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SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO PLENO DE 

FECHA DIEZ DE ABRIL DE 

2017 

 

En el Salón de Sesiones de las 

Casas Consistoriales de la ciudad 

de A Coruña, a 10 de abril de 

2017. Bajo la Presidencia del 

Excmo. Señor Alcalde-

Presidente D. Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde y con la 

asistencia de las y 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, D. José 

Manuel Dapena Varela, Dª 

Eudoxia María Neira 

Fernández, D. Fito Ferreiro 

Seoane y Dª Avia Veira 

González, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

 SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO 

CONCELLO PLENO DE DATA  

DEZ DE ABRIL  DE 2017 

 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 

10 de abril de 2017. Baixo a 

presidencia do Excmo. Señor 

Alcalde-Presidente D. Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde e coa 

asistencia das e 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, D. José Manuel Dapena 

Varela, Dª Eudoxia María Neira 

Fernández, D. Fito Ferreiro 

Seoane e Dª Avia Veira 

González, reuniuse, previa 

convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

excelentísimo Concello Pleno, co 

obxecto de realizar sesión 
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circulada, el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno, al objeto de 

celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito 

Secretario General del Pleno, 

don Manuel José Díaz Sánchez, 

hallándose además presente el 

interventor general don Ángel 

David Murado Codesal. 

 

Justifica su ausencia la concejala 

doña Silvia Longueira Castro. 

 

 

Siendo las diecisiete horas y 

nueve minutos, por la Presidencia 

se declara abierta la sesión 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del 

día. 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moi boa tarde a todos e a todas. 

En primeiro lugar as miñas 

desculpas por estes nove minutos 

de atraso. Comezamos xa con esta 

sesión ordinaria do Pleno do 

excelentísimo Concello da Coruña 

saudando a todos os asistentes 

hoxe e membros da Corporación 

municipal, traballadores 

municipais, membros da prensa e 

público asistente.  

Señor Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

extraordinaria 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. 

 

Xustifica a súa ausencia a 

concelleira dona Silvia 

Longueira Castro. 

 

Ás dezasete horas e nove minutos, 

a presidencia declara iniciada a 

sesión e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluidos na orde do día. 

 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi boa tarde a todos e a todas. 

En primeiro lugar as miñas 

desculpas por estes nove minutos 

de atraso. Comezamos xa con esta 

sesión ordinaria do Pleno do 

excelentísimo Concello da 

Coruña saudando a todos os 

asistentes hoxe e membros da 

Corporación municipal, 

traballadores municipais, 

membros da prensa e público 

asistente.  

Señor Secretario 
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Señor secretario general del 

Pleno 

 

I - PARTE RESOLUTIVA.  

 

47.-Aprobación de actas 

 

Aprobación dos borradores das 

actas das seguintes sesións: 

 

-Ordinaria: de doce de decembro 

de dous mil dezaseis. 

 

-Extraordinaria: de vinte e oito de 

decembro de dous mil dezaseis. 

 

-Ordinaria: de nove de xaneiro de 

dous mil dezasete. 

 

-Extraordinaria: de catro de 

febreiro de dous mil dezasete. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Algunha 

cuestión coas actas? Algunha 

modificación? 

Aprobamos entonces as actas. 

Moi ben. Moitas grazas. 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

48.–Comunicado de la Alcaldía 

sobre las nuevas víctimas de la 

violencia de género 

 

Lamentablemente un mes máis 

temos que, en cumprimento da 

moción aprobada o 14 de outubro 

de hai dous anos xa, comezar 

gardando un minuto de silencio 

por cada unha das vítimas da 

violencia machista que faleceron, 

que foron asasinadas durante o 

Señor secretario xeral do     

Pleno 

 

I - PARTE RESOLUTIVA. 

 

47.-Aprobación de actas 

 

Aprobación dos borradores das 

actas das seguintes sesións: 

 

-Ordinaria: de doce de decembro 

de dous mil dezaseis. 

 

-Extraordinaria: de vinte e oito de 

decembro de dous mil dezaseis. 

 

-Ordinaria: de nove de xaneiro de 

dous mil dezasete. 

 

-Extraordinaria: de catro de 

febreiro de dous mil dezasete. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Algunha 

cuestión coas actas? Algunha 

modificación? 

Aprobamos entonces as actas. 

Moi ben. Moitas grazas. 

 

COMUNICACIÓNS DA 

ALCALDÍA 

 

48.-Comunicado da Alcaldía 

sobre as novas vítimas da 

violencia de xénero 

 

Lamentablemente un mes máis 

temos que, en cumprimento da 

moción aprobada o 14 de outubro 

de hai dous anos xa, comezar 

gardando un minuto de silencio 

por cada unha das vítimas da 

violencia machista que faleceron, 

que foron asasinadas durante o 
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pasado mes, é dicir, dende o 

último Pleno ordinario ata hoxe. 

Estas vítimas son: 

 

O 10.3.2017 en Barcelona, unha 

muller de 33 anos. 

 

O 14.3.2017 Ana María, de 

Sevilla, 50 anos. 

 

O 14.3.2017 muller de 91 anos en 

Granada. 

 

O 29.3.2017 unha muller de 42 

anos, Ana Maria Rosado, en 

Campo de Criptana, Ciudad Real, 

así como os seus dous fillos. 

 

O 30.3.2017 en Villafranca de los 

Caballeros, unha muller de 74 

anos. 

 

O 31.3.2017 unha muller de 30 

anos en Telde, Yurena López. 

 

O día  catro de abril do dezasete 

en San Cristóbal de la Laguna 

(Tenerife), unha muller de 44 

anos. 

 

E o día catro, tamén, en Ibiza, 

unha muller asasinada.  

 

Serán, polo tanto, dez os minutos 

de silencio que gardaremos.  

 

Puestos en pie se procede a 

guardar un minuto de silencio 

por cada una de las víctimas de 

la violencia de género. 

 

49.-Comunicado de la Alcaldía 

de condolencia por el 

fallecimiento de Carme Chacón 

 

pasado mes, é dicir, dende o 

último Pleno ordinario ata hoxe. 

Estas vítimas son: 

 

O 10.3.2017 en Barcelona, unha 

muller de 33 anos. 

 

O 14.3.2017 Ana María, de 

Sevilla, 50 anos. 

 

O 14.3.2017 muller de 91 anos en 

Granada. 

 

O 29.3.2017 unha muller de 42 

anos, Ana Maria Rosado, en 

Campo de Criptana, Ciudad Real, 

así como os seus dous fillos. 

 

O 30.3.2017 en Villafranca de los 

Caballeros, unha muller de 74 

anos. 

 

O 31.3.2017 unha muller de 30 

anos en Telde, Yurena López. 

 

O día  catro de abril do dezasete 

en San Cristóbal de la Laguna 

(Tenerife), unha muller de 44 

anos. 

 

E o día catro, tamén, en Ibiza, 

unha muller asasinada.  

 

Serán, polo tanto, dez os minutos 

de silencio que gardaremos. 

 

Postos en pé procédese a gardar 

un minuto de silencio por cada 

unha das vítimas da violencia de 

xénero. 

 

49.-Comunicado da Alcaldía de 

condolencia polo falecemento de 

Carme Chacón 
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Aproveito o feito de estar no uso 

da palabra para amosar o meu 

pesar e entendo que lle toca á 

Corporación Municipal, polo 

falecemento, hoxe coñecido, da 

exministra Chacón e, en 

particular, amosar os azos e 

solidariedade cos compañeiros do 

Grupo Socialista por este 

falecemento. 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

50.-Toma de conocimiento 

 

Asunto: Toma de conocimiento 

del escrito del Grupo Municipal 

Socialista de 7 de marzo y del 

Decreto de 14 de marzo de 2017, 

sobre cambios de miembros de 

Comisiones Informativas del 

Pleno. 

 

Acuerdo 

 

Tomar conocimiento, conforme a 

lo previsto en el artículo 78 c) del 

Reglamento Orgánico Municipal, 

del escrito del Grupo Municipal 

Socialista de siete de marzo y 

Decreto de catorce de marzo de 

2017, sobre cambios de 

representantes de dicho Grupo en 

determinadas Comisiones 

Informativas del Pleno. 

 

 

Seguridad Ciudadana 

 

51.-Distinciones policiales por 

trayectoria profesional ejemplar 

(año 2016)  

 

Asunto: Concesión de la Medalla 

al Mérito Policial, con distintivo 

Aproveito o feito de estar no uso 

da palabra para amosar o meu 

pesar e entendo que lle toca á 

Corporación Municipal, polo 

falecemento, hoxe coñecido, da 

exministra Chacón e, en 

particular, amosar os azos e 

solidariedade cos compañeiros do 

Grupo Socialista por este 

falecemento. 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

50.-Toma de coñecemento 

 

Asunto: Toma de coñecemento do 

escrito do Grupo Municipal 

Socialista de 7 de marzo e do 

Decreto de 14 de marzo de 2017, 

sobre cambios de membros de 

Comisións Informativas do Pleno. 

 

 

Acordo 

 

Tomar coñecemento, conforme ao 

previsto no artigo 78 c) do 

Regulamento Orgánico 

Municipal, do escrito do Grupo 

Municipal Socialista de sete de 

marzo e Decreto de catorce de 

marzo de 2017, sobre cambios de 

representantes do antedito Grupo 

en determinadas Comisións 

Informativas do Pleno. 

 

 

Seguridade Cidadá 

 

51.-Distincións policiais por 

traxectoria profesional exemplar 

(ano 2016) 

 

Asunto: Concesión da Medalla ao 

Mérito Policial, con distintivo 
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azul, a funcionarios de la Policía 

Local. 

 

Este asunto ha sido dictaminado 

por la Comisión de Seguridad, 

con los votos a favor de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular y Marea Atlántica y la 

abstención del Grupo Mixto 

(BNG-AA). Por mayoría se 

acuerda proponer al Pleno 

Municipal, como dictamen, la 

adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

Acuerdo 

 

Primero.-La concesión de la 

medalla al mérito policial con 

distintivo azul a los funcionarios 

de la Policía Local de A Coruña 

que se relacionan: 

 

-Inspector Principal: 

D. José Manuel Rico Rodríguez. 

 

-Inspector: 

D. Jesús López Quintela. 

 

-Policía: 

D. Secundino Freire Rivera. 

 

-Policía: 

D. José Antonio Bello Antón. 

 

-Policía: 

Dª Josefina Fernández Ibias. 

