proxectos e trámites urbanísticos, 
provocando desconfianza dos 
clientes. Cando un é concelleiro 
ten que resolver os problemas dos 
cidadáns e non crear, a maiores. 
O grave deste novo capítulo de 
despropósitos, é que ademais de 
incrementar o enfado ao persoal 
municipal, esta parálise está a ter 
incidencia directa na creación de 
emprego e na calidade de vida 
dos cidadáns. Frear a concesión 
de licenzas de todo tipo, de 
actividade, para ascensores, 
cubertas, rehabilitacións, afecta a 
todos os colectivos. Aos 
comerciantes que levan máis dun 
ano para poder abrir os seus 
negocios, ao veciño que quere 
facer unha pequena reforma na 
súa vivenda e espera durante 
meses a súa resposta, á 
comunidade que quere instalar un 
ascensor, que recibe como única 
contestación, volva vostede mañá. 
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contestación, vuelva usted 
mañana. Ahora, vista esta 
parálisis, se conceden la mitad de 
las licencias de obras que antes; 
llegan a las Juntas de Gobierno, 
más denegaciones y caducidades 
que permisos y paralizan obras 
por más importe de las que 
adjudican. La ciudad va a perder 
más que estos cuatro años con el 
gobierno de la Marea. Hemos 
ganado en sectarismo, en brindis 
al sol, pero hemos dejado de ser la 
locomotora  de Galicia, para pasar 
a ser el vagón de cola en el 
empleo. La falta de ambición de 
Xulio Ferreiro genera un lastre 
muy difícil de soltar,  que se 
tardará años en recuperar. La 
Coruña y los coruñeses, 
merecemos más.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, desde o BNG, o primeiro 
que temos  que dicir, como noutra 
moción que tamén viña, no 
sentido de reprobar outra persoa, 
bueno, o que temos que dicir,  que 
é reprobar, por que?  Se o Alcalde 
quixese reprobar o seu 
concelleiro, entendemos que o 
cesaría. Non entendemos moi ben 
esta proposta. Non tanto, é certo, 
que nós entendemos, que as 
acusacións feitas polo concelleiro 
non son propias, son impropias. 
Parécenos graves y nós 
entendemos, bueno, que de ter 

Agora, vista esta parálise, 
concédense a metade das licenzas 
de obras que antes; chegan ás 
Xuntas de Goberno, máis 
denegacións e caducidades que 
permisos e paralizan obras por 
máis importe das que adxudican. 
A cidade vai perder máis que 
estes catro anos co goberno da 
Marea. Habemos gañado en 
sectarismo, en brinde ao sol, pero 
deixamos de ser a locomotora  de 
Galicia, para pasar a ser o vagón 
de cola no emprego. A falta de 
ambición de Xulio Ferreiro xera 
un lastre moi difícil de soltar,  que 
se tardará anos en recuperar. A 
Coruña e os coruñeses, 
merecemos máis.  
 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois, desde o BNG, o primeiro 
que temos  que dicir, como noutra 
moción que tamén viña, no 
sentido de reprobar outra persoa, 
bo, o que temos que dicir,  que é 
reprobar, por que?  Se o Alcalde 
quixese reprobar o seu 
concelleiro, entendemos que o 
cesaría. Non entendemos moi ben 
esta proposta. Non tanto, é certo, 
que nós entendemos, que as 
acusacións feitas polo concelleiro 
non son propias, son impropias. 
Parécenos graves y nós 
entendemos, bo, que de ter 
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probas, tamén,  de tales feitos, 
pois, habería que denúncialo 
legalmente e, por suposto, á parte 
dos funcionairos, se houbese 
probas, pois, das súas funcións. 
 
En canto a segunda cuestión, onde 
fala de instar ao Alcalde, a 
adoptar  as medidas necesarias 
para axilizar a tramitación de 
solicitudes de licencias de todo 
tipo, bueno, eu creo que hai que 
ser áxiles, efectivamente, na 
xestión, mais tamén hai que ser 
minuciosos e hai que ser rigorosos 
nas concesións de licenzas. É 
certo que veñen caducidades de 
licenzas, pero tamén ten 
acontecido no goberno de señor 
Negreira,  cuestións curiosas 
como que licenzas que 
teóricamente estaban caducadas, 
porque xa pasara o prazo para a 
construcción, pois, dalgún 
edificio, pois, de repente, ante a 
inquietude das veciñas e veciños, 
eses edificios deses veciños e 
veciñas e mesmo, a petición do 
BNG, de declarar caducada unha 
licenza que estaba caducada, pois,  
de repente, eses edificios se 
constrúen en, vamos, nun abrir e 
pechar de ollos. Iso pasou no 
goberno do señor Negreria; polo 
tanto, eu creo que iso de tramitar 
as licenzas e axilizar licenzas de 
todo tipo, bueno, haberá que ver 
cales hai que conceder, cales non, 
dacordo coa lexislación vixente 
etcétera, etcétera. Entón, bueno, 
eu creo que aquí, en Urbanismo, 
non vale todo e hai que ser 
coidadosos e rigorosos. Ainda 
que, evidentemente, comparto que 
as acusacións foron graves, eu 

probas, tamén, de tales feitos, 
pois, habería que denúncialo 
legalmente e, por suposto, á parte 
dos funcionairos, se houbese 
probas, pois, das súas funcións. 
 
En canto a segunda cuestión, 
onde fala de instar ao Alcalde, a 
adoptar as medidas necesarias 
para axilizar a tramitación de 
solicitudes de licencias de todo 
tipo,  bo, eu creo que hai que ser 
áxiles, efectivamente, na xestión, 
mais tamén hai que ser 
minuciosos e hai que ser 
rigorosos nas concesións de 
licenzas. É certo que veñen 
caducidades de licenzas, pero 
tamén ten acontecido no goberno 
de señor Negreira,  cuestións 
curiosas como que licenzas que 
teóricamente estaban caducadas, 
porque xa pasara o prazo para a 
construcción, pois, dalgún 
edificio, pois, de repente, ante a 
inquietude das veciñas e veciños, 
eses edificios deses veciños e 
veciñas e mesmo, a petición do 
BNG, de declarar caducada unha 
licenza que estaba caducada, 
pois,  de repente, eses edificios se 
constrúen en, imos, nun abrir e 
pechar de ollos. Iso pasou no 
goberno do señor Negreria; polo 
tanto, eu creo que iso de tramitar 
as licenzas e axilizar licenzas de 
todo tipo, bo, haberá que ver 
cales hai que conceder, cales non, 
dacordo coa lexislación vixente 
etcétera, etcétera. Entón, bo, eu 
creo que aquí, en Urbanismo, non 
vale todo e hai que ser coidadosos 
e rigorosos. Ainda que, 
evidentemente, comparto que as 
acusacións foron graves, eu creo 
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creo que, bueno,  non  é propio 
dun concelleiro, ese feito de que 
se lle poida, pois, entre comillas 
“quentar a boca” ante determinado 
momento de tensión ou ante 
determinadas acusacións. Eu creo 
que hai que ser un pouco máis 
cauto cando se fala. Nada máis. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira.  
 
Señora Barcón. 
 
Señora Barcón  Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Primero, quería hacer alusión a 
una cosa que pasó antes, quería 
decir, que estoy…, quería darle la 
razón plena a la señora Fraga, 
cuando dijo que era una 
vergüenza que en el Partido 
Socialista no hubiera firmado ese 
compromiso con la comunidad, 
con las personas trans, antes de las 
elecciones autonómicas. Tiene 
ustede, toda la razón. Una 
vergüenza. Por cierto, la culpa y la 
responsabilidad no fue del señor 
Ferreiro, que bien que lo lamentó 
y bastante caro le costó haber 
levantado la voz en el partido, 
pero tiene razón. Hay veces que 
los partidos… Feliz usted, que su 
organización nunca comete 
errores; la mía sí 
 
Yo le voy a pedir al… le iba a 
pedir al… Supongo que non 
querrá hacerlo, que retirasen el 

que, bo,  non  é propio dun 
Concelleiro, ese feito de que se lle 
poida, pois, entre comillas 
“quentar a boca” ante 
determinado momento de tensión 
ou ante determinadas acusacións. 
Eu creo que hai que ser un pouco 
máis cauto cando se fala. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira.  
 
Señora Barcón. 
 
Señora Barcón  Sánchez 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Primeiro, quería facer alusión a 
unha cousa que pasou antes, 
quería dicir, que estou…, quería 
darlle a razón plena á señora 
Fraga, cando dixo que era unha 
vergoña que no Partido Socialista 
non asinase ese compromiso coa 
comunidade, coas persoas trans, 
antes das eleccións autonómicas. 
Ten vostede toda a razón. Unha 
vergoña. Por certo, a culpa e a 
responsabilidade non foi do señor 
Ferreiro, que ben que o lamentou 
e bastante caro custoulle levantar 
a voz no Partido, pero ten razón. 
Hai veces que os partidos… Feliz 
vostede, que a súa organización 
nunca comete erros; a miña si 
 
 
 
Eu voulle a pedir ao… ía pedir 
ao… Supoño que non quererá 
facelo, que retirasen o primeiro 
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primer punto de la moción, porque 
sino, no podemos apoyarla; no 
sirve de nada, yo creo, reprobar al 
Concejal de Urbanismo. Nosotros 
sí creemos, que hay un problema 
de atasco, no solo en las licencias, 
sino en la gestión de urbanismo, y 
creemos que es responsabilidad 
política del Concejal  y del 
Alcalde. 
 
No solo hay dificultad de gestión 
en el departamento de Urbanismo, 
sino en otras concejalías y 
creemos, que la responsabilidad 
política es de los concejales y de 
la Alcaldía y además, creemos que 
ha habido una falta de 
responsabilidad del concejal, 
culpando al funcionariado; no solo 
al funcionariado, a los 
promotores. Por cierto, es bastante 
curioso, que en la misma semana 
en la que el Concejal de 
Urbanismo culpaba a los 
promotores de ser prácticamente 
delincuentes, de ser… de la 
culpabilidad, otro concejal ofrecía 
a los funcionarios entradas para 
una conocida  discoteca de la que 
es dueño un productor o 
gestionaba las entradas de esa 
discoteca.  
 
Usted sabe perfectamente, señor 
Alcalde y lo sabe el concejal y lo 
sabe este Gobierno, no el 
malestar, sino el cabreo absoluto 
que tienen los trabajadores y 
trabajadoras de Urbanismo. Yo he 
sido Concejala de Urbanismo. 
 
 
En el urbanismo, como en otras 
materias, uno se puede equivocar 

punto da moción, porque senón, 
non podemos apoiala; non serve 
de nada, eu creo, reprobar ao 
Concelleiro de Urbanismo. Nós si 
cremos, que hai un problema de 
atasco, non só nas licenzas, senón  
na xestión de urbanismo, e 
cremos que é responsabilidade 
política do Concelleiro  e do 
Alcalde. 
 
Non só hai dificultade de xestión 
no departamento de Urbanismo, 
senón noutras concellerías e 
cremos, que a responsabilidade 
política é dos concelleiros e da 
Alcaldía e ademais, cremos que 
houbo unha falta de 
responsabilidade do concelleiro, 
culpando ao funcionariado; non 
só ao funcionariado, aos 
promotores. Por certo, é bastante 
curioso, que na mesma semana na 
que o Concelleiro de Urbanismo 
culpaba aos promotores de ser 
practicamente delincuentes, de 
ser… da culpabilidade, outro 
concelleiro ofrecía aos 
funcionarios entradas para unha 
coñecida  discoteca da que é dono 
un produtor ou xestionaba as 
entradas desa discoteca.  
 
 
Vostede sabe perfectamente, 
señor Alcalde e sábeo o 
concelleiro e sábeo este Goberno, 
non o malestar, senón o cabreo 
absoluto que teñen os 
traballadores e traballadoras de 
Urbanismo. Eu fun Concelleira de 
Urbanismo. 
 
No urbanismo, como noutras 
materias, un pódese equivocar ou 
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o puede acertar. Bueno, ustedes 
llevan dos años dando vueltas a 
ese departamento. Yo he perdido 
la cuenta, creo que la ha  perdido 
todo el mundo, de los 
nombramientos, los ceses. Entre 
Urbanismo, Movilidad, yo ya no 
sé, quién está en cada concejalía y 
eso tiene consecuencias directas 
en la ciudad. Y la culpa ni es de 
los promotores, ni de los 
arquitectos, ni de los trabajadores 
municipales; es suya y suya es la 
responsabilidad. 
 
Usted  dijo que no iba a nombrar 
directores de área, nombró no sé 
cuántos. Dijo que iba a nombrar, 
restringir los asesores; en 
Urbanismo no sé cuántos hay, 
pero en todo caso, yo ya no hablo 
de los nombramientos, ni de los 
asesores, hablo de las 
consecuencias que están teniendo 
en pequeñas y  medianas 
empresas, especialmente en el 
ámbito comercial. Y yo no me 
voy a cortar en decir que es 
mentira que los funcionarios 
tengan connivencia alguna. Por 
cierto, a mí no me constó. Y yo 
creo que estaría bueno, que a 
quien le conste que hay un 
funcionario que prevarica, porque 
a eso se le llama prevaricar, diga 
el nombre del funcionario. Porque 
lo otro es manchar a los 
trabajadores y a las trabajadoras 
municipales. 
 
Y en este Ayuntamiento, que 
seguramente se habrán hecho 
muchas cosas mal y seguramente 
se habrán hecho muchas cosas 
bien, el grupo de funcionarios y 

pode acertar. Bo, vostedes levan 
dous anos dando voltas a ese 
departamento. Eu perdín a conta, 
creo que a perdeu   todo o mundo, 
dos nomeamentos, os cesamentos. 
Entre Urbanismo, Mobilidade, eu 
xa non sei, quen está en cada 
concellería e iso ten 
consecuencias directas na cidade 
e a culpa nin é dos promotores, 
nin dos arquitectos, nin dos 
traballadores municipais; é súa e 
súa é a responsabilidade. 
 
 
Vostede  dixo que non ía nomear 
directores de área, nomeou non se 
cantos. Dixo que ía nomear, 
restrinxir os asesores; en 
Urbanismo non se cantos hai, 
pero en todo caso, eu xa non falo 
dos nomeamentos, nin dos 
asesores, falo das consecuencias 
que están a ter en  pequenas e  
medianas empresas, 
especialmente no ámbito 
comercial. E eu non me vou a 
cortar en dicir que é mentira que 
os funcionarios teñan conivencia 
algunha. Por certo, a min non me 
constou. E eu creo que estaría bo, 
que a quen lle conste que hai un 
funcionario que prevarica, porque 
a iso chámaselle prevaricar, diga 
o nome do funcionario. Porque o 
outro é manchar aos 
traballadores e ás traballadoras 
municipais. 
 
 
E neste Concello, que 
seguramente se fixeron moitas 
cousas mal e seguramente se 
fixeron moitas cousas ben, o 
grupo de funcionarios e 
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trabajadores y trabajadoras 
municipales, han asumido muchas 
responsabilidades en muchas 
ocasiones y son capaces de 
gestionar una maquinaria muy 
importante, esencial para la 
actividad económica de esta 
ciudad. Y ustedes la están 
frenando y creo, señor Alcalde, 
que debería usted tomar nota de 
las cuestiones que están 
sucediendo, escuchar a sus 
trabajadores y  sus trabajadoras 
municipales, escuchar los 
comunicados de los representantes 
sindicales y, desde luego, dejar de 
frenar la ciudad y frenar, bueno, 
pues, algunas decisiones que se 
están tomando en muchas 
concejalías y en esta también, en 
la de Urbanismo, que están  
perjudicando notablemente a la 
ciudad, notablemente a los 
coruñeses y, desde luego, bueno, 
pues, a la… iba a decir a la 
honestidad, pero no, a la 
honestidad, sino a la fama y, 
bueno, pues, al respecto laboral 
que debe de tener por esos 
trabajadores. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas Alcalde. 
 
Bueno, si… 
 

traballadores e traballadoras 
municipais, asumiron moitas 
responsabilidades en moitas 
ocasións e son capaces de 
xestionar unha maquinaria moi 
importante, esencial para a 
actividade económica desta 
cidade. E vostedes están a freala e 
creo, señor Alcalde, que debería 
vostede tomar nota das cuestións 
que están a suceder, escoitar aos 
seus traballadores e  as súas 
traballadoras municipais, 
escoitar os comunicados dos 
representantes sindicais e, desde 
logo, deixar de frear a cidade e 
frear, bo, pois, algunhas decisións 
que se están tomando en moitas 
concellerías e nesta tamén, na de 
Urbanismo, que están  a 
prexudicar notablemente á 
cidade, notablemente aos 
coruñeses e, desde logo, bo, pois, 
a… íaa a dicir á honestidade, 
pero non, á honestidade, senón á 
fama e, bo, pois, ao respecto 
laboral que debe de ter por eses 
traballadores. 
 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas Alcalde. 
 
Bueno, si… 
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Presidencia 
 
Perdón, señor Fernández Prado. 
 
Habla el señor Fernández Prado 
con el micrófono cerrado y no se 
entiende lo que dice, por lo que 
no se puede transcribir. 
 
Presidencia 
 
Non sei que ten que dicir.  
 
Continúa hablando el señor 
Fernández Prado con el 
micrófono cerrado. 
 
Presidencia 
 
Si. Quere retirar o punto primeiro 
da moción? 
 
El señor Fernández Prado 
responde a la pregunta del 
Excmo. Sr. Alcalde, pero no se 
escucha su respuesta 
 
Presidencia 
 
Eu non sei, se unha vez que 
comeza o debate, podemos 
presentar unha emenda ou 
cambiar o resultado da moción. 
Eu creo que nestes momentos, o 
que procede é outra moción como 
esta e non, a falta dunha 
intervención, modificar os termos 
da moción. Seguramente, si esto 
puidésemolo ter feito antes, pois, 
o fariamos, pero unha vez iniciado 
o debate da moción, creo que non 
cabe modificar os termos da 
moción.  
 
Eu, señor Secretario, non sei o que 

Presidencia 
 
Perdón, señor Fernández Prado. 
 
Fala o señor Fernández Prado 
co micrófono pechado e non se 
entende o que di, polo que non se 
pode transcribir. 
 
Presidencia 
 
Non sei que ten que dicir.  
 
Continúa falando o señor 
Fernández Prado co micrófono 
pechado. 
 
Presidencia 
 
Si. Quere retirar o punto primeiro 
da moción? 
 
O señor Fernández Prado 
responde á pregunta do Excmo. 
Sr. Alcalde, pero non se escoita a 
súa resposta. 
 
Presidencia 
 
Eu non sei, se unha vez que 
comeza o debate, podemos 
presentar unha emenda ou 
cambiar o resultado da moción. 
Eu creo que nestes momentos, o 
que procede é outra moción como 
esta e non, a falta dunha 
intervención, modificar os termos 
da moción. Seguramente, se esto 
puidésemolo ter feito antes, pois, 
o fariamos, pero unha vez 
iniciado o debate da moción, creo 
que non cabe modificar os termos 
da moción.  
 
Eu, señor Secretario, non sei o 
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opina, pero en todo caso, unha vez 
comezado o debate da moción, 
non cabe modificar os termos da 
moción. 
 
Se establece diálogo entre la 
señora Gallego Neira y el 
Excmo. Señor Alcalde, pero no 
se entienden las palabras de la 
señora Gallego Neira por 
encontrarse el micrófono 
cerrado. 
 
Presidencia 
 
Bueno, isto é unha cuestión que, 
digamos, pode decidir o 
presidente por si mesmo e eu creo, 
que sempre fun flexible, no como 
todas. É dicir, escoitado o 
Secretario ou non escoitado o 
Secretario.  
 
Continúa el diálogo con el PP, 
habla la señora Gallego Neira  
pero a micrófono cerrado para 
el Grupo. 
 
Presidencia 
 
Non, unha cousa. Eu interpreto  o 
reglamento no sentido, de que, 
unha vez iniciado o debate, non se 
pode modificar a moción. Ahora, 
cada un… Eu creo, que tempo hai 
desde as dúas menos cinco, que 
presentaron  a súa moción. 
Seguramente, se as presentasen un 
pouquiño antes, habería lugar a 
estas negociacións e non a estas 
alturas. 
 
Continúa el micrófono cerrado 
para el Grupo Municipal del 
Partido Popular, habla la 

que opina, pero en todo caso, 
unha vez comezado o debate da 
moción, non cabe modificar os 
termos da moción. 
 
Establécese diálogo entre a 
señora Galego Neira e o Excmo. 
Señor Alcalde, pero non se 
entenden as palabras da señora 
Gallego Neira por atoparse o 
micrófono pechado. 
 
 
Presidencia 
 
Bo, isto é unha cuestión que, 
digamos, pode decidir o 
presidente por si mesmo e eu 
creo, que sempre, fun flexible, no  
como todas. É dicir, escoitado o 
Secretario ou non escoitado o 
Secretario.  
 
Continúa o diálogo co PP, fala  a 
señora  Gallego Neira, pero a 
micrófono pechado para o 
Grupo. 
 
Presidencia 
 
Non, unha cousa. Eu interpreto  o 
reglamento no sentido, de que, 
unha vez iniciado o debate, non se 
pode modificar a moción. Agora, 
cada un… Eu creo, que tempo hai 
desde as dúas menos cinco, que 
presentaron  a súa moción. 
Seguramente, se as presentasen 
un pouquiño antes, habería lugar 
a estas negociacións e non a estas 
alturas. 
 
Continúa o micrófono pechado 
para o Grupo Municipal do 
Partido Popular,  fala a señora 
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señora Gallego Neira.  
 
Presidencia 
 
Non se modificou en pleno debate 
o Presuposto de 2016. En donde? 
A emenda está presentada antes 
de iniciar o debate, señora 
Gallego. 
 
Bueno, nós… Vamos a ver. A 
moción  está presentada, a moción 
comenzouse a debatir; só queda 
un Grupo por falar. Creo que non 
é serio modificar a moción a estas 
alturas. Entonces, ese, esa é a 
miña interpretación, a miña 
interpretación, é a miña 
interpretación do reglamento. A 
ver si podo falar sen que ninguén  
me interrompa; creo que non 
interrumpo a ninguen cando está 
no uso da palabra e o fago 
bastante educadamente. Creo que, 
hoxe, unha vez máis, demostrei 
que conduzo estos debates  con 
bastente flexibilidade e sen ningún 
tipo de favoritismo para ningúen, 
pero creo que a este Pleno hai que 
esixir un mínimo de rigor e, o 
mínimo de rigor é que unha vez 
que comeza  o debate, non se 
modifica o asunto que  estamos 
debatindo. 
 
Ten a palabra o señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, Alcalde. 
 
Bueno, vou, entonces, a manter os 
termos da miña intervención. Eu 
quería facer unha referencia, 
efectivamente, ao ton e ao contido 

Gallego Neira. 
 
Presidencia 
 
Non se modificou en pleno debate 
o Presuposto de 2016. En donde? 
A emenda está presentada antes 
de iniciar o debate, señora 
Gallego. 
 
Bo, nós… Imos ver. A moción  
está presentada, a moción 
comenzouse a debatir; só queda 
un Grupo por falar. Creo que non 
é serio modificar a moción a estas 
alturas. Enton, ese, esa é a miña 
interpretación, a miña 
interpretación, é a miña 
interpretación do reglamento. A 
ver se podo falar sen que ninguén  
me interrompa; creo que non 
interrumpo a ninguen cando está 
no uso da palabra e o fago 
bastante educadamente. Creo 
que, hoxe,  unha vez máis, 
demostrei que conduzo estos 
debates  con bastente flexibilidade 
e sen ningún tipo de favoritismo 
para ningúen, pero creo que a 
este Pleno hai que esixir un 
mínimo de rigor e, o mínimo de 
rigor é que unha vez que comeza 
o debate, non se modifica o 
asunto que  estamos debatendo. 
 
Ten a palabra o señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, Alcalde. 
 
Bo, vou, enton, a manter os 
termos da miña intervención. Eu 
quería facer unha referencia, 
efectivamente, ao ton e ao contido 
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da moción, que, bueno, me 
parecen indignantes, faltón e  
infamante. Con este nivel de 
oposición, señora Gallego, non me 
extraña que lle contraprogramen 
os seus compañeiros na Xunta, 
neste acto no Castrillón que se 
está celebrando a estas alturas. 
Que, por certo, copia a imaxe 
máxica da Marea. Se quere que o 
poñan en coñecemento aos seus 
diseñadores, en coñecemento dos 
nosos, para que collan consellos, 
pois, despois, lles dou o número.  
 
Fálanme de trato aos funcionarios. 
Eu quero recordarlles que a súa 
trama de enchufes foi unha das 
grandes razóns de que perdera o 
goberno nesta cidade. Ou sexa, 
que vaian vostesdes a dar leccións 
a Soto do Real, se fan o favor. 
Non intenten poñer aos 
funcionarios na nosa contra. O 
noso agradecemento co seu 
compromiso e… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señor Varela  Gómez 
 
… o seu compromiso polo servizo 
público é máximo e, así llo 
facemos saber, sempre que 
podemos. Naquelas declaracións 
falaba de certos casos nos que no 
pasado, actuouse á vontade de 
presións políticas e o Conde de 
Fenosa, señoras e señores do 
PSOE, señora Mar Barcón que, 
por certo, tivo licenza no seu, non 
iso… cando él, cando vostedes 
gobernaban esta cidade, é o 

da moción, que, bo, me parecen 
indignantes, faltón e  infamante. 
Con este nivel de oposición, 
señora Gallego, non me extraña 
que lle contraprogramen os seus 
compañeiros na Xunta, neste acto 
no Castrillón que se está 
celebrando a estas alturas. Que, 
por certo, copia a imaxe máxica 
da Marea. Se quere que o poñan 
en coñecemento aos seus 
diseñadores, en coñecemento dos 
nosos, para que collan consellos, 
pois, despois, lles dou o número.  
 
Fálanme de trato aos 
funcionarios. Eu quero 
recordarlles que a súa trama de 
enchufes foi unha das grandes 
razóns de que perdera o goberno 
nesta cidade. Ou sexa, que vaian 
vostesdes a dar leccións a Soto do 
Real, se fan o favor. Non intenten 
poñer aos funcionarios na nosa 
contra. O noso agradecemento co 
seu compromiso e… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señor Varela  Gómez 
 
… o seu compromiso polo servizo 
público é máximo e, así llo 
facemos saber, sempre que 
podemos. Naquelas declaracións 
falaba de certos casos nos que no 
pasado, actuouse á vontade de 
presións políticas e o Conde de 
Fenosa, señoras e señores do 
PSOE, señora Mar Barcón que, 
por certo, tivo licenza no seu, non 
iso… cando él, cando vostedes 
gobernaban esta cidade, é o 
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exemplo máis vergoñento. 
 
Entón, falemos de números, 
falemos de números, porque non 
paran de  sair números que, por 
certo, son errados, 
sistemáticamente. Os títulos 
habilitantes para facer obras, que, 
efectivamente, poden ser de dous 
tipos, licenzas ou comunicacións 
previas, bueno, pois, eu fixen 
unha conta, dediqueime a estudar  
estos días, ao fío da súa 
indignante moción. Vostedes, nos 
18 meses e finais de mandato, 
claro, teñiamos a mesma 
normativa e concederon 50, non 
5.026 títulos habilitantes, para 
facer obras. Nós nos nosos 18 
primeiros meses de mandato, 
6.158, mil  títulos habilitantes, 
máis, para facer obras nesta 
cidade, que vostes, señoras e 
señores do PSOE. 
 
E se quere que falemos de 
parálise, podemos falar de 
planeamento, porque xa vin, señor 
Martín, como pediu a información  
de planeamento que non utilizou. 
Imaxino, porque non lle saían, 
non lle cuadraban os números. 
Vostedes fixeron no noso mesmo 
periodo de tempo, dous estudios 
de detalle, aprobaron dos cambios 
de uso e nada máis. Bueno, pois, 
nós ademais, de dous estudos de 
detalle, de dous cambios de uso, 
levamos catro modificacións 
puntuais do PXOM. 
Modificacións de calado, por 
outro lado, das cales, hoxe 
aprobamos provisionalmente dúas 
delas. Nós, o único que queremos, 
así o dixen e así o digo 

exemplo máis vergoñento. 
 
Entón, falemos de números, 
falemos de números, porque non 
paran de  sair números que, por 
certo, son errados, 
sistemáticamente. Os títulos 
habilitantes para facer obras, 
que, efectivamente, poden ser de 
dous tipos, licenzas ou 
comunicacións previas, bo, pois, 
eu fixen unha conta, dediqueime a 
estudar  estos días, ao fío da súa 
indignante moción. Vostedes, nos 
18 meses e finais de mandato, 
claro, teñiamos a mesma 
normativa e concederon 50, non 
5.026 títulos habilitantes, para 
facer obras. Nós nos nosos 18 
primeiros meses de mandato, 
6.158, mil títulos habilitantes, 
máis, para facer obras nesta 
cidade, que vostes, señoras e 
señores do PSOE. 
 
E se quere que falemos de 
parálise, podemos falar de 
planeamento, porque xa vin, 
señor Martín, como pediu a 
información  de planeamento que 
non utilizou. Imaxino, porque non 
lle saían, non lle cuadraban os 
números. Vostedes fixeron no 
noso mesmo periodo de tempo, 
dous estudos de detalle, 
aprobaron dous cambios de uso e 
nada máis. Bo, pois, nós ademais, 
de dous estudos de detalle, de 
dous cambios de uso, levamos 
catro modificacións puntuais do 
PXOM. Modificacións de calado, 
por outro lado, das cales, hoxe 
aprobamos provisionalmente dúas 
delas. Nós, o único que queremos, 
así o dixen e así o digo 
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constantemente, é que se respecte 
a legalidade urbanística, que 
aquello que se fai nesta cidade, se 
adapte ao planeamento vixente. 
Que iso, facemos un urbanismo 
para a maioría.  
 