 

Segundo.-La toma de 

conocimiento de la felicitación 

pública referente al año 2016, a 

favor de las siguientes personas, 

todas ellas funcionarios de 

reconocido prestigio y 

pertenecientes a los diferentes 

azul, a funcionarios da Policía 

Local.  
 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Seguridade, cos 

votos a favor dos Grupos 

Municipais do Partido Popular e 

Marea Atlántica e a abstención 

do Grupo Mixto (BNG-AA). Por 

maioría acórdase propoñer ao 

Pleno Municipal, como ditame, a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

 

 

Acordo 

 

Primeiro.-A concesión da medalla 

ao mérito policial con distintivo 

azul aos funcionarios da Policía 

Local da Coruña que se 

relacionan: 

 

-Inspector Principal: 

D. José Manuel Rico Rodríguez. 

 

-Inspector: 

D. Jesús López Quintela. 

 

-Policía: 

D. Secundino Freire Rivera. 

 

-Policía: 

D. José Antonio Bello Antón. 

 

-Policía: 

Dª Josefina Fernández Ibias. 

 

Segundo.-A toma de coñecemento 

da felicitación pública referente 

ao ano 2016, a favor das 

seguintes persoas, todas elas 

funcionarios de recoñecido 

prestixio e pertencentes aos 

diferentes corpos e forzas de 
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cuerpos y fuerzas de seguridad: 

 

D. José Luis Balseiro Vigo, 
Comisario Principal de la Policía 

Nacional, Jefe Provincial. 

 

D. Silverio Blanco Fernández, 
Comisario de la Policía Nacional, 

Jefe de la Unidad adscrita a la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

 

D. Jesús del Río Caamaño, 
Capitán de la Guardia Civil, 

Capitán de Apoyo al sector del 

Tráfico de Galicia. 

 

D. Santiago Pérez Arias, 
Inspector de la Policía Local de A 

Coruña.  

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Efectivamente, o asunto que 

traemos a Pleno, este asunto tres 

da orde do día ten que ver con esta 

concesión da Medalla ao Mérito 

Policial, con distintivo azul, a 

diversos funcionarios da Policía 

Local e non vén ser máis que un 

acto de aplicación do 

Regulamento de honras e 

distincións do Corpo da Policía 

Local no Concello da Coruña que 

aprobamos non hai moito tempo 

neste mesmo salón de plenos. Este 

regulamento establece nos artigos 

un e dous a creación, as 

modalidades e o ámbito obxectivo 

das distincións do Corpo coa 

finalidade de distinguir 

publicamente, entre outros, os 

integrantes do Corpo da Policía 

seguridade: 

 

D. José Luis Balseiro Vigo, 
Comisario Principal da Policía 

Nacional, Xefe Provincial. 

 

D. Silverio Blanco Fernández, 
Comisario da Policía Nacional, 

Xefe da Unidade adscrita á 

Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

D. Jesús del Río Caamaño, 
Capitán da Garda Civil, Capitán 

de Apoio ao sector do Tráfico de 

Galicia. 

 

D. Santiago Pérez Arias, 

Inspector da Policía Local da 

Coruña. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Efectivamente, o asunto que 

traemos a Pleno, este asunto tres 

da orde do día ten que ver con 

esta concesión da Medalla ao 

Mérito Policial, con distintivo 

azul, a diversos funcionarios da 

Policía Local e non vén ser máis 

que un acto de aplicación do 

Regulamento de honras e 

distincións do Corpo da Policía 

Local no Concello da Coruña que 

aprobamos non hai moito tempo 

neste mesmo salón de plenos. Este 

regulamento establece nos artigos 

un e dous a creación, as 

modalidades e o ámbito obxectivo 

das distincións do Corpo coa 

finalidade de distinguir 

publicamente, entre outros, os 

integrantes do Corpo da Policía 
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Local da Coruña, por ter unha 

traxectoria profesional exemplar, 

sostida no tempo. O artigo 16.1.a) 

deste regulamento sinala que a 

medalla da traxectoria profesional 

entregarase anualmente os 

membros da Policía Local, 

calquera que sexa a súa categoría, 

cando se sobresaia con 

notoriedade e perseveranza no 

cumprimento dos seus deberes do 

seu cargo, que constitúa unha 

conduta exemplar e prolongada no 

tempo en favor da dignificación, o 

prestixio e recoñecemento público 

das Policías Locais, así como na 

súa misión de defensa, promoción 

e protección das liberdades 

públicas, sendo requisito 

imprescindible para ser elixible, 

neste apartado, ter un mínimo de 

quince anos de servizo no Corpo 

da Policía Local da Coruña, que 

non consten antecedentes 

desfavorables no seu expediente 

persoal.  

 

 

Para a concesión destas 

distincións créase no citado 

regulamento unha Comisión de 

Distincións, que se reuniu o 

pasado quince de febreiro do ano 

dous mil dezasete e que está 

composta polo Presidente, por 

delegación do alcalde, don Carlos 

García Touriñán, coordinador de 

Seguridade Cidadá, pola secretaria 

do órgano, a xefa de servizo de 

Persoal, así como o intendente 

principal da Policía Local, 

inspector principal da Policía 

Local, un inspector da Policía 

Local, un oficial e catro 

representantes sindicais. 

Local da Coruña, por ter unha 

traxectoria profesional exemplar, 

sostida no tempo. O artigo 16.1.a) 

deste regulamento sinala que a 

medalla da traxectoria 

profesional entregarase 

anualmente os membros da 

Policía Local, calquera que sexa 

a súa categoría, cando se 

sobresaia con notoriedade e 

perseveranza no cumprimento dos 

seus deberes do seu cargo, que 

constitúa unha conduta exemplar 

e prolongada no tempo en favor 

da dignificación, o prestixio e 

recoñecemento público das 

Policías Locais, así como na súa 

misión de defensa, promoción e 

protección das liberdades 

públicas, sendo requisito 

imprescindible para ser elixible, 

neste apartado, ter un mínimo de 

quince anos de servizo no Corpo 

da Policía Local da Coruña, que 

non consten antecedentes 

desfavorables no seu expediente 

persoal.  

 

Para a concesión destas 

distincións créase no citado 

regulamento unha Comisión de 

Distincións, que se reuniu o 

pasado quince de febreiro do ano 

dous mil dezasete e que está 

composta polo Presidente, por 

delegación do alcalde, don Carlos 

García Touriñán, coordinador de 

Seguridade Cidadá, pola 

secretaria do órgano, a xefa de 

servizo de Persoal, así como o 

intendente principal da Policía 

Local, inspector principal da 

Policía Local, un inspector da 

Policía Local, un oficial e catro 

representantes sindicais. 
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O que facemos aquí é traer a 

Pleno a proposta desta Comisión, 

que, a súa vez recolle unha 

proposta feita polos mandos 

policiais e polos policías do Corpo 

e esta proposta é a de elixir ou a 

de conceder a Medalla á 

traxectoria profesional para os 

seguintes funcionarios: dona 

Josefina Fernández Ibias, don 

Secundino Freire Rivera, don José 

Antonio Bello Antón, don José 

Manuel Rico Rodríguez e don 

Jesús López Quintela. 

 

Esta é a proposta que se somete, 

por tanto ao Pleno municipal. 

 

Ademais da citada Comisión, xa 

non é necesaria, segundo o 

regulamento, o refrendo do propio 

Pleno pero si que hai unha 

proposta da propia Comisión de 

felicitación pública  a persoas de 

fóra do Corpo da Policía Local e 

que a propia Comisón propuxo 

nesa mesma reunión  a don José 

Luis Balseiro Vigo, comisario  

Principal da Policía Nacional, don 

Silverio  Blanco Fernández, 

comisario da Policía Nacional, 

xefe da Unidade adscrita á 

Comunidade Autónoma de 

Galicia, don Jesús del Río 

Caamaño, capitán da Guardia 

Civil, do sector de Tráfico en 

Galicia e don Santiago Pérez 

Arias, inspector da Policía Local 

da Coruña.  

 

Son as máximas autoridades 

policiais que hai na cidade e que 

non pertencen ao Corpo da Policía 

Local e entendo que ao ser o 

 

O que facemos aquí é traer a 

Pleno a proposta desta Comisión, 

que, a súa vez recolle unha 

proposta feita polos mandos 

policiais e polos policías do 

Corpo e esta proposta é a de 

elixir ou a de conceder a Medalla 

á traxectoria profesional para os 

seguintes funcionarios: dona 

Josefina Fernández Ibias, don 

Secundino Freire Rivera, don 

José Antonio Bello Antón, don 

José Manuel Rico Rodríguez e 

don Jesús López Quintela. 

 

Esta é a proposta que se somete, 

por tanto ao Pleno municipal. 

 

Ademais da citada Comisión, xa 

non é necesaria, segundo o 

regulamento, o refrendo do 

propio Pleno pero si que hai unha 

proposta da propia Comisión de 

felicitación pública  a persoas de 

fóra do Corpo da Policía Local e 

que a propia Comisón propuxo 

nesa mesma reunión  a don José 

Luis Balseiro Vigo, comisario  

Principal da Policía Nacional, 

don Silverio  Blanco Fernández, 

comisario da Policía Nacional, 

xefe da Unidade adscrita á 

Comunidade Autónoma de 

Galicia, don Jesús del Río 

Caamaño, capitán da Guardia 

Civil, do sector de Tráfico en 

Galicia e don Santiago Pérez 

Arias, inspector da Policía Local 

da Coruña.  

 

Son as máximas autoridades 

policiais que hai na cidade e que 

non pertencen ao Corpo da 

Policía Local e entendo que ao 
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primeiro ano que se conceden 

estas medallas se quixo facer esta 

felicitación pública a persoas que 

levan colaborando durante moitos 

anos coa Policía Local da Coruña.  

 

 

Esta última parte para dar conta e 

a proposta das cinco persoas 

anteriormente sinaladas que si 

pertencen ao Corpo da Policía 

Local da Coruña, deberían ser 

aprobadas por este Pleno. Sin 

máis, ten a palabra dona Avia 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Boa tarde aos membros da 

Corporación, ás persoas que nos 

seguen por streaming e aquí 

tamén no Pleno de xeito 

presencial, o funcionariado que 

nos acompaña e tamén o persoal 

de prensa.  

 

Desde o Grupo Municipal do 

BNG manifestar que nos imos 

abster en consecuencia co que xa 

fixemos co Regulamento que 

citou o alcalde, o Regulamento de 

concesión de méritos á Policía 

Local e lembrar un pouco para as 

persoas que nos seguen os 

motivos que expoñiamos daquela 

para votar abstención tanto na 

aprobación inicial como na final 

do citado regulamento, 

simplemente sinalar que non é que 

teñamos nada en contra, nin 

moitísimo menos, da Policía 

Local e das persoas que fan ese 

traballo pero simplemente 

entendemos que é un 

Regulamento que pretende 

ser o primeiro ano que se 

conceden estas medallas se quixo 

facer esta felicitación pública a 

persoas que levan colaborando 

durante moitos anos coa Policía 

Local da Coruña.  

 

Esta última parte para dar conta 

e a proposta das cinco persoas 

anteriormente sinaladas que si 

pertencen ao Corpo da Policía 

Local da Coruña, deberían ser 

aprobadas por este Pleno. Sin 

máis, ten a palabra dona Avia 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Boa tarde aos membros da 

Corporación, ás persoas que nos 

seguen por streaming e aquí 

tamén no Pleno de xeito 

presencial, o funcionariado que 

nos acompaña e tamén o persoal 

de prensa.  

 

Desde o Grupo Municipal do 

BNG manifestar que nos imos 

abster en consecuencia co que xa 

fixemos co Regulamento que citou 

o alcalde, o Regulamento de 

concesión de méritos á Policía 

Local e lembrar un pouco para as 

persoas que nos seguen os 

motivos que expoñiamos daquela 

para votar abstención tanto na 

aprobación inicial como na final 

do citado regulamento, 

simplemente sinalar que non é 

que teñamos nada en contra, nin 

moitísimo menos, da Policía 

Local e das persoas que fan ese 

traballo pero simplemente 

entendemos que é un 

Regulamento que pretende 
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premiar á Policía Local por 

realizar o seu traballo e á parte, de 

maneira excepcional, porque o 

resto do Corpo Funcionarial do 

Concello da Coruña non ten 

semellantes recoñecementos e 

tampouco outros corpos tamén do 

Concello da Coruña que tamén 

arriscan á súa vida no exercicio do 

seu traballo, polo tanto, ese foi o 

motivo da nosa abstención nos 

Plenos que citei de aprobación 

inicial e de aprobación final e ese 

é o motivo tamén de que nos 

absteñamos hoxe aquí, neste 

punto. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Polo Grupo Socialista, 

señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. En primer 

lugar, en nombre del Grupo 

Municipal Socialista, agradecerle 

sus condolencias hacia nuestro 

grupo por lo que ha sido una 

pérdida inesperada y además muy 

dolorosa para quienes hemos sido 

compañeros de Carme Chacón y 

quienes además, la hemos 

conocido y hemos coincidido en 

distintos momentos de su vida con 

ella. 

 

En relación al tema que nos 

ocupa, efectivamente nosotros 

vamos a votar a favor.  

 

Yo desconozco si quizás sea justo 

o injusto, no quiero entrar en una 

valoración de si es justo o injusto 

premiar á Policía Local por 

realizar o seu traballo e á parte, 

de maneira excepcional, porque o 

resto do Corpo Funcionarial do 

Concello da Coruña non ten 

semellantes recoñecementos e 

tampouco outros corpos tamén do 

Concello da Coruña que tamén 

arriscan á súa vida no exercicio 

do seu traballo, polo tanto, ese foi 

o motivo da nosa abstención nos 

Plenos que citei de aprobación 

inicial e de aprobación final e ese 

é o motivo tamén de que nos 

absteñamos hoxe aquí, neste 

punto. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Polo Grupo Socialista, 

señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señor alcalde. En 

primeiro lugar, en nome do 

Grupo Municipal Socialista, 

agradecerlle as súas condolencias 

cara ao noso grupo polo que foi 

unha perda inesperada e ademais 

moi dolorosa para quen fomos 

compañeiros de Carme Chacón e 

quen ademais, coñecémola e 

coincidimos en distintos 

momentos da súa vida con ela. 

 

 

En relación ao tema que nos 

ocupa, efectivamente nós imos 

votar a favor.  

 

Eu descoñezo se quizais sexa 

xusto ou inxusto, non quero entrar 

nunha valoración de se é xusto ou 
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que no existan otros cuerpos a los 

que sí se les tiene que reconocer el 

mérito, indudablemente si los hay 

seguramente tenemos los 

mecanismos suficientes en nuestro 

ayuntamiento para también 

reconocérselo. Pero es de justicia 

reconocer a estas cinco personas a 

estos cinco policías que van a 

obtener esta medalla al mérito 

policial con distintivo azul que no 

deja de ser un reconocimiento a 

una trayectoria profesional 

impecable en una profesión tantas 

veces mal vista o tantas veces 

criticada, como valiosa a la hora 

de proteger la seguridad de todos 

nosotros, por lo tanto, desde el 

Grupo Municipal Socialista 

reconocer la labor de la Policía 

Local, reconocer también la labor 

de esos cuerpos tanto de la 

Guardia Civil como el Cuerpo 

Nacional de Policía, que en 

muchas ocasiones colaboran con 

lo que es la Policía Local a través 

de las Juntas Locales de 

Seguridad y que, por lo tanto, 

contribuyen a hacer de nuestra 

sociedad un sitio más seguro y de 

manera nominal a estas cinco 

personas que además han sido 

reconocidas por sus propios 

compañeros en unas carreras 

desde luego sin mácula. Por lo 

tanto desde el Grupo Municipal 

Socialista felicitarlos, felicitar a 

sus familias y nada más. Muchas 

gracias. 

 

A las diecisiete horas y treinta 

minutos sale del Salón de 

Sesiones la señora García 

Gómez. 

 

inxusto que non existan outros 

corpos aos que si se lles ten que 

recoñecer o mérito, 

indubidablemente se os hai 

seguramente temos os 

mecanismos suficientes no noso 

concello para tamén recoñecerllo. 

Pero é de xustiza recoñecer a 

estas cinco persoas a estes cinco 

policías que van obter esta 

medalla ao mérito policial con 

distintivo azul que non deixa de 

ser un recoñecemento a unha 

traxectoria profesional impecable 

nunha profesión tantas veces mal 

vista ou tantas veces criticada, 

como valiosa á hora de protexer a 

seguridade de todos nós, por 

tanto, desde o Grupo Municipal 

Socialista recoñecer o labor da 

Policía Local, recoñecer tamén o 

labor deses corpos tanto da 

Garda Civil como o Corpo 

Nacional de Policía, que en 

moitas ocasións colaboran co que 

é a Policía Local a través das 

Xuntas Locais de Seguridade e 

que, por tanto, contribúen a facer 

da nosa sociedade un sitio máis 

seguro e de maneira nominal a 

estas cinco persoas que ademais 

foron recoñecidas polos seus 

propios compañeiros nunhas 

carreiras desde logo sen mácula. 

Por tanto desde o Grupo 

Municipal Socialista felicitalos, 

felicitar ás súas familias e nada 

máis. Moitas grazas. 

 

 

Ás dezasete horas e trinta 

minutos sae do Salón de Sesións 

a señora García Gómez. 
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Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Neira. Polo Grupo Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Buenas tardes a 

todos los aquí presentes y a los 

que nos escuchan por streaming, 

como no, mostrar nuestras 

condolencias, nuestro pésame al 

Grupo Socialista por la pérdida de 

Carme Chacón, ya lo hicimos por 

privado pero bueno, nos gusta 

adherirnos también públicamente. 

 

Y como no puede ser de otra 

manera estamos de acuerdo con la 

propuesta de concesión de 

medallas a la Policía Local y a las 

condecoraciones al resto de 

mandos que se traen hoy al Pleno 

a propuesta de los propios agentes 

en unos casos y de los mandos en 

otros.  

 

A las diecisiete horas y treinta y 

un minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora García 

Gómez. 
 

Damos la enhorabuena a los 

distinguidos por cumplir su labor 

de forma excelente y por 

mantener durante años su 

voluntad de servicio a los 

ciudadanos. Estamos orgullosos 

de la Policía Local aunque, 

tenemos que decirlo, que no 

demasiado de su actual 

responsable que es el propio 

alcalde y que sólo dedica a 

Seguridad Ciudadana menos de 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Neira. Polo Grupo Popular, 

señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Boas tardes a 

todos os aquí presentes e aos que 

nos escoitan por streaming, como 

non, mostrar as nosas 

condolencias, noso pésame ao 

Grupo Socialista pola perda de 

Carme Chacón, xa o fixemos por 

privado pero bo, gústanos 

adherirnos tamén publicamente. 

 

E como non pode ser doutra 

maneira estamos de acordo coa 

proposta de concesión de 

medallas á Policía Local e ás 

condecoracións ao resto de 

mandos que se traen hoxe ao 

Pleno a proposta dos propios 

axentes nuns casos e dos mandos 

noutros.  

 

Ás dezasete horas e trinta e un 

minutos entra no Salón de 

Sesións a señora García Gómez. 

 

 

Damos o parabén aos 

distinguidos por cumprir o seu 

labor de forma excelente e por 

manter durante anos a súa 

vontade de servizo aos cidadáns. 