Efectivamente, nós, a diferencia 
das anteriores coorporacións, nos 
estamos poñendo, estamos, 
intentando poñer ao día, o Servizo 
de Urbanismo, cunha cantidade de 
mortos vivintes brutal, de 
expedientes que veñen de vello. 
Expedientes de 10, 15 anos. 
Bueno, pois, ninguén lle intentó 
poñer coto a iso. Que vostede, 
señor Martín Fernández Prado, a 
(…) que nos lévamos á Xunta de 
Goberno, caducidades, me parece 
indignante, cando eso, ben sabe, 
que é a maneira de poñer ao día o 
Servizo de Urbanismo, que ten 
8.000 expedientes colgando.  
 
Bueno, neste Concello acabouse a 
manga ancha; neste Concello 
acabouse mirar para outro lado e 
vou a recoller e xa remato, unha 
reflexión que lle escoitei ao señor 
Pepe García e que me pareceu moi 
acaída. 
 
Fai uns plenos, o señor García 
dicía que por cada millón de 
investimento público se crean 18 
empregos. Este Concello, señoras 
do PSOE, señores do PSOE, 
señoras e señores do Partido 
Popular, paga entre 3 e 4 millóns 
de euros de sentencias xudiciais 
ao ano. Bueno, voten as contas. 
 
Grazas. 
 

constantemente, é que se respecte 
a legalidade urbanística, que 
aquilo que se fai nesta cidade, se 
adapte ao planeamento vixente. 
Que iso, facemos un urbanismo 
para a maioría.  
 
Efectivamente, nós, a diferencia 
das anteriores coorporacións, nos 
estamos poñendo, estamos, 
intentando poñer ao día, o Servizo 
de Urbanismo, cunha cantidade 
de mortos vivintes brutal, de 
expedientes que veñen de vello. 
Expedientes de 10, 15 anos. Bo, 
pois, ninguén lle intentou poñer 
coto a iso. Que vostede, señor 
Martín Fernández Prado, a (…) 
que nos lévamos á Xunta de 
Goberno, caducidades, me parece 
indignante, cando eso, ben sabe, 
que é a maneira de poñer ao día o 
Servizo de Urbanismo, que ten 
8.000 expedientes colgando.  
 
Bueno, neste Concello acabouse a 
manga ancha; neste Concello 
acabouse mirar para outro lado e 
vou recoller e xa remato, unha 
reflexión que lle escoitei ao señor 
Pepe García e que me pareceu 
moi acaída. 
 
Hai uns plenos, o señor García 
dicía que por cada millón de 
investimento público se crean 18 
empregos. Este Concello, señoras 
do PSOE, señores do PSOE, 
señoras e señores do Partido 
Popular, paga entre 3 e 4 millóns 
de euros de sentencias xudiciais 
ao ano. Bueno, voten as contas. 
 
Grazas. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal de Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción para a construcción dun 
Centro de Saúde axeitado no 
mercado de Santa Lucía. 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal de 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). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción para a construción dun 
Centro de Saúde axeitado no 
mercado de Santa Lucía. 
 



175 

 

Ten a palabra a señora Gallego. 
 
Tercera.- Moción para la 
construcción de un centro de 
salud adecuado en el Mercado 
de Santa Lucía.  
 
Señora Gallego Neira 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
1.- Paralizar la tramitación del 
contrato de redacción del proyecto 
básico y de ejecución de la 
rehabilitación del mercado de 
Santa Lucía, por no recoger las 
peticiones de los vecinos, ni del 
SERGAS, para la construcción de 
un centro de salud en condiciones, 
una vez que ha sido rechazada la 
alternativa propuesta en el Paseo 
de los Puentes. 
 
2.- Instar al Alcalde a reunirse con 
los representantes de la 
Asociación de Vecinos y 
Comerciantes de la Falperra y de 
la Consellería de Sanidade, para 
tramitar un nuevo proyecto que 
permita la construcción del centro 
de salud como demandan los 
vecinos y que cumpla con los 
requisitos técnicos para este tipo 
de instalaciones, tras haber sido 
rechazada la parcela en el Paseo 
de los Puentes. 
 
3.- Atender las solicitudes de la 
Asociación de Vecinos y 
Comerciantes de la Falperra, 
presentadas en el Registro 
municipal, de cederles el Salón de 
Plenos, con el fin de convocar una 

Ten a palabra a señora Gallego. 
 
Terceira.- Moción para a 
construción dun centro de saúde 
adecuado no Mercado de Santa 
Lucía.  
 
Señora Gallego Neira 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
 
1.- Paralizar a tramitación do 
contrato de redacción do proxecto 
básico e de execución da 
rehabilitación do mercado de 
Santa Lucía, por non recoller as 
peticións dos veciños, nin do 
SERGAS, para a construción dun 
centro de saúde en condicións, 
unha vez que foi rexeitada a 
alternativa proposta no Paseo das 
Pontes. 
 
2.- Instar ao Alcalde a reunirse 
cos representantes da Asociación 
de Veciños e Comerciantes da 
Falperra e da Consellería de 
Sanidade, para tramitar un novo 
proxecto que permita a 
construción do centro de saúde 
como demandan os veciños e que 
cumpra cos requisitos técnicos 
para este tipo de instalacións, tras 
ser rexeitada a parcela no Paseo 
das Pontes. 
 
 
3.- Atender as solicitudes da 
Asociación de Veciños e 
Comerciantes da Falperra, 
presentadas no Rexistro 
municipal, de cederlle o Salón de 
Plenos, co fin de convocar unha 
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reunión con los vecinos del barrio 
y todos los grupos políticos de la 
Corporación, para conseguir el 
apoyo a sus reivindicaciones y de 
colocar en la fachada del Palacio 
de María Pita una pancarta con el 
lema “Ferreiro, escoita á Falperra. 
Non ás imposicións. Cede o 
espazo digno ao Sergas XA!”, 
teniendo en cuenta que ya existen 
precedentes recientes en este 
sentido. 
 
Presidencia 
 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno. Muchas gracias. 
 
Antes de nada, tengo que 
recordarle que esto es una 
dictadura, señor Ferreiro. Usted 
enmendó el Presupuesto 2016 en 
la votación de la aprobación 
inicial. Hizo un receso, se fueron 
al despacho con el Partido 
Socialista y dijo que si estaba… 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, creo que vostede 
ten e, si, non se preocupe, lle paro 
o tempo. 
 
Creo que vostede ten a 
suficiente…, os suficientes 
coñecementos, para distinguir 
unha modificación dun texto, 
dunha corrección de erros 
materiais, que foi o que paso nos 
Orzamentos de 2016. Creo que é 
bastante, o suficientemente 

reunión cos veciños do barrio e 
todos os grupos políticos da 
Corporación, para conseguir o 
apoio ás súas reivindicacións e de 
colocar na fachada do Palacio de 
María Pita unha pancarta co 
lema “Ferreiro, escoita á 
Falperra. Non ás imposicións. 
Cede o espazo digno ao Sergas 
XA!”, tendo en conta que xa 
existen precedentes recentes neste 
sentido. 
 
Presidencia 
 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo. Moitas grazas. 
 
Antes de nada, teño que 
lembrarlle que isto é unha 
ditadura, señor Ferreiro. Vostede 
emendou o Orzamento 2016 na 
votación da aprobación inicial. 
Fixo un receso, fóronse ao 
despacho co Partido Socialista e 
dixo que se estaba… 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, creo que vostede 
ten e, si, non se preocupe, lle paro 
o tempo. 
 
Creo que vostede ten a 
suficiente…, os suficientes 
coñecementos, para distinguir 
unha modificación dun texto, 
dunha corrección de erros 
materiais, que foi o que pasou nos 
Orzamentos de 2016. Creo que é 
bastante, o suficientemente 
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intelixente e coñecedora da 
normativa xurídica e deste Pleno, 
para saber distinguir unha cousa 
doutra. E que me diga, que me 
diga, que neste Pleno eu dirixo 
este Pleno como unha dictadura, 
era xa, o que me quedaba por 
escoitar. Creo, creo, que non 
houbo un…, nos últimos tempos, 
un xeito de conducir este Pleno 
máis, digamos, respectuoso con 
todo o mundo que toma a palabra 
e, bastante flexible, á  hora de 
interpretar a normativa municipal. 
Pero bueno, todo ten un límite e 
desculpe que me poña así, porque 
habitualmente tampouco é algo 
que faga, pero escoitar dun 
membro desta Corporación, que 
dirixo este Pleno como unha 
dictadura, bueno, era xa, o que me 
faltaba, o que me faltaba. E 
bueno, desculpen pola 
interrupción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, nada; perder el tiempo con 
esto. 
 
Pues, no será una dictadura, pero 
usted mintió, porque dijo que no 
se pueden presentar enmiendas y 
yo le pregunté. ¿No se pueden o 
no quiere? Dijo que usted 
interpretaba el reglamento. 
Insisto, presentaron unha 
enmienda in voce, después de salir 
de su despacho y después de un 
receso en la aprobación inicial del 
Presupuesto 2016. Que si estaba 
desajustada, tal…, que iba para 
Servicios Sociales. Y eso pasó, 
aquí. 
 

intelixente e coñecedora da 
normativa xurídica e deste Pleno, 
para saber distinguir unha cousa 
doutra. E que me diga, que me 
diga, que neste Pleno eu dirixo 
este Pleno como unha dictadura, 
era xa, o que me quedaba por 
escoitar. Creo, creo, que non 
houbo un…, nos últimos tempos, 
un xeito de conducir este Pleno 
máis, digamos, respectuoso con 
todo o mundo que toma a palabra 
e, bastante flexible, á  hora de 
interpretar a normativa 
municipal. Pero bo, todo ten un 
límite e desculpe que me poña así, 
porque habitualmente tampouco é 
algo que faga, pero escoitar dun 
membro desta Corporación, que 
dirixo este Pleno como unha 
dictadura, bo, era xa, o que me 
faltaba, o que me faltaba. E bo, 
desculpen pola interrupción. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo, nada; perder o tempo con 
isto. 
 
Pois, non será unha ditadura, 
pero vostede mentiu, porque dixo 
que non se poden presentar 
emendas e eu pregunteille. Non se 
poden ou non quere? Dixo que 
vostede interpretaba o 
regulamento. Insisto, presentaron 
unha emenda in voce, despois de 
saír do seu despacho e despois 
dun receso na aprobación inicial 
do Orzamento 2016. Que se 
estaba desaxustada, tal…, que ía 
para Servizos Sociais. E iso 
pasou, aquí. 
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Y al señor Xiao Varela, recordarle 
que, por ejemplo, una herencia 
nuestra no es pagar ningún millón 
de sentencias. Nuestra, ninguna, 
nuestra, ahorrarse veintitantos 
millones, treinta y pico millones 
en Nostián. Esas son nuestras 
herencias. Bueno, lo que le 
pedimos es que anulen cuanto 
antes, la licitación del proyecto 
para la reforma del Mercado de 
Santa Lucía, ya que impide la 
construcción del Centro de Salud, 
como reclaman los vecinos e 
incumplen los estándares de la 
Consellería de Sanidad. Nos 
unimos a la indignación de la 
Asociación de Vecinos de la 
Falperra que ha rechazado 
públicamente, la forma de actuar 
del alcalde, al recurrir, una vez 
más, a la imposición, a licitar una 
obra que supone renunciar al 
Centro de Salud en el mercado, o 
al ofrecer una alternativa en el 
Paseo de los Puentes alejada del 
Centro de Salud  y del mercado. 
 
El SERGAS ya comunicó que la 
parcela de los Puentes no es 
apropiada para la población 
asignada a Federico Tapia, que 
son los usuarios de este Centro de 
Salud, porque supone un 
porcentaje importante de estos 
ciudadanos. Pasarían a tener más 
próximos centros, como la Casa 
del Mar o San José y originaría 
una reordenación de cupos que se 
considera conveniente evitar. Esto 
lo dice la Consellería. También 
dice, que la mayoría de la 
población usuaria del actual 
centro de Federico Tapia, el 57%,  
está localizado en la Falperra, con 

E ao señor Xiao Varela, 
lembrarlle que, por exemplo, 
unha herdanza nosa non é pagar 
ningún millón de sentenzas. Nosa, 
ningunha, nosa, aforrarse 
veintitantos millóns, trinta e pico 
millóns en Nostián. Esas son as 
nosas herdanzas. Bo, o que lle 
pedimos é que anulen canto antes, 
a licitación do proxecto para a 
reforma do Mercado de Santa 
Lucía, xa que impide a 
construción do Centro de Saúde, 
como reclaman os veciños e 
incumpren os estándares da 
Consellería de Sanidade. 
Unímonos á indignación da 
Asociación de Veciños da 
Falperra que rexeitou 
publicamente, a forma de actuar 
do alcalde, ao recorrer, unha vez 
máis, á imposición, para licitar 
unha obra que supón renunciar 
ao Centro de Saúde no mercado, 
ou ao ofrecer unha alternativa no 
Paseo das Pontes afastada do 
Centro de Saúde  e do mercado. 
 
O SERGAS xa comunicou que a 
parcela das Pontes non é 
apropiada para a poboación 
asignada a Federico Tapia, que 
son os usuarios deste Centro de 
Saúde, porque supón unha 
porcentaxe importante destes 
cidadáns. Pasarían a ter máis 
próximos centros, como a Casa 
do Mar ou San José e orixinaría 
unha reordenación de cotas que 
se considera conveniente evitar. 
Isto dio a Consellería. Tamén di, 
que a maioría da poboación 
usuaria do actual centro de 
Federico Tapia, o 57%,  está 
localizado na Falperra, cunha 
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un importante porcentaje de 
personas mayores que tendrían 
dificultades de accesibilidad. Por  
lo tanto, escuchen a los vecinos y 
al SERGAS, porque quienes 
prometían escuchar a los 
ciudadanos a la hora de tomar 
decisiones y hacer de la 
participación su bandera, han 
preferido imponer. Desde luego, 
en este caso, sí. 
 
El jueves volvimos a hablar con el 
Conselleiro de Sanidad, que me 
volvió a trasladar la voluntad 
firme, de hacer el Centro de Salud 
en Santa Lucía y en dicho 
encuentro, la Asociación de 
Vecinos y Comerciantes le 
entregó al Conselleiro, más de 
2.000 firmas, recogidas en el 
barrio en apoyo de la construcción 
del Centro de Salud en el 
mercado. El edificio no está 
catalogado, no tiene ningún tipo 
de protección, se puede hacer la 
reforma que se quiera y, por 
supuesto, el centro de salud es 
compatible con el mercado. Nadie 
lo ha puesto en duda, así que, no 
lo pongan como excusa para 
pretender eliminar el centro de 
salud.  
  
Paralicen la tramitación del 
proyecto de rehabilitación que no 
recoge las peticiones, como ya 
hemos dicho, ni de los vecinos, ni 
del SERGAS y ya, ha sido 
rechazada la alternativa del Paseo 
de los Puentes. Reúnanse con 
representantes de la Asociación de 
Vecinos y Comerciantes y 
reúnanse con la Consellería; hay 
que encontrar una solución, no 

importante porcentaxe de persoas 
maiores que terían dificultades de 
accesibilidade. Polo tanto,  
escoiten aos veciños e ao 
SERGAS, porque quen prometía 
escoitar aos cidadáns á hora de 
tomar decisións e facer da 
participación a súa bandeira, 
preferiron impoñer. Desde logo, 
neste caso, si. 
 
 
O xoves volvemos falar co 
Conselleiro de Sanidade, que me 
volveu a trasladar a vontade 
firme, de facer o Centro de Saúde 
en Santa Lucía e no devandito 
encontro, a Asociación de Veciños 
e Comerciantes entregoulle ao 
Conselleiro, máis de 2.000 firmas, 
recollidas no barrio en apoio da 
construción do Centro de Saúde 
no mercado. O edificio non está 
catalogado, non ten ningún tipo 
de protección, pódese facer a 
reforma que se queira e, por 
suposto, o centro de saúde é 
compatible co mercado. Ninguén 
o puxo en dúbida, así que, non o 
poñan como escusa para 
pretender eliminar o centro de 
saúde. 
 
 
Paralicen a tramitación do 
proxecto de rehabilitación que 
non recolle as peticións, como xa 
dixemos, nin dos veciños, nin do 
SERGAS e xa, foi rexeitada a 
alternativa do Paseo das Pontes. 
Reúnanse con representantes da 
Asociación de Veciños e 
Comerciantes e reúnanse coa 
Consellería; hai que atopar unha 
solución, non pode permanecer 
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puede permanecer este bloqueo. 
Atiendan a las solicitudes 
presentadas, además en el 
Registro. Nosotros, no nos gusta 
el sistema pancartas, pero sí es 
verdad, que ha sentado un 
precedente ya. Ahora los vecinos 
piden lo mismo, ahora piden una 
pancarta con el lema: “Ferreiro 
escoita á Falperra. Non ás 
imposicións. Cede o espazo digno 
ao SERGAS, xa”  
 
Pues, teniendo en cuenta los 
precedentes, yo creo que es justo 
atender a todas las peticiones que 
se hagan en este sentido. Solo 
acierta cuando rectifican y yo 
creo, que en este caso, deben 
hacerlo por el bien del barrio. Yo 
no sé, si voy a contar, si vamos a 
contar con el voto de la Marea, 
pero yo sí le pido al  Partido 
Socialista y al BNG, que se unan a 
esta moción que presentan, que es 
a  petición de los vecinos y sino 
en la pancarta, yo creo que habrá 
que añadir algún nombre más. 
Serán corresponsables del bloqueo 
y, desde luego,  por segunda vez. 
No hay excusa para no aprobarla; 
no se puede decir que apoyan a 
los vecinos y después votar en 
contra. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Gallego. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 

este bloqueo. Atendan ás 
solicitudes presentadas, ademais 
no Rexistro. Nós, non nos gusta o 
sistema pancartas, pero si é 
verdade, que sentou un 
precedente xa. Agora os veciños 
piden o mesmo, agora piden unha 
pancarta co lema: “Ferreiro 
escoita á Falperra. Non ás 
imposicións. Cede o espazo digno 
ao SERGAS, xa”  
 
 
Pois, tendo en conta os 
precedentes, eu creo que é xusto 
atender a todas as peticións que 
se fagan neste sentido. Só acerta 
cando rectifican e eu creo, que 
neste caso, deben facelo polo ben 
do barrio. Eu non sei, se vou 
contar, se imos contar co voto de 
Marea, pero eu si lle pido ao  
Partido Socialista e ao BNG, que 
se unan a esta moción que 
presentan, que é a petición  dos 
veciños e senón na pancarta, eu 
creo que haberá que engadir 
algún nome máis. Serán 
corresponsables do bloqueo e, 
desde logo,  por segunda vez. Non 
hai escusa para non aprobala; 
non se pode dicir que apoian aos 
veciños e despois votar en contra. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Gallego. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
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Ben. Bueno. 
 
Manifestar, en primeiro lugar, que 
desde o BNG nos imos a abster 
nesta moción e non imos votar a 
favor, por un motivo, porque 
parece  que o Partido Popular non 
está gobernando na Xunta de 
Galiza, nin está gobernando no 
SERGAS; parece que aquí, o 
único culpábel é  o Concello. E 
para mín  que, hoxe en día, o 
mercado de Santa Lucía non teña 
un Centro de Saúde é 
responsabilidade, tanto da Xunta 
de Galiza, como do actual 
goberno, que non son capaces de 
poñerse de acordo, cando xa 
existe un convenio e cando, 
efectivamente, hai posibilidade de 
que haxa alí, un Centro de Saúde. 
E cremos que ademais, isto xa 
leva suficiente retraso como para 
agora, andar paralizando 
cuestións. 
 
Por certo, que o SERGAS di 
agora, que non quere o centro de 
saúde no Paseo das Pontes, pero 
houbo noticias e nos medios de 
comunicación, cando queira 
vémolas, nas que dicían que o 
SERGAS aceptaba o Paseo das 
Pontes como ubicación para o 
centro de saúde O sea que a ver si 
nos aclaramos, a ver si nos 
aclaramos. Desde logo, para nós 
non é o sitio ideal, porque ter que 
escalar unha costa para acceder a 
un centro de saúde non é a mellor 
maneira para, bueno, para ter 
acceso a un servizo sanitario, sen 
dúbida. E para nós, a ubicación 
desexada é o mercado de Santa 
Lucía; pero desde logo, as 

Ben. Bo. 
 
Manifestar, en primeiro lugar, 
que desde o BNG nos imos a 
abster nesta moción e non imos 
votar a favor, por un motivo, 
porque parece  que o Partido 
Popular non está gobernando na 
Xunta de Galiza, nin está 
gobernando no SERGAS; parece 
que aquí, o único culpábel é  o 
Concello. E para mín  que, hoxe 
en día, o mercado de Santa Lucía 
non teña un Centro de Saúde é 
responsabilidade, tanto da Xunta 
de Galiza, como do actual 
goberno, que non son capaces de 
poñerse de acordo, cando xa 
existe un convenio e cando, 
efectivamente, hai posibilidade de 
que haxa alí, un Centro de Saúde. 
E cremos que ademais, isto xa 
leva suficiente retraso como para 
agora, andar paralizando 
cuestións. 
 
Por certo, que o SERGAS di 
agora, que non quere o centro de 
saúde no Paseo das Pontes, pero 
houbo noticias e nos medios de 
comunicación, cando queira 
vémolas, nas que dicían que o 
SERGAS aceptaba o Paseo das 
Pontes como ubicación para o 
centro de saúde. Ou sexa que  a 
ver se nos aclaramos, a ver se nos 
aclaramos. Desde logo, para nós 
non é o sitio ideal, porque ter que 
escalar unha costa para acceder 
a un centro de saúde non é a 
mellor maneira para, bo, para ter 
acceso a un servizo sanitario, sen 
dúbida. E para nós, a ubicación 
desexada é o mercado de Santa 
Lucía; pero desde logo, as 
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responsabilidades son 
compartidas. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
El Partido Socialista preguntó en 
el Pleno del 6 de febrero de 2017, 
por el estado de negociaciones 
entre la Consellería de Sanidad y 
el Ayuntamiento de A Coruña, 
respecto al proyecto del Centro de 
Salud de Santa Lucía. Los 
socialistas queríamos mostrarle 
así, nuestra preocupación por una 
actuación que se dilata en el 
tiempo, sin aparente solución 
definitiva y, al mismo tiempo, 
llama la atención sobre la 
necesidad de reforma, mejora y 
ampliación de unas instalaciones 
sanitarias, sitas en Federico Tapia, 
que se han quedado obsoletas, 
para presentar atención sanitaria a 
los vecinos de la Falperra en su 
entorno. El Centro de Salud de 
Federico Tapia estaba destinado 
desde hace ya muchos meses, a 
una ubicación en el mercado de 
Santa Lucía y, sin embargo, las 
conversaciones entre las 
administraciones, local y 
autonómica, se encuentran 
claramente estancadas y, desde 
luego, o  hay diálogo y consenso 
entre Ayuntamiento  y Xunta de 
Galicia,  Xunta de Galicia y  

responsabilidades son 
compartidas. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
O Partido Socialista preguntou no 
Pleno do 6 de febreiro de 2017, 
polo estado de negociacións entre 
a Consellería de Sanidade e o 
Concello da Coruña, respecto ao 
proxecto do Centro de Saúde de 
Santa Lucía. Os socialistas 
queriamos mostrarlle así, a nosa 
preocupación por unha actuación 
que se dilata no tempo, sen 
aparente solución definitiva e, ao 
mesmo tempo, chama a atención 
sobre a necesidade de reforma, 
mellora e ampliación dunhas 
instalacións sanitarias, sitas en 
Federico Tapia, que se quedaron 
obsoletas, para presentar 
atención sanitaria aos veciños da 
Falperra na súa contorna. O 
Centro de Saúde de Federico 
Tapia estaba destinado desde hai 
xa moitos meses, a unha 
localización no mercado de Santa 
Lucía e, con todo, as 
conversacións entre as 
administracións, local e 
autonómica, atópanse claramente 
estancadas e, desde logo, ou  hai 
diálogo e consenso entre Concello  
e Xunta de Galicia,  Xunta de 
Galicia e  Concello da Coruña, 
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Ayuntamiento de A Coruña, o son 
los ciudadanos quienes pagan las 
consecuencias de las demoras y de 
las incertidumbres, entre dimes y 
diretes de unos  y otros. 
 
En este caso, los afectados son los 
vecinos y vecinas que necesitan 
de este nuevo centro de salud, que 
demandan unas nuevas 
instalaciones, que desearían un 
centro moderno y digno, ubicado 
en un renovado mercado de Santa 
Lucía, lo que al mismo tiempo 
pondría fin, al viacrucis de los 
placeros allí asentados.  
 
Por eso, desde el Grupo Municipal 
Socialista hicimos un llamamiento 
en el Pleno, a través de la 
pregunta oral, para que la Xunta 
de Galicia y Ayuntamiento de A 
Coruña retomasen  las 
negociaciones con seriedad, 
flexibilidad y responsabilidad, 
pensando en el interés general de 
la ciudadanía, para alcanzar una 
solución definitiva, tanto para  la 
renovación del mercado de Santa 
Lucía, como para el nuevo centro 
de salud. 
 
Reiteramos, ahora, esos deseos, 
cuya presentación, la presentación 
de esta moción nos deja un poco 
perplejos, después de haber 
habido en el mes de febrero, un 
encuentro entre el Alcalde Xulio 
Ferreiro y el Presidente de la 
Xunta de Galicia. Precisamente, 
con uno de esos dos  puntos 
dentro del Orden del Día de esa 
reunión era desatascar  el Centro 
de Santa Lucía, sin solución ni 
fruto alguno. Reclamamos 

ou son os cidadáns quen paga as 
consecuencias das demoras e das 
incertezas, entre dimes e diretes 
duns  e outros. 
 
 
Neste caso, os afectados son os 
veciños e veciñas que necesitan 
deste novo centro de saúde, que 
demandan unhas novas 
instalacións, que desexarían un 
centro moderno e digno, situado 
nun renovado mercado de Santa 
Lucía, o que ao mesmo tempo 
poñería fin, ao viacrucis dos 
placeiros alí asentados.  
 
Por iso, desde o Grupo Municipal 
Socialista fixemos un 
chamamento no Pleno, a través 
da pregunta oral, para que a 
Xunta de Galicia e Concello da 
Coruña retomasen  as 
negociacións con seriedade, 
flexibilidade e responsabilidade, 
pensando no interese xeral da 
cidadanía, para alcanzar unha 
solución definitiva, tanto para  a 
renovación do mercado de Santa 
Lucía, como para o centro de 
saúde. 
  
Reiteramos, agora, eses desexos, 
cuxa presentación, a presentación 
desta moción  déixanos un pouco 
perplexos, despois de haber no 
mes de febreiro, un encontro entre 
o Alcalde Xulio Ferreiro e o 
Presidente da Xunta de Galicia. 
Precisamente, cun deses dous 
puntos dentro da Orde do Día 
desa reunión era desatascar  o 
Centro de Santa Lucía, sen 
solución nin froito algún. 
Reclamamos vontade por ambas 
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voluntad por ambas partes para 
alcanzar una solución favorable 
para todos, principalmente para 
los vecinos y para los placeros 
afectados, remarcando, que ni 
vecinos, ni placeros deben ser 
utilizados como ariete o como 
espolón de galera por unos y por 
otros, como aquí, al parecer, con  
esta moción se pretende. 
 
La Asociación de Vecinos la 
Falperra, de  Vecinos y de 
Comerciantes nos trasladó en 
diferentes reuniones que hemos 
tenido con ellos, que tanto el 
vecindario, como los comerciantes 
de la zona, exigen que el Centro 
de Salud de Santa Lucía, perdón, 
de Federico Tapia no se mueva de 
la ubicación del destino,  previsto 
en Santa Lucía. Quienes viven en 
la Falperra no quieren tener que 
desplazarse hasta el Paseo de los 
Puentes, para tener que acudir al 
médico y, por eso, instan al 
Ayuntamiento a presentar un 
nuevo proyecto, para ubicar ese 
centro de salud, donde 
actualmente se encuentra el 
mercado. 
 
El Partido Socialista desea que esa 
demanda de los vecinos  que 
aseguran, que ubicar el centro de 
salud en el mercado de Santa 
Lucía sería también, un 
importante acicate, para tratar de 
frenar el constante deterioro del 
pequeño comercio local de esa 
zona, con continuos cierres, por 
cuanto el servicio sanitario 
ayudaría, a hacer más atractivo un 
mercado, que no debió contar con 
ese servicio sanitario en sus 

as partes para alcanzar unha 
solución favorable para todos, 
principalmente para os veciños e 
para os placeiros afectados, 
remarcando, que nin veciños, nin 
placeiros deben ser utilizados 
como ariete ou como espolón de 
galera por uns e por outros, como 
aquí, ao parecer, con esta  
moción preténdese. 
 
A Asociación de Veciños a 
Falperra, de Veciños  e de 
Comerciantes trasladounos en 
diferentes reunións que tivemos 
con eles, que tanto a veciñanza, 
como os comerciantes da zona, 
esixen que o Centro de Saúde de 
Santa Lucía, perdón, de Federico 
Tapia non se mova da 
localización do destino,  previsto 
en Santa Lucía. Quen vive na 
Falperra non queren ter que 
desprazarse ata o Paseo das 
Pontes, para ter que acudir ao 
médico e, por iso, instan ao 
Concello a presentar un novo 
proxecto, para situar ese centro 
de saúde, onde actualmente 
atópase o mercado. 
 