Estamos orgullosos da Policía 

Local aínda que, temos que dicilo, 

que non demasiado do seu actual 

responsable que é o propio 

alcalde e que só dedica a 

Seguridade Cidadá menos dunha 

hora á semana e que restrinxe os 
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una hora a la semana y que 

restringe los dispositivos  y su 

presencia en la calle para ahorrar 

y porque yo creo que todavía no 

han entendido cuál es la labor de 

la Policía Local y lo digo porque 

la realidad es que la inseguridad 

ciudadana crece, como crecen las 

zonas donde hay problemas con 

las drogas, como crecen las 

ocupaciones ilegales, como crecen 

las peleas desde que se eliminó la 

Policía de Barrio y sobre todo el 

dispositivo de control de ocio 

nocturno. El Grupo Popular le 

exigimos que escuche a los 

vecinos que reclaman que se 

recupere la Policía de Barrio y el 

dispositivo de control de ocio 

nocturno debido a la oleada de 

incidentes, peleas, problemas con 

drogas y a la pasividad de un 

alcalde que, como ya he dicho, le 

dedica a Seguridad Ciudadana sus 

ratos libres porque en estos dos 

años lo único que ha hecho fue 

eliminar la Policía de Barrio, 

suprimir el dispositivo especial en 

zonas de ocio nocturno, que antes 

funcionaba todos los fines de 

semana y ahora son, según nos 

dijo la última Comisión de 

Seguridad Ciudadana, dos días al 

mes de manera aleatoria y que 

declaró desierto el concurso de 

ideas para construir el nuevo 

Cuartel. Creemos que lo que está 

haciendo es realmente dejadez de 

funciones. La Coruña necesita un 

concejal de Seguridad a tiempo 

completo y no uno que le dedique 

una hora a la semana. Los vecinos 

de Pescadería, del Orzán, de la 

Ciudad Vieja y de los Cantones 

protestan por la supresión del 

dispositivos  e a súa presenza na 

rúa para aforrar e porque eu creo 

que aínda non entenderon cal é o 

labor da Policía Local e dígoo 

porque a realidade é que a 

inseguridade cidadá crece, como 

crecen as zonas onde hai 

problemas coas drogas, como 

crecen as ocupacións ilegais, 

como crecen as pelexas desde que 

se eliminou a Policía de Barrio e 

sobre todo o dispositivo de 

control de lecer nocturno. O 

Grupo Popular esixímoslle que 

escoite aos veciños que reclaman 

que se recupere a Policía de 

Barrio e o dispositivo de control 

de lecer nocturno debido á onda 

de incidentes, pelexas, problemas 

con drogas e á pasividade dun 

alcalde que, como xa dixen, 

dedícalle a Seguridade Cidadá os 

seus intres libres porque nestes 

dous anos o único que fixo foi 

eliminar a Policía de Barrio, 

suprimir o dispositivo especial en 

zonas de lecer nocturno, que 

antes funcionaba todos os fins de 

semana e agora son, segundo nos 

dixo a última Comisión de 

Seguridade Cidadá, dous días ao 

mes de maneira aleatoria e que 

declarou deserto o concurso de 

ideas para construír o novo 

Cuartel. Cremos que o que está a 

facer é realmente deixamento de 

funcións. A Coruña necesita un 

concelleiro de Seguridade a 

tempo completo e non un que lle 

dedique unha hora á semana. Os 

veciños de Pescadería, do Orzán, 

da Cidade Vella e dos Cantóns 

protestan pola supresión do 

dispositivo especial de control de 

lecer nocturno, que realizaba un 
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dispositivo especial de control de 

ocio nocturno, que realizaba una 

labor preventiva en estas zonas de 

jueves a sábado y desde cuya 

desaparición han aumentado los 

incidentes. Un dispositivo que 

estaba formado por entre cinco y 

ocho policías locales, todos los 

jueves y sábados de once de la 

noche a seis y media de la 

mañana, apoyados por dos coches 

patrulla y por una pareja de 

policías locales de paisano, 

realizando más de mil trescientas 

actuaciones anuales relacionadas 

con el control de estacionamientos 

indebidos, infracciones de las 

normas de seguridad ciudadana, 

incumplimientos de las 

ordenanzas municipales, 

reduciéndose de manera 

significativa las peleas nocturnas 

que ahora han vuelto. Esta ruta 

comenzaba invariablemente en los 

jardines de Méndez Núñez a 

donde acuden docenas de jóvenes 

cada noche para celebrar el 

botellón, continuaba en el Parrote, 

Ciudad Vieja y las calles 

peatonales del centro como la 

Calle Real y finalizaba en el 

Orzán, donde se concentra el ocio 

nocturno los fines de semana.  

 

Bueno, no me voy a extender más 

y simplemente exigir que 

recuperen estas medidas. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Pois 

efectivamente este recoñecemento 

poderíamos discutir se é xusto ou 

non é xusto que so a Policía Local 

labor preventivo nestas zonas de 

xoves a sábado e desde cuxa 

desaparición aumentaron os 

incidentes. Un dispositivo que 

estaba formado por entre cinco e 

oito policías locais, todos os 

xoves e sábados de once da noite 

a seis e media da mañá, apoiados 

por dous coches patrulla e por 

unha parella de policías locais de 

paisano, realizando máis de mil 

trescentas actuacións anuais 

relacionadas co control de 

estacionamentos indebidos, 

infraccións das normas de 

seguridade cidadá, 

incumprimentos das ordenanzas 

municipais, reducíndose de 

maneira significativa as pelexas 

nocturnas que agora volveron. 

Esta ruta comezaba 

invariablemente nos xardíns de 

Méndez Núñez onde acoden 

ducias de mozos cada noite para 

celebrar o botellón, continuaba 

no Parrote, Cidade Vella e as 

rúas peonís do centro como a rúa 

Real e finalizaba no Orzán, onde 

se concentra o lecer nocturno os 

fins de semana.  

 

 

 

 

Bo, non me vou a estender máis e 

simplemente esixir que recuperen 

estas medidas. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Pois 

efectivamente este recoñecemento 

poderiamos discutir se é xusto ou 

non é xusto que so a Policía Local 
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teña recoñecementos deste tipo. O 

certo é que son tradicións dos 

Corpos Policiais e cada corpo ten 

as súas propias idiosincrasias e 

esta foi unha demanda altamente 

traída, alongada no tempo de 

todos os sindicatos que están 

representando aos Policías Locais. 

Por outro lado, é unha proposta 

que sae da propia Policía. Son os 

propios mandos e os propios 

números da Policía Local os que 

fan a proposta e aquí o que fai o 

goberno municipal é simplemente 

recoller esa proposta e traela. Non 

hai ningunha intervención, por así 

dicilo, política, nisto e ningún tipo 

de arbitrariedade. Por tanto, 

felicitar, efectivamente, como 

fixeron o resto dos compañeiros e 

compañeiras aos galardoados, isto 

se une a outra serie de 

recoñecementos que, 

efectivamente, tamén se dan nos 

corpos policiais e non outros 

como as medallas que se entregan 

cada x anos pola permanencia e 

así mesmo esta comisión tamén 

concedeu as medallas á 

permanencia no servizo á axentes 

que cumpriron corenta anos, que 

cumpriron trinta anos, distintas 

condecoracións que, xa digo, 

forman parte da idiosincrasia e eu 

creo que ten sentido na Policía 

Local e noutros corpos haberá que 

buscar. Por tanto, repito, as miñas 

felicitacións. Lamentablemente 

sempre hai quen se empeña en 

empañar un momento como este, 

de felicitación para sacar temas 

que non están na orde do día e que 

ademais, non se corresponden 

totalmente coa verdade. O alcalde 

da Coruña non dedica a ratos 

teña recoñecementos deste tipo. O 

certo é que son tradicións dos 

Corpos Policiais e cada corpo ten 

as súas propias idiosincrasias e 

esta foi unha demanda altamente 

traída, alongada no tempo de 

todos os sindicatos que están 

representando aos Policías 

Locais. Por outro lado, é unha 

proposta que sae da propia 

Policía. Son os propios mandos e 

os propios números da Policía 

Local os que fan a proposta e 

aquí o que fai o goberno 

municipal é simplemente recoller 

esa proposta e traela. Non hai 

ningunha intervención, por así 

dicilo, política, nisto e ningún tipo 

de arbitrariedade. Por tanto, 

felicitar, efectivamente, como 

fixeron o resto dos compañeiros e 

compañeiras aos galardoados, 

isto se une a outra serie de 

recoñecementos que, 

efectivamente, tamén se dan nos 

corpos policiais e non outros 

como as medallas que se entregan 

cada x anos pola permanencia e 

así mesmo esta comisión tamén 

concedeu as medallas á 

permanencia no servizo á axentes 

que cumpriron corenta anos, que 

cumpriron trinta anos, distintas 

condecoracións que, xa digo, 

forman parte da idiosincrasia e 

eu creo que ten sentido na Policía 

Local e noutros corpos haberá 

que buscar. Por tanto, repito, as 

miñas felicitacións. 

Lamentablemente sempre hai 

quen se empeña en empañar un 

momento como este, de 

felicitación para sacar temas que 

non están na orde do día e que 

ademais, non se corresponden 
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libres a seguridade cidadá. O 

alcalde da Coruña dedica a 

seguridade cidadá e ao resto dos 

asuntos a vinte e catro horas do 

día dos sete días da semana. 

Lamentablemente ou grazas a 

quen sexa, un é alcalde as vinte e 

catro horas do día e non se 

descansa nisto. Por tanto, hai esa 

dedicación permanente. Supoño 

que está moi preocupada, señora 

Gallego, desde que se deu conta a 

semana pasada ou hai quince días 

de que o dispositivo de ocio 

nocturno cambiara e de repente 

foi cando empezou a descubrir 

todos eses incidentes que debían 

levar anos ou meses sucedéndose 

pero dos que non foi consciente 

ata que se dixo a semana pasada 

ou hai quince días, que cambiara a 

configuración do dispositivo de 

ocio nocturno. Non se suprimiu. 

Cambiou a configuración, co cal 

de repente nesta semana supoño 

que lle empezarían a xurdir todos 

eses incidentes dos que non se 

percatou durante o último ano e 

pico. Ben. Efectivamente eu 

entendo que o Partido Popular 

teña esa visión meramente 

represiva do que é a Policía Local 

e só lle importe ese tipo de 

actuacións e que non poda ver que 

hai modelos policiais diferentes e 

modelos policiais exitosos noutros 

lugares, como agora mesmo está 

sendo na Coruña. Polo Axente 

Tutor, por exemplo, cada día son 

máis os colexios que solicitan 

incorporarse ao Axente Tutor, e 

eses son recursos tamén policiais 

e recursos que están facendo 

servizo á comunidade, aos rapaces 

e ás rapazas e á comunidade 

totalmente coa verdade. O alcalde 

da Coruña non dedica a ratos 

libres a seguridade cidadá. O 

alcalde da Coruña dedica a 

seguridade cidadá e ao resto dos 

asuntos a vinte e catro horas do 

día dos sete días da semana. 

Lamentablemente ou grazas a 

quen sexa, un é alcalde as vinte e 

catro horas do día e non se 

descansa nisto. Por tanto, hai esa 

dedicación permanente. Supoño 

que está moi preocupada, señora 

Gallego, desde que se deu conta a 

semana pasada ou hai quince días 

de que o dispositivo de ocio 

nocturno cambiara e de repente 

foi cando empezou a descubrir 

todos eses incidentes que debían 

levar anos ou meses sucedéndose 

pero dos que non foi consciente 

ata que se dixo a semana pasada 

ou hai quince días, que cambiara 

a configuración do dispositivo de 

ocio nocturno. Non se suprimiu. 

Cambiou a configuración, co cal 

de repente nesta semana supoño 

que lle empezarían a xurdir todos 

eses incidentes dos que non se 

percatou durante o último ano e 

pico. Ben. Efectivamente eu 

entendo que o Partido Popular 

teña esa visión meramente 

represiva do que é a Policía Local 

e só lle importe ese tipo de 

actuacións e que non poida ver 

que hai modelos policiais 

diferentes e modelos policiais 

exitosos noutros lugares, como 

agora mesmo está sendo na 

Coruña. Polo Axente Tutor, por 

exemplo, cada día son máis os 

colexios que solicitan 

incorporarse ao Axente Tutor, e 

eses son recursos tamén policiais 
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escolar. Podemos falar da Patrulla 

Verde, que tamén se está 

encargando de cousas como desde 

os verquidos ilegais, desde a 

convivencia entre animais e 

persoas nos parques e de controlar 

tamén a normativa municipal en 

materia de residuos, por exemplo. 

Ou poderíamos falar da 

mobilidade, como hai axentes da 

Policía Local que están 

especialmente coidadosos en 

problemas como a dobre fila, 

como aparcar en pasos de cebra, 

cuestións que, efectivamente, non 

teñen que ver cunha visión da 

seguridade, xa digo, represiva e 

que só se entende desde o punto 

de vista da delicuencia. Por outro 

lado, cuestión na que colabora 

unha e outra vez a Policía Local 

pero que non é competencia do 

goberno municipal, a seguridade 

cidadá é competencia do goberno 

de España. Eu aínda estou 

agardando que algún día o Partido 

Popular diga o que dixemos aquí 

neste Pleno todos os demais que é 

pedirlle ao goberno de España que 

non deixe á Coruña sen policías 

nacionais e faga cumprimento das 

súas funcións pero, en todo caso, 

supoño que non se pode nunca 

darlle un tirón de orellas aos 

compañeiros de partido, en todo 

caso, esta é a Policía Local que 

creo que queremos construír, a 

Policía Local do PIPE, do Axente 

Tutor, da Patrulla Verde a Policía 

Local que sen necesidade de 

alharacas nin de decir que hai 

grandes dispositivos vai 

encamiñando problemas tamén de 

ocio nocturno como pode ser o 

botellón ou outros. Co cal, creo 

e recursos que están facendo 

servizo á comunidade, aos 

rapaces e ás rapazas e á 

comunidade escolar. Podemos 

falar da Patrulla Verde, que 

tamén se está encargando de 

cousas como desde os verquidos 

ilegais, desde a convivencia entre 

animais e persoas nos parques e 

de controlar tamén a normativa 

municipal en materia de residuos, 

por exemplo. Ou poderiamos 

falar da mobilidade, como hai 

axentes da Policía Local que 

están especialmente coidadosos 

en problemas como a dobre fila, 

como aparcar en pasos de cebra, 

cuestións que, efectivamente, non 

teñen que ver cunha visión da 

seguridade, xa digo, represiva e 

que só se entende desde o punto 

de vista da delicuencia. Por outro 

lado, cuestión na que colabora 

unha e outra vez a Policía Local 

pero que non é competencia do 

goberno municipal, a seguridade 

cidadá é competencia do goberno 

de España. Eu aínda estou 

agardando que algún día o 

Partido Popular diga o que 

dixemos aquí neste Pleno todos os 

demais que é pedirlle ao goberno 

de España que non deixe á 

Coruña sen policías nacionais e 

faga cumprimento das súas 

funcións pero, en todo caso, 

supoño que non se pode nunca 

darlle un tirón de orellas aos 

compañeiros de partido, en todo 

caso, esta é a Policía Local que 

creo que queremos construír, a 

Policía Local do PIPE, do Axente 

Tutor, da Patrulla Verde a Policía 

Local que sen necesidade de 

alharacas nin de decir que hai 
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que o que cumpría hoxe e así o 

fago é facer este recoñecemento, 

aos Policías Locais condecorados 

e creo que seguir camiñando por 

esa senda que é querer facer da 

Policía Local da Coruña un corpo 

como me consta que é, apreciado 

polos veciños e as veciñas e que 

sexa mirado con ese cariño polos 

seus concidadáns. Mais nada. 

Agora os voceiros poden utilizar a 

segunda quenda de intervencións 

se o desexan. Señora Veira, 

Señora Neira, Señora Gallego. 

 

 

 

 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, es que el tema no es que 

no esté en el orden del día, está 

relacionado con el orden del día, 

entre otras cuestiones, es escaso 

porque si no llega a ser por estas 

medallas y por que han subido el 

IBI al Puerto, hoy no tendríamos 

ni Pleno y de hecho ya lo han 

cambiado ajustándonos a la 

agenda de Salvador Rueda porque 

el Pleno tocaba la semana pasada.  

 

Destacar que el programa Tutor y 

la Patrulla  Verde ya estaban con 

nosotros y que llevamos tiempo 

advirtiendo de que no existe ni la 

Policía de Barrio ni el dispositivo 

de ocio nocturno, que no es una 

actividad represiva, por eso digo 

que es que no entendió bien la 

función todavía de la Policía 

Local. Es preventiva, no 

represiva. Preventiva. Que cambia 

grandes dispositivos vai 

encamiñando problemas tamén de 

ocio nocturno como pode ser o 

botellón ou outros. Co cal, creo 

que o que cumpría hoxe e así o 

fago é facer este recoñecemento, 

aos Policías Locais condecorados 

e creo que seguir camiñando por 

esa senda que é querer facer da 

Policía Local da Coruña un corpo 

como me consta que é, apreciado 

polos veciños e as veciñas e que 

sexa mirado con ese cariño polos 

seus concidadáns. Mais nada. 

Agora os voceiros poden utilizar 

a segunda quenda de 

intervencións se o desexan. 

Señora Veira, Señora Neira, 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bo, é que o tema non é que non 

estea na orde do día, está 

relacionado coa orde do día, 

entre outras cuestións, é escaso 

porque se non chega a ser por 

estas medallas e por que subiron 

o IBI ao Porto, hoxe non teriamos 

nin Pleno e de feito xa o 

cambiaron axustándonos á 

axenda de Salvador Rueda porque 

o Pleno tocaba a semana pasada.  

 

Destacar que o programa Tutor e 

a Patrulla  Verde xa estaban 

connosco e que levamos tempo 

advertindo de que non existe nin a 

Policía de Barrio nin o 

dispositivo de lecer nocturno, que 

non é unha actividade represiva, 

por iso digo que é que non 

entendeu ben a función aínda da 

Policía Local. É preventiva, non 

represiva. Preventiva. Que 
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bastante el cuento. El dispositivo 

cambió la configuración. No, no. 

Es que están ahorrando para no 

pagar horas extras, y eso, además 

lo sabe todo el Ayuntamiento y lo 

que nos han dicho el otro día que 

ya lo dijo Touriñán alguna vez 

más, que no es porque no quieran 

los Policías y es porque les han 

cortado. No hay dispositivo de 

ocio nocturno porque les han 

cortado y eso es así y entonces 

ahora es dos días aleatoriamente 

al mes, cuando antes era todos los 

fines de semana, porque un chaval 

de dieciséis años, menor de edad, 

a lo mejor si la Policía se está 

dando una vuelta por allí, pues a 

lo mejor no se le ocurre beber y 

como saben que no pasa nada, 

bueno pues y los destrozos que ha 

habido en Méndez Núñez y 

cantidad de cosas y le paso a leer 

actividades que se dan aquí detrás, 

en el entorno del Palacio de María 

Pita porque nos hemos reunido 

con los vecinos y llevamos meses 

diciéndolo: consumo de drogas y 

alcohol en los jardines, dejar 

jeringuillas y papel de aluminio 

después de haberse drogado en las 

zonas perfectamente accesibles a 

vecinos y a los niños que juegan 

en la zona, dejar desperdicios de 

envoltorios de alimentos y 

envases de alcohol, incluidos de 

cristal, peleas multitudinarias 

organizadas por redes sociales, 

dejar restos del botellón en la vía 

pública, emisión de música con 

amplificación en la vía pública, 

numerosas pintadas en mobiliario 

y fachadas en las edificaciones, 

obstruir la entrada y salida de los 

portales, entrada reiterada en las 

cambia bastante o conto. O 

dispositivo cambiou a 

configuración. Non, non. É que 

están a aforrar para non pagar 

horas extras, e iso, ademais sábeo 

todo o Concello e o que nos 

dixeron o outro día que xa o dixo 

Touriñán algunha vez máis, que 

non é porque non queiran os 

Policías e é porque lles cortaron. 