 
O Partido Socialista desexa que 
esa demanda dos veciños  que 
aseguran, que situar o centro de 
saúde no mercado de Santa Lucía 
sería tamén, un importante 
acicate, para tratar de frear a 
constante deterioración do 
pequeno comercio local desa 
zona, con continuos peches, por 
canto o servizo sanitario 
axudaría, a facer máis atractivo 
un mercado, que non debeu 
contar con ese servizo sanitario 
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cercanías; tendría más complicado 
salir  adelante. 
 
Desde luego, nos sumamos a las 
demandas de los vecinos y 
comerciantes  de la Falperra y las 
apoyamos, pero no nos sumamos 
a estériles enfrentamientos 
partidistas,  por lo que nos 
abstendremos en esta moción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Boa tarde. Boa tarde aos 
compañeiros e compañeiras da 
Corporación. E tamén boa tarde 
aos representantes da Asociación 
de Veciños A Falperra cos que, 
ultimamente, nos reunimos unhas 
cantas veces; eu persoalmente e 
tamén o Alcalde e a compañeira 
de Participación. 
 
Eu creo, que aquí, estamos 
asistindo a un caso típico de 
comportamento do Partido 
Popular, tanto a nivel local, como 
na Xunta de Galicia. Tanto a nivel 
local, tentando (…) e facer dun 
servizo público esencial, como 
pode ser un centro de saúde, un 
favor; un favor co que se xoga a 
venderllo a un barrio,  en 
particular. Algo, digamos, creo, 
dunha política de casa; moi 
lóxico, moi lonxe da nosa forma 
de entender os servizo público. E, 
por outro lado, a Xunta de Galiza 

nas súas proximidades; tería máis 
complicado saír  adiante. 
 
Desde logo, sumámonos ás 
demandas dos veciños e 
comerciantes  da Falperra e 
apoiámolas, pero non nos 
sumamos a estériles 
enfrontamentos partidistas,  polo 
que nos absteremos nesta moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Boa tarde. Boa tarde aos 
compañeiros e compañeiras da 
Corporación. E tamén boa tarde 
aos representantes da Asociación 
de Veciños A Falperra cos que, 
ultimamente, nos reunimos unhas 
cantas veces; eu persoalmente e 
tamén o Alcalde e a compañeira 
de Participación. 
 
Eu creo, que aquí, estamos 
asistindo a un caso típico de 
comportamento do Partido 
Popular, tanto a nivel local, como 
na Xunta de Galicia. Tanto a 
nivel local, tentando (…) e facer 
dun servizo público esencial, 
como pode ser un centro de 
saúde, un favor; un favor co que 
se xoga a venderllo a un barrio,  
en particular. Algo, digamos, 
creo, dunha política de casa; moi 
lóxico, moi lonxe da nosa forma 
de entender os servizo público. E, 
por outro lado, a Xunta de Galiza 
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que, desde logo, é un goberno que 
descoñece completamente o 
significado da lealdade 
institucional. Ese goberno da 
Xunta de Galiza tiña pactado con 
vostedes, sen dúbida, sería un dos 
eventos desa nova suposta maioría 
do Partido Popular nesta cidade; 
tiña pactado o Centro de Saúde de 
Santa Lucía. Co cambio, digamos, 
que co cambio de goberno, pois, 
ese documento literalmente 
desapareceu, incluso non se nos 
quixo facer chegar, saber da súa 
existencia, cando foi o momento 
do traspaso de poderes. Entón, eu 
creo que estamos nun caso típico, 
no que aquí se pretende, ademais, 
ahora vender que somos, digamos, 
equivalentes en culpa; nós por 
pretender pecharnos nunha 
solución, digamos, moi 
dogmática, respecto de reparto de 
usos dese futuro centro médico 
combinado co mercado e a Xunta 
de Galicia, nunha (…) (…) desde 
o outro lado. O certo é que non 
somos iguais, o certo que aquí, hai 
alguén que realmente está 
impedindo que se poida habilitar 
alí, un centro de saúde, 
combinado con un mercado e hai 
quen intenta posibilitalo. Vostedes 
saben que nesta cidade existen 
exemplos de centros de saúde, 
construídos en altura, en vertical, 
de varias plantas; non só nesta 
cidade, senón en calquera outra 
cidade. E vostedes saben que nin 
nesta cidade, nin ningunha outra 
cidade, existe un centro de saúde 
en horizontal, que  teña nunha das 
súas plantas superiores ou 
inferiores, un mercado. Entón, 
vostedes terán que explicarlles, en 

que, desde logo, é un goberno que 
descoñece completamente o 
significado da lealdade 
institucional. Ese goberno da 
Xunta de Galiza tiña pactado con 
vostedes, sen dúbida, sería un dos 
eventos desa nova suposta 
maioría do Partido Popular nesta 
cidade; tiña pactado o Centro de 
Saúde de Santa Lucía. Co cambio, 
digamos, que co cambio de 
goberno, pois, ese documento 
literalmente desapareceu, incluso 
non se nos quixo facer chegar, 
saber da súa existencia, cando foi 
o momento do traspaso de 
poderes. Entón, eu creo que 
estamos nun caso típico, no que 
aquí se pretende, ademais, agora 
vender que somos, digamos, 
equivalentes en culpa; nós por 
pretender pecharnos nunha 
solución, digamos, moi 
dogmática, respecto de reparto de 
usos dese futuro centro médico 
combinado co mercado e a Xunta 
de Galicia, nunha (…) (…) desde 
o outro lado. O certo é que non 
somos iguais, o certo que aquí, 
hai alguén que realmente está 
impedindo que se poida habilitar 
alí, un centro de saúde, 
combinado con un mercado e hai 
quen intenta posibilitalo. Vostedes 
saben que nesta cidade existen 
exemplos de centros de saúde, 
construídos en altura, en vertical, 
de varias plantas; non só nesta 
cidade, senón en calquera outra 
cidade. E vostedes saben que nin 
nesta cidade, nin ningunha outra 
cidade, existe un centro de saúde 
en horizontal, que  teña nunha 
das súas plantas superiores ou  
inferiores, un mercado. Entón, 
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tal caso, á xente da Coruña, que 
vai suceder, cando entren polos, 
polos na planta de arriba e, por 
abaixo, pois, coas tomas de 
sangue, por exemplo. Pois, ese é o 
centro de saúde que vostedes 
están imaxinando para Santa 
Lucía… 
 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio. 
 
Señor Lema Suárez 
 
… En todo caso nós, entendemos 
que o reparto de usos e o reparto 
de volumes axeitado é, que un 
centro estea ao lado de outro e 
non, un enriba doutro. E 
evidentemente, a Xunta de Galicia 
non deu un só argumento técnico, 
ata agora, para demostrar a 
inviabilidade da nosa postura. Co 
cal, o único que hai é unha 
oposición, de partida, política, 
puramente política; de impedir 
que nesta cidade, mentras goberne 
a Marea Atlántica, exista unha 
solución para Santa Lucía, da cal, 
por suposto, nos queren culpar a 
nós. 
 
En todo caso, a película dos 
acontecementos é clamorosa. O 
16 de marzo de 2015, (…) (…) 
dun grupo de traballo tripartito, a 
Xunta de Galicia e SERGAS; 
Consellería de Sanidade, 
SERGAS e Concello, para darlle 
trámite ao protocolo, coa vontade 
de convertilo nun convenio. O 13 
de abril, xuntanza, enriba da 
mesa; mesa técnica na que, a 

vostedes terán que explicarlles, en 
tal caso, á xente da Coruña, que 
vai suceder, cando entren polos, 
polos na planta de arriba e, por 
abaixo, pois, coas tomas de 
sangue, por exemplo. Pois, ese é o 
centro de saúde que vostedes 
están imaxinando para Santa 
Lucía… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio. 
 
Señor Lema Suárez 
 
… En todo caso nós , entendemos 
que o reparto de usos e o reparto 
de volumes axeitado é, que un 
centro estea ao lado de outro e 
non, un enriba doutro. E 
evidentemente, a Xunta de Galicia 
non deu un só argumento técnico, 
ata agora, para demostrar a 
inviabilidade da nosa postura. Co 
cal, o único que hai é unha 
oposición, de partida, política, 
puramente política; de impedir 
que nesta cidade, mentras 
goberne a Marea Atlántica, exista 
unha solución para Santa Lucía, 
da cal, por suposto, nos queren 
culpar a nós. 
 
En todo caso, a película dos 
acontecementos é clamorosa. O 
16 de marzo de 2015, (…) (…) 
dun grupo de traballo tripartito, a 
Xunta de Galicia e SERGAS; 
Consellería de Sanidade, 
SERGAS e Concello, para darlle 
trámite ao protocolo, coa vontade 
de convertilo nun convenio. O 13 
de abril, xuntanza, enriba da 
mesa; mesa técnica na que, a 
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posteriori, se envía o primeiro 
anteproxecto. 20 de maio, segunda 
xuntanza da mesa técnica. 26 de 
maio, envíanse dous 
anteproxectos, dous anteproxectos 
que non son contestados pola 
Xunta de Galicia. A Xunta de 
Galicia nunca contesta cunha 
razón técnica que invalide as 
nosas propostas. As únicas 
comunicacións que nos fan son de 
palabra. De feito, eu creo que non 
envían nengún informe técnico, 
porque non hai ninguén que quera 
suscribilo. En todo caso, seguimos 
convocando máis reunións, 27 de 
maio, 3 de xuño, ás que non 
comparecen os representantes do 
SERGAS, por razóns persoais. Xa 
me dirá vostede, que grado de 
seriedade ten, para una asunto 
desta relevancia, que se inmotive 
a non asistencia, que foi, de feito, 
o que pasou. 
 
 
 
E así, imos sucesivamente 
avanzando, até que efectivamente, 
damos unha solución alternativa, 
que é a posible. Instalación no 
Paseo das Pontes, á que tamén se 
denega, pois… 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando señor  Lema, por 
favor. 
 
Señora Lema Suárez 
 
… con meras declaracións 
verbais. E sen apoiar, en nengún 
momento, a súa negativa a 
construir o centro de saúde en 

posteriori, se envía o primeiro 
anteproxecto. 20 de maio, 
segunda xuntanza da mesa 
técnica. 26 de maio, envíanse 
dous anteproxectos, dous 
anteproxectos que non son 
contestados pola Xunta de 
Galicia. A Xunta de Galicia 
nunca contesta cunha razón 
técnica que invalide as nosas 
propostas. As únicas 
comunicacións que nos fan son de 
palabra. De feito, eu creo que non 
envían nengún informe técnico, 
porque non hai ninguén que 
quera suscribilo. En todo caso, 
seguimos convocando máis 
reunións, 27 de maio, 3 de xuño, 
ás que non comparecen os 
representantes do SERGAS, por 
razóns persoais. Xa me dirá 
vostede, que grado de seriedade 
ten, para una asunto desta 
relevancia, que se inmotive a non 
asistencia, que foi, de feito, o que 
pasou. 
 
E así, imos sucesivamente 
avanzando, até que efectivamente, 
damos unha solución alternativa, 
que é a posible. Instalación no 
Paseo das Pontes, á que tamén se 
denega, pois… 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando señor  Lema, 
por favor. 
 
Señora Lema Suárez 
 
… con meras declaracións 
verbais. E sen apoiar, en nengún 
momento a súa negativa a 
construir o centro de saúde en 
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Santa Lucía, con razóns técnicas 
expresadas por escrito.  
 
Entón, nós sabemos, 
perfectamente, que esta é unha 
cuestión meramente política e, 
desde logo, o que non aceptamos 
aquí, é que se fagan aquí, valentes 
na oposición e a Xunta de Galicia,  
porque (…) (…) os do PSOE, co 
que está pasando en Vigo coa área 
metropolitana, ou o que está 
pasando en  (…) en Lugo que 
veñen a ser casos moi parecidos.  
 
 
E, entón, temos un goberno da 
Xunta que  descoñece 
completamente, o significado da 
lealdade institucional e  un Partido 
Popular da Coruña que pretende 
instrumentalizar este caso. E eu 
creo que, dende logo, iso é, 
efectivamente, quen o está 
sufrindo máis, son os veciños de 
Santa Lucía. 
 
Boa tarde. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la tercera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 

Santa Lucía, con razóns técnicas 
expresadas por escrito.  
 
Entón, nós sabemos, 
perfectamente, que esta é unha 
cuestión meramente política e, 
desde logo, o que non aceptamos 
aquí, é que se fagan aquí, valentes 
na oposición e a Xunta de 
Galicia,  porque (…) (…) os do 
PSOE, co que está pasando en 
Vigo coa área metropolitana, ou o 
que está pasando en  (…) en Lugo 
que veñen a ser casos moi 
parecidos.  
 
E, entón, temos un goberno da 
Xunta que  descoñece 
completamente, o significado da 
lealdade institucional e  un 
Partido Popular da Coruña que 
pretende instrumentalizar este 
caso. E eu creo que, dende logo, 
iso é, efectivamente, quen o está 
sufrindo máis, son os veciños de 
Santa Lucía. 
 
Boa tarde. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte 
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resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA)  (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
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 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia  
 
Empate, co cal é necesario repetir 
a  votación. 
 
Segunda votación de la tercera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a una segunda votación 
la tercera moción presentada por 
el Grupo Municipal del Partido 
Popular, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA)  (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 

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

Intervencións 
 
Presidencia  
 
Empate, co cal é necesario repetir 
a  votación. 
 
Segunda votación da terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
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). 
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Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Pasamos ás preguntas. Pregunta 
do Bloque Nacionalista Galego 
respecto do dereito á vivenda. 
 
3º.- Preguntas orales 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primera.- Pregunta oral  sobre  
el derecho  a la vivienda. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Que políticas ten desenvolto e ten 
pensado desenvolver o Goberno 
Local a prol do dereito á vivenda? 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
O Goberno Municipal ten un 
compromiso firme co dereito á 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Pasamos ás preguntas. Pregunta 
do Bloque Nacionalista Galego 
respecto do dereito á vivenda. 
 
3º.- Preguntas orais 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primeira.- Pregunta oral  sobre  
o dereito á vivenda. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Que políticas ten desenvolto e ten 
pensado desenvolver o Goberno 
Local a prol do dereito á 
vivenda? 
 
Señor Varela Gómez 
 
O Goberno Municipal ten un 
compromiso firme co dereito á 
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vivenda, con numerosas medidas 
recollidas no proxecto de 
Orzamentos de 2017. 
 
Señora Veira González 
 
Preguntaba tamén, polas que ten 
desenvolto. Até catro puntos do 
seu programa electoral falaban do 
dereito á vivenda, dese dereito que 
ten que deixar de ser un negocio. 
Catro puntos nos, que falaban de 
cancelación dos saldos na contas 
das entidades que practiquen 
desafiuzamentos, da revisión do 
PXOM e da súa modificación 
puntual. Un plan orientado ao 
modelo urbano, herdeiro e 
completamente dependente do 
crecemento e expansión da 
economía do ladrillo, cando a 
situación económica actual 
evidencia unhas necesidades, 
dunha programación  diverxentes, 
previsto o plan. Moito máis cando 
unha cidade na que hai algo máis 
de 19.000 vivendas baleiras. 
Falaban vostedes da elaboración 
dun plan de fomento, do dereito á 
vivenda e fomento da vivenda 
pública a través de EMVSA. 
Falaban tamén vostedes de 
aumentarlle un 50% da cota do 
IBI ás vivendas baleiras 
propiedade do FROP, entidades 
financeiras. Falaban, máis, o certo 
é que as persoas afectadas non 
están a ver ningún cambio. Non 
están a ver, nin moito menos, 
cumpridas as súas expectativas  
creadas e, mesmo,  están facendo  
xa público. Non se están 
concedendo os oito meses de 
fianza, para que as familias con 
escasos recursos consigan optar a 

vivenda, con numerosas medidas 
recollidas no proxecto de 
Orzamentos de 2017. 
 
Señora Veira González 
 
Preguntaba tamén, polas que ten 
desenvolto. Até catro puntos do 
seu programa electoral falaban 
do dereito á vivenda, dese dereito 
que ten que deixar de ser un 
negocio. Catro puntos, nos que 
falaban de cancelación dos saldos 
na contas das entidades que 
practiquen desafiuzamentos, da 
revisión do PXOM e da súa 
modificación puntual. Un plan 
orientado ao modelo urbano, 
herdeiro e completamente 
dependente do crecemento e 
expansión da economía do 
ladrillo, cando a situación 
económica actual evidencia unhas 
necesidades, dunha programación  
diverxentes, previsto o plan. 
Moito máis cando unha cidade na 
que hai algo máis de 19.000 
vivendas baleiras. Falaban 
vostedes da elaboración dun plan 
de fomento, do dereito á vivenda e 
fomento da vivenda pública a 
través de EMVSA. Falaban tamén 
vostedes de aumentarlle un 50% 
da cota do IBI ás vivendas 
baleiras propiedade do FROP, 
entidades financeiras. Falaban, 
máis, o certo é que as persoas 
afectadas non están a ver ningún 
cambio. Non están a ver nin moito 
menos, cumpridas as súas 
expectativas  creadas e, mesmo,  
están facendo  xa público. Non se 
están concedendo os oito meses 
de fianza, para que as familias 
con escasos recursos consigan 
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unha vivenda en réxime de 
aluguer e, polo tanto, tamén as 
outras axudas compatibeis. Non 
existe axuda á mudanza das 
persoas desafiuzadas. Se a solicita 
alguén, descóntanllo da axuda de 
emerxencia que corresponde; para 
as afectadas e afectados non están 
claras o conxunto de axudas nas 
que se ofrecen desde o Concello e 
isto provoca, que moitísimas 
persoas non soliciten axudas ás 
que teñen dereito, que mesmo non 
as coñezan. Séguense asinando 
acordos cos mesmos bancos de 
sempre, sen esixirlles o 
cumprimento dun código de boas 
prácticas. Hai familias en risco de 
exclusión social, incluso algunhas, 
ás que se  lle puxou vivenda, que 
seguen pagando impostos 
municipais, como IBI e Plusvalía. 
Seguimos con só 5 vivendas para 
o aloxamento temporal de persoas 
fesafiuzadas sen ningún recurso; 
en máis de 20 meses non se 
conseguiu ningunha máis. Non se 
está tomando medidas, nin se 
están poñendo en circulación as 
aproximadamente 20.000 
vivendas baleiras que hai na 
cidade. O ano pasado, coa 
aprobación tardía do orzamento, 
quedaron cartos da Concellería de 
Xustiza Social sen gastar; algo 
que volverá a acontecer, 
seguramente, non só nesta 
Concellería, senón noutras pola, 
de novo, aprobación tardía do 
Orzamento do 2017. E temos que 
lembrar tamén, a maiores, neste 
tema, que a renda social segue a 
ter unha aplicación moi deficiente. 
Ainda non se puxeron enriba da 
mesa, medios para a creación 

optar a unha vivenda en réxime 
de aluguer e, polo tanto, tamén as 
outras axudas compatibeis. Non 
existe axuda á mudanza das 
persoas desafiuzadas. Se a 
solicita alguén, descóntanllo da 
axuda de emerxencia que 
corresponde; para as afectadas e 
afectados non están claras o 
conxunto de axudas nas que se 
ofrecen desde o Concello e isto 
provoca, que moitísimas persoas 
non soliciten axudas ás que teñen 
dereito, que mesmo non as 
coñezan. Séguense asinando 
acordos cos mesmos bancos de 
sempre, sen esixirlles o 
cumprimento dun código de boas 
prácticas. Hai familias en risco de 
exclusión social, incluso 
algunhas, ás que se lle puxou a 
vivenda, que seguen pagando 
impostos municipais, como IBI e 
Plusvalía. Seguimos con só 5 
vivendas para o aloxamento 
temporal de persoas fesafiuzadas 
sen negún recurso; en máis de 20 
meses non se conseguiu negunha 
máis. Non se está tomando 
medidas, nin se están poñendo en 
circulación as aproximadamente 
20.000 vivendas baleiras que hai 
na cidade. O ano pasado, coa 
aprobación tardía do orzamento, 
quedaron cartos da Concellería 
de Xustiza Social sen gastar; algo 
que volverá a acontecer, 
seguramente, non só nesta 
Concellería, senón noutras pola, 
de novo, aprobación tardía do 
Orzamento do 2017. E temos que 
lembrar tamén, a maiores, neste 
tema, que a renda social segue a 
ter unha aplicación moi 
deficiente. Ainda non se puxeron 
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dunha oficiña gratuita, para 
informar dos dereitos que teñen os 
afectados pola cláusula solo e 
outras cláusulas abusivas das 
entidades bancarias. Rexéitase a 
aplicación do Plan de Vivendas 
Baleiras da Xunta que é 
totalmente insuficiente. 
Evidentemente, mesmo, é 
enfocado a paliar un enorme 
problema que teñen as persoas 
con escasos recursos, que perden a 
súa vivenda, porque non poden 
acceder a unha vivenda en réxime 
de aluguer no mercado libre, 
porque a xente, pois, non lla quere 
alugar. Así de claro. E rexéitase 
ese Plan, tamén, pois, sen ter 
outro máis axustado e xusto. 
Debería de expoñerse, entre outras 
cousas, a estas alturas, xa, dun 
plan de acceso á vivenda digna. 
Encargarase da xestión dos 
alugueres sociais… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Veira, 
por favor. 
 
Señora Veira González 
 
…Dunha oficina de mediación e 
asesoramento. E nada disto se 
fixo, nin  a través de EMVSA,  
nin a través do Concello. Que 
EMVSA,  precisamente, ía a ser 
unha ferramenta para garantizar o 
acceso á vivenda, e non se está a 
cumplir. Son imprescindíbels das 
medidas, como unha bolsa ampla 
de vivendas en propiedade 
municipal, para destino de aluguer 
social. E estamos vendo que non 

enriba da mesa, medios para a 
creación dunha oficiña gratuita, 
para informar dos dereitos que 
teñen os afectados pola cláusula 
solo e outras cláusulas abusivas 
das entidades bancarias. 
Rexéitase a aplicación do Plan de 
Vivendas Baleiras da Xunta que é 
totalmente insuficiente. 
Evidentemente, mesmo, é 
enfocado a paliar un enorme 
problema que teñen as persoas 
con escasos recursos, que perden 
a súa vivenda, porque non poden 
acceder a unha vivenda en réxime 
de aluguer no mercado libre, 
porque a xente, pois, non lla 
quere alugar. Así de claro. E 
rexéitase ese Plan, tamén, pois, 
sen ter outro máis axustado e 
xusto. Debería de expoñerse, 
entre outras cousas, a estas 
alturas xa, dun plan de acceso á 
vivenda digna. Encargarase da 
xestión dos alugueres sociais… 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Veira, 
por favor. 
 
Señora Veira González 
 
…Dunha oficina de mediación e 
asesoramento. E nada disto se 
fixo, nin  a través de EMVSA,  nin 
a través do Concello. Que 
EMVSA,  precisamente, ía a ser 
unha ferramenta para garantir o 
acceso á vivenda, e non se está a 
cumplir. Son imprescindíbels das 
medidas, como unha bolsa ampla 
de vivendas en propiedade 
municipal, para destino de 
aluguer social e estamos vendo 
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se fixo nada disto e queremos 
saber se non se fixo nada disto, 
como non sabemos, de momento, 
ou si se ten feito algo para 
cumprir o dereito á vivenda, nesta 
cidade, nestes últimos, nestes 20 
meses. 
 
Nada máis. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Señora Veira, eu lle vou a dar a 
razón de que podemos facer máis 
do que estamos facendo, pero ao 
mesmo tempo, lle pediría algo de 
xustiza na súa intervención, 
porque este goberno ten feito 
moito.  
 
E agora, llo vou relatar. 
Efectivamente, nos gustaría ter 
máis capacidade e menos 
dificultades, pois, para a 
aprobación dos orzamentos, para a 
xestión de EMVSA, que, como 
ben sabe, agora no consello de 
administración de EMVSA, non 
estamos solos. E a verdade é que o 
resto dos conselleiros non nos 
facilitan moito o traballo, pero 
bueno, en calquera caso, voulle 
relatar unha serie de medidas que 
demostran o noso compromiso 
claro, co dereito á vivenda. 
 
Este goberno, ante a ausencia 
absoluta do Estado central, que 
aínda non aprobou os ARIS, este 
ano, simplemente prorroga os 
ARIS que xa comezaran. Bueno, 
pois, sube de dos millones a  tres 
millones y medio as axudas a 
rehabilitación; máis dun 50%. E 
ademais, modifícase as 

que non se fixo nada disto. E 
queremos saber se non se fixo 
nada disto, como non sabemos, de 
momento, ou se se ten feito algo 
para cumprir o dereito á vivenda, 
nesta cidade, nestes últimos, 
nestes 20 meses. 
 
Nada máis. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Señora Veira, eu lle vou dar a 
razón de que podemos facer máis 
do que estamos facendo, pero ao 
mesmo tempo, lle pediría algo de 
xustiza na súa intervención, 
porque este goberno ten feito 
moito.  
 
E agora, llo vou relatar. 
Efectivamente, gustaríanos ter 
máis capacidade e menos 
dificultades, pois, para a 
aprobación dos orzamentos, para 
a xestión de EMVSA, que, como 
ben sabe, agora no consello de 
administración de EMVSA, non 
estamos solos. E a verdade é que 
o resto dos conselleiros non nos 
facilitan moito o traballo, pero 
bo, en calquera caso, voulle 
relatar unha serie de medidas que 
demostran o noso compromiso 
claro, co dereito á vivenda. 
 
Este goberno, ante a ausencia 
absoluta do Estado central, que 
aínda non aprobou os ARIS, este 
ano, simplemente prorroga os 
ARIS que xa comezaran. Bo, pois, 
sube de dous millóns a  tres 
millóns e medio as axudas a 
rehabilitación; máis dun 50%. E 
ademais, modifícase as 
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Ordenanzas, como ben sabe 
vostede,  para permitir maiores 
axudas a vivendas familiares e 
tamén, a rehabilitación enerxética 
dos edificios. 
 
Este goberno, este Concello, por 
primeira vez, ten un Plan de 
acceso ao hábitat digno e 
aprobado en Xunta de Goberno, 
cun equipo de 9 persoas adicadas 
a tempo completo, o equipo 
hábitat, á xestión da cuestión dos 
asentamentos precarios. Unha 
xente que está facendo un traballo 
silencioso, pero clave, para dar 
unha solución definitiva ás 
familias que, por desgracia, están 
vivindo nesa situación dramática  
dende hai décadas nesta cidade. É 
un tema dos máis vergoñentos que 
temos no Concello. Este goberno 
anunciou un concurso de compra 
de vivenda para este ano; está no 
proxecto de Orzamentos 2017. Un 
concurso que primeiro, foi 
denostado polos Grupos 
municipais da oposición e que 
despois, curiosamente, a Xunta 
recolleu e se sumou á idea. Bueno, 
pois, anunciando que iba facer, 
tamén, que iba a facer tamén, 
compra de edificios deteriorados 
ou en malas condicións na zona da 
Peixería. Bueno, este concurso de 
compra de vivenda, como ben 
sabe, ten dous obxectivos. Por un 
lado, aumentar o parque de 
vivenda municipal, que 
entendemos que é absolutamente 
básico e moi escaso, o que temos 
e, por outro lado, a rexeneración 
urbana das zonas máis degradadas 
da cidade. Bueno, pois, cando 
consigamos, dunha vez, aprobar 

Ordenanzas, como ben sabe 
vostede,  para permitir maiores 
axudas a vivendas familiares e 
tamén, a rehabilitación enerxética 
dos edificios. 
 
Este goberno, este Concello, por 
primeira vez, ten un Plan de 
acceso ao hábitat digno e 
aprobado en Xunta de Goberno, 
cun equipo de 9 persoas adicadas 
a tempo completo, o equipo 
hábitat, á xestión da cuestión dos 
asentamentos precarios. Unha 
xente que está facendo un traballo 
silencioso, pero clave, para dar 
unha solución definitiva ás 
familias que, por desgracia están 
vivindo nesa situación dramática  
dende hai décadas nesta cidade. É 
un tema dos máis vergoñentos que 
temos no Concello. Este goberno 
anunciou un concurso de compra 
de vivenda para este ano; está no 
proxecto de Orzamentos 2017. Un 
concurso que primeiro foi 
denostado polos Grupos 
municipais da oposición e que 
despois, curiosamente, a Xunta 
recolleu e se sumou á idea. Bo, 
pois, anunciando que ia facer, 
tamén, que ía facer tamén, 
compra de edificios deteriorados 
ou en malas condicións na zona 
da Peixería. Bo, este concurso de 
compra de vivenda, como ben 
sabe, ten dous obxectivos. Por un 
lado, aumentar o parque de 
vivenda municipal, que 
entendemos que é absolutamente 
básico e moi escaso, o que temos 
e, por outro lado, a rexeneración 
urbana das zonas máis 
degradadas da cidade. Bo, pois, 
cando consigamos, dunha vez, 
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os nosos propios orzamentos e 
poder traballar, que é o que 
levamos pedindo dende que 
chegamos ao Concello, traballar 
con certa facilidade, bueno, pois, 
verán este concurso de compra de 
vivenda funcionar. 
 
E despois, eu quero reivindicar… 
Si, agora acabo, señor Alcalde. 
 
Quero reivindicar tamén, o 
traballo que está facendo a miña 
compañeira Silvia Cameán, tamén 
con moitísima dificultade, no eido 
dos desafiuzamentos, como ben 
sabe. Puxemos que non son 5, son 
7. Puxemos en funcionamento 
pisos de emerxencia social. 
Nengún caso dos que chegan ao 
Concello, quedan sen resposta. 
Ese é un traballo inxente, que 
esixe un compromiso moi forte. 
Efectivamente, nos gustaría ter 
máis capacidade, pero bueno, esta 
é a que temos.  
 
Outra iniciativa, o albergue de 
baixa esixencia en Monte Alto, 
que empezará a funcionar, se non 
me engano, o ano que vén. Bueno, 
digo o ano que vén, perdón, o mes 
que vén.  
 
Son todas iniciativas claves e que 
demostran o noso compromiso co 
dereito á vivenda. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 

aprobar os nosos propios 
orzamentos e poder traballar, que 
é o que levamos pedindo dende 
que chegamos ao Concello, 
traballar con certa facilidade, bo, 
pois, verán este concurso de 
compra de vivenda funcionar. 
 
E despois, eu quero reivindicar… 
Si, agora acabo, señor Alcalde. 
 
Quero reivindicar tamén, o 
traballo que está facendo a miña 
compañeira Silvia Cameán, tamén 
con moitísima dificultade, no eido 
dos desafiuzamentos, como ben 
sabe. Puxemos que non son 5, son 
7. Puxemos en funcionamento 
pisos de emerxencia social, 
Ningún caso dos que chegan ao 
Concello, quedan sen resposta. 
Ese é un traballo inxente, que 
esixe un compromiso moi forte. 
Efectivamente, nos gustaría ter 
máis capacidade, pero bo, esta é 
a que temos.  
 
Outra iniciativa, o albergue de 
baixa esixencia en Monte Alto, 
que empezará a funcionar, se non 
me engano, o ano que vén. Bo, 
digo o ano que vén, perdón, o mes 
que vén.  
 
Son todas iniciativas claves e que 
demostran o noso compromiso co 
dereito á vivenda. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
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Galego respecto á ocupación da 
vía pública con terrazas. 
 
Segunda.- Pregunta oral  
respecto de la ocupación de la 
vía pública con terrazas. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Que medidas impulsou e ten 
pensado impulsar este goberno 
municipal para a ordenación de 
ocupación da vía pública con 
terrazas? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boa noite. 
 
O Goberno Municipal comezará 
co proceso de marcaxe física de 
ocupación máxima das terrazas en 
vía pública, ao longo deste mes de 
marzo. 
 
Señora Veira González 
 
É unha evidencia que o Goberno 
Municipal actual, tal e como 
tamén, fixo o anterior, permitiu 
constantes incumprimentos da 
ordenanza de terrazas, logo de 
entrar en vigor no ano 2013. Creo 
que só hai que percorrer apenas  
700 metros da nosa cidade, moi 
perto de aquí, para saber, se se 
cumpre ou non, a ordenanza e a 
normativa municipal de terrazas. 
Unha normativa elaborada, no seu 
día, polo goberno do señor 
Negreira, da man do sector, ou iso 
anunciaban, e que nunca se 
chegou a cumprir,  agás contadas 

Galego respecto á ocupación da 
vía pública con terrazas. 
 
Segunda.- Pregunta oral  
respecto da ocupación da vía 
pública con terrazas. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 
Que medidas impulsou e ten 
pensado impulsar este goberno 
municipal para a ordenación de 
ocupación da vía pública con 
terrazas? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boa noite. 
 
O Goberno Municipal comezará 
co proceso de marcaxe física de 
ocupación máxima das terrazas 
en vía pública, ao longo deste mes 
de marzo. 
 
Señora Veira González 
 
É unha evidencia que o Goberno 
Municipal actual, tal e como 
tamén, fixo o anterior, permitiu 
constantes incumprimentos da 
ordenanza de terrazas, logo de 
entrar en vigor no ano 2013. Creo 
que só hai que percorrer apenas  
700 metros da nosa cidade, moi 
perto de aquí, para saber, se se 
cumpre ou non, a ordenanza e a 
normativa municipal de terrazas. 
Unha normativa elaborada, no 
seu día, polo goberno do señor 
Negreira, da man do sector, ou 
iso anunciaban, e que nunca se 
chegou a cumprir,  agás contadas 
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en (…) excepcións. 
 
Motivo polo cal, preguntamos 
unha e outra vez, neste salón de 
plenos, mais que tampouco se está 
a cumprir, hoxe en día, polo que 
tamén pedimos explicacións. Son 
700 metros nos que unha persoa 
con dificultades de accesibilidade, 
ou de mobilidade e mesmo, unha 
persoa cun carro dun bebé, non 
pode transitar cunha mínima 
normalidade. Que hai, diso, dos 
principios de accesibilidade 
universal, que deben aplicarse, 
sistemáticamente, a todos os 
ámbitos do contorno exterior, en 
condicións de seguridade, 
comodidade, eficacia, autonomía, 
que di a ordenanza. Hai terrazas 
que ocupan o espazo das 
beirarrúas, inmediatamente 
posteriores aos pasos de peóns. 
Hai tres anos, que cando lle 
preguntabamos ao Partido Popular 
polos incumprimentos, 
dicíamoslle, exactamente, o 
seguinte. Son 700 metros con 
edificios nos que vive xente e rúas 
nas que, se un día pasa algo, os 
servizos de emerxencia terán 
serias dificultades para atender 
con premura unha urxencia, 
grazas ás ancoraxes, os toldos, 
etcétera.  
 
O artigo 12 da ordenanza que está 
en vigor, establece que nas rúas 
peonís, as terrazas disporanse de 
maneira que exista un itinerario 
peonil, mínimo de tres metros, de 
forma que se permita o paso de 
vehículos de urxencia e outros 
vehículos autorizados e, que no 
caso das rúas do centro, poden 

en (…) excepcións. 
 
Motivo polo cal, preguntamos 
unha e outra vez, neste salón de 
plenos, mais que tampouco se está 
a cumprir, hoxe en día, polo que 
tamén pedimos explicacións. Son 
700 metros nos que unha persoa 
con dificultades de accesibilidade, 
ou de mobilidade e mesmo, unha 
persoa cun carro dun bebé, non 
pode transitar cunha mínima 
normalidade. Que hai, diso, dous 
principios de accesibilidade 
universal, que deben aplicarse, 
sistemáticamente, a todos os 
ámbitos do contorno exterior, en 
condicións de seguridade, 
comodidade, eficacia, autonomía, 
que di a ordenanza. Hai terrazas 
que ocupan o espazo das 
beirarrúas, inmediatamente 
posteriores aos pasos de peóns. 
Hai tres anos, que cando lle 
preguntabamos ao Partido 
Popular polos incumprimentos, 
dicíamoslle, exactamente, o 
seguinte. Son 700 metros con 
edificios nos que vive xente e rúas 
nas que, se un día pasa algo, os 
servizos de emerxencia terán 
serias dificultades para atender 
con premura unha urxencia, 
grazas ás ancoraxes, os toldos, 
etcétera.  
 
O artigo 12 da ordenanza que 
está en vigor, establece que nas 
rúas peonís, as terrazas 
disporanse de maneira que exista 
un itinerario peonil, mínimo de 
tres metros, de forma que se 
permita o paso de vehículos de 
urxencia e outros vehículos 
autorizados e, que no caso das 
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estar sometidas a áreas específicas 
de ordenación singulares. Xa o 
dixemos no seu momento; as 
futuras ordenacións non poden 
provocar a  discrecionalidade e, 
por suposto, non poden servir de 
pretexto. Permitilo todo é poñer 
en risco a seguridade ou saltarse 
os principios de accesibilidade 
universal.  
 
 
Eu preguntaba, ata cando esa 
arbitrariedade e esa inseguridade 
no Centro. Preguntábamolo, 
porque estabamos seriamente 
preocupadas e mesmo, porque a 
propia veciñanza destas rúas o 
estaba. Mais, agora temos que 
reflexionar, porque tres anos 
despois, duns vehículos de 
emerxencia que quixeron acceder 
as rúas peonis, ás que eu me 
refería na intervención, tivérono 
que facelo con serias dificultades, 
esas que xa, advertiamos. E  
porque, despois de 20 meses, o 
único que temos planificado é 
poñer unha delimitación física. 
 
Eu creo que temos que reflexionar 
sobre as terrazas. Temos que 
reflexionar sobre os 
incumprimentos da actual 
normativa e tamén, sobre a súa 
necesidade de modificala, porque 
realmente segue sen cumprirse e 
segue a utilizarse o espazo e a vía 
pública, como almacén das 
propias terrazas, fóra do horario 
concedido nas rúas e prazas; 
tamén moi preto de aquí, pero 
tamén noutras rúas da cidade. Non 
fai falta quedarse aquí.  
 

rúas do centro, poden estar 
sometidas a áreas específicas de 
ordenación singulares. Xa o 
dixemos no seu momento; as 
futuras ordenacións non poden 
provocar a  discrecionalidade e, 
por suposto, non poden servir de 
pretexto. Permitilo todo é poñer 
en risco a seguridade ou saltarse 
os principios de accesibilidade 
universal.  
 
Eu preguntaba, ata cando esa 
arbitrariedade e esa inseguridade 
no Centro. Preguntábamolo, 
porque estabamos seriamente 
preocupadas e mesmo, porque a 
propia veciñanza destas rúas o 
estaba. Mais, agora temos que 
reflexionar, porque tres anos 
despois, duns vehículos de 
emerxencia que quixeron acceder 
as rúas peonis, ás que eu me 
refería na intervención, tivérono 
que facelo con serias dificultades, 
esas que xa, advertiamos. E  
porque, despois de 20 meses, o 
único que temos planificado é 
poñer unha delimitación física. 
 
Eu creo que temos que reflexionar 
sobre as terrazas. Temos que 
reflexionar sobre os 
incumprimentos da actual 
normativa e tamén, sobre a súa 
necesidade de modificala, porque 
realmente segue sen cumprirse e 
segue a utilizarse o espazo e a vía 
pública, como almacén das 
propias terrazas, fóra do horario 
concedido nas rúas e prazas; 
tamén moi preto de aquí, pero 
tamén noutras rúas da cidade. 
Non fai falta quedarse aquí.  
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Entón, a mín gustaríame saber que 
fixeron ata do agora e que teñen 
pensado facer,  para que realmente 
transitar pola cidade e polas rúas 
do centro, pero… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
…por todas as rúas da cidade, se 
poida, facer, bueno, pois, cun 
mínimo de seguridade é 
atendendo a criterios de 
accesibilidade.  
 
Nada máis. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno, pois, antes de nada, quería 
lanzar dende este escano, un 
agradecemento a aqueles 
hostaleiros, que son moitos, que 
respectan a normativa vixente e 
aquela ordenanza reguladora de 
terrazas. Grazas pola 
responsabilidade que teñen, pois, 
dignifica a súa labor como 
empresarios e cidadáns 
respectuosos coa cidade. O 
respecto polos dereitos  obrigas de 
cada un, neste caso, aos dereitos 
dos hostaleiros a xerar negocio co 
espazo público, cumprindo a 
norma e respectando os dereitos 
dos seus veciños e o paso e acceso 
as súas residencias.  
 
Pero así como aproveito este 
momento, para parabenizar a 
aqueles que cumpren, non 
podemos esquecernos daqueles 

Entón, a mín gustaríame saber 
que fixeron ata do agora e que 
teñen pensado facer,  para que 
realmente transitar pola cidade e 
polas rúas do centro, pero… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
…por todas as rúas da cidade, se 
poida, facer, bo, pois, cun mínimo 
de seguridade é atendendo a 
criterios de accesibilidade.  
 
 
Nada máis. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bo, pois, antes de nada, quería 
lanzar dende este escano, un 
agradecemento a aqueles 
hostaleiros, que son moitos, que 
respectan a normativa vixente e 
aquela ordenanza reguladora de 
terrazas. Grazas pola 
responsabilidade que teñen, pois, 
dignifica a súa labor como 
empresarios e cidadáns 
respectuosos coa cidade. O 
respecto polos dereitos obrigas de 
cada un, neste caso, aos dereitos 
dos hostaleiros a xerar negocio 
co espazo público, cumprindo a 
norma e respectando os dereitos 
dos seus veciños e o paso e acceso 
as súas residencias.  
 
Pero así como aproveito este 
momento, para parabenizar a 
aqueles que cumpren, non 
podemos esquecernos daqueles 
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que se aproveitan do espazo 
público, fóra de norma, 
mancillando, por un lado, a imaxe 
nun sector heteroxéneo, pero que 
sustenta un sector estratéxico 
dentro da economía local. Ante 
isto e antes de chegada da 
tempada alta deste ano 2017, o 
Concello xa está en disposición de 
ordenar a ocupación do espazo 
público  por terrazas, no ámbito 
comprendido entre  as rúas Juana 
de Vega, San Andrés, Marqués de 
Pontejos, Cantóns, Mariña e 
Capitán Troncoso. Por medio, 
como xa se comentou no inicio da 
intervención, da marcaxe e física 
da superficie máxima de 
ocupación, de cada unha das 
terrazas destas rúas. Unha 
marcaxe que, efectivamente terá 
como obxectivo,  a promoción da 
autoregulación dentro do propio 
sector, pero que irá acompañado 
tamén, dunha campaña de control 
en situ, do cumprimento do 
espazo regulado por ordenanza. 
Esta marcaxe física que terá 
tamén un seguemento despois de 
executada, xa que terá o seu 
espazo de avaliación e 
seguemento desta iniciativa, co 
único fin de regular, dunha vez, o 
control do espazo público polas 
terrazas. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego respecto a convocatoria  
“Facemos Comunidade” e as 

que se aproveitan do espazo 
público, fóra de norma, 
mancillando, por un lado, a imaxe 
nun sector heteroxéneo, pero que 
sustenta un sector estratéxico 
dentro da economía local. Ante 
isto e antes de chegada da 
tempada alta deste ano 2017, o 
Concello xa está en disposición 
de ordenar a ocupación do espazo 
público  por terrazas, no ámbito 
comprendido entre  as rúas Juana 
de Vega, San Andrés, Marqués de 
Pontejos, Cantóns, Mariña e 
Capitán Troncoso. Por medio, 
como xa se comentou no inicio da 
intervención, da marcaxe e física 
da superficie máxima de 
ocupación, de cada unha das 
terrazas destas rúas. Unha 
marcaxe que, efectivamente terá 
como obxectivo,  a promoción da 
autoregulación dentro do propio 
sector, pero que irá acompañado 
tamén, dunha campaña de control 
in situ, do cumprimento do espazo 
regulado por ordenanza. Esta 
marcaxe física que terá tamén un 
seguemento despois de executada, 
xa que terá o seu espazo de 
avaliación e seguemento desta 
iniciativa, co único fin de regular, 
dunha vez, o control do espazo 
público polas terrazas. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego respecto a convocatoria  
“Facemos Comunidade” e as 
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festas nos barrios para 2017. 
 
Tercera.- Pregunta oral  
respecto a la convocatoria  
“Facemos Comunidade”  y a las 
fiestas en los barrios para 2017. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Que obxectivos e que pretensións 
persegue o goberno local co Plan 
de apoio ás asociacións veciñais, 
para a realización de festas de 
carácter comunitario, “Facemos 
Comunidade” e como decidiu 
impulsar esta medida? 
 
Señor Sande García 
 
Moi boa tarde. 
 
Obxectivos. Impulsar procesos 
xustos, igualitarios, equilibrados 
para todas as entidades locais, 
ademais de favorecer a 
interlocución natural, en ningún 
caso interesada, coas mesmas e 
creo que descentralizar tamén,  
xeograficamente, na medida do 
posible, a oferta cultural tan (…), 
que decidimos impulsar esta 
medida como alternativa a 
desorde (…) anterior. É necesario 
coordinar a actividade desde o 
inicios de ano, tendo en conta, que 
as festas de barrio perviven 
durante todo o ano, tendo a súa 
última mostra en decembro, con  
San Francisco Javier. 
 
Señora Veira González 
 
A principios de febreiro, o 

festas nos barrios para 2017. 
 
Terceira.- Pregunta oral  
respecto á convocatoria  
“Facemos Comunidade” e as 
festas nos barrios para 2017. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 
Que obxectivos e que pretensións 
persegue o goberno local co Plan 
de apoio ás asociacións veciñais, 
para a realización de festas de 
carácter comunitario, “Facemos 
Comunidade” e como decidiu 
impulsar esta medida? 
 
Señor Sande García 
 
Moi boa tarde. 
 
Obxectivos. Impulsar procesos 
xustos, igualitarios, equilibrados 
para todas as entidades locais, 
ademais de favorecer a 
interlocución natural, en ningún 
caso interesada, coas mesmas e 
creo que descentralizar tamén,  
xeograficamente, na medida do 
posible, a oferta cultural tan (…), 
que decidimos impulsar esta 
medida como alternativa a 
desorde (…) anterior. É necesario 
coordinar a actividade desde o 
inicios de ano, tendo en conta, 
que as festas de barrio perviven 
durante todo o ano, tendo a súa 
última mostra en decembro con  
San Francisco Javier. 
 
Señora Veira González 
 
A principios de febreiro, o 
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Concelleiro de Culturas presentou 
un Plan de Axudas Municipais, 
dirixidas ás asociacións veciñais 
e, citamos literalmente, “para 
desenvolver en colaboración co 
Concello, a programación de 
festas de carácter comunitario 
para este ano e permitir que as 
festas dos barrios, a maioría 
tradiciónais, que  se extenden  
durante todo ano, en particular no 
mes de agosto e durante o otoño, 
poidan coordinarse desde inicios 
de ano” 
 
“Facemos Comunidade” destinará 
250.000 euros a estas festas, 
10.000 euros, como máximo, por 
entidade veciñal, enténdese 
mínimo, 25 proxectos ou festas. 
Preguntámonos, pois, se este plan 
de apoio substituirá ás festas de 
verán, que nos barrios 
tradicionalmente, eran incluidas 
dentro da programación das festas 
de María Pita e que, en moitos 
casos, era unha descentralización 
dos eventos para que nos barrios 
tamén, houbera actividades 
relacionadas coa celebración das 
festas da propia cidade. Algo que 
se perdeu no mandato do Partido 
Popular e que ainda, non se 
recuperou  durante o que vai deste 
mandato. 
 
Preguntámonos tamén, se o 
Goberno Municipal impulsou esta 
medida, en coordinación co tecido 
asociativo, veciñal ou 
simplemente, lle presentou esta 
única opción, sen antes ter 
contrastado coas propias 
entidades, cales eran as súas 
necesidades ou capacidades, coas 

Concelleiro de Culturas 
presentou un Plan de Axudas 
Municipais, dirixidas ás 
asociacións veciñais e, citamos 
literalmente, “para desenvolver 
en colaboración co Concello, a 
programación de festas de 
carácter comunitario para este 
ano e permitir que as festas dos 
barrios, a maioría tradiciónais, 
que  se extenden durante  todo 
ano, en particular no mes de 
agosto e durante o otoño, poidan 
coordinarse desde inicios de ano” 
 
“Facemos Comunidade” 
destinará 250.000 euros a estas 
festas, 10.000 euros, como 
máximo, por entidade veciñal, 
enténdese mínimo, 25 proxectos 
ou festas. Preguntámonos, pois, 
se este plan de apoio substituirá 
ás festas de verán, que nos 
barrios tradicionalmente, eran 
incluidas dentro da programación 
das festas de María Pita e que, en 
moitos casos, era unha 
descentralización dos eventos 
para que nos barrios tamén, 
houbera actividades relacionadas 
coa celebración das festas da 
propia cidade. Algo que se perdeu 
no mandato do Partido Popular e 
que ainda, non se recuperou 
durante  o que vai deste mandato. 
 
Preguntámonos tamén, se o 
Goberno Municipal impulsou esta 
medida, en coordinación co tecido 
asociativo, veciñal ou 
simplemente, lle presentou esta 
única opción, sen antes ter 
contrastado coas propias 
entidades, cales eran as súas 
necesidades ou capacidades, coas 
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que normalmente viñan 
desenvolvendo as festas 
tradicionais.  
 
Non todos os barrios desenvolven 
do mesmo xeito as súas festas, nin 
teñen os memos recursos para 
facelas, ou mesmo demografía, 
estrutura, a idiosincrasia do barrio, 
son idénticas en cada un deles, 
polo que a demanda da festa de 
barrio é distinta en cada un. 
 
 
E por último, tamén 
preguntámonos, se este Plan é 
incompatíbel con outras 
actividades e programación que as 
propias entidades queiran 
desenvolver, cando realicen as 
súas festas e que lles puideran 
axudar a financiala, xa que logo, 
haberá entidades que queiran 
ampliar, complementar ou 
mesmo, mellorar o 
desenvolvemento da súa festa de 
barrio, ao abeiro desta 
convocatoria, independentemente 
do rigoroso cumprimento do que 
atenda ás actividades 
subvencionadas, ou mesmo, ser 
incompatible con outro tipo de 
colaboracións, que o IMCE ou o 
Concello da Coruña vén aportanto 
tradicionalmente a estas festas de 
barrio, como soporte técnico, 
axuda en infraestrutura, ou 
mesmo, asesoramento desde a 
Concellería, coa presentación de 
solicitas, tramitacións de papeleo, 
expedientes, etcétera.  
 
 
E, como se indica no plan, as 
actividades serán organizadas 

que normalmente viñan 
desenvolvendo as festas 
tradicionais.  
 
Non todos os barrios desenvolven 
do mesmo xeito as súas festas, nin 
teñen os memos recursos para 
facelas, ou mesmo demografía, 
estrutura, a idiosincrasia do 
barrio, son idénticas en cada un 
deles, polo que a demanda da 
festa de barrio é distinta en cada 
un. 
 
E por último, tamén 
preguntámonos, se este Plan é 
incompatíbel con outras 
actividades e programación que 
as propias entidades queiran 
desenvolver, cando realicen as 
súas festas e que lles puideran 
axudar a financiala, xa que logo, 
haberá entidades que queiran 
ampliar, complementar ou 
mesmo, mellorar o 
desenvolvemento da súa festa de 
barrio, ao abeiro desta 
convocatoria, independentemente 
do rigoroso cumprimento do que 
atenda ás actividades 
subvencionadas, ou mesmo, ser 
incompatible con outro tipo de 
colaboracións, que o IMCE ou o 
Concello da Coruña vén 
aportanto tradicionalmente a 
estas festas de barrio, como 
soporte técnico, axuda en 
infraestrutura, ou mesmo, 
asesoramento desde a 
Concellería, coa presentación de 
solicitas, tramitacións de papeleo, 
expedientes, etcétera.  
 
E, como se indica no plan, as 
actividades serán organizadas 
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polo IMCE coa asociación como 
axente colaborador 
imprescindíbel. En definitiva, 
queremos saber se este plan é un 
corsé deseñado por este goberno 
municipal, co que se ten pensado 
delimitar a capacidade do 
movemento veciñal para organizar 
as súas festas de barrio, como 
moito  nos tememos, ou como nos 
aparenta  coa lectura do plan,  na 
vez de acompañar ás entidades, 
apoiando a  súa capacidade de 
iniciativa, independencia e 
autoorganización. 
 
 
Señor Sande García 
 
O ano pasado por estas datas, 
quedou, nos quedou moi presente, 
o mencionamos varias veces, 
logo, creo que foi un Pleno en 
marzo, no que se negou a opción 
de reorganizar precisamente estas 
axudas económicas, que eran 
exactamente as mesmas, 250.000 
euros. Naquel momento se 
planteou vía subvención e se 
chegou a falar da inmadurez do 
tecido veciñal. Unha óptica, por 
certo, que indicaba dirixismos, 
tutelaxe, dunha maneira, bueno, 
incluso, se debería de poder 
crudo… 
 
A las veintiuna horas y 
veintitrés minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
… E non me refiro a que foran 
argumentos que empregaran 
vostedes, señora Veira, pero  sí 
que nos parecía, que sí, que era 

polo IMCE coa asociación como 
axente colaborador 
imprescindíbel. En definitiva, 
queremos saber se este plan é un 
corsé deseñado por este goberno 
municipal, co que se ten pensado 
delimitar a capacidade do 
movemento veciñal para 
organizar as súas festas de 
barrio, como moito  nos tememos, 
ou como nos aparenta  coa 
lectura do plan,  na vez de 
acompañar ás entidades, 
apoiando a  súa capacidade de 
iniciativa, independencia e 
autoorganización. 
 
Señor Sande García 
 
O ano pasado por estas datas, 
quedou, nos quedou moi presente, 
o mencionamos varias veces, 
logo, creo que foi un Pleno en 
marzo, no que se negou a opción 
de reorganizar precisamente estas 
axudas económicas, que eran 
exactamente as mesmas, 250.000 
euros. Naquel momento se 
planteou vía subvención e se 
chegou a falar da inmadurez do 
tecido veciñal. Unha óptica, por 
certo, que indicaba dirixismos, 
tutelaxe, dunha maneira, bo, 
incluso, se debería de poder 
crudo… 
 
Ás vinte e unha horas e  vinte e 
tres  minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora Veira 
González. 
 
… E non me refiro a que foran 
argumentos que empregaran 
vostedes, señora Veira, pero  sí 
que nos parecía, que sí, que era 
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necesario organizar unha 
actividade de convocatoria, 
bastante sinxela, non incompatible 
con nada. Se fixo un análise 
económico; efectivamente, hai 
festas que custan 4.000 euros, 
outras que custan 10.000, outras 
8.000. Hai cantidades moi 
variadas, pero hai peticións 
constantes; hai, como vostedes 
saben, novas asociacións ou 
escisións de asociacións, ás veces, 
con intereses políticos. E creo, 
bueno, que despois de dous anos, 
tivemos moitas xuntanzas e vimos 
o suficiente, ou puidemos analizar 
suficientemente, as necesidades. 
Unha reunión, efectivamente, con 
asociacións veciñais, para 
explicarlles toda esta convocatoria 
e,  por certo, o ano pasado tamén, 
houbo actuacións nalgúns barrios, 
que se circunscribían 
relativamente,  ás propias festas 
de cada barrio. Porque sí que, 
bueno, se aportou nalgunhas 
zonas como Novo Mesoiro, por 
exemplo, que si que están un 
pouco máis illadas dentro da 
cidade, ou que requiren  unha 
axuda extra e, pois, algún 
concerto, algunha actuación, que 
si, que sobrepasaba as cantidades 
económicas medias. Polo tanto, 
iso vai a existir sempre, como 
saben. Ademais, esta é a terceira 
das convocatorias de concorrencia 
competitiva con Comisións 
independentes, nas que, por certo, 
nós non temos voto e publicadas 
desde a Área de Cultura desde o 
2017. Nestes vindeiros días se 
resolverá  Cultura de Barrio para 
proxectos  socioculturais e 
artísticos, cunha cantidade de 

necesario organizar unha 
actividade de convocatoria, 
bastante sinxela, non 
incompatible con nada. Fíxose un 
análise económico; efectivamente, 
hai festas que custan 4.000 euros, 
outras que custan 10.000, outras 
8.000. Hai cantidades moi 
variadas, pero hai peticións 
constantes; hai, como vostedes 
saben, novas asociacións ou 
escisións de asociacións, ás veces, 
con intereses políticos. E creo, bo, 
que despois de dous anos, tivemos 
moitas xuntanzas e vimos o 
suficiente, ou puidemos analizar 
suficientemente, as necesidades. 
Unha reunión, efectivamente, con 
asociacións veciñais, para 
explicarlles toda esta 
convocatoria e,  por certo, o ano 
pasado tamén, houbo actuacións 
nalgúns barrios, que se 
circunscribían relativamente,  ás 
propias festas de cada barrio. 
Porque sí que, bo, se aportou 
nalgunhas zonas como Novo 
Mesoiro, por exemplo, que si que 
están un pouco máis illadas 
dentro da cidade, ou que requiren  
unha axuda extra e, pois, algún 
concerto, algunha actuación que 
si, que sobrepasaba as cantidades 
económicas medias. Polo tanto, 
iso vai a existir sempre, como 
saben. Ademais, esta é a terceira 
das convocatorias de 
concorrencia competitiva con 
Comisións independentes, nas 
que, por certo, nós non temos voto 
e publicadas desde a Área de 
Cultura desde o 2017. Nestes 
vindeiros días se resolverá  
Cultura de Barrio para proxectos  
socioculturais e artísticos, cunha 
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100.000 euros e tamén, para as 
entidades tradicionais, as de 
arraigo, con outros  100.000 euros 
y bueno, virán máis. O obxectivo, 
como dicía ao inicio, é  impulsar 
eses proxectos, pero en nengún 
caso, ao marxe das propias 
entidades. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista 
PSOE relativa ao proxecto 
Lavedra.  
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primera.- Pregunta oral sobre el 
proyecto de Lavedra. 
 
Señora Neira Fernández 
 
¿Qué actuación se ha realizado y 
en qué situación se encuentra la 
remodelación de Lavedra? 
 
Señor Varela Gómez 
 
O Goberno Local fixo múltiples 
actuacións e negociacións co 
Ministerio de Fomento, para que o 
acceso principal a esta cidade non 
sexa unha autoestrada, senón unha 
avenida. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Bueno, pues, la pregunta que me 
imagino que  me responderá 

cantidade de 100.000 euros e 
tamén, para as entidades 
tradicionais, as de arraigo, con 
outros  100.000 euros e bo, virán 
máis. O obxectivo, como dicía ao 
inicio, é  impulsar eses proxectos, 
pero en nengún caso, ao marxe 
das propias entidades. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista 
PSOE relativa ao proxecto 
Lavedra.  
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre o 
proxecto de Lavedra. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Que actuación realizouse e en que 
situación atópase a remodelación 
de Lavedra? 
 
Señor Varela Gómez 
 
O Goberno Local fixo múltiples 
actuacións e negociacións co 
Ministerio de Fomento, para que 
o acceso principal a esta cidade 
non sexa unha autoestrada, senón 
unha avenida. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Bo, pois, a pregunta que me 
imaxino que  me responderá 
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después, en el segundo, es ¿cuáles 
y en qué estado se encuentra, 
ahora mismo, esa negociación, si 
vamos realmente a la ampliación, 
si vamos realmente a la 
humanización?  
 