Non hai dispositivo de lecer 

nocturno porque lles cortaron e 

iso é así e entón agora é dous días 

aleatoriamente ao mes, cando 

antes era todos os fins de semana, 

porque un rapaz de dezaseis anos, 

menor de idade, se cadra se a 

Policía está a darse unha volta 

por alí, pois se cadra non se lle 

ocorre beber e como saben que 

non pasa nada, bo pois e as 

desfeitas que houbo en Méndez 

Núñez e cantidade de cousas e 

pásolle a ler actividades que se 

dan aquí detrás, na contorna do 

Palacio de María Pita porque nos 

reunimos cos veciños e levamos 

meses dicíndoo: consumo de 

drogas e alcol nos xardíns, deixar 

xiringas e papel de aluminio 

despois de terse drogado nas 

zonas perfectamente accesibles a 

veciños e aos nenos que xogan na 

zona, deixar desperdicios de 

envoltorios de alimentos e 

envases de alcol, incluídos de 

cristal, pelexas multitudinarias 

organizadas por redes sociais, 

deixar restos do botellón na vía 

pública, emisión de música con 

amplificación na vía pública, 

numerosas pintadas en mobiliario 

e fachadas nas edificacións, 

obstruír a entrada e saída dos 

portais, entrada reiterada nas 
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edificaciones, constantes 

desperfectos en el ascensor de la 

calle Troncoso e impedimento de 

su uso normal, insultos y 

amenazas constantes a los 

vecinos, molestias constantes y 

desperfectos a los hosteleros de la 

calle Troncoso, etc, denuncias que 

hacen a la Policía Local, 

denuncias en la web, hasta hoy no 

se ha realizado ninguna actuación 

y todo tiene las consecuencias que 

tiene y viene provocado por lo que 

viene porque, bueno, esa es la 

realidad de este ayuntamiento en 

este momento. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Escoitándoa a vostede, 

señora Gallego, un non sabe se é 

alcalde da Coruña ou alcalde do 

Bronx. Pero, en todo caso, 

silencio, por favor. 

 

En todo caso, efectivamente, aquí, 

non se suprimiu a Policía de 

barrio, eu entendo que vostede ten 

interese en repetir unha e outra 

vez as mesmas cuestións pero non 

por iso van ser certas porque 

vostede as repita moito nin se 

suprimiu a Policía de barrio, nin 

deixou de haber policías pola 

noite na Coruña os fins de 

semana. Hai unha configuración 

diferente, cremos que menos, 

seguramente, publicitaria pero 

igual de efectiva porque se están 

facendo as mesmas funcións que 

se facían antes, se controla o 

peche dos locais, se controlan as 

cuestións de convivencia e 

efectivamente nunha cidade de 

douscentos cincuenta mil 

edificacións, constantes danos no 

ascensor da rúa Troncoso e 

impedimento do seu uso normal, 

insultos e ameazas constantes aos 

veciños, molestias constantes e 

danos aos hostaleiros da rúa 

Troncoso, etc, denuncias que fan 

á Policía Local, denuncias na 

web, ata hoxe non se realizou 

ningunha actuación e todo ten as 

consecuencias que ten e vén 

provocado polo que vén porque, 

bo, esa é a realidade deste 

concello neste momento. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Escoitándoa a vostede, 

señora Gallego, un non sabe se é 

alcalde da Coruña ou alcalde do 

Bronx. Pero, en todo caso, 

silencio, por favor. 

 

En todo caso, efectivamente, aquí, 

non se suprimiu a Policía de 

barrio, eu entendo que vostede ten 

interese en repetir unha e outra 

vez as mesmas cuestións pero non 

por iso van ser certas porque 

vostede as repita moito nin se 

suprimiu a Policía de barrio, nin 

deixou de haber policías pola 

noite na Coruña os fins de 

semana. Hai unha configuración 

diferente, cremos que menos, 

seguramente, publicitaria pero 

igual de efectiva porque se están 

facendo as mesmas funcións que 

se facían antes, se controla o 

peche dos locais, se controlan as 

cuestións de convivencia e 

efectivamente nunha cidade de 

douscentos cincuenta mil 
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habitantes, incidentes como ese, 

supoño que se imos os rexistros da 

SYR durante o seu mandato 

teremos centos como eses porque 

é normal nunha cidade de 

douscentos cincuenta mil 

habitantes, que, desde logo, onde 

a seguridade está lonxe de estar 

desmadrada e creo que as 

estatísticas é o que nos din, non as 

nosas, senón as do Corpo 

Nacional de Policía, que esta é 

seguramente unha das cidades 

máis tranquilas de Europa. Non 

me vou alongar moito máis. En 

todo caso, se tan preocupada está 

pola seguridade cidadá, en vez de 

pedirlle á Policía Local da Coruña 

que supla a ineficiencia das 

administracións que vostedes 

gobernan, o que debería é dirixirse 

ao Delegado do Goberno e ao 

Ministro de Interior e dicirlle que 

supla todas as baixas que existan 

na Policía Nacional na nosa 

cidade, que explique por que hai 

noites na cidade da Coruña que os 

únicos coches que patrullan son os 

da Policía Local e que a Policía 

Nacional está ausente. Esa, a 

Policía Nacional, é a encarga da 

seguridade cidadá, non faga unha 

vez máis como fixeron nalgún 

programa de radio, intentar 

meterlle máis presión os nosos 

axentes de policía pedíndolles que 

fagan o que non fan ou que non 

están obrigados a facer, e facendo, 

ademais, crítica pública das súas 

funcións. Afortunadamente temos 

uns axentes da Policía Local 

comprometidos, uns axentes da 

Policía Local que cumpren co seu 

traballo e non so iso senón que 

ademáis suplen a ineficacia das 

habitantes, incidentes como ese, 

supoño que se imos os rexistros 

da SYR durante o seu mandato 

teremos centos como eses porque 

é normal nunha cidade de 

douscentos cincuenta mil 

habitantes, que, desde logo, onde 

a seguridade está lonxe de estar 

desmadrada e creo que as 

estatísticas é o que nos din, non 

as nosas, senón as do Corpo 

Nacional de Policía, que esta é 

seguramente unha das cidades 

máis tranquilas de Europa. Non 

me vou alongar moito máis. En 

todo caso, se tan preocupada está 

pola seguridade cidadá, en vez de 

pedirlle á Policía Local da 

Coruña que supla a ineficiencia 

das administracións que vostedes 

gobernan, o que debería é 

dirixirse ao Delegado do Goberno 

e ao Ministro de Interior e dicirlle 

que supla todas as baixas que 

existan na Policía Nacional na 

nosa cidade, que explique por que 

hai noites na cidade da Coruña 

que os únicos coches que 

patrullan son os da Policía Local 

e que a Policía Nacional está 

ausente. Esa, a Policía Nacional, 

é a encarga da seguridade 

cidadá, non faga unha vez máis 

como fixeron nalgún programa de 

radio, intentar meterlle máis 

presión os nosos axentes de 

policía pedíndolles que fagan o 

que non fan ou que non están 

obrigados a facer, e facendo, 

ademáis, crítica pública das súas 

funcións. Afortunadamente temos 

uns axentes da Policía Local 

comprometidos, uns axentes da 

Policía Local que cumpren co seu 

traballo e non so iso senón que 
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administracións que vostedes 

gobernan facéndose cargo da 

seguridade cidadá cando a 

seguridade cidadá é competencia 

da Administración Central do 

Estado. Por outro lado eu estou 

bastante tranquilo e bastante 

contento vivindo nunha cidade 

onde a xente se senta nos bancos 

das rúas a falar. Máis nada. 

Pasamos á votación.  

 

 

Votación del 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). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado o asunto. 

 

Acuerdo 

 

Primero.-La concesión de la 

ademáis suplen a ineficacia das 

administracións que vostedes 

gobernan facéndose cargo da 

seguridade cidadá cando a 

seguridade cidadá é competencia 

da Administración Central do 

Estado. Por outro lado eu estou 

bastante tranquilo e bastante 

contento vivindo nunha cidade 

onde a xente se senta nos bancos 

das rúas a falar. Máis nada. 

Pasamos á votación.  

 

Votación do 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). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado o asunto. 

 

Acordo 

 

Primeiro.-A concesión da medalla 
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medalla al mérito policial con 

distintivo azul a los funcionarios 

de la Policía Local de A Coruña 

que se relacionan: 

 

-Inspector Principal: 

D. José Manuel Rico Rodríguez. 

 

-Inspector: 

D. Jesús López Quintela. 

 

-Policía: 

D. Secundino Freire Rivera. 

 

-Policía: 

D. José Antonio Bello Antón. 

 

-Policía: 

Dª Josefina Fernández Ibias. 

 

Segundo.-La toma de 

conocimiento de la felicitación 

pública referente al año 2016, a 

favor de las siguientes personas, 

todas ellas funcionarios de 

reconocido prestigio y 

pertenecientes a los diferentes 

cuerpos y fuerzas de seguridad: 

 

D. José Luis Balseiro Vigo, 
Comisario Principal de la Policía 

Nacional, Jefe Provincial. 

 

D. Silverio Blanco Fernández, 
Comisario de la Policía Nacional, 

Jefe de la Unidad adscrita a la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

 

D. Jesús del Río Caamaño, 
Capitán de la Guardia Civil, 

Capitán de Apoyo al sector del 

Tráfico de Galicia. 

 

D. Santiago Pérez Arias, 

ao mérito policial con distintivo 

azul aos funcionarios da Policía 

Local da Coruña que se 

relacionan: 

 

-Inspector Principal: 

D. José Manuel Rico Rodríguez. 

 

-Inspector: 

D. Jesús López Quintela. 

 

-Policía: 

D. Secundino Freire Rivera. 

 

-Policía: 

D. José Antonio Bello Antón. 

 

-Policía: 

Dª Josefina Fernández Ibias. 

 

Segundo.-A toma de coñecemento 

da felicitación pública referente 

ao ano 2016, a favor das 

seguintes persoas, todas elas 

funcionarios de recoñecido 

prestixio e pertencentes aos 

diferentes corpos e forzas de 

seguridade: 

 

D. José Luis Balseiro Vigo, 
Comisario Principal da Policía 

Nacional, Xefe Provincial. 

 

D. Silverio Blanco Fernández, 
Comisario da Policía Nacional, 

Xefe da Unidade adscrita á 

Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

D. Jesús del Río Caamaño, 
Capitán da Garda Civil, Capitán 

de Apoio ao sector do Tráfico de 

Galicia. 

 

D. Santiago Pérez Arias, 
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Inspector de la Policía Local de A 

Coruña. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Tesorería 

 

52.-Toma de conocimiento 

 

Asunto: Toma de conocimiento 

de la aprobación de las 

liquidaciones del Presupuesto del 

Ayuntamiento, IMCE, Consorcio 

de Turismo y Congresos, 

Consorcio para la Promoción de la 

Música, Fundación EMALCSA y 

de la Fundación Luis Seoane, 

correspondientes al ejercicio 

2016, así como del Informe sobre 

estabilidad presupuestaria. 

 

Acuerdo 

 

Tomar conocimiento de la 

aprobación de las liquidaciones 

del Presupuesto del 

Ayuntamiento, del Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE), del Consorcio de 

Turismo y Congresos, del 

Consorcio para la Promoción de la 

Música, de la Fundación 

EMALCSA y de la Fundación 

Luis Seoane, correspondientes al 

ejercicio 2016, así como del 

Informe de fecha 24/03/2017 

sobre estabilidad presupuestaria a 

la liquidación del grupo 

institucional del Ayuntamiento de 

A Coruña del mismo ejercicio. 

 

 

 

 

Inspector da Policía Local da 

Coruña. 

 

ÁREA DE FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Tesourería 

 

52.-Toma de coñecemento 

 

Asunto: Toma de coñecemento da 

aprobación das liquidacións do 

Orzamento do Concello, IMCE, 

Consorcio de Turismo e 

Congresos, Consorcio para a 

Promoción da Música, Fundación 

EMALCSA e da Fundación  Luis 

Seoane, correspondentes ao 

exercicio 2016, así como do 

Informe sobre estabilidade 

orzamentaria. 

 

Acordo 

 

Tomar coñecemento da 

aprobación das liquidacións do 

Orzamento do Concello, do 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE), do 

Consorcio de Turismo e 

Congresos, do Consorcio para a 

Promoción da Música, da 

Fundación EMALCSA e da 

Fundación Luis Seoane, 

correspondentes ao exercicio 

2016, así como do Informe de 

data 24/03/2017 sobre 

estabilidade orzamentaria á 

liquidación do grupo institucional 

do Concello da Coruña do mesmo 

exercicio. 
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Dirección de Área 

 

53.-Toma de conocimiento 

 

Asunto: Toma de conocimiento 

del informe trimestral emitido por 

la Intervención General relativo a 

la ejecución del Plan de Ajuste, 

referido al cuarto trimestre de 

2016. 

 

Acuerdo 

 

Toma de conocimiento del 

Informe trimestral emitido por la 

Intervención General, relativo a la 

ejecución del Plan de Ajuste, 

referido al cuarto trimestre de 

2016. 

 

Incidencia: se establece el 

tratamiento conjunto de los 

asuntos 6 y 7 referenciados en el 

Orden del Día, relativos a las 

declaraciones de especial interés 

de conformidad con el artículo 

5.9 de la Ordenanza nº 51 

Reguladora del IBI. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Ambos asuntos, tal como foi 

determinado na Comisión de 

Voceiros celebrada esta mañá van 

ser discutidos conxuntamente. 

 

Hacienda 

 

54.-Declaración de especial 

interés o utilidad municipal, 

según la Ordenanza Fiscal nº 51 

reguladora del IBI, solicitada 

 

Dirección de Área 

 

53.-Toma de coñecemento 

 

Asunto: Toma de coñecemento do 

informe trimestral emitido pola 

Intervención Xeral relativo á 

execución do Plan de Axuste, 

referido ao cuarto trimestre de 

2016. 

 

Acordo 

 

Toma de coñecemento do Informe 

trimestral emitido pola 

Intervención Xeral, relativo á 

execución do Plan de Axuste, 

referido ao cuarto trimestre de 

2016. 

 

Incidencia: establécese o 

tratamento conxunto dos asuntos 

6 e 7 referenciados na Orde do 

Día, relativos ás declaracións de 

especial interese de 

conformidade co artigo 5.9 da 

Ordenanza nº 51 Reguladora do 

IBI. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Ambos asuntos, tal como foi 

determinado na Comisión de 

Voceiros celebrada esta mañá van 

ser discutidos conxuntamente. 

 

Facenda 

 

54.-Declaración de especial 

interese ou utilidade municipal, 

segundo a Ordenanza Fiscal nº 

51 reguladora do IBI, solicitada 
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por Lonja de La Coruña, SA. 

 

Asunto: Declaración de especial 

interés o utilidad municipal, por 

concurrir circunstancias sociales y 

de fomento del empleo, en el bien 

inmueble de referencia catastral 

9012701NJ4091S0109RR, 

solicitado por Lonja de La Coruña 

SA. 

 

 

Este asunto ha sido dictaminado 

por la Comisión de Hacienda y 

Administración, con los votos a 

favor del Grupo Municipal de 

Marea Atlántica y las 

abstenciones de los Grupos 

Municipales del Partido 

Popular, PSOE y Mixto (BNG-

AA), como dictamen, la 

adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

Acuerdo 

 

Primero.-Declarar de especial 

interés o utilidad municipal, por 

concurrir circunstancias sociales y 

de fomento del empleo, las 

actividades relacionadas con el 

sector pesquero, consistentes en 

extracción, producción, 

comercialización o transformación 

de productos de la pesca, 

realizadas por la empresa Lonja 

de La Coruña, S.A., en el bien 

inmueble de características 

especiales de referencia catastral 

9012701NJ4091S0109RR, y que 

constituyen las actividades 

principales de la empresa. 

 

Segundo.-Dar traslado del 

presente acuerdo a la Dirección de 

por Lonja de La Coruña, SA. 

 

Asunto: Declaración de especial 

interese ou utilidade municipal, 

por concorrer circunstancias 

sociais e de fomento do emprego, 

no ben inmoble de referencia 

catastral 

9012701NJ4091S0109RR, 

solicitado por Lonja de La 

Coruña SA. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, cos votos a favor 

do Grupo Municipal de Marea 

Atlántica e as abstencións dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, PSOE e Mixto (BNG-

AA), como ditame, a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

 

 

Acordo 

 

Primeiro.-Declarar de especial 

interese ou utilidade municipal, 

por concorrer circunstancias 

sociais e de fomento do emprego, 

as actividades relacionadas co 

sector pesqueiro, consistentes en 

extracción, produción, 

comercialización ou 

transformación de produtos da 

pesca, realizadas pola empresa 

Lonja de La Coruña, S.A., no ben 

inmoble de características 

especiais de referencia catastral 

9012701NJ4091S0109RR, e que 

constitúen as actividades 

principais da empresa. 

 

Segundo.-Dar traslado do 

presente acordo á Dirección de 
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Economía y Hacienda a los 

efectos de tramitación del 

expediente de concesión del 

beneficio fiscal al siguiente 

obligado tributario: 

 

Nombre: 

LONJA DE LA CORUÑA, S.A. 

NIF: A15678162 

Referencia catastral: 

9012701NJ4091S0109RR 

Duración del beneficio fiscal: 

Ejercicio 2017 

 

Tercero.-Del presente acuerdo se 

dará traslado a los interesados a 

los efectos oportunos. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta 

y cinco minutos sale del Salón 

de Sesiones el señor Fernández 

Prado. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Para isto ten a palabra a 

concelleira de Facenda a señora 

Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar boa tarde a 

todos e a todas os aquí presentes e 

aos que nos seguen tamén por 

streaming. Quería antes de nada 

aclaralle á señora Gallego, tamén, 

polo que me compete, que neste 

Concello desde que estamos nós 

non se denegou ningunha 

autorización de horas extras, 

precisamente ao Corpo de Policía 

Local. Esta fin de semana, 

ademais, houbo dez reforzos de 

Economía e Facenda para os 

efectos de tramitación do 

expediente de concesión do 

beneficio fiscal ao seguinte 

obrigado tributario: 

 

Nome: 

LONJA DE LA CORUÑA, S.A. 

NIF: A15678162 

Referencia catastral: 

9012701NJ4091S0109RR 

Duración do beneficio fiscal: 

Exercicio 2017 

 

Terceiro.-Do presente acordo 

darase traslado aos interesados 

para os efectos oportunos. 

 

Ás dezasete horas e corenta e 

cinco minutos sae do Salón de 

Sesións o señor Fernández 

Prado. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Para isto ten a palabra a 

concelleira de Facenda a señora 

Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar boa tarde a 

todos e a todas os aquí presentes 

e aos que nos seguen tamén por 

streaming. Quería antes de nada 

aclaralle á señora Gallego, 

tamén, polo que me compete, que 

neste Concello desde que estamos 

nós non se denegou ningunha 

autorización de horas extras, 

precisamente ao Corpo de Policía 

Local. Esta fin de semana, 

ademais, houbo dez reforzos de 
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Policías Locais e si, se intervén 

nas pelexas e no que faga falta 

porque, evidentemente, é o Corpo 

que ten asignada esa función 

preventiva, por suposto, como 

vostede di. 

 

Pasamos, polo tanto, ao punto 

que, neste caso se trataría da 

concesión da bonificación do IBI 

do Porto a dúas empresas, unha 

delas Lonxa da Coruña e outra 

Mijesan SL. O vinte e nove de 

decembro de dous mil quince o 

Pleno deste Concello aprobaba 

definitivamente a modificación de 

diversas ordenanzas fiscais, como 

primeiro paso dunha reforma coa 

que se quere dar cumprimento ao 

compromiso de redistribución de 

carga fiscal, de modo que sen 

minorar a recadación prevista se 

beneficie máis a aqueles 

contribuíntes con menos 

capacidade económica, principio 

que debe de primar nunha política 

fiscal equitativa e xusta. Unha das 

medidas desa reforma no relativo 

ao IBI foi o mantemento do tipo 

impositivo xeral, que non sufriu 

alteración algunha, acompañada 

con esa finalidade redistributiva, 

da igualación do tipo impositivo 

para bens inmobles de categoría 

especial, portos comerciais, cos 

outros tipos de similares 

categorías existentes. O tipo 

aplicable no caso do Porto, que 

antes estaba fixado nun cero coma 

seis por cento, increméntase, polo 

tanto, para equiparalo co tipo 

vixente no resto de bens de 

características especiais, que xa 

era dun coma tres por cento, 

excepcionando, iso si, as 

Policías Locais e si, se intervén 

nas pelexas e no que faga falta 

porque, evidentemente, é o Corpo 

que ten asignada esa función 

preventiva, por suposto, como 

vostede di. 