En función de las noticias que 
vamos viendo por la prensa, 
parece ser, que el Ministerio de 
Fomento tampoco asume la 
humanización que se le plantea  
por parte del Gobierno local, 
después de ese llamado Plan de 
Urbanidad. La sensación que da  
es que finalmente, van a ser cuatro 
carriles, a cambio, evidentemente, 
de esa humanización, pero no 
tenemos noticias de carril bus, ni 
de carril VAO. Tampoco, tenemos 
noticias de, si efectivamente,  se 
va a convertir la avenida de 
Alfonso Molina en una avenida de 
verdad, para dejar de ser una 
autopista y todo lo demás. 
 
El gobierno local sabe que en este 
punto, nosotros tenemos 
unanimidad con lo que es su 
planteamiento. Es decir, todo lo 
que sea la  humanización de la 
avenida Alfonso Molina,  que es 
una de las principales vías para 
articular una nueva fórmula de 
movilidad, desde luego, va a 
contar con el apoyo del Grupo 
Municipal Socialista. Y la avenida 
de Alfonso Molina no deja de ser 
una pieza más. Una pieza más en 
un camino largo por recorrer, que 
es la restructuración de la 
movilidad de esta ciudad y, desde 
luego, la restructuración de la 
ciudad en sí, de establecer una 
nueva  forma de ciudad, conforme 

despois, no segundo, é, cales e en 
que estado atópase, agora mesmo, 
esa negociación, se imos 
realmente á ampliación, se imos 
realmente á humanización?  
 
 
En función das noticias que imos 
vendo pola prensa, parece ser, 
que o Ministerio de Fomento 
tampouco asume a humanización 
que se lle propón  por parte do 
Goberno local, despois dese 
chamado Plan de Urbanidade. A 
sensación que dá  é que 
finalmente, van ser catro carrís, a 
cambio, evidentemente, desa 
humanización, pero non temos 
noticias de carril bus, nin de 
carril VAO. Tampouco, temos 
noticias de, se efectivamente,  
vaise converter a avenida de 
Alfonso Molina nunha avenida de 
verdade, para deixar de ser unha 
autoestrada e todo o demais. 
 
O goberno local sabe que neste 
punto, nós temos unanimidade co 
que é a súa proposta. É dicir, 
todo o que sexa a  humanización 
da avenida Alfonso Molina,  que é 
unha das principais vías para 
articular unha nova fórmula de 
mobilidade, desde logo, vai 
contar co apoio do Grupo 
Municipal Socialista. E a avenida 
de Alfonso Molina non deixa de 
ser unha peza máis. Unha peza 
máis nun camiño longo por 
percorrer, que é a restructuración 
da mobilidade desta cidade e, 
desde logo, a restructuración da 
cidade en si, de establecer unha 
nova  forma de cidade, conforme 
ao que son novos modos de 
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a lo que son nuevos modos de 
transporte. En este sentido,  
nosotros decimos lo mismo que 
hemos dicho ya, el año pasado, 
cuando se trajo a Pleno aquella 
moción que contó con el apoyo 
tanto del  Bloque Nacionalista 
Galego, como del Partido 
Socialista  y de Marea Atlántica, 
en relación a Alfonso Molina. 
 
Hay una serie de actuaciones que 
son importantes y  a los 
compañeros del Partido Popular 
que en este momento están 
gobernando en el Gobierno de 
España, decirles que es muy fácil. 
No se puede estar constantemente 
aludiendo a la necesidad de 
ampliación de  Alfonso Molina, al 
final, meterla sí o sí, vendiendo 
que se va a hacer algo, que 
finalmente no se asume el coste. 
No se asume el coste de las 
pasarelas, no se asume el coste de 
la humanización de los bordes, 
etcétera, etcétera, etcétera. Sí se 
puede, quizás, invertir el orden de 
las actuaciones; está ahí el vial 18, 
que lo pague AUDASA, que sería 
importantísimo para evitar que 
todos eses vehículos que entran 
por la autopista lleguen finalmente 
a la avenida de Alfonso Molina, 
cuando podrían desviarse hacia la 
Tercera Ronda. Tenemos la 
Tercera Ronda, con una glorieta 
que todavía, sigue sin dar a 
ningún sitio, que es la previa a la 
del Pavo Real, con dos 
actuaciones que están todavía por 
saber,  si se van a poder ejecutar. 
Por un lado, ese vial que accedería 
hacia la zona del Ventorrillo y por 
otra parte, pues, bueno, el vial que 

transporte. Neste sentido,  nós 
dicimos o mesmo que dixemos xa, 
o ano pasado, cando se trouxo a 
Pleno aquela moción que contou 
co apoio tanto do  Bloque 
Nacionalista Galego, como do 
Partido Socialista  e de Marea 
Atlántica, en relación a Alfonso 
Molina. 
 
 
Hai unha serie de actuacións que 
son importantes e  aos 
compañeiros do Partido Popular 
que neste momento están a 
gobernar no Goberno de España, 
dicirlles que é moi fácil. Non se 
pode estar constantemente 
aludindo á necesidade de 
ampliación de Alfonso  Molina, 
ao final, metela si ou si, vendendo 
que se vai a facer algo, que 
finalmente non se asume o custo. 
Non se asume o custo das 
pasarelas, non se asume o custo 
da humanización dos bordos, 
etcétera, etcétera, etcétera, si se 
pode, quizais, investir a orde das 
actuacións; está aí o viario 18, 
que o pague AUDASA, que sería 
importantísimo para evitar que 
todos eses vehículos que entran 
pola autoestrada cheguen 
finalmente á avenida de Alfonso 
Molina, cando poderían desviarse 
cara á Terceira Rolda. Temos a 
Terceira Rolda, cunha glorieta 
que aínda, segue sen dar a ningún 
sitio, que é a previa á do Pavo 
Real, con dúas actuacións que 
están aínda por saber,  se se van 
a poder executar. Por unha 
banda, ese viario que accedería 
cara á zona do Ventorrillo e por 
outra banda, pois, bo, o viario 
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accedería hacia la zona de San 
Pedro de Visma y los Rosales y 
que, por tanto, evitaría ese número 
de coches  que a diario está 
atascando la glorieta  del Pavo 
Real y la salida hacia la Ronda de 
Outeiro. 
 
Por lo tanto, nosotros planteamos 
en qué situación se encuentra. Si 
efectivamente, la negociación va a 
dar lugar a convertir la avenida de 
Alfonso Molina en una auténtica 
avenida, si se va a humanizar o 
no, si se va a tragar con la 
ampliación de los carriles, para 
finalmente decir, que no tenemos 
competencia  o no tenemos 
presupuesto, para llegar a hacer 
nada. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por 
favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Sí, acabo. Y cómo se va a 
articular esta cuestión, por no 
hablar, que ya no tengo tiempo, de 
la entrada de los autobuses 
metropolitanos al centro de la 
ciudad, sin orden, ni concierto y 
ningún Plan de Movilidad, que en 
este momento lo sustente. 
 
Por  lo tanto, todas las actuaciones 
que ustedes hagan en ese camino, 
cuentan con el apoyo del Grupo 
Municipal Socialista. Esperemos 
que por parte del ministro de  
Fomento, recién estrenado, pues, 
se ponga, un poco, también, de 
cordura a lo que ha sido la política 

que accedería cara á zona de San 
Pedro de Visma e os Rosales e 
que, por tanto, evitaría ese 
número de coches  que a diario 
está a atascar a glorieta  do Pavo 
Real e a saída cara á Rolda de 
Outeiro. 
 
Polo tanto, nós suscitamos en que 
situación atópase. Se 
efectivamente, a negociación vai 
dar lugar a converter a avenida 
de Alfonso Molina nunha 
auténtica avenida, se se vai a 
humanizar ou non, se se vai a 
tragar coa ampliación dos carrís 
para finalmente dicir, que non 
temos competencia  ou non temos 
orzamento, para chegar a facer 
nada. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, 
por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Si, remato. E como se vai a 
articular esta cuestión, por non 
falar, que xa non teño tempo, da 
entrada dos autobuses 
metropolitanos ao centro da 
cidade, sen orde, nin concerto e 
ningún Plan de Mobilidade, que 
neste momento susténteo. 
 
Polo tanto,  todas as actuacións 
que vostedes fagan nese camiño, 
contan co apoio do Grupo 
Municipal Socialista. Esperemos 
que por parte do ministro de 
Fomento,  recentemente estreado, 
pois, póñase, un pouco, tamén, de 
cordura  ao que foi a política dos 
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de los últimos años, también, en 
este sentido. 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, nesta cuestión, como ben 
sabe, señora Neira, bueno, nós, 
cando chegamos, encontramos 
cunha autoestrada, co proxecto 
dunha autoestrada, o proxecto 
estrella da señora, da raiña do 
cemento, do asfalto, a señora 
Concelleira de Mobilidade  do 
Partido Popular e, bueno, pois,  
dixemos que non estabamos de 
acordo con ese plantexamento. E 
que o que queriamos era unha 
avenida, a avenida que a cidade 
merece e nesa zona na que viven 
24.000 persoas e que ten unha 
previsión de crecemento de 
40.000 persoas. Ahora mesmo, a 
situación é sinxela, estamos 
simplemente esperando por 
Fomento, unha vez maís. O 
Estado e a Xunta, afongando 
aqueles concellos e onde non 
gobernan. Estamos esperando por 
Fomento, a que cumpla os seus 
acordos. Nós, bueno, como lle 
dicía, nos atopamos cun proxecto 
de autoestrada para maior gloria 
de AUDASA, que bueno, 
efectivamente, non paga o 
proxecto, senón  o que facía era 
sufragalo coa subida do peaxe e 
durante os próximos anos, un e 
medio por cento. Bueno, pois, 
nós, despois dun proceso de 
negociación bastante intenso e 
difícil, conseguimos un proxecto 
de integración. Efectivamente, 
tivemos que facer renuncias, non é 

últimos anos, tamén, neste 
sentido. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo, nesta cuestión, como ben 
sabe, señora Neira, bo, nós, 
cando chegamos, encontramos 
cunha autoestrada, co proxecto 
dunha autoestrada, o proxecto 
estrella da señora, da raiña do 
cemento, do asfalto, a señora 
Concelleira de Mobilidade  do 
Partido Popular e, bo, pois,  
dixemos que non estabamos de 
acordo con ese plantexamento. E 
que o que queriamos era unha 
avenida,  a avenida que a cidade 
merece e nesa zona na que viven 
24.000 persoas e que ten unha 
previsión de crecemento de 
40.000 persoas. Agora mesmo, a 
situación é sinxela, estamos 
simplemente esperando por 
Fomento, unha vez maís. O 
Estado e a Xunta, afongando 
aqueles concellos e onde non 
gobernan. Estamos esperando por 
Fomento, para que cumpla os 
seus acordos. Nós, bo, como lle 
dicía, nos atopamos cun proxecto 
de autoestrada para maior gloria 
de AUDASA, que bo, 
efectivamente, non paga o 
proxecto, senón  o que facía era 
sufragalo coa subida da peaxe e 
durante os próximos anos, un e 
medio por cento. Bo, pois, nós, 
despois dun proceso de 
negociación bastante intenso e 
difícil, conseguimos un proxecto 
de integración. Efectivamente, 
tivemos que facer renuncias, non 
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o noso proxecto, pero bueno, ao 
mesmo tempo, si creo que 
conseguimos logros, como eran 
eses dous millóns e medio para 
obras de mellora paisaxística e de 
tratamento dos bordes da avenida, 
ou a redución da velocidade, un 
tema moi importante que sempre 
pasa desapercibido, pero 
conseguimos que a velocidade se 
limitara no tronco a 70 km hora e 
nos carrís de servizo a 50 Km 
hora e, despois, o que 
conseguimos tamén, negociar, é 
que no proceso no que Fomento 
elaboraría o proxecto de trazado e 
expropiacións, nós, Concello, 
elaborariamos o noso Plan de 
Urbanidade para a vía. 
 
 
Eso foi o que fixemos, 
efectivamente, durante estes 
meses nos que Fomento foi 
traballando. Segundo nos decían 
no proxecto de trazado  e 
expropiacións, nós fixemos o noso 
proxecto de recomendacións, de 
tratamento dos bordes da vía, de 
redefinición das redes peonís, das 
redes (…),  que foi o que fumos o 
mes pasado a presentarlle ao 
Director de Carreteras nunha 
reunión que foi moi cordial e viña 
a seguir na líña que 
establecéramos diálogo, pero que 
despois, rematou, unha vez máis, 
cunha actuación desleal e 
comunicada a través dunha nota 
de prensa, que non tiña 
absolutamente nada que ver coa 
reunión que tiveramos. Bueno, 
nós fumos claros, nós 
efectivamente, señora Neira, 
vamos a reivindicar, vamos a 

é o noso proxecto, pero bo ao 
mesmo tempo, si creo que 
conseguimos logros, como eran 
eses dous millóns e medio para 
obras de mellora paisaxística e de 
tratamento dos bordes da 
avenida, ou a redución da 
velocidade, un tema moi 
importante que sempre pasa 
desapercibido, pero conseguimos 
que a velocidade  se limitara no 
tronco a 70 km hora e nos carrís 
de servizo a 50 Km hora e, 
despois, o que conseguimos 
tamén, negociar, é que no proceso 
no que Fomento elaboraría o 
proxecto de trazado e 
expropiacións, nós, Concello, 
elaborariamos o noso Plan de 
Urbanidade para a vía. 
 
Eso foi o que fixemos, 
efectivamente, durante estes 
meses nos que Fomento foi 
traballando. Segundo nos decían 
no proxecto de trazado  e 
expropiacións, nós fixemos o noso 
proxecto de recomendacións, de 
tratamento dos bordes da vía, de 
redefinición das redes peonís, das 
redes (…),  que foi o que fumos o 
mes pasado a presentarlle ao 
Director de Carreteras nunha 
reunión que foi moi cordial e viña 
a seguir na líña que 
establecéramos diálogo, pero que 
despois, rematou, unha vez máis, 
cunha actuación desleal e 
comunicada a través dunha nota 
de prensa, que non tiña 
absolutamente nada que ver coa 
reunión que tiveramos. Bo, nós 
fumos claros, nós efectivamente, 
señora Neira, imos reivindicar, 
imos pelexar, porque esta vía sexa 
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pelexar, porque esta vía sexa a 
avenida que a cidade necesita. Se 
Fomento incorpora as nosas 
recomendacións, antes de 
presentar o proxecto de trazado de 
expropiacións e antes de verano, 
como dixeron, pois, fenomenal, 
senón, se van a encontrar coas 
nosas alegacións, dende logo. 
 
E xa, para rematar. Eu quero 
recoller o guante. Eu sei que en 
cuestións de modelo de 
mobilidade e o que significa esta, 
como catalizadora da calidade do 
espazo público, estamos en 
sintonía e, sei que nos imos a 
seguir atopando. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista-
PSOE, relativa á área de 
Urbanismo. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
el Área de Urbanismo. 
 
Señor Dapena Varela 
 
¿Qué criterio… Gracias, señor 
Alcalde… ¿Qué criterio  se sigue 
en el departamento de Urbanismo, 
para la concesión de licencias y 
para la declaración de caducidad 
de las mismas? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Os criterios que se siguen son 
aqueles regrados pola normativa 

a avenida que a cidade necesita. 
Se Fomento incorpora as nosas 
recomendacións, antes de 
presentar o proxecto de trazado 
de expropiacións e antes de 
verán, como dixeron, pois, 
fenomenal, senón, vanse 
encontrar coas nosas alegacións, 
dende logo. 
 
E xa, para rematar. Eu quero 
recoller o guante. Eu sei que en 
cuestións de modelo de 
mobilidade e o que significa esta, 
como catalizadora da calidade do 
espazo público, estamos en 
sintonía e, sei que nos imos a 
seguir atopando. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista-
PSOE, relativa á área de 
Urbanismo. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre a 
área de Urbanismo. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Que criterio… Grazas, señor 
Alcalde… ¿Qué criterio séguese 
no departamento de Urbanismo, 
para a concesión de licenzas e 
para a declaración de caducidade 
das mesmas? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Os criterios que se siguen son 
aqueles regrados pola normativa 
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urbanística. 
 
Señora Dapena Varela 
 
Grazas, señor Varela. No esperaba 
otra cosa distinta. 
 
Vaya por delante, que no es 
intención del Grupo Municipal 
Socialista defender la anarquía, ni 
la ilegalidad. Aplicar las normas, 
respetar la legalidad no se 
entiende ni por la ciudadanía, ni 
por el Partido Socialista, por 
supuesto, que deba ser la 
excepción, sino la regla. Somos 
conocedores y conscientes de que 
el artículo 9 de la Constitución 
establece el sometimiento a la 
Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico, tanto de 
los ciudadanos como de los 
poderes públicos. 
 
Y ese mismo precepto garantiza, 
entre otros aspectos, el principio 
de legalidad, la jerarquía 
normativa, la publicidad de las 
normas, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción  
de la arbitrariedad de los poderes 
públicos. Y, es precisamente, en 
materia de seguridad jurídica y de 
interdicción  de la arbitrariedad, 
donde deben despejarse dudas, 
sombras y sospechas. Nadie 
discute que todos, valga la 
imagen, pasen  por el aro de las 
mismas normas. Ahora bien, lo 
que se le exige a las 
administraciones públicas es que 
además de tratar a todos por igual, 
funcionen correctamente y no 
entorpezcan los desarrollos en 
curso. 

urbanística. 
 
Señora Dapena Varela 
 
Grazas, señor Varela. Non 
esperaba outra cousa distinta. 
 
Vaia por diante, que non é 
intención do Grupo Municipal 
Socialista defender a anarquía, 
nin a ilegalidade. Aplicar as 
normas, respectar a legalidade 
non se entende nin pola 
cidadanía, nin polo Partido 
Socialista, por suposto, que deba 
ser a excepción, senón a regra. 
Somos coñecedores e conscientes 
de que o artigo 9 da Constitución 
establece o sometemento á 
Constitución e ao resto do 
ordenamento xurídico, tanto dos 
cidadáns como dos poderes 
públicos. 
 
E ese mesmo precepto garante, 
entre outros aspectos, o principio 
de legalidade, a xerarquía 
normativa, a publicidade das 
normas, a seguridade xurídica, a 
responsabilidade e a interdicción 
da arbitrariedade dos poderes 
públicos. E, é precisamente, en 
materia de seguridade xurídica e 
de interdicción da arbitrariedade, 
onde deben despexarse dúbidas, 
sombras e sospeitas. Ninguén 
discute que todos, valla a imaxe, 
pasen  polo aro das mesmas 
normas. Agora ben, o que se lle 
esixe ás administracións públicas 
é que ademais de tratar a todos 
por igual, funcionen 
correctamente e non entorpezan 
os desenvolvementos en curso. 
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Sembrar de sospechas  la 
actuación de los funcionarios, sea 
por prejuicios ideológicos, sea por 
desconocimiento, resulta a todas 
luces inapropiado e impropio de 
un responsable político, que debe 
respetar la profesionalidad de los 
empleados públicos a su cargo. 
Hablar en esos términos, de 
décadas de funcionamiento 
discrecional, de manga ancha, de 
permisividad es, desde luego, una 
frivolidad que atenta contra la 
honorabilidad de los empleados 
públicos. La imagen que por 
momento se proyecta al 
departamento de Urbanismo es 
más de caos, que de trabajo 
sosegado y armónico, con 
continuos cambios de personal y 
próxima externalización de 
labores de apoyo y supervisión… 
 
A las veintiuna horas y 
diecinueve minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones la señora 
Cid Castro. 
 
… a los técnicos municipales en 
las Áreas de Infraestructuras y de 
Edificaciones. Casi 200.000 euros 
se destinarán para el servicio de 
asistencia técnica,  para el apoyo 
en la elaboración de informes de 
supervisión de proyectos, por 
parte de técnicos municipales y 
ello (…), prevista para un período 
de dos años, prorrogables por 
otros dos. 
 
Esta cuestión, enmarcada en las 
declaraciones previas del Concejal 
del Área,  trasluce, desde luego, 
falta de confianza en el personal. 

 
Sementase de sospeitas  a 
actuación dos funcionarios, sexa 
por prexuízos ideolóxicos, sexa 
por descoñecemento, resulta de 
xeito evidente inapropiado e 
impropio dun responsable 
político, que debe respectar a 
profesionalidade dos empregados 
públicos ao seu cargo. Falar 
neses termos de décadas de 
funcionamento discrecional, de 
manga ancha, de permisividade é, 
desde logo, unha frivolidade que 
atenta contra a honorabilidade 
dos empregados públicos. A 
imaxe que por momento 
proxéctase ao departamento de 
Urbanismo é máis de caos, que de 
traballo sosegado e harmónico, 
con continuos cambios de persoal 
e próxima externalización de 
labores de apoio e supervisión… 
 
Ás vinte e unha horas e dezanove 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Cid Castro. 
 
 
…aos técnicos municipais nas 
Áreas de Infraestruturas e de 
Edificacións Case 200.000 euros 
destinaranse para o servizo de 
asistencia técnica,  para o apoio 
na elaboración de informes de 
supervisión de proxectos, por 
parte de técnicos municipais e iso 
(…), prevista para un período de 
dous anos, prorrogables por 
outros dous. 
 
Esta cuestión, enmarcada nas 
declaracións previas do 
Concelleiro da área,  trasluce, 
desde logo, falta de confianza no 
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No se fía el Concejal del personal 
municipal, cuyo número puede 
ser, no ser suficiente, pero desde 
luego, su entrega merece mayor 
reconocimiento y, desde luego, la 
reacción sindical ha sido 
contundente ante sus 
manifestaciones y bien expresiva, 
de cuál es la situación en la que se 
encuentra, anímica, el personal 
municipal. 
 
Choca, desde luego, que se hable 
de permisividad, cuando, (…), 
algún tipo de infracción, cuando 
precisamente esa permisividad  
ante las infracciones, no es una 
palabra ajena a la actuación de 
este gobierno local. La actitud 
permisiva del Gobierno de Marea 
con la ocupación de la 
Comandancia de Obras es un 
claro ejemplo. Según afirmó el 
gobierno local en este salón de 
plenos, se iban a llevar a cabo 
actuaciones y negociaciones  para 
lograr un desalojo pacífico y 
voluntario de ese inmueble 
ocupado; una línea de actuación, 
que desde el Grupo Municipal 
Socialista entendíamos procedente 
para la solución rápida y eficaz de 
esa controversia. Ahora bien,  el 
paso de las semanas pone en 
evidencia, o la inacción de los 
responsables municipales, o su 
inoperancia, por cuanto la 
irregular ocupación de la 
Comandancia de Obras persiste. 
Por tanto, permisividad e 
inoperancia, vean así, de la mamo 
de la inacción del Gobierno de 
Marea, que sin embargo, es 
singularmente ágil, cuando quiere.  
 

persoal. Non se fía o Concelleiro 
do persoal municipal, cuxo 
número pode ser, non ser 
suficiente, pero desde logo, a súa 
entrega merece maior 
recoñecemento e, desde logo, a 
reacción sindical foi contundente 
ante as súas manifestacións e ben 
expresiva, de cal é a situación na 
que se atopa, anímica, o persoal 
municipal. 
 
Choca, desde logo, que se fale de 
permisividade, cando, (…), algún 
tipo de infracción, cando 
precisamente esa permisividade  
ante as infraccións, non é unha 
palabra allea á actuación deste 
goberno local. A actitude 
permisiva do Goberno de Marea 
coa ocupación da Comandancia 
de Obras é un claro exemplo. 
Segundo afirmou o gobierno local 
neste salón de plenos, ían levar a 
cabo actuacións e negociacións  
para lograr un desaloxo pacífico 
e voluntario dese inmoble 
ocupado; unha liña de actuación, 
que desde o Grupo Municipal 
Socialista entendiamos 
procedente para a solución 
rápida e eficaz desa controversia. 
Agora ben,  o paso das semanas 
pon en evidencia, ou a inacción 
dos responsables municipais, ou a 
súa inoperancia, por canto a 
irregular ocupación da 
Comandancia de Obras persiste. 
Por tanto, permisividade e 
inoperancia, vexan así, da mamo 
da inacción do Goberno de 
Marea, que con todo, é 
singularmente áxil, cando quere.  
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En el Pleno del mes de febrero, 
ironizaba el señor Prado, que 
todos los coruñeses con licencias 
pendientes desearían que fueran 
también para ellos, siempre, el 26 
de enero de 2016. Fecha en la que 
en cascada, se fueron sucediendo 
todos los informes y 
autorizaciones precisos para 
que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Dapena, 
por favor. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
…el expediente afectante a la 
aprobación del Estudio de Detalle, 
para la ordenación de volúmenes, 
para la ampliación e instalaciones 
de Coruña British School. 
Curiosidades o casualidades como 
esta, al margen, lo que la 
ciudadanía reclama no son 
autopistas para uno y correderas 
para otros, sino caminos 
transitables para todos, con 
señales claras y generales y, desde 
luego, buen ambiente de trabajo 
en la administración pública local, 
para que si hay invitaciones para 
fiestas jolgorio, como la del 
Pelícano que antes hacía alusión 
mi compañera, desde luego, 
puedan acudir los funcionarios 
con ambiente y espíritu alegre. 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Varela Gómez 
 

No Pleno do mes de febreiro, 
ironizaba o señor Prado, que 
todos os coruñeses con licenzas 
pendentes desexarían que fosen 
tamén para eles, sempre, o 26 de 
xaneiro de 2016. Data na que en 
fervenza, fóronse sucedendo todos 
os informes e autorizacións 
precisos para que… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Dapena, 
por favor. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
…o expediente afectante á 
aprobación do Estudo de Detalle, 
para a ordenación de volumes, 
para a ampliación e instalacións 
de Coruña British School. 
Curiosidades ou casualidades 
como esta, á marxe, o que a 
cidadanía reclama non son 
autoestradas para un e 
correderas para outros, senón 
camiños transitables para todos, 
con sinais claros e xerais e, desde 
logo, bo ambiente de traballo na 
administración pública local, 
para que se hai invitacións para 
festas xolda, como a do Pelícano 
que antes facía alusión a miña 
compañeira, desde logo, poidan 
acudir os funcionarios con 
ambiente e espírito alegre. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Varela Gómez 
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Bueno. Non só me fío… 
 
A las veintiuna horas  y 
veintidós minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones  la señora 
Neira Fernández. 
 
… plenamente do funcionariado 
que traballa ao me carón e 
ademais, celebro e agradezo o seu 
compromiso, día a día… Non, o 
problema non é que non me fíe 
dos funcionarios, do que non me 
fío, efectivamente, é dos gobernos 
que nos precederon. Os gobernos 
e é evidente, señores e señoras, 
urbanismo nesta  cidade. O que 
discuta que non é un urbanismo, 
absolutamente xudicializado, pois, 
está cando menos, equivocado, 
con exemplos, ademais… Aquí 
temos para todos. Temos dende o 
Conde de Fenosa á rehabilitación 
da Casa de Paredes e sanción de 
decenas de miles de euros de 
Patrimonio.  
 
A las veintiuna horas  y 
veintitrés minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones  la señora 
Veira González. 
 
Asinta coa cabeza, señor 
Fernández Prado, que sabe ben de 
que lle falo. Bueno, pois, estos 
son xestións de gobernos que 
miraron, que miraron, que miraron 
para outro lado, porque eu 
entendo que poñer a punto e en 
orde o servizo de Licenzas, cando 
Licenzas cristaliza a mala praxe 
urbanística, é complicado, é 
engorroso. Efectivamente non da 
votos, non da réditos, é incómodo, 
pois,  efectivamente, á xente lle 

Bo. Non só me fío… 
 
Ás vinte e unha horas  e vinte e 
dous minutos auséntase do Salón 
de Sesións  a señora Neira 
Fernández. 
 
… plenamente do funcionariado 
que traballa ao me carón e 
ademais, celebro e agradezo o seu 
compromiso, día a día… Non, o 
problema non é que non me fíe 
dos funcionarios, do que non me 
fío, efectivamente, é dos gobernos 
que nos precederon. Os gobernos 
e é evidente, señores e señoras, 
urbanismo nesta  cidade. O que 
discuta que non é un urbanismo, 
absolutamente xudicializado, 
pois, está cando menos, 
equivocado, con exemplos, 
ademais… Aquí temos para todos. 
Temos dende o Conde de Fenosa 
á rehabilitación da Casa de 
Paredes e sanción de decenas de 
miles de euros de Patrimonio.  
 
Ás vinte e unha horas  e vinte e 
tres minutos auséntase do Salón 
de Sesións  a señora Veira 
González  
 
Asinta coa cabeza, señor 
Fernández Prado, que sabe ben 
de que lle falo. Bo, pois, estes son 
xestións de gobernos que 
miraron, que miraron, que 
miraron para outro lado, porque 
eu entendo que poñer a punto e en 
orde o servizo de Licenzas, cando 
Licenzas cristaliza a mala praxe 
urbanística, é complicado, é 
engorroso. Efectivamente non da 
votos, non da réditos, é incómodo, 
pois,  efectivamente, á xente lle 
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tes que dicir, tes que ser estricto, 
lle tes que dicir que ten que 
cumprir a legalidade. Oh! Que 
problema. 
 
Como antes dicía, o servizo de 
Licenzas ten máis de 8.000 
expedientes, moitos dos cales 
teñen máis de 10 anos. Bueno, é 
máis fácil deixalo na estantería, 
deixalos no caixón e olvidarse e 
seguir coa churrera, que poñerse a 
intentar  poñer iso en orde, ao 
mesmo tempo que fas que a 
máquina funcione, da maneira 
máis rigorosa posible. 
 
Bueno, é importante, insisto, 
insisto, recordar que este 
Concello… Isto é una vergoña, 
señores do PP, señoras do PP, 
señores socialistas, isto é un 
vergoña que teñen que recoñecer.  
Este concello paga entre tres e 
catro millóns, de sentencias 
urbanísticas ao ano, nos últimos 
10 anos. Esa é a media. Bueno, 
pois, fagan a conta de canto 
diñeiro lle están roubando pola 
súa xestión urbanística a esta 
cidade en cuestión de 
investimentos. Entón, bueno, que 
volvan agora, señores socialistas, 
con esta teima, pensei que xa, 
quedaba zanxado no anterior. 
 
Bueno, e vou a rematar, insistindo 
nas cifras, porque efectivamente, 
bueno, pois, os medios de 
comunicación, despois, as tratan 
como lles prace. Nos nosos 
primeiros 18 meses, títulos 
habilitantes para execución de 
obras, executamos 6.158. Mil 
máis que nos últimos 18 meses da 

tes que dicir, tes que ser estricto, 
lle tes que dicir que ten que 
cumprir a legalidade. Oh! Que 
problema. 
 
Como antes dicía, o servizo de 
Licenzas ten máis de 8.000 
expedientes, moitos dos cales 
teñen máis de 10 anos. Bo, é máis 
fácil deixalo na estantería, 
deixalos no caixón e olvidarse e 
seguir coa churrera, que poñerse 
a intentar  poñer iso en orde, ao 
mesmo tempo que fas que a 
máquina funcione, da maneira 
máis rigorosa posible. 
 
Bo, é importante, insisto, insisto, 
recordar que este Concello… Isto 
é una vergoña, señores do PP, 
señoras do PP, señores 
socialistas, isto é un vergoña que 
teñen que recoñecer.  Este 
concello paga entre tres e catro 
millóns, de sentencias 
urbanísticas ao ano, nos últimos 
10 anos. Esa é a media. Bo, pois, 
fagan a conta de canto diñeiro lle 
están roubando pola súa xestión 
urbanística a esta cidade en 
cuestión de investimentos. Entón, 
bo, que volvan agora, señores 
socialistas, con esta teima, pensei 
que xa, quedaba zanxado no 
anterior. 
 
Bueno, e vou a rematar, insistindo 
nas cifras, porque efectivamente, 
bueno, pois, os medios de 
comunicación, despois, as tratan 
como lles prace. Nos nosos 
primeiros 18 meses, títulos 
habilitantes para execución de 
obras, executamos 6.158. Mil 
máis que nos últimos 18 meses da 
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Corporación Popular, do Goberno 
Popular. Bueno, eu creo que as 
cifras falan por si solas. E todo 
isto, con rigorosidade absoluta. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista 
(PSOE) relativa ao Fórum 
Gastronómico. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre el 
Fórum Gastronómico. 
 

Intervenciones 
 
Señor García Pérez 
 
¿Por qué  se sigue la vía de 
urgencia para la contratación de la 
celebración en La Coruña del 
Fórum Gastronómico? 
 
A las veintiuna horas y 
veinticinco minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones la señora 
Gallego Neira. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Porque é o procedemento 
necesario para asegurar a 
tramitación, en tempo e forma, do 
expediente. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Lema. 
 
Vamos a ver, si intento focalizar 

Corporación Popular, do 
Goberno Popular. Bueno, eu creo 
que as cifras falan por si solas. E 
todo isto, con rigorosidade 
absoluta. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista 
(PSOE) relativa ao Fórum 
Gastronómico. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre o 
Fórum Gastronómico. 
 

Intervencións 
 
Señor García Pérez 
 
Por que  se segue a vía de 
urxencia para a contratación da 
celebración na Coruña do Fórum 
Gastronómico? 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e 
cinco minutos auséntase do 
Salón de Sesións a señora 
Gallego Neira. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Porque é o procedemento 
necesario para asegurar a 
tramitación, en tempo e forma, do 
expediente. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor Lema. 
 
Imos ver, se tento focalizar 
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exactamente bien, lo que quiero 
transmitirle, con proyectos como 
el Fórum Gastronómico. 
 
Saben ustedes que el Fórum 
Gastronómico es un formato que 
es propiedad de un señor catalán, 
que va haciendo eventos por toda 
España, ciudades adelante. Que es 
un formato que utiliza cocineros 
prestigiosos para presentar platos 
imposibles, en aquellas ciudades 
en las que la gastronomía no es un 
valor principal. Es un concepto de 
un señor, en este caso, catalán, 
insisto, en el que al Ayuntamiento 
pone 200.000 euros, la Diputación 
pone otros 200.000 y esta persona 
se llevará en concepto de 
patrocinios y de entradas, otros 
300.000, aproximadamente, para 
realizar un evento que tiene cierta 
visibilidad y cierto impacto, 
porque traen, no sé cuántos 
cocineros con este ya es Michelin, 
hacer platos bañados en nitrógeno 
líquido. Que, bueno, yo, 
sinceramente, dudo del impacto 
que tenga, más allá de los fuegos 
de artificio, que supone un evento 
de estas características. Además, 
es un evento que viene heredado, 
también, de la etapa anterior, que 
yo creo que es un error estratégico 
de fondo. Es decir, la ciudad de 
La Coruña  es una ciudad que 
tiene un potencial enorme en el 
eje turismo-gastronomía. Lo tiene, 
porque tenemos elementos 
singulares que nos hacen únicos a 
nivel internacional. Ya no 
solamente que tengamos la lonja 
de pesca fresca, la más importante 
de España, siendo España uno de 
los más importantes, más 

exactamente ben, o que quero 
transmitirlle, con proxectos como 
o Fórum Gastronómico. 
 
Saben vostedes que o Fórum 
Gastronómico é un formato que é 
propiedade dun señor catalán, 
que vai facendo eventos por toda 
España, cidades adiante. Que é 
un formato que utiliza cociñeiros 
prestixiosos para presentar pratos 
imposibles, naquelas cidades nas 
que a gastronomía non é un valor 
principal. É un concepto dun 
señor, neste caso, catalán, insisto, 
no que ao Concello pon 200.000 
euros, a Deputación pon outros 
200.000 e esta persoa levará en 
concepto de patrocinios e de 
entradas, outros 300.000, 
aproximadamente, para realizar 
un evento que ten certa 
visibilidade e certo impacto, 
porque traen, non sei cantos 
cociñeiros, con este xa é Michelin, 
facer pratos bañados en nitróxeno 
líquido. Que, bo, eu, 
sinceramente, dubido do impacto 
que teña, máis aló dos fogos de 
artificio, que supón un evento 
destas características. Ademais, é 
un evento que vén herdado, 
tamén, da etapa anterior, que eu 
creo que é un erro estratéxico de 
fondo. É dicir, a cidade da 
Coruña  é unha cidade que ten un 
potencial enorme no eixo turismo-
gastronomía. Teno, porque temos 
elementos singulares que nos fan 
únicos a nivel internacional. Xa 
non soamente que teñamos a 
lonxa de pesca fresca, a máis 
importante de España, sendo 
España uno dos máis importantes, 
máis importantes en pesca fresca 
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importantes en pesca fresca del 
mundo, sino es que además, 
tenemos productos que son 
conocidos a nivel internacional, 
por su singularidad,  en cuanto a 
su preparación gastronómica y su 
calidad, vinculados al pescado y, 
sobre todo, al marisco. Tenemos 
una Escuela de Hostelería Álvaro 
Cunqueiro en la ciudad de La 
Coruña que está acaparando 
éxitos. Está bien que se promueva 
un grupo de cocina Coruña que, al 
final, le cae encima de la mesa 
una responsabilidad que yo creo 
que, a lo mejor, dada la poca 
entidad que tienen todavía, va a 
ser un poco excesiva, pero está 
bien que se impulse. Pero lo que 
estaría bien, es que se hiciera, que 
se intentara hacer por los 
responsables del Área, no sé si 
Consorcio de Turismo que 
precisamente, sea el instrumento 
idóneo para canalizar un proyecto 
de estas características, pero 
también del Área Económica. 
Tienen aquí a la responsable en el 
Pleno. Estaría bien que se 
intentara desarrollar un proyecto 
estratégico, en clave cocina 
coruñesa, cocina atlántica, desde 
la ciudad, con la inversión que se 
hace cada año. En este concepto 
se puede planificar  para el 2018 
un concepto propio, que desarrolle 
un concepto de cocina de verdad, 
de La Coruña, cuando menos, de 
la provincia. Cocina Atlántica que 
ponga en valor lo que somos. 
Posiblemente, el primer año no 
consigamos la atracción o la 
visibilidad que consigue este 
señor con su evento festeiro, pero, 
sin duda, a medio plazo, la ciudad 

do mundo, senón é que ademais, 
temos produtos que son coñecidos 
a nivel internacional, pola súa 
singularidade,  en canto á súa 
preparación gastronómica e a súa 
calidade, vinculados ao peixe e, 
sobre todo, ao marisco. Temos 
unha Escola de Hostalería Álvaro 
Cunqueiro na cidade da Coruña 
que está a acaparar éxitos. Está 
ben que se promova un grupo de 
cociña Coruña que, ao final, cae 
encima da mesa unha 
responsabilidade que eu creo que, 
se cadra, dada a pouca entidade 
que teñen aínda, vai ser un pouco 
excesiva, pero está ben que se 
impulse. Pero o que estaría ben, é 
que se fixese, que se tentase facer 
polos responsables da área, non 
sei se Consorcio de Turismo que 
precisamente, sexa o instrumento 
idóneo para canalizar un 
proxecto destas características, 
pero tamén da área Económica. 
Teñen aquí á responsable no 
Pleno. Estaría ben que se tentase 
desenvolver un proxecto 
estratéxico, en clave cociña 
coruñesa, cociña atlántica, desde 
a cidade, co investimento que se 
fai cada ano. Neste concepto 
pódese planificar  para o 2018 un 
concepto propio, que desenvolva 
un concepto de cociña de 
verdade, da Coruña, cando 
menos, da provincia. Cociña 
Atlántica que poña en valor o que 
somos. Posiblemente, o primeiro 
ano non consigamos a atracción 
ou a visibilidade que consegue 
este señor co seu evento festeiro, 
pero, sen dúbida, a medio prazo, 
a cidade da Coruña sairá moi 
beneficiada e a gastronomía, xa 
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de La Coruña saldrá muy 
beneficiada y la gastronomía, ya 
ni le cuento, señor Ferreiro. 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Antes de seguir contestando a súa 
pregunta e, un pouco,  ao fío da 
anterior cuestión, vou facer unha 
pequena recomendación literaria 
que é Crematorio de Rafael 
Chirbes. Crónica da España do 
pelotazo, aquela que Solchaga 
dicía que era o país de Europa  
onde máis rápido se podía facer 
un, rico y que rematou, como 
rematou; con moitos 
enriquecementos súbitos e que 
algúns, algúns na cárcere. Eu creo 
tamén, que, ás veces, parte das 
cousas que se dicen aquí, me 
recordan non sei por que, a ese 
libro. 
 
Sobre o que vostede dice, a mín, a 
verdade é, que me impresiona ou 
me da un pouco de reparo a súa 
repetición e, de feito quen 
organiza o Fórum Gastronómico, 
é un catalán. Que pasa, ten 
vostede algún problema con que 
sexa un catalán? A (…) por certo, 
quen organizaba eran uns ingleses 
e viña de atrás; viña tamén de 
gobernos socialistas. 
 
Entendo que, en caso contrario, en 
caso de que operáramos baixo a 
súa lóxica, de non repetir eventos 
que veñen de antes, non deixa de 
ser un xeito de actuar, que se pode 
considerar dogmático, teriamos 
Tamén, que renunciar a repetir a 

nin lle conto, señor Ferreiro. 
 
 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Antes de seguir contestando a súa 
pregunta e, un pouco,  ao fío da 
anterior cuestión, vou facer unha 
pequena recomendación literaria 
que é Crematorio de Rafael 
Chirbes. Crónica da España do 
pelotazo, aquela que Solchaga 
dicía que era o país de Europa  
onde máis rápido se podía facer 
un, rico y que rematou, como 
rematou; con moitos 
enriquecementos súbitos e que 
algúns, algúns no cárcere. Eu 
creo tamén, que, ás veces, parte 
das cousas que se din aquí, me 
recordan non sei por que, a ese 
libro. 
 
Sobre o que vostede di, a mín, a 
verdade é, que me impresiona ou 
me da un pouco de reparo a súa 
repetición e, de feito quen 
organiza o Fórum Gastronómico, 
é un catalán. Que pasa, ten 
vostede algún problema con que 
sexa un catalán? A (…) por certo, 
quen organizaba eran uns 
ingleses e viña de atrás; viña 
tamén de gobernos socialistas. 
 
Entendo que, en caso contrario, 
en caso de que operáramos baixo 
a súa lóxica, de non repetir 
eventos que veñen de antes, non 
deixa de ser un xeito de actuar, 
que se pode considerar 
dogmático, teriamos tamén, que 
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Tall Ships Races. Intentamos, 
estamos intentando facer o 
contrario. E asegúrolle que debe  
vostede facerse mirar esa  
catalanofobia, porque no caso da 
Tall Ships Races, vostede non 
repetía constantemente, están 
vostedes pagándolle a un inglés, a 
un inglés. Sen embargo, hoxe, si 
que non para de dicir a un catalán, 
a un catalán, a un catalán. Pois, si, 
é un catalán. 
 
 
Efectivamente, vamos ter o 12, 
13, 14 de marzo nesta cidade, un 
evento que se vai convertir, a bo 
seguro, nun escaparate tanto da 
cociña coruñesa como, por 
extensión, da cociña galega. Nós 
pensamos que é unha das grandes, 
das grandes plataformas que 
existen a nivel de Estado para, 
bueno, pois, visibilizar o noso 
produto; o noso produto e a nosa 
cociña en todos os seus sentidos, 
tanto de vangarda, como a máis 
tradicional, como mesmo tamén, 
por suposto, os produtos que 
temos, a calidade da materia 
prima, que non deixa de ser o 
sinale de identidade primordial, na 
nosa cociña. Non é a única 
maneira, por certo, que temos de 
poñer en escena o valor da nosa 
gastronomía. Nós seguimos 
repetindo eventos que veñen de 
fóra, que veñen de antes, perdón, 
como por exemplo, o Picadillo. 
Non repetimos o erro da anterior 
concelleira que o retirou e, 
despois, tivo que volver a 
incorporalo. Insisto, nós evitamos 
esa maneira de facer as cousas. 
Avaliamos a posibilidade, o custe- 

renunciar a repetir a Tall Ships 
Races. Intentamos, estamos 
intentando facer o contrario. E 
asegúrolle que debe  vostede 
facerse mirar esa  catalanofobia, 
porque no caso da Tall Ships 
Races, vostede non repetía 
constantemente, están vostedes 
pagándolle a un inglés, a un 
inglés. Sen embargo, hoxe, si que 
non para de dicir a un catalán, a 
un catalán, a un catalán. Pois, si, 
é un catalán. 
 
Efectivamente, imos ter o 12, 13, 
14 de marzo nesta cidade, un 
evento que se vai convertir, a bo 
seguro, nun escaparate tanto da 
cociña coruñesa como, por 
extensión, da cociña galega. Nós 
pensamos que é unha das 
grandes, das grandes plataformas 
que existen a nivel de Estado 
para, bo, pois, visibilizar o noso 
produto; o noso produto e a nosa 
cociña en todos os seus sentidos, 
tanto de vangarda, como a máis 
tradicional, como mesmo tamén, 
por suposto, os produtos que 
temos, a calidade da materia 
prima, que non deixa de ser o 
sinale de identidade primordial, 
na nosa cociña. Non é a única 
maneira, por certo, que temos de 
poñer en escena o valor da nosa 
gastronomía. Nós seguimos 
repetindo eventos que veñen de 
fóra, que veñen de antes, perdón, 
como por exemplo, o Picadillo. 
Non repetimos o erro da anterior 
concelleira que o retirou e, 
despois, tivo que volver a 
incorporalo. Insisto, nós evitamos 
esa maneira de facer as cousas. 
Avaliamos a posibilidade, o custe- 
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beneficio e, despois, actuamos en 
consecuencia e incorporamos 
outras dúas novas citas, no 
calendario gastronómico coruñés, 
que son as Lacónicas e o 
Boucatise. Son citas feitas, desde 
logo, na casa, cociñadas coa xente 
da cidade. O Boucatise, por 
exemplo, a partir do propio sector 
e que nós pensamos que son unha 
oportunidade tamén, para medrar. 
Polo tanto, nós temos produtos 
que veñen, produtos  chamamos 
eventos creados desde aquí, de 
abaixo para arriba, que podemos ir 
dimensionando, a maior, no futuro 
e, outros, o que facemos é, 
efectivamente, pois, intentar de 
importar de fóra, de alí onde 
existe, pois, as máns expertas que 
nos axuden a visibilizar  os nosos 
produtos e a nosa cociña.  
 
 
En todo caso, un par de datos. 
Este Fórum Gastronómico costou 
20.000 euros menos. En total, 
40.000, tendo en conta que o 50% 
do custe o paga a Deputación da 
Coruña. Que a edición anterior e 
…xa levamos, digamos, no 
balance que facían hoxe, hai un 
30% máis, digamos de postos 
vendidos. Ou sea, temos un 20% 
de custe e un 30% máis xa, 
digamos, de ocupación, o cal,  
creo que tamén, é un balance, 
digamos, unha foto fixa perfecta, 
da capacidade de cada quen para 
xestionar un orzamento.  
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 

beneficio e, despois, actuamos en 
consecuencia e incorporamos 
outras dúas novas citas, no 
calendario gastronómico coruñés, 
que son as Lacónicas e o 
Boucatise. Son citas feitas, desde 
logo, na casa, cociñadas coa 
xente da cidade. O Boucatise, por 
exemplo, a partir do propio sector 
e que nós pensamos que son unha 
oportunidade tamén, para 
medrar. Polo tanto, nós temos 
produtos que veñen, produtos 
chamamos eventos creados desde 
aquí, de abaixo para arriba, que 
podemos ir dimensionando a 
maior, no futuro e, outros, o que 
facemos é, efectivamente, pois, 
intentar de importar de fóra, de 
alí onde existe, pois, as máns 
expertas que nos axuden a 
visibilizar  os nosos produtos e a 
nosa cociña.  
 
En todo caso, un par de datos. 
Este Fórum Gastronómico costou 
20.000 euros menos. En total, 
40.000, tendo en conta que o 50% 
do custe o paga a Deputación da 
Coruña. Que a edición anterior e 
…xa levamos, digamos, no 
balance que facían hoxe, hai un 
30% máis, digamos de postos 
vendidos. Ou sexa, temos un 20% 
de custe e un 30% máis xa, 
digamos, de ocupación, o cal, 
creo que tamén, é un balance, 
digamos, unha foto fixa perfecta, 
da capacidade de cada quen para 
xestionar un orzamento.  
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular sobre 
a cuberta do Estadio de Riazor. 
 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Primera.- Pregunta oral sobre 
la cubierta del Estadio de 
Riazor. 
 

Intervenciones 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Sí. ¿Cuándo tiene previsto, Xulio 
Ferreiro, licitar la obra de reforma 
de la cubierta del Estadio de 
Riazor? 
 
Señor Sande García 
 
No mes de xuño de 2017. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bueno, antes de contestarle  y un 
poco, también, viendo cómo va 
esto del Estadio de Riazor, voy a 
hacer referencia, un poco, a las 
intervenciones del Príncipe de las 
Mareas. Le voy a llamar al Xiao 
este, al Xiao concejal, al Príncipe 
de las Mareas, porque ha estado 
hoy… 
 
Presidencia 
 
Señor Mourelo, por favor, un 
respecto ao dirixirse aos outros 
concelleiros. 
 

Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular 
sobre a cuberta do Estadio de 
Riazor. 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre a 
cuberta do Estadio de Riazor. 
 
 

Intervencións 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Si. Cando ten previsto, Xulio 
Ferreiro, licitar a obra de 
reforma da cuberta do Estadio de 
Riazor? 
 
Señor Sande García 
 
Non mes de xuño de 2017. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bo, antes de contestarlle  e un 
pouco, tamén, vendo como vai 
isto do Estadio de Riazor, vou 
facer referencia, un pouco, ás 
intervencións do Príncipe das 
Mareas. Vou chamar ao Xiao 
este, ao Xiao concelleiro, ao 
Príncipe das Mareas, porque 
estivo hoxe… 
 
Presidencia 
 
Señor Mourelo, por favor, un 
respecto ao dirixirse aos outros 
concelleiros. 
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Señor Mourelo Barreiro 
 
Desculpe, señor Alcalde, en este 
mismo Ayuntamiento una persona 
ha dicho que, supongo, me 
contestará ahora, que los 
seguidores del (…) votaban al 
Partido Popular, votaban a Feijoo, 
y usted no ha hecho ni una sola 
declaración de eso… 
 
Presidencia 
 
Creo que aquí ninguén se referiu a 
vostede… 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
… Y me parece que es mucho 
más fuerte, que decirle Príncipe de 
las Mareas, a quien dice la raiña 
del cemento, por supuesto. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Señor Mourelo, se me deixa, 
explicarme, non o digo por 
chamarlle Príncipe das Mareas, 
que me parece unha metáfora, 
máis ou menos afortunada, senon 
chamarlle o Xiao este. 
 
Creo que a ninguén… vostede, 
nunca lle chamou o Mourelo ese. 
Eu creo que á hora de referirnos 
persoalmente uns a outros, eu creo 
que deberíamos gardar un mínimo 
de decoro. É a miña opinión; pode 
estar ben fundada ou menos. 
 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 

Señor Mourelo Barreiro 
 
Desculpe, señor Alcalde, en este 
mesmo Concello unha persoa dixo 
que, supoño, contestarame agora, 
que os seguidores do (…) votaban 
ao Partido Popular, votaban a 
Feijoo, e vostede non fixo nin 
unha soa declaración diso… 
 
 
Presidencia 
 
Creo que aquí ninguén se referiu 
a vostede… 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
…E paréceme que é moito máis 
forte, que dicirlle Príncipe das 
Mareas, a quen di a raiña do 
cemento, por suposto. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Señor Mourelo, se me deixa, 
explicarme, non o digo por 
chamarlle Príncipe das Mareas, 
que me parece unha metáfora, 
máis ou menos afortunada, senon 
chamarlle o Xiao este. 
 
Creo que a ninguén… vostede, 
nunca lle chamou o Mourelo ese. 
Eu creo que á hora de referirnos 
persoalmente uns a outros, eu 
creo que deberíamos gardar un 
mínimo de decoro. É a miña 
opinión; pode estar ben fundada 
ou menos. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
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Si, si es por eso… 
 
Presidencia  
 
O de Príncipe das Mareas, bueno, 
pode facer máis gracia ou menos, 
pero me parece aceptable. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Si es por eso, se lo acepto y pido 
disculpas, también. 
 
Ahora que el Mourelo ese, sí que 
lo he oído por ahí. No en este 
Pleno. 
 
Bueno, pues, el Príncipe de las 
Mareas, porque vamos a ver 
de…Hemos pasado a…, de los 
orcos a los funcionarios. Ahora 
mismo, los funcionarios que, 
curiosamente, vienen de la época 
del PSOE y del Bipartito, que no 
sé qué quiere decir con eso, pero 
es bastante feo. Y si eso por ahí 
no va, pues, la culpa es de la 
prensa, pues, porque dice lo que le 
da la gana. Bueno, realmente una 
intervención espectacular. 
Precisamente ese tipo de 
intervenciones, bueno, como la 
raiña de cemento, bueno, es 
curioso. Por eso, al Príncipe de las 
Mareas, decirle, también, que 
gracias á raiña do cemento, usted 
puede pasear su bicicleta. Decir, 
en cualquier caso, que le pongan 
un arnés, puesto que ya que no 
sabe andar en ella, por lo menos, 
que no se le vaya a escapar. 
 
Bien. Vamos a ver ahora con lo 
del estadio. Señor Ferreiro, usted 
le ha dado plantón al club y al 

Se, se é por iso… 
 
Presidencia  
 
O de Príncipe das Mareas, bo, 
pode facer máis gracia ou menos, 
pero me parece aceptable. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Se é por iso, acéptollo e pido 
desculpas, tamén. 
 
Agora que o Mourelo ese, si que o 
oín por aí. Non neste Pleno. 
 
 
Bo, pois, o Príncipe das Mareas, 
porque imos ver de…Pasamos 
a…, dos orcos aos funcionarios. 
Agora mesmo, os funcionarios 
que, curiosamente, veñen da 
época do PSOE e do Bipartito, 
que non sei que quere dicir con 
iso, pero é bastante feo. E se iso 
por aí non vai, pois, a culpa é da 
prensa, pois, porque di o que lle 
dá a gana. Bo, realmente unha 
intervención espectacular. 
Precisamente ese tipo de 
intervencións, bo, como a raiña 
de cemento, bo, é curioso. Por 
iso, ao Príncipe das Mareas, 
dicirlle, tamén, que grazas á 
raiña do cemento, vostede pode 
pasear a súa bicicleta. Dicir, en 
calquera caso, que lle poñan un 
arnés, posto que xa que non sabe 
andar nela, polo menos, que non 
se lle vaia a escapar. 
 
 
Ben. Imos ver agora co do 
estadio. Señor Ferreiro, vostede 
deulle plantón ao club e ao 
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deportivismo. No una vez, muchas 
más. Ha retrasado, al menos, tres 
años la obra. Y los documentos 
del expediente que lo confirman; 
porque es que encima lo 
confirman. Sacamos la conclusión 
de que usted lleva estafando al 
deportivismo, por lo menos, dos 
años, que es lo que está aquí. Dos 
años, más todo lo que ha hecho en 
precampaña, incluso, antes de las 
elecciones.  
 
Usted convoca al presidente del 
Deportivo, media hora después… 
 
A las veintiuna horas y treinta y 
cinco minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Gallego 
Neira. 
 
… de que haya hecho un 
programa en una radio. Le 
convocan media hora después de 
escuchar sus declaraciones, para 
una entrevista. Una entrevista a la 
que usted no asiste, porque se va a 
Lugo, cuando podría haber 
acudido otro concejal. La 
conclusión, en función  de todo lo 
que está pasando es que usted 
cambie de opinión el día antes 
para no dar la cara y manda, pues, 
a otras personas, asesores y 
demás.  
 
Un paripé, fines mediáticos. 
Desde luego, porque hay que lavar 
su imagen y en ella, hasta 
mediados del 2018, con suerte, no 
comenzarán las obras. Y por 
cierto, que eso ya lo habíamos 
denunciado; las obras, en todo 
caso, hasta el 2020. Pero no solo 
eso, sino que además, dicen que 

deportivismo. Non unha vez, 
moitas máis. Atrasou, polo menos, 
tres anos a obra. E os documentos 
do expediente que o confirman; 
porque es que encima 
confírmano. Sacamos a 
conclusión de que vostede leva 
estafando ao deportivismo, polo 
menos, dous anos, que é o que 
está aquí. Dous anos, máis todo o 
que fixo en precampaña, mesmo, 
antes das eleccións.  
 
Vostede convoca ao presidente do 
Deportivo, media hora despois… 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e 
cinco minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
 
 
…de que fixese un programa 
nunha radio. Convócanlle media 
hora despois de escoitar as súas 
declaracións, para unha 
entrevista. Unha entrevista á que 
vostede non asiste, porque se vai 
a Lugo, cando podería acudir 
outro concelleiro. A conclusión, 
en función de todo o que está a 
pasar é que vostede cambie de 
opinión o día antes para non dar 
a cara e manda, pois, a outras 
persoas, asesores e demais.  
 
 
Un paripé, fins mediáticos. Desde 
logo, porque hai que lavar a súa 
imaxe e nela, ata mediados do 
2018, con sorte, non comezarán 
as obras. E por certo, que iso xa o 
denunciabamos; as obras, en todo 
caso, ata o 2020. Pero non só iso, 
senón que ademais, din que 
primeiro, que non había contrato 
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primero, que no había contrato de 
mantenimiento de la cubierta; 
después, que el 2010… Hasta el 
2010 ¿qué había? Que desde 
entonces no se había hecho nada. 
Ya, el chiste, el chiste de la 
bicicleta. Mire, se  contrata un 
informe del estado de la cubierta 
en el 2011. En 2012 se deciden las 
actuaciones a seguir, además de 
cambiar 600 metros cuadrados  de 
dicha cubierta. En 2013 se 
encarga el proyecto, en 2014 se 
licita la obra, en 2015 se adjudica 
y se firma. Todo eso, manteniendo 
la cubierta  en perfecto estado. De 
hecho, hemos tenido tres 
ciclogénesis  en una semana  y no 
voló el estadio. 
 
La Marea significa tres años de 
retraso… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Mourelo, 
por favor. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
…Es que me corta, señor 
Alcalde… 
 
Presidencia 
 
Xa o tiven en conta eu, tamén, 
señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Gracias, entonces. Sigo, sigo y 
acabo. Remato ahora.  
 
La Marea significa tres años de 
retraso y además, que ustedes, 

de mantemento da cuberta; 
despois, que o 2010… Ata o 2010, 
que había? Que desde entón non 
se fixo nada. Xa, o chiste, o chiste 
da bicicleta. Mire, contrátase   un 
informe do estado da cuberta no 
2011. En 2012 decídense as 
actuacións para seguir, ademais 
de cambiar 600 metros cadrados  
de dicha cuberta. En 2013 
encárgase o proxecto, en 2014 
licítase a obra, en 2015 
adxudícase e asínase. Todo iso, 
mantendo a cuberta  en perfecto 
estado. De feito, tivemos tres 
cicloxénese  nunha semana  e non 
voou o estadio. 
 
 
 
A Marea significa tres anos de 
retraso… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Mourelo, 
por favor. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
…É que me corta, señor 
Alcalde… 
 
Presidencia 
 
Xa o tiven en conta eu, tamén, 
señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Grazas, entón. Sigo, sigo e acabo. 
Remato agora.  
 
A Marea significa tres anos de 
atraso e ademais, que vostedes, 
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usted, señor Ferreiro, ha puesto en 
peligro a los deportivistas del 
estadio y a los ciudadanos que 
pasan por las inmediaciones. Y se 
ha comprobado. 
 
¿Por qué no publica en la web 
municipal los documentos del 
expediente, entre ellos, el informe 
de la Universidad que avalan su 
viabilidad? ¿Por qué no lo hace? 
¿Por qué no hacen, los seis 
documentos que avalan esa 
viabilidad, de dicha obra y que no 
sé por qué, no la tiene puesta? ¿O 
ese anteproyecto que dicen que 
está trabajando, que ni el 
Deportivo conoce, pero lo 
conocen ustedes? Ustedes están 
trabajando en eso.  
 
Por lo expuesto en esos 
documentos, señor Ferreiro, ha 
estafado al deportivismo, a los 
coruñeses; se somete a los 
intereses de la adjudicataria, anula 
un contrato, no les solicita 
indemnización y encima, les 
devuelve el aval de 107.000 euros.  
 
Muchas gracias. 
 
Señor Sande García 
 
Vaime reñir o Alcalde, pero como 
o estadio era un pretexto, pois, eu 
tamén, teño tantas anotacións que 
non sei por donde empezar a falar, 
de todo o que pasou hoxe.  
 
Estou preocupado. Todo empezou 
coa palabra transversal que 
utilizou o Partido Popular e, logo, 
a súa portavoz, falando dunha 
consulta popular, incluso me  

vostede, señor Ferreiro, puxo en 
perigo aos deportivistas do 
estadio e aos cidadáns que pasan 
polas inmediacións. E 
comprobouse. 
 
Por que non publica na web 
municipal os documentos do 
expediente, entre eles, o informe 
da Universidade que avalan a súa 
viabilidade? Por que non o fai? 
Por que non fan, os seis 
documentos que avalan esa 
viabilidade, da devandita obra e 
que non sei por que, non a ten 
posta? Ou ese anteproxecto que 
din que está a traballar, que nin o 
Deportivo coñece, pero coñéceno 
vostedes? Vostedes están a 
traballar niso.  
 
Polo exposto neses documentos, 
señor Ferreiro, estafou ao 
deportivismo, aos coruñeses; 
sométese aos intereses da 
adxudicataria, anula un contrato, 
non lles solicita indemnización e 
encima, lles devolve o aval de 
107.000 euros.  
 
Moitas grazas. 
 
Señor Sande García 
 
Vaime reñir o Alcalde, pero como 
o estadio era un pretexto, pois, eu 
tamén, teño tantas anotacións que 
non sei por donde empezar a 
falar, de todo o que pasou hoxe.  
 
Estou preocupado. Todo empezou 
coa palabra transversal que 
utilizou o Partido Popular e, logo, 
a súa portavoz, falando dunha 
consulta popular, incluso  me 
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chegou a parecer unha estadista 
moderada. Entón, bueno, eu hoxe, 
vin por aí unha (…) dun  acto do 
Partido Popular, nunha rúa que xa 
non existe, avenida dos Caídos, 
dunha cidade que non é esta; a 
que aparece na foto, por certo. E 
bueno, é bastante curioso, como 
un pode ser implacable no 
goberno e oportunista na 
oposición, e a pouca imaxinación, 
tamén, destas cousas. Como se 
pode dicir, bueno, a obra era 
insuficiente, a información do 
asunto que se transmite é sesgada 
e limitada, pola súa parte e, como, 
realmente,  bueno, tiña razón, 
antes, o señor García. Confunden 
churras e merinas, están todo o 
rato, pois bueno, falando dunhas 
cousas, doutras. Poca coherencia e 
antes se falaba, incluso,  de Clara 
Campoamor; o voto feminino, a 
República, a dictadura deste Pleno 
e non a dictadura que vostedes 
non terminan de reprobar; 
moitísimas cousas. Pero bueno, 
vou dar a temporalización dos 
trámites preceptivos da redacción 
do  anteproxecto, porque o 
comezo da obra do estadio, si que 
era un, pouco aparte, do asunto. 
 
 
Redacción do anteproxecto antes 
do  20 de maio de 2017, 
consensuada co Real Club 
Deportivo co que hai xuntanza, 
que isto non para, mañan mesmo, 
recollendo ademais, as diferentes 
demandas do clube. Inicio da 
licitación conxunta da reacción de 
proxecto e execución de obra, que 
vai levar 6 meses. Ou sexa, ten 
que estar feita a adxudicación, 

chegou a parecer unha estadista 
moderada. Entón, bo, eu hoxe, vin 
por aí unha (…) dun  acto do 
Partido Popular, nunha rúa que 
xa non existe, avenida dos 
Caídos, dunha cidade que non é 
esta; a que aparece na foto, por 
certo. E bo, é bastante curioso, 
como un pode ser implacable no 
goberno e oportunista na 
oposición, e a pouca imaxinación, 
tamén, destas cousas. Como se 
pode dicir, bo, a obra era 
insuficiente, a información do 
asunto que se transmite é sesgada 
e limitada, pola súa parte e, 
como, realmente,  bo, tiña razón, 
antes, o señor García. Confunden 
churras e merinas, están todo o 
rato, pois bo, falando dunhas 
cousas, doutras. Poca coherencia 
e antes se falaba, incluso,  de 
Clara Campoamor; o voto 
feminino, a República, a 
dictadura deste Pleno e non a 
dictadura que vostedes non 
terminan de reprobar; moitísimas 
cousas. Pero bo, vou dar a 
temporalización dos trámites 
preceptivos da redacción do 
anteproxecto, porque o comezo da 
obra do estadio, si que era, un 
pouco aparte, do asunto. 
 
Redacción do anteproxecto antes 
do  20 de maio de 2017, 
consensuada co Real Club 
Deportivo co que hai xuntanza, 
que isto non para, mañan mesmo, 
recollendo ademais, as diferentes 
demandas do club. Inicio da 
licitación conxunta da reacción 
de proxecto e execución de obra, 
que vai levar 6 meses. Ou sexa, 
ten que estar feita a adxudicación, 



234 

 

antes do 31 de decembro do 2017.  
 
Para a redacción do proxecto de 
execución, a empresa 
adxudicataria terá 3 meses e as 
obras, co que hai unha pequena 
diferencia con respecto a antes, 
porque un casi se vai facendo 
experto, no que non é, porque a 
base de repetirse e de mirar 
cousas, antes do 30 de xuño de 
2018, inicio da obra, que 
permitiría aproveitar o verán e 
cambia co respecto ao anterior. As 
obras de reparación están 
realizadas e os mantementos están 
xa, afortunadamente en marcha. 
 
 
E co respecto aos informes, o 
falamos hai tres plenos, 
viabilidade versus idoneidade. 
Reacción históricas tardías; a obra 
era insuficiente, efectivamente. E, 
por certo, creo que é importante 
cando se invoca a informes. A 
oposición ten máis informes que 
nunca, Hai máis participación que 
nunca. Vostedes, pois, non 
entregaban a documentación ou 
directamente a negaban e aquí se 
facilita todo e facemos, eu creo, 
que o que vostedes nunca farían. 
Por algo tamén, somos distintos, 
porque se falaba de publicar, que 
publicaban vostedes? 
 
 
E por último, me gustaría 
recordar, porque sempre xurden 
estas cousas,  que na dilixencia de 
entrega, pois, hai un deber de 
gardar reserva, tamén, e que non 
está acontecendo na maioría de 
consorcios, fundacións, consellos 

antes do 31 de decembro do 2017.  
 
Para a redacción do proxecto de 
execución, a empresa 
adxudicataria terá 3 meses e as 
obras, co que hai unha pequena 
diferencia con respecto a antes, 
porque un casi se vai facendo 
experto, no que non é, porque a 
base de repetirse e de mirar 
cousas, antes do 30 de xuño de 
2018, inicio da obra, que 
permitiría aproveitar o verán e 
cambia co respecto ao anterior. 
As obras de reparación están 
realizadas e os mantementos 
están xa, afortunadamente en 
marcha. 
 
E co respecto aos informes, o 
falamos hai tres plenos, 
viabilidade versus idoneidade. 
Reacción históricas tardías; a 
obra era insuficiente, 
efectivamente. E, por certo, creo 
que é importante cando se invoca 
a informes. A oposición ten máis 
información que nunca. Hai máis 
participación que nunca. 
Vostedes, pois, non entregaban a 
documentación ou directamente a 
negaban e aquí se facilita todo e 
facemos, eu creo, que o que 
vostedes nunca farían. Por algo 
tamén somos, distintos, porque se 
falaba de publicar, que 
publicaban vostedes? 
 
E por último, me gustaría 
recordar, porque sempre xurden 
estas cousas,  que na dilixencia de 
entrega, pois, hai un deber de 
gardar reserva, tamén, e que non 
está acontecendo na maioría de 
consorcios, fundacións, consellos 
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que constituimos. Así que creo 
que de lealdade e confianza, pois, 
moi poucos exemplos. Grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular 
respecto a Estación Intermodal. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
la Estación Intermodal. 
 

Intervenciones 
 
Señor Fernández Prado 
 
Buenas tardes. ¿Por qué Xulio 
Ferreiro ha renunciado a construir 
un parking de dos plantas en la 
futura Estación Intermodal y otro 
acceso al mismo por la avenida de 
Joaquín Planells? 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Ahora. Porque o estudo de 
viabilidade desvotou a 
posibilidade. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Señor Varela, a usted nunca le 
llamarán  el rei del cemento, ni del 
hormigón, ni de la plaqueta, ni del 
asfalto, ni de la hierba, ni de los 
jardines, ni del ladrillo, ni de 
nada, porque no hace ninguna 
obra. Le llamarán el rei de la 
paralización y de la inactividad. 
En cualquier caso, me gustaría 
aclararle, que tampoco se va a 
equivocar usted en alguna 

que constituimos. Así que creo 
que de lealdade e confianza, pois, 
moi poucos exemplos grazas. 

Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular 
respecto a Estación Intermodal. 
 
Segunda .- Pregunta oral sobre a 
Estación Intermodal. 
 

Intervencións 
 
Señor Fernández Prado 
 
Boas tardes. Por que Xulio 
Ferreiro renunciou a construír un 
parking de dúas plantas na futura 
Estación Intermodal e outro 
acceso ao mesmo pola avenida de 
Joaquín Planells? 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Agora. Porque o estudo de 
viabilidade desvotou a 
posibilidade. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Señor Varela, a vostede nunca lle 
chamarán  o rei do cemento, nin 
do formigón, nin da plaqueta, nin 
do asfalto, nin da herba, nin dos 
xardíns, nin do ladrillo, nin de 
nada, porque non fai ningunha 
obra. Chamaranlle o rei da 
paralización e da inactividade. En 
calquera caso, gustaríame 
aclararlle, que tampouco se vai a 
equivocar vostede nalgunha 
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licencia. Si no las da, seguramente 
no se va a equivocar. Si la 
justificación es que hay una que 
tiene dudas, dudas. De mil, de mil, 
una, el mayor error es no asumir 
ese riesgo. En cualquier caso, me 
gustaría que nos explicase los 
contenciosos de nuestra época. Y 
una pena, no fueron esas 
cantidades las que dice Casa 
Paredes; ya le gustaría. Si 
hubiesen presentado recurso, a lo 
mejor, no era ese, pero fue por la 
defensa del patrimonio, como bien 
lo sabe. Lo que pasa, que si no 
presentamos recurso, pues, pasa lo 
que pasa. En cualquier caso, 
tampoco, creo que está bien que 
mezcle los títulos habilitantes con 
las licencias que van a Junta de 
Gobierno. La trampa no se la cree 
nadie; ya se lo han enseñado  en 
los datos. 
 
 
En cuanto a la Estación 
Intermodal, lo que llevamos 
viendo. Llevan parando esta obra 
ya, retrasándola 20 meses. 
Empezamos con una declaración, 
diciendo que no era una obra 
transcendente y estratégica para la 
ciudad y llevamos 20 meses de 
paralización.  
 
Mire, reclamamos un parking de 
dos plantas y no de 300 como el 
suyo y con el acceso por Joaquín 
Planells. Eso simplemente es que 
EMVSA ponga algo más de 
dinero, o que los ayuntamientos 
municipales, o el ayuntamiento 
ponga algo más dinero para 
construir el parking. No hable de 
rentabilidad, dice. ¡Ah! Es que 

licenza. Se non as dá,, 
seguramente non se vai a 
equivocar. Se a xustificación é 
que hai unha que ten dúbidas, 
dúbidas. De mil, de mil, unha, o 
maior erro é non asumir ese 
risco. En calquera caso, 
gustaríame que nos explicase os 
contenciosos da nosa época. E 
unha pena, non foron esas 
cantidades as que di Casa 
Paredes; xa lle gustaría. Se 
presentasen recurso, se cadra, 
non era ese, pero foi pola defensa 
do patrimonio, como ben o sabe. 
O que pasa, que se non 
presentamos recurso, pois, pasa o 
que pasa. En calquera caso, 
tampouco, creo que  está ben que 
mesture os títulos habilitantes 
coas licenzas que van a Xunta de 
Goberno. A trampa non lla cre 
ninguén; xa llo ensinaron  nos 
datos. 
 
En canto á Estación Intermodal, o 
que levamos vendo. Levan 
parando esta obra xa, atrasándoa 
20 meses. Empezamos cunha 
declaración, dicindo que non era 
unha obra transcendente e 
estratéxica para a cidade e 
levamos 20 meses de 
paralización.  
 
Mire, reclamamos un parking de 
dúas plantas e non de 300 como o 
seu e co acceso por Joaquín 
Planells. Iso simplemente é que  
EMVSA poña algo máis de 
diñeiro, ou que os concellos 
municipais, ou o concello poña 
algo máis diñeiro para construír 
o parking. Non fale de 
rendibilidade, di. Ah! É que agora 
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ahora pedimos subir de 15 a 20, 
perdón, de 15 a 20 años. Mire, si 
hubiesen gestionado 
urbanísticamente los planes 
especiales que están allí, ese suelo 
ya sería municipal, porque el Plan 
General que tanto detestan, 
especifica  que el suelo donde va a 
ir la Estación de Autobuses es de 
cesión obligatoria y gratuita al 
Ayuntamiento de La Coruña. Si 
en estos dos años, hubiese 
tramitado algo, ese  suelo ya sería 
municipal; no hay que hacer 
números a 15 0 20 años. Ya era 
municipal, llevamos dos años 
parados. En cualquier caso, de 
todos los accesos, nada. Es, 
perdón, el día que va el Alcalde a 
ver al Presidente de la Xunta, 
salen unas infografías, unas 
infografías. Queremos 
documentos en este Pleno, como 
le recordó antes la compañera del 
Bloque, porque sino, va a volver a 
pasar lo que aviso por tercera vez, 
que se pueden perder los 
10.000.000 de Fondos FEDER, 
que no estaban en el convenio que 
se firmó entre Ayuntamiento y 
Fomento y que la Xunta ha 
querido poner voluntariamente. Y 
que vamos…, nos va a pasar lo 
mismo que nos ha pasado con los 
fondos del EIDUS; en estos no 
hay segunda oportunidad, o lo 
mismo que nos ha pasado con los 
fondos europeos de Smart City. 
En este no vale segunda 
oportunidad. La Xunta no va a 
dejar de invertir esos fondos 
europeos, si ustedes  no le dan el 
suelo y no le dan los accesos. Va a 
tener que invertirlos en otra 
estación. 

pedimos subir de 15 a 20, perdón, 
de 15 a 20 anos. Mire, se 
xestionasen urbanisticamente os 
plans especiais que están alí, ese 
chan xa sería municipal, porque o 
Plan Xeral que tanto detestan, 
especifica  que o chan onde vai ir 
a Estación de Autobuses é de 
cesión obrigatoria e gratuíta ao 
Concello da Coruña. Se nestes 
dous anos, tramitase algo, ese 
chan  xa sería municipal; non hai 
que facer números a 15 0 20 anos. 
Xa era municipal, levamos dous 
anos parados. En calquera caso, 
de todos os accesos, nada. É, 
perdón, o día que vai o Alcalde 
para ver ao Presidente da Xunta, 
saen unhas infografías, unhas 
infografías. Queremos 
documentos neste Pleno, como lle 
lembrou antes a compañeira do 
Bloque, porque senón, vai volver 
a pasar o que aviso por terceira 
vez, que se poden perder os 
10.000.000 de Fondos FEDER, 
que non estaban no convenio que 
se asinou entre Concello e 
Fomento e que a Xunta quixo 
poñer voluntariamente e que 
imos…, vai pasar o mesmo que 
nos pasou cos fondos do EIDUS; 
nestes non hai segunda 
oportunidade, ou o mesmo que 
nos pasou cos fondos europeos de 
Smart City. Neste non vale 
segunda oportunidade. A Xunta 
non vai deixar de investir eses 
fondos europeos, se vostedes  non 
lle dan o chan e non lle dan os 
accesos. Vai ter que investilos 
noutra estación. 
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Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Por lo tanto, le ruego, por favor, 
que tramite urbanísticamente, 
obtenga ese suelo y construya allí, 
un aparcamiento  municipal, con 
plazas suficientes para los 
vecinos, porque se van a perder 
las plazas de superficie de la 
avenida Sardiñeira.  
 
Muchísimas gracias. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, eu quería comezar, 
fancendo unha reflexión para o 
señor Mourelo, pero bueno, visto 
que non está, vou facelo para a 
señora Gallego, mentras siga 
sendo a xefa, que polo que parece, 
non será por moito tempo. Bueno, 
se lle dice aos seus que, home, son 
xente madura, señores do Partido 
Popular e señoras. Vostedes teñen 
idade, algúns de vostedes, de ser 
os nosos país. 
 
A las veintiuna horas y cuarenta 
y un minutos se ausentan del 
Salón de Sesiones la señora 
Canabal Pérez y el señor 
Mourelo Barreiro.  
 
Eu, de verdade, eu lles pediría un 
pouquiño de responsabilidade. Ese 
ton marrullero que utilizan, de 
verdade, que non os beneficia. De 
verdade, que non os beneficia. 

 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Polo tanto, rógolle, por favor, que 
tramite urbanisticamente, obtenga 
ese chan e constrúa alí, un 
aparcadoiro  municipal, con 
prazas suficientes para os 
veciños, porque se van a perder 
as prazas de superficie da 
avenida Sardiñeira.  
 
Moitísimas grazas. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo, eu quería comezar, fancendo 
unha reflexión para o señor 
Mourelo, pero bo, visto que non 
está, vou facelo para a señora 
Gallego, mentras siga sendo a 
xefa, que polo que parece, non 
será por moito tempo. Bo, se lle 
dice aos seus que, home, son 
xente madura, señores do Partido 
Popular e señoras. Vostedes teñen 
idade, algúns de vostedes, de ser 
os nosos país. 
 
Ás vinte e umha horas e coarenta 
e un minutos auséntanse do 
Salón de Sesións a señora 
Canabal Pérez e o señor Mourelo 
Barreiro. 
 
Eu, de verdade, eu lles pediría un 
pouquiño de responsabilidade. 
Ese ton marrullero que utilizan, 
de verdade, que non os beneficia. 
De verdade, que non os beneficia. 
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Este Xiao, este Xiao. Non. Se nós 
aprendimos a tratalos con 
respecto, pois, fagan o propio, se 
fan o favor. 
 
Bueno, con respecto ao 
aparcamento, non me vou polas 
ramas. Bueno, efectivamente, 
cando nos encontramos coa 
situación herdada, non sei, se era 
herdada, ou unha vez que nos 
setamos nós na mesa, que 
cambiaron os interlocutores, 
cambiaron tamén as condicións. 
Una vez máis, non me extrañaría 
nada, se lembran, nos 
encontramos cun… 
 
A las veintiuna horas y cuarenta 
y seis minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Fraga Sáenz. 
 
A las veintiuna horas y cuarenta 
y seis minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Mourelo 
Barreiro y la señora Veira 
González. 
 
… Ministerio de Fomento que o 
que pretendía era (…) a 
construcción dun aparcamento 
(…). Iso foi o que se dixo na 
primeira xuntanza. Vostedes 
poñen aquí o diñeiro que despois, 
o aparcamento xa o xestionamos 
nós, dende o primeiro día. Bueno, 
pois, no proceso de negociación, o 
que conseguimos foi, que ese 
aparcamento, ainda que o 
sufragara o Concello,  pois, tivera 
un período de concesión entre 15 
e 20 anos, Está por ver canto 
xeramos… 
 

Este Xiao, este Xiao. Non. Se nós 
aprendimos a tratalos con 
respecto, pois, fagan o propio, se 
fan o favor. 
 
Bo, con respecto ao aparcamento, 
non me vou polas ramas. Bo, 
efectivamente, cando nos 
encontramos coa situación 
herdada, non sei, se era herdada, 
ou unha vez que nos setamos nós 
na mesa, que cambiaron os 
interlocutores, cambiaron tamén 
as condicións. Una vez máis, non 
me extrañaría nada, se lembran, 
nos encontramos cun… 
 
 
Ás vinte e unha horas e coarenta 
e seis minutos auséntase do 
Salón de Sesións a señora Fraga 
Sáenz. 
 
Ás vinte e umha horas e coarenta 
e seis minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Mourelo 
Barreiro e a señora Veira 
González. 
 
… Ministerio de Fomento que o 
que pretendía era (…) a 
construcción dun aparcamento 
(…). Iso foi o que se dixo na 
primeira xuntanza. Vostedes 
poñen aquí o diñeiro que despois, 
o aparcamento xa o xestionamos 
nós, desde o primeiro día. Bo, 
pois, no proceso de negociación, 
o que conseguimos foi, que ese 
aparcamento, ainda que o 
sufragara o Concello,  pois, tivera 
un período de concesión entre 15 
e 20 anos. Está por ver. Canto 
xeramos… 
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A las veintiuna horas y cuarenta 
y seis  minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Padín Fernández. 
 
… vamos a intentar negociar esos 
20, para que as plazas sexan 
ainda, máis económicas posibles, 
para os veciños e veciñas da 
Sardiñeira e 70  plazas en 
concesión  para o Goberno 
Municipal, para o Concello e 
durante 50 anos. 
 
A cuestión de elexir unha sola 
planta de aparcamento, bueno, 
pois, loxicamente foi a través dun 
estudio de viabilidade. Que tivo 
en conta, por un lado, a existencia 
de aparcadoiros  na zona, Ronda 
de Outeiro, Plaza do TBO, Pastor 
Coruña que ofertan  na 
actualidade máis de 600 plazas; 
un menor custo de obra, 
lóxicamente, ao ser a única planta 
en semisótano. Hai que ter en 
conta que se fixeramos unha 
planta máis,  esa planta sería en 
roca, coa conseguinte excavación. 
 
E unha excasa variación de 
demanda, ante a maior oferta. Así, 
estimouse unha planta cun custo 
aproximado de obra de 4.000.000 
de euros. Con un índice de (…) 
dun 18% en 24 horas, 365 días ao 
ano, obten unha taxa de retorno do 
5,2%. O cal, facía lóxica ese 
investimento e non máis. 
 
 
E con respecto ao tema da avenida 
do Ferrocarril, bueno,  unha vez 
máis, quizás, vostedes teñan máis 
datos ca min. Na última xuntanza 

Ás vinte e unha horas e coarenta 
e seis  minutos auséntase do 
Salón de Sesións a señora Padín 
Fernández. 
 
… imos  intentar negociar esos 
20, para que as prazas sexan 
ainda, máis económicas posibles, 
para os veciños e veciñas da 
Sardiñeira e 70  prazas en 
concesión  para o Goberno 
Municipal, para o Concello e 
durante 50 anos. 
 
A cuestión de elexir unha sola 
planta de aparcamento, bo, pois, 
loxicamente foi a través dun 
estudio de viabilidade. Que tivo 
en conta, por un lado, a existencia 
de aparcadoiros  na zona, Ronda 
de Outeiro, Plaza do TBO, Pastor 
Coruña que ofertan na 
actualidade máis de 600 prazas; 
un menor custo de obra, 
lóxicamente, ao ser a única planta 
en semisótano. Hai que ter en 
conta que se fixeramos unha 
planta máis,  esa planta sería en 
roca, coa conseguinte excavación. 
 
E unha excasa variación de 
demanda, ante a maior oferta. 
Así, estimouse unha planta cun 
custo aproximado de obra de 
4.000.000 de euros. Con un índice 
de (…) dun 18% en 24 horas, 365 
días ao ano, obten unha taxa de 
retorno do 5,2%. O cal, facía 
lóxica ese investimento e non 
máis. 
 
E con respecto ao tema da 
avenida do Ferrocarril, bo, unha 
vez máis, quizais, vostedes teñan 
máis datos ca min. Na última 
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que tivemos co Ministerio de 
Fomento que, por certo, teño que 
dicir tamén, de novo, que está 
incumplindo, outra vez, os plazos, 
comprometeuse a mandarnos una 
proposta de convenio tripartito en 
15 días e ainda, estamos 
esperando. Bueno, pois, a Xunta 
non nos quixo dar a 
documentación con respecto a 
Estación de buses, polo que sei, e 
ADIF así o dice no seu informe de 
consideracións. Esa entrada dende 
a avenida do Ferrocarril até o 
aparcamento se sigue mantendo. 
Vostedes falan de que desaparece, 
pois, igual, xa lle digo, teñen máis 
información ca min, pero, dende 
logo,  a nós nos parece necesaria, 
por suposto. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pregunta do Partido 
Popular respecto a 
remunicipalización de bibliotecas. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre  
remunicipalización de 
bibliotecas. 
 

Intervenciones 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Cuándo tiene previsto, Xulio 
Ferreiro, cumplir su promesa de 
remunicipalizar el servicio de 
bibliotecas que, en la actualidad, 
paga con facturas irregulares, con 
reparo de legalidad, por importe 
aproximado de 200.000 euros 
mensuales? 
 
Señor Sande García 

xuntanza que tivemos co 
Ministerio de Fomento que, por 
certo, teño que dicir tamén, de 
novo, que está incumprindo, outra 
vez, os plazos, comprometeuse a 
mandarnos una proposta de 
convenio tripartito en 15 días e 
ainda, estamos esperando. Bo, 
pois, a Xunta non nos quixo dar a 
documentación con respecto a 
Estación de buses, polo que sei, e 
ADIF así o dice no seu informe de 
consideracións. Esa entrada 
dende a avenida do Ferrocarril 
até o aparcamento se sigue 
mantendo. Vostedes falan de que 
desaparece, pois, igual, xa lle 
digo, teñen máis información ca 
min, pero, dende logo,  a nós nos 
parece necesaria, por suposto. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pregunta do Partido 
Popular respecto a 
remunicipalización de bibliotecas. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre  
remunicipalización de 
bibliotecas. 
 

Intervencións 
 
Señora Gallego Neira 
 
Cando ten previsto, Xulio 
Ferreiro, cumprir a súa promesa 
de remunicipalizar o servizo de 
bibliotecas que, na actualidade, 
paga con facturas irregulares, 
con reparo de legalidade, por 
importe aproximado de 200.000 
euros mensuais? 
 
Señor Sande García 
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Cando así o resolvamos na 
Comisión política creada ao 
respecto e que ambos 
compartimos. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, antes de nada, les 
agradezco su preocupación por 
mí, pero me parece que van a 
tener que aguantarme bastante 
tiempo, todavía. Eso ya, para que 
les quede claro. 
 
En su programa electoral se 
comprometieron remunicipalizar 
la ORA, algo que sabían de 
antemano, que no iban a poder 
hacer. Meses después, 
prometieron remunicipalizar el 
servicio de Bibliotecas, teniendo 
en cuenta que el contrato con la 
empresa que gestionaba parte del 
servicio, finalizaba en noviembre 
del año pasado. Esperaron al 9 de 
septiembre para constituir de 
manera urgente y extraordinaria, 
tarde y mal, como siempre, la 
Comisión Especial para el Estudio 
de la Remunicipalización de las 
Bibliotecas Municipales, que 
finalmente se constituyó el 15 del 
mismo mes. 
 
Como era de esperar, el contrato 
con la empresa terminó en 
noviembre;  no hubo novedad. 
Bueno sí, que desde entonces, está 
prestando servicio sin contrato y 
pagando facturas por importe 
aproximado, de 200.000 euros 
mensuales,  de manera irregular; 
casi un 1.000.000 a día de hoy. Y 
lo que nos queda y que además, 

 
Cando así o resolvamos na 
Comisión política creada ao 
respecto e que ambos 
compartimos. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo, antes de nada, agradézolles a 
súa preocupación por min, pero 
paréceme que van ter que 
aguantarme bastante tempo, 
aínda. Iso xa, para que quede 
claro. 
 
No seu programa electoral 
comprometéronse remunicipalizar 
a ORA, algo que sabían de 
antemán, que non ían poder facer. 
Meses despois, prometeron 
remunicipalizar o servizo de 
Bibliotecas, tendo en conta que o 
contrato coa empresa que 
xestionaba parte do servizo, 
finalizaba en novembro do ano 
pasado. Esperaron ao 9 de 
setembro para constituír de 
maneira urxente e extraordinaria, 
tarde e mal, como sempre, a 
Comisión Especial para o Estudo 
da Remunicipalización das 
Bibliotecas Municipais, que 
finalmente se constituíu o 15 do 
mesmo mes. 
 
Como era de esperar, o contrato 
coa empresa terminou en 
novembro;  non houbo novidade. 
Bo si, que desde entón, está a 
prestar servizo sen contrato e 
pagando facturas por importe 
aproximado, de 200.000 euros 
mensuais,  de maneira irregular; 
case un 1.000.000 a día de hoxe. 
E o que nos queda e que ademais, 
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los trabajadores están en el aire, 
con un futuro incierto. 
 
En  enero de este año se vuelve a 
reunir la comisión en la que 
pedimos un informe del Secretario 
del Pleno y otro del Interventor, 
ante las dudas que planteamos y 
las manifestaciones del propio 
Secretario, durante la comisión, 
entre otras, si se trata realmente de 
una remunicipalización. ¿Quién es 
el órgano competente para adoptar 
el acuerdo, en su caso, qué va a 
pasar con el personal? ¿Cuál es el 
supuesto  ahorro, porque los 
cálculos que hacen falta, en 
conceptos y el servicio va a sufrir 
recortes, etcétera, etcétera. 
 
A día de hoy, no hemos vuelto a 
saber nada más. Siguen pasando 
los meses y cualquier día, la 
empresa dice que deja de prestar 
el servicio, porque se va a cansar 
de que la sigan mareando y yo me 
pregunto  ¿qué va a pasar? Ni 
remunicipalización, ni nuevo 
contrato. Y los trabajadores se 
irán a la calle. Espero señor Sande 
una respuesta con coherencia y 
concreción, como usted pide. 
 
Y en su concejalía señor Sande, 
tiene otro gran problema, muy 
parecido, además, de la cubierta 
de Riazor y la remunicipalización 
de las bibliotecas, y es la atención 
al público de los museos 
científicos. El contrato y sus 
prórrogas finalizan el próximo día 
14 de abril. Y la empresa ya les ha 
comunicado por escrito, que no va 
seguir prestando el servicio de 
ninguna manera. Además, no 

os traballadores están no aire, 
cun futuro incerto. 
 
En xaneiro  deste ano vólvese a 
reunir a comisión na que pedimos 
un informe do Secretario do 
Pleno e outro do Interventor, ante 
as dúbidas que expomos e as 
manifestacións do propio 
Secretario, durante a comisión, 
entre outras, se se trata realmente 
dunha remunicipalización. Quen é 
o órgano competente para 
adoptar o acordo, no seu caso, 
que vai pasar co persoal? Cal é o 
suposto  aforro, porque os 
cálculos que fan falta, en 
conceptos e o servizo vai sufrir 
recortes, etcétera, etcétera. 
 
A día de hoxe, non volvemos a 
saber nada máis. Seguen pasando 
os meses e calquera día, a 
empresa di que deixa de prestar o 
servizo, porque se vai a cansar de 
que a sigan mareando e eu 
pregúntome  que vai pasar? Nin 
remunicipalización, nin novo 
contrato. E os traballadores 
iranse á rúa. Espero señor Sande 
unha resposta con coherencia e 
concreción, como vostede pide. 
 
E na súa concellería señor Sande, 
ten outro gran problema, moi 
parecido, ademais, da cuberta de 
Riazor e a remunicipalización das 
bibliotecas, e é a atención ao 
público dos museos científicos. O 
contrato e as súas prórrogas 
finalizan o próximo día 14 de 
abril. E a empresa xa lles 
comunicou por escrito, que non 
vai seguir prestando o servizo de 
ningunha maneira. Ademais, non 
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pueden obligarles, porque no es 
un servicio esencial. Es decir, el 
14 de abril de 2017 los museos 
científicos se quedarán, 
probablemente, sin  servicio de 
atención al público. Este contrato 
se licitó hasta en tres ocasiones y 
en otras tantas quedó desierto. 
Entre otros motivos, porque hay 
una deuda de la empresa que 
viene de la época del BNG con los 
trabajadores, de más de 100.000 
euros,  más días libres y 
vacaciones pendientes, por lo que, 
aunque intenten un negociado, 
limitado en cuanto a sus 
características económicas y este 
contrato que es más de 60.000 
euros al mes, será complicado que 
alguien quiera asumir esa deuda. 
Por lo tanto, están poniendo en 
serio peligro los actuales 
trabajadores de los museos 
científicos y no está asegurado 
que se vaya a prestar el servicio, a 
partir del 14 de abril y,  si se hace 
con una nueva empresa a través de 
un negociado,  deben asegurar la 
subrogación, a pesar de la deuda 
existente. No hagan con estos 
trabajadores lo mismo que han 
hecho con los de limpieza, o los 
de las bibliotecas, o con los de la 
ORA. 
 
Espero una respuesta a las dos 
cuestiones, ya que usted pide tanta 
concreción y coherencia. 
 
Gracias. 
 
Señor Sande García 
 
Por desgraza, a insuficiencia de 
tempo non garantiza tanto. O tema 

poden obrigarlles, porque non é 
un servizo esencial. É dicir, o 14 
de abril de 2017 os museos 
científicos quedarán, 
probablemente, sen  servizo de 
atención ao público. Este contrato 
licitouse ata en tres ocasiones e 
noutras tantas quedou deserto. 
Entre outros motivos, porque hai 
unha débeda da empresa que vén 
da época do BNG cos 
traballadores, de máis de 100.000 
euros,  máis días libres e 
vacacións pendentes, polo que, 
aínda que tenten un negociado, 
limitado en canto ás súas 
características económicas e este 
contrato que é máis de 60.000 
euros ao mes, será complicado 
que alguén queira asumir esa 
débeda. Polo tanto, están a poñer  
en serio perigo os actuais 
traballadores dos museos 
científicos e non está asegurado 
que se vaia a prestar o servizo, a 
partir do 14 de abril e,  se se fai 
cunha nova empresa a través dun 
negociado,  deben asegurar a 
subrogación, a pesar da débeda 
existente. Non fagan con estes 
traballadores o mesmo que 
fixeron cos de limpeza, ou os das 
bibliotecas, ou cos da ORA. 
 
 
Espero unha resposta ás dúas 
cuestións, xa que vostede pide 
tanta concreción e coherencia. 
 
Grazas. 
 
Señor Sande García 
 
Por desgraza, a insuficiencia de 
tempo non garantiza tanto. O 
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das bibliotecas é bastante grande. 
Eu espero que compartamos  até 
2019, polo menos, este salón de 
plenos. Vostede, gracias aos 
estatutos do seu partido, pode 
presentarse unha vez máis. Eu só 
podería presentarme no 2019; son 
8 anos, un pouco, para evitar 
cousas que sucederon en este país, 
pois,  con demasiada frecuencia. 
Entendo que vostedes son 
contrarios, como amosan alí, onde 
gobernan o servizo público. Por 
eso celebran calquera interferencia 
neste tipo de procesos. A 
Administración é así, un 
instrumento de saqueo ao servizo 
do capital privado, máis o menos 
próximo e, así funcionan estas 
estructuras de poderes sociais que 
herdamos. Tamén, os escándalos e 
as extrosións que vemos no día a 
día (…) (…) que non saben sair. 
 
 
A las veintiuna horas y 
cincuenta y dos minutos entran 
en el Salón de Sesiones la señora 
Padín Fernández, la señora 
Fraga Sáenz y la señora Cid 
Castro. 
 
A las veintiuna horas y 
cincuenta y dos minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el 
señor Lorenzo Torres. 
 
É curioso, como reflexión, que a 
súa receta para a crise é a 
reinvención do mesmo que nos 
levou ao desastre. Me parece 
bastante curioso. Iso si que é un 
desafío.  De verdade. Para nós 
esta proposta de 
remunicipalización, aparece cunha 

tema das bibliotecas é bastante 
grande. Eu espero que 
compartamos  até 2019, polo 
menos, este salón de plenos. 
Vostede, gracias aos estatutos do 
seu partido, pode presentarse 
unha vez máis. Eu só podería 
presentarme no 2019; son 8 anos, 
un pouco, para evitar cousas que 
sucederon en este país, pois,  con 
demasiada frecuencia. Entendo 
que vostedes son contrarios, como 
amosan alí, onde gobernan o 
servizo público. Por iso celebran 
calquera interferencia neste tipo 
de procesos. A Administración é 
así, un instrumento de saqueo ao 
servizo do capital privado, máis o 
menos próximo e, así funcionan 
estas estruturas de poderes 
sociais que herdamos. Tamén, os 
escándalos e as extorsións que 
vemos no día a día (…) (…) que 
non saben sair. 
 
Ás vinte e unha horas e 
cincuenta e dous minutos entran 
no Salón de Sesións a señora 
Padín Fernández, a señora 
Fraga Sáenz e a señora Cid 
Castro. 
 
Ás vinte e umha horas e 
cincuenta e dous minutos 
auséntase do Salón de Sesións o 
señor Lorenzo Torres. 
 
É curioso, como reflexión, que a 
súa receta para a crise é a 
reinvención do mesmo que nos 
levou ao desastre. Me parece 
bastante curioso. Iso si que é un 
desafío. De verdade. Para nós 
esta proposta de 
remunicipalización, aparece 
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medida razoable, sensata, 
necesaria e era, efectivamente, un 
dos eixos programáticos, polo que 
supoñía máis de recuperación, 
polo menos, dun xeito íntegro do 
servizo público.  
 
A las veintiuna horas y 
cincuenta y dos minutos entra 
en el  Salón de Sesiones la 
señora Neira Fernández. 
 
Explicouse outras veces, todo o 
proceso e o traballo realizado. 
Efectivamente se solicitaron 
informes e nese punto estamos, 
por certo. É curioso, como a 
historia, a contaba vostede 
mesma, señora Gallego. Hai un 
documento procedente da 
comisión técnica, bastante 
extenso, so que todos temos a 
fortuna de ler, que traballa 
duramente durante meses, con 
diversas áreas involucradas, 
persoal, área económica, 
intervención,  asesoría xurídica, as 
propias bibliotecas, a área de 
cultura e falta agora, partes 
apeladas. Falamos dos órganos de 
persoal, do Comité de Empresa, 
da Xunta de Persoal do Concello e 
de falar con eles na propia 
comisión política e que serán 
interpeladas, a través da propia 
comisión, como dicía. Creo que 
existe esa necesidad dun servizo 
unificado e tamén, un óptimo 
funcionamento, co cal queda 
plenamente xustificado y bueno, 
agardaremos os informes e, pola 
nosa parte, o proceso sigue 
adiante e do contrato de atención 
aos museos científicos, si quere, 
falamos ao final, ou noutro 

cunha medida razoable, sensata, 
necesaria e era, efectivamente, un 
dos eixos programáticos, polo que 
supoñía máis de recuperación, 
polo menos, dun xeito íntegro do 
servizo público.  
 
Ás vinte e unha horas e 
cincuenta e  dous minutos entra 
no  Salón de Sesións a señora 
Neira Fernández. 
 
Explicouse outras veces, todo o 
proceso e o traballo realizado. 
Efectivamente se solicitaron 
informes e nese punto estamos, 
por certo. É curioso, como a 
historia, a contaba vostede 
mesma, señora Gallego. Hai un 
documento procedente da 
comisión técnica, bastante 
extenso, so que todos temos a 
fortuna de ler, que traballa 
duramente durante meses, con 
diversas áreas involucradas, 
persoal, área económica, 
intervención, asesoría xurídica, 
as propias bibliotecas, a área de 
cultura e falta agora, partes 
apeladas. Falamos dos órganos 
de persoal, do Comité de 
Empresa, da Xunta de Persoal do 
Concello e de falar con eles na 
propia comisión política e que 
serán interpeladas, a través da 
propia comisión, como dicía. 
Creo que existe esa necesidad dun 
servizo unificado e tamén, un 
óptimo funcionamento, co cal 
queda plenamente xustificado y 
bo, agardaremos os informes e, 
pola nosa parte, o proceso sigue 
adiante e do contrato de atención 
aos museos científicos, se quere, 
falamos ao final, ou noutro 
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momento, cando expoña na orde 
do día. 
 
Grazas. 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre los contratos de servicios 
hoy en día firmados en la 
Concejalía de Hacienda y 
Administración. 
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellería de Facenda e 
Administración? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre  los contratos de servicios 
hoy en día firmados en la 
Concejalía de Regeneración 
Urbana y Derecho a la 
Vivienda. 
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellería de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda? 
 

momento, cando expoña na orde 
do día. 
 
Grazas. 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
os contratos de servizos hoxe en 
día asinados na Concellería de 
Facenda e Administración. 
 
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellería de Facenda e 
Administración? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre  
os contratos de servizos hoxe en 
día asinados na Concellería de 
Rexeneración Urbana e Dereito 
á Vivenda. 
 
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellería de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda? 
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- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
los contratos de servicios hoy en 
día firmados por la Concejalía 
de Empleo y Economía Social. 
 
-Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Emprego e 
Economía Social? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
los contratos de servicios hoy en 
día firmados por la Concejalía  
de  Culturas, Deporte y 
Conocimiento. 
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Culturas, 
Deporte e Coñecemento? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 

- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
os contratos de servizos hoxe en 
día asinados pola Concellería de 
Emprego e Economía Social.  
 
-Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Emprego e 
Economía Social? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual?  

Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
os contratos de servizos hoxe en 
día asinados pola Concellería  de 
Culturas,  Deporte e 
Coñecemento.  
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Culturas, 
Deporte e Coñecemento? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
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- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
los contratos de servicios hoy en 
día firmados en la Concejalía de 
Participación e Innovación 
Democrática. 
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Participación 
e Innovación Democrática? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
los contratos de servicios hoy en 
día firmados en la Concejalía de 
Justicia Social y Cuidados. 
 
- Cuántos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Xustiza Social 
e Coidados? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 

- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual?  

 

Quinta.- Pregunta escrita sobre 
os contratos de servizos hoxe en 
día asinados na Concellería de 
Participación e Innovación 
Democrática.  
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Participación 
e Innovación Democrática? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual?  

Sexta.- Pregunta escrita sobre os 
contratos de servizos hoxe en día 
asinados na Concellería de 
Xustiza Social e Coidados.  
 
- Cuántos contratos plurianuais 
de servizos hai asinados hoxe en 
día pola Concellaría de Xustiza 
Social e Coidados? 
 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
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- Canta é a súa contía anual? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre los contratos de servicios 
hoy en día firmados en la 
Concejalía de Igualdad y 
Diversidad. 
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Igualdade e 
Diversidade? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre 
los contratos de servicios hoy en 
día firmados en la Concejalía de 
Medio Ambiente. 
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Medio 
Ambiente? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
los contratos de servicios hoy en 
día firmados en la Concejalía de 

- Canta é a súa contía anual? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre 
os contratos de servizos hoxe en 
día asinados na Concellería de 
Igualdade e Diversidade. 
 
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Igualdade e 
Diversidade? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual?  

 

Oitava.- Pregunta escrita sobre 
os contratos de servizos hoxe en 
día asinados na Concellería de 
Medio Ambiente.  
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Medio 
Ambiente? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
os contratos de servizos hoxe en 
día asinados na Concellería de 
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Movilidad Sostenible. 
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Mobilidade 
Sostíbel? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre 
actuaciones demandadas por 
nuestro Grupo para la plaza del 
mercado de Monte Alto. 
 
- Para cando ten pensado 
acometer as obras necesarias na 
praza do mercado de Monte Alto? 
 
- Segundo aparece no perfil do 
contratante, a ultima entrada ao 
respecto de algunha actuación é a 
referida a «Acta reunión membros 
xurado do concurso de proxectos 
rehabilitación da praza e o 
mercado de Monte Alto para a 
designación de vogais do xurado a 
proposta dos concursantes»; canto 
calcula o Goberno municipal que 
levará o procedemento 
administrativo do que resulte a 
adxudicación de obras e comecen 
estas? 
 
- Ten pensado o Goberno 
municipal realizar algunha 
actuación preventiva mentres non 
se acometa a obra para evitar o 

Mobilidade Sostíbel.  
 
- Cantos contratos plurianuais de 
servizos hai asinados hoxe en día 
pola Concellaría de Mobilidade 
Sostíbel? 
 
- Para que servizos? 
 
- Por canta duración? 
 
- Cando caducan ou rematan? 
 
- Canta é a súa contía en total? 
 
- Canta é a súa contía anual? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre 
actuacións demandadas polo 
noso Grupo para a praza do 
mercado de Monte Alto.  
 
- Para cando ten pensado 
acometer as obras necesarias na 
praza do mercado de Monte Alto? 
 
- Segundo aparece no perfil do 
contratante, a ultima entrada ao 
respecto de algunha actuación é a 
referida a «Acta reunión membros 
xurado do concurso de proxectos 
rehabilitación da praza e o 
mercado de Monte Alto para a 
designación de vogais do xurado 
a proposta dos concursantes»; 
canto calcula o Goberno 
municipal que levará o 
procedemento administrativo do 
que resulte a adxudicación de 
obras e comecen estas? 
 
- Ten pensado o Goberno 
municipal realizar algunha 
actuación preventiva mentres non 
se acometa a obra para evitar o 
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deterioro progresivo da praza? 
 
Décimo primera.- Pregunta 
escrita sobre  contaminación 
lumínica. 
 
- Ten elaborado o Goberno 
municipal algún tipo de avaliación 
xunto con colectivos, expertos e 
particulares da contaminación 
lumínica na cidade producida pola 
iluminación pública tal e como 
solicitou o BNG nun rogo escrito 
rexistrado o 3 de outubro de 
2015? 
 
 
- Que medidas ten adoptado o 
Goberno local para afrontar a 
contaminación lumínica na nosa 
cidade? 
 
- Vai tomar algunha medida o 
Executivo local nos vindeiros 
anos para afrontar a 
contaminación lumínica na nosa 
cidade? 
 
Preguntas escritas del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre las fiestas de Carnaval. 
 
¿A qué se debe que se haya más 
que duplicado la partida de 
publicidad de la fiestas de 
Carnaval de 2017 respecto al año 
anterior? 
 
Segunda.-  Pregunta escrita 
sobre Okupación ilegal 
Comandancia de Obras. 
 

deterioro progresivo da praza?  

 

Décimo primeira.- Pregunta 
escrita sobre  contaminación 
lumínica.  
 
- Ten elaborado o Goberno 
municipal algún tipo de 
avaliación xunto con colectivos, 
expertos e particulares da 
contaminación lumínica na 
cidade producida pola 
iluminación pública tal e como 
solicitou o BNG nun rogo escrito 
rexistrado o 3 de outubro de 
2015? 
 
- Que medidas ten adoptado o 
Goberno local para afrontar a 
contaminación lumínica na nosa 
cidade? 
 
- Vai tomar algunha medida o 
Executivo local nos vindeiros 
anos para afrontar a 
contaminación lumínica na nosa 
cidade? 
 
Preguntas escritas do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
as festas de Entroido. 
 
A que se debe que se haxa máis 
que duplicado a partida de 
publicidade da festas de Entroido 
de 2017 respecto ao ano 
anterior? 
 
Segunda.-  Pregunta escrita 
sobre Okupación ilegal 
Comandancia de Obras. 
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1.- ¿Qué actuaciones ha realizado 
el Gobierno municipal para poner 
fin a la ocupación ilegal del 
edificio de la antigua 
Comandancia de Obras, como 
responsable del mantenimiento y 
custodia de la instalación? 
 
2.- ¿Tiene constancia de que se 
realicen actividades sin licencia 
(obras, actuaciones, venta de 
bebidas, etc…) y ha realizado 
alguna actuación para comprobar 
si estas actividades son legales? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre  
cubierta del Estadio de Riazor. 
  
1.- ¿Quién o qué empresa está 
redactando el anteproyecto de la 
reforma de la cubierta del estadio 
de Riazor? 
 
2.- ¿Cuándo se contrató o se 
encargó la redacción? 
 
3.- ¿Cuál es el importe del 
contrato? 
 
4.- ¿Qué procedimiento de 
contratación se siguió para la 
adjudicación? 
 
5.- ¿Cuántas empresas 
participaron? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre  
Servicios Sociales. 
 
1.- ¿Por qué se redujo en 
determinados momentos durante 
2017 el horario de atención al 
público de las trabajadores 
sociales en Cuatro Caminos? 
 

1.- Que actuacións realizou o 
Goberno municipal para poñer fin 
á ocupación ilegal do edificio da 
antiga Comandancia de Obras, 
como responsable do mantemento 
e custodia da instalación? 
 
 
2.- Ten constancia de que se 
realicen actividades sen licenza 
(obras, actuacións, venda de 
bebidas, etc?) e realizou algunha 
actuación para comprobar se 
estas actividades son legais? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre  
cuberta do Estadio de Riazor. 
  
1.- Quen ou que empresa está a 
redactar o anteproxecto da 
reforma da cuberta do estadio de 
Riazor? 
 
2.- Cando se contratou ou se 
encargou a redacción? 
 
3.- Cal é o importe do contrato? 
 
 
4.- Que procedemento de 
contratación seguiuse para a 
adxudicación? 
  
5.- Cantas empresas 
participaron? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre  
Servizos Sociais. 
 
1.- Por que se reduciu en 
determinados momentos durante 
2017 o horario de atención ao 
público das traballadores sociais 
en Catro Camiños? 
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2.- ¿Cuántos días se produjo esta 
circunstancia? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
Terrazas. 
 
1.- ¿Cuántas solicitudes de 
ocupación de vía pública para 
instalación de terrazas ha recibido 
el Ayuntamiento desde el 1 de 
enero de 2016? 
 
2.- ¿Cuántas se han autorizado y 
cuántas se han denegado? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre  
Plan Especial de la Torre. 
 
1.- ¿Cuánto han pagado de 
indemnizaciones por no 
desarrollar el Plan Especial de la 
Torre de Hércules? 
 
2.- ¿En qué estado de tramitación 
se encuentra este plan? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre el PERI Sardiñeira. 
 
1.- ¿Qué actuaciones han 
realizado en el PERI de Sardiñeira 
para ejecutar los accesos a la 
futura estación intermodal? 
 
2.- ¿Qué partidas tienen previstas 
para el desarrollo de la estación 
intermodal en el Presupuesto 
municipal para 2017 que se 
encuentra en fase de tramitación? 
 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre 
Parque Ofimático. 
 
1.- ¿Qué actuaciones ha realizado 

2.- Cantos días produciuse esta 
circunstancia? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
Terrazas. 
 
1.- Cantas solicitudes de 
ocupación de vía pública para 
instalación de terrazas recibiu o 
Concello desde o 1 de xaneiro de 
2016? 
 
2.- Cantas se autorizaron e cantas 
se denegaron? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre  
Plan Especial da Torre. 
 
1.- Canto pagaron de 
indemnizacións por non 
desenvolver o Plan Especial da 
Torre de Hércules? 
 
2.- En que estado de tramitación 
atópase este plan? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre o 
PERI Sardiñeira. 
 
1.- Que actuacións realizaron no 
PERI de Sardiñeira para executar 
os accesos á futura estación 
intermodal? 
 
2.- Que partidas teñen previstas 
para o desenvolvemento da 
estación intermodal no 
Orzamento municipal para 2017 
que se atopa en fase de 
tramitación? 
 
Oitava.- Pregunta escrita sobre 
Parque Ofimático. 
 
1.- Que actuacións realizou o 
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el Gobierno municipal en el 
planeamiento de desarrollo del 
Parque Ofimático desde julio de 
2015? 
 
2.- ¿Hay alguna aprobación 
formal en cualquiera de sus fases 
de algún documento desde julio 
de 2015? 
 
3.- ¿Cómo  tiene previsto y en qué 
plazos cumplir el acuerdo firmado 
con la asociación de promotores y 
Xestur/IGVS? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
campos fútbol San Pedro de 
Visma. 
 
1.- ¿Qué actuaciones han 
realizado en los últimos doce 
meses para poner en 
funcionamiento los campos de 
fútbol de San Pedro de Visma, 
ejecutados por la Federación 
Gallega de Fútbol? 
 
2.- ¿Por qué no están todavía a 
disposición ciudadana? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre 
Renta Social Municipal. 
 
1.- ¿Cuántas solicitudes de Renta 
Social municipal se han aprobado 
a fecha 1 de marzo de 2017? 
 
2.- ¿Cuál es el importe de cada 
una de las aprobadas? 
 
3.- ¿Cuántas se han pagado? 
 
Décimo primera.- Pregunta 
escrita sobre ceses en el Área de 
Urbanismo. 

Goberno municipal no plan de 
desenvolvemento do Parque 
Ofimático desde xullo de 2015? 
 
 
2.- Hai algunha aprobación 
formal en calquera das súas fases 
dalgún documento desde xullo de 
2015? 
 
3.- Como  ten previsto e en que 
prazos cumprir o acordo asinado 
coa asociación de promotores e 
Xestur/IGVS? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
campos fútbol San Pedro de 
Visma. 
 
1.- Que actuacións realizaron nos 
últimos doce meses para poñer en 
funcionamento os campos de 
fútbol de San Pedro de Visma, 
executados pola Federación 
Galega de Fútbol? 
 
 
2.- Por que non están aínda a 
disposición cidadá? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre 
Renda Social Municipal. 
 
1.- Cantas solicitudes de Renda 
Social municipal aprobáronse a 
data 1 de marzo de 2017? 
 
2.- Cal é o importe de cada unha 
das aprobadas? 
 
3.- Cantas se pagaron? 
 
Décimo primeira.- Pregunta 
escrita sobre cesamentos na área 
de Urbanismo. 
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1.- ¿Cuántos ceses o traslados de 
funcionarios se han producido en 
la concejalía de Rexeneración 
Urbana desde el 13 de junio de 
2016? 
 
2.- ¿Cuántas solicitudes de 
cambio de puesto se han 
presentado? 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pasamos a continuación aos rogos 
orais. Hai dous, do Partido  
Popular. Para o primeiro deles ten 
a palabra o señor Coira. 
 
5º.- Ruegos 
 
Ruegos orales del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 
 
Primero.- Ruego oral a Xulio 
Ferreiro para que responda a 
las peticiones de medios 
materiales realizadas por la 
oposición hace 19 meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias. 
 
Ruego para que el Alcalde 
responda a las peticiones de 
medios materiales de los grupos 
municipales de la oposición, 
formuladas hace más de 19 meses 
por Registro, a pesar de decir que 
creía que ya estaban resultas, a 
pesar de habérselo recordado en 
varias Juntas de Portavoces y en 
varias intervenciones en los 

 
1.- Cantos cesamentos ou 
traslados de funcionarios 
producíronse na concellería de 
Rexeneración Urbana desde o 13 
de xuño de 2016? 
 
2.- Cantas solicitudes de cambio 
de posto presentáronse? 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pasamos a continuación aos 
rogos orais. Hai dous, do Partido  
Popular. Para o primeiro deles 
ten a palabra o señor Coira. 
 
5º.- Rogos 
 
Rogos orais do Grupo Municipal 
do Partido Popular. 
 
Primeiro.- Rogo oral a Xulio 
Ferreiro para que responda ás 
peticións de medios materiais 
realizadas pola oposición hai 19 
meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas. 
 
Rogo para que o Alcalde 
responda as peticións de medios 
materiais dos grupos municipais 
da oposición, formuladas hai 
máis de 19 meses por Rexistro, a 
pesar de dicir que cría que xa 
estaban resultas, a pesar de 
haberllo lembrado en varias 
Xuntas de Portavoces e en varias 
intervencións nos Plenos. A pesar 
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Plenos. A pesar de haber 
presentado 12 ruegos orales en los 
Plenos de noviembre de 2015, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016. Y de enero y 
febrero de 2017. 
 
A las veintiuna horas y 
cincuenta y cinco minutos entra 
en el Salón de Sesiones el señor 
Lorenzo Torres. 
 
A pesar de haberse aprobado dos 
mociones al respecto en los 
Plenos de septiembre de 2015 y de 
enero de 2016, por lo que solo se 
puede interpretar como otro 
intento de obstaculizar  
intencionadamente el trabajo de la 
oposición. Ya que mientras se nos 
niegan los medios materiales, la 
Marea se ha auto adjudicado, al 
menos, 30  teléfonos móviles, 12 
ordenadores portátiles y 12 
tablets, en una clara muestra de 
sectarismo y de falta de espíritu 
democrático. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
O segundo rogo do Partido 
Popular é para a petición da Xunta 
de Galicia relacionada coa Fábrica 
de Tabacos. 
 
Señora Freire. 
 
Segundo.- Ruego oral para que 
Xulio Ferreiro  responda a la 
petición de la Xunta de Galicia 
relacionada con la Fábrica de 
Tabacos. 

de presentar 12 rogos orais nos 
Plenos de novembro de 2015, 
marzo, abril, maio, xuño, xullo, 
setembro, outubro, novembro e 
decembro de 2016. E de xaneiro e 
febreiro de 2017. 
 
 
Ás vinte e unha horas e 
cincuenta e cinco minutos entra 
no Salón de Sesións o señor 
Lorenzo Torres. 
 
A pesar de aprobarse dúas 
mocións respecto diso nos Plenos 
de setembro de 2015 e de xaneiro 
de 2016, polo que só pódese 
interpretar como outro intento de 
obstaculizar  intencionadamente o 
traballo da oposición. Xa que 
mentres se nos negan os medios 
materiais, a Marea hase auto 
adxudicado, polo menos, 30  
teléfonos móbiles, 12 
computadores portátiles e 12 
tablets, nunha clara mostra de 
sectarismo e de falta de espírito 
democrático. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
O segundo rogo do Partido 
Popular é para a petición da 
Xunta de Galicia relacionada coa 
Fábrica de Tabacos. 
 
Señora Freire. 
 
Segundo.- Rogo oral para que 
Xulio Ferreiro responda á 
petición da Xunta de Galicia 
relacionada coa Fábrica de 
Tabacos. 
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Señora Freire Vázquez 
 
Ruego para que el Alcalde 
responda a la petición de la Xunta 
de Galicia en cuanto la  necesidad 
de 30 plazas de aparcamiento 
exterior para servicio de los 
Juzgados, en el antiguo edificio de 
la Fábrica de Tabacos ante la 
proximidad de la finalización de 
las obras como sede judicial. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las veintiuna horas 
y cincuenta y  seis 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.  

 
Señora Freire Vázquez 
 
Rogo para que o Alcalde 
responda á petición da Xunta de 
Galicia en canto a  necesidade de 
30 prazas de aparcadoiro exterior 
para servizo dos Xulgados, no 
antigo edificio da Fábrica de 
Tabacos ante a proximidade da 
finalización das obras como sede 
xudicial. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Ó non haber máis asuntos que 
tratar, e ás vinte e unha hora e 
cincuenta e seis 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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