 

Pasamos, polo tanto, ao punto 

que, neste caso se trataría da 

concesión da bonificación do IBI 

do Porto a dúas empresas, unha 

delas Lonxa da Coruña e outra 

Mijesan SL. O vinte e nove de 

decembro de dous mil quince o 

Pleno deste Concello aprobaba 

definitivamente a modificación de 

diversas ordenanzas fiscais, como 

primeiro paso dunha reforma coa 

que se quere dar cumprimento ao 

compromiso de redistribución de 

carga fiscal, de modo que sen 

minorar a recadación prevista se 

beneficie máis a aqueles 

contribuíntes con menos 

capacidade económica, principio 

que debe de primar nunha 

política fiscal equitativa e xusta. 

Unha das medidas desa reforma 

no relativo ao IBI foi o 

mantemento do tipo impositivo 

xeral, que non sufriu alteración 

algunha, acompañada con esa 

finalidade redistributiva, da 

igualación do tipo impositivo 

para bens inmobles de categoría 

especial, portos comerciais, cos 

outros tipos de similares 

categorías existentes. O tipo 

aplicable no caso do Porto, que 

antes estaba fixado nun cero 

coma seis por cento, 

increméntase, polo tanto, para 

equiparalo co tipo vixente no 

resto de bens de características 

especiais, que xa era dun coma 
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actividades de extracción, 

produción, comercialización e 

transformación de peixe de forma 

que non se prexudique a un sector 

da actividade económica que 

consideramos estratéxico na nosa 

cidade e que este Pleno entendeu 

que merecía especial protección e 

que por definición, ademais, debe 

ubicarse no Porto, a diferenza 

doutras actividades. Esta 

excepción, ademais, operouse 

mediante a regulación dunha 

bonificación de carácter rogado do 

cincuenta por cen desa cota 

íntegra do imposto para aqueles 

bens inmobles de características 

especiais nos que se desenvolvan 

esas actividades mencionadas: 

extracción, produción, 

comercialización e transformación 

de produtos da pesca. As 

solicitudes deste beneficio fiscal 

poden facerse en calquera 

momento do ano, aínda que ten 

efectos, no suposto de ser 

concedidas, desde a data de 

devengo do imposto 

inmediatamente seguinte á que se 

produce esa solicitude, é dicir, a 

partir do un de xaneiro. Para o ano 

dous mil dezasete, polo tanto, 

foron presentadas as solicitudes 

correspondentes da Lonxa da 

Coruña e Mijesan SL e en ambos 

casos se comprobou por parte do 

Servizo de Xestión Tributaria a 

concurrencia dos requisitos 

emitindo o seu informe proposta, 

favorable á declaración por parte 

deste Pleno, do especial interese 

ou utilidade municipal, xa que 

neses bens inmobles pertencentes 

a estas empresas se desenvolven 

actividades relacionadas antes 

tres por cento, excepcionando, iso 

si, as actividades de extracción, 

produción, comercialización e 

transformación de peixe de forma 

que non se prexudique a un sector 

da actividade económica que 

consideramos estratéxico na nosa 

cidade e que este Pleno entendeu 

que merecía especial protección e 

que por definición, ademais, debe 

ubicarse no Porto, a diferenza 

doutras actividades. Esta 

excepción, ademais, operouse 

mediante a regulación dunha 

bonificación de carácter rogado 

do cincuenta por cen desa cota 

íntegra do imposto para aqueles 

bens inmobles de características 

especiais nos que se desenvolvan 

esas actividades mencionadas: 

extracción, produción, 

comercialización e 

transformación de produtos da 

pesca. As solicitudes deste 

beneficio fiscal poden facerse en 

calquera momento do ano, aínda 

que ten efectos, no suposto de ser 

concedidas, desde a data de 

devengo do imposto 

inmediatamente seguinte á que se 

produce esa solicitude, é dicir, a 

partir do un de xaneiro. Para o 

ano dous mil dezasete, polo tanto, 

foron presentadas as solicitudes 

correspondentes da Lonxa da 

Coruña e Mijesan SL e en ambos 

casos se comprobou por parte do 

Servizo de Xestión Tributaria a 

concurrencia dos requisitos 

emitindo o seu informe proposta, 

favorable á declaración por parte 

deste Pleno, do especial interese 

ou utilidade municipal, xa que 

neses bens inmobles pertencentes 

a estas empresas se desenvolven 
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ditas e ademais constitúen, tamén, 

a súa actividade principal. Polo 

tanto, propoñemos a declaración e 

outorgamento desta bonificación 

tributaria a estas dúas empresas. 

Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Vieito. Ten a palabra a señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. Desde o Grupo Municipal do 

BNG simplemente sinalar que 

votaremos a favor dos dous 

puntos da orde do día, igual que 

fixemos o ano pasado cando 

viñeron tamén estas bonificacións 

a Pleno. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Socialista, señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. En primer 

lugar, queríamos agradecerle 

desde el Grupo Municipal 

Socialista sus palabras de 

reconocimiento a Carme Chacón. 

También las palabras de 

reconocimiento del Partido 

Popular. Nos gustaría que 

constara en acta el pesar de toda la 

familia socialista coruñesa a la 

familia de Carme Chacón y dejar 

testimonio del ejemplo que nos 

dio como mujer que marcó unos 

hitos que forman parte de la 

actividades relacionadas antes 

ditas e ademais constitúen, tamén, 

a súa actividade principal. Polo 

tanto, propoñemos a declaración 

e outorgamento desta 

bonificación tributaria a estas 

dúas empresas. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Vieito. Ten a palabra a señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. Desde o Grupo Municipal do 

BNG simplemente sinalar que 

votaremos a favor dos dous 

puntos da orde do día, igual que 

fixemos o ano pasado cando 

viñeron tamén estas bonificacións 

a Pleno. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Socialista, señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. En 

primeiro lugar, queriamos 

agradecerlle desde o Grupo 

Municipal Socialista as súas 

palabras de recoñecemento a 

Carme Chacón. Tamén as 

palabras de recoñecemento do 

Partido Popular. Gustaríanos que 

constase en acta o pesar de toda a 

familia socialista coruñesa á 

familia de Carme Chacón e 

deixar testemuño do exemplo que 

nos deu como muller que marcou 

uns fitos que forman parte da 



32 

 

memoria de todos los españoles 

en el ejercicio de su labor como 

ministra y como política 

socialista.  

 

Dicho lo cual pasamos a tratar el 

asunto en cuestión. Es curioso que 

hoy aparezca algo relacionado con 

las Ordenanzas Fiscales cuando, 

por desgracia, teníamos sustraído 

este debate desde hace tiempo 

porque el señor alcalde se había 

negado a incorporarlo al legítimo 

debate que este Pleno debe hacer 

sobre cuestiones que afectan a 

todos los ciudadanos. Es cierto 

que en las modificaciones del IBI 

que se introdujeron por parte de 

Marea Atlántica y del Partido 

Socialista en el dos mil quince se 

habían incorporado unas 

cuestiones vinculadas a 

exenciones para determinadas 

actividades pero también es cierto 

que en aquel acuerdo que 

alcanzamos, ustedes no 

cumplieron con el compromiso 

dado al Partido Socialista porque 

cuando consiguieron ustedes el 

voto favorable de nuestro partido 

para sacar adelante aquellas 

ordenanzas, en concreto, la 

modificación del IBI para pasarlo 

del cero coma seis por ciento al 

uno coma tres, entre otros 

aspectos, se comprometieron a 

destinar el setenta por ciento de 

ese incremento, aproximadamente 

setecientos mil euros, a cuatro 

campos que voy a detallar aquí y 

voy a leer: 

 

-Uno: para la realización de un 

Plan estratégico de comunicación 

en clave ciudad para apoyar la 

memoria de todos os españois no 

exercicio do seu labor como 

ministra e como política 

socialista.  

 

Dito o cal pasamos a tratar o 

asunto en cuestión. É curioso que 

hoxe apareza algo relacionado 

coas Ordenanzas Fiscais cando, 

por desgraza, tiñamos subtraído 

este debate desde hai tempo 

porque o señor alcalde negouse a 

incorporalo ao lexítimo debate 

que este Pleno debe facer sobre 

cuestións que afectan a todos os 

cidadáns. É certo que nas 

modificacións do IBI que se 

introduciron por parte de Marea 

Atlántica e do Partido Socialista 

no dous mil quince 

incorporáronse unhas cuestións 

vinculadas a exencións para 

determinadas actividades pero 

tamén é certo que naquel acordo 

que alcanzamos, vostedes non 

cumpriron co compromiso dado 

ao Partido Socialista porque 

cando conseguiron vostedes o 

voto favorable do noso partido 

para sacar adiante aquelas 

ordenanzas, en concreto, a 

modificación do IBI para pasalo 

do cero coma seis por cento ao un 

coma tres, entre outros aspectos, 

comprometéronse a destinar o 

setenta por cento dese 

incremento, aproximadamente 

setecentos mil euros, a catro 

campos que vou detallar aquí e 

vou ler: 

 

 

-Un: para a realización dun Plan 

estratéxico de comunicación en 

clave cidade para apoiar a 
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visualización de La Coruña como 

ciudad Portuaria. 

 

-Dos: Promocionar la ciudad 

como destino crucerístico y 

desarrollar acciones de valor 

añadido dirigidas a este turismo. 

 

-Tres: Desarrollar un proyecto en 

clave ciudad para las actividades 

relacionadas con deportes 

náuticos. 

 

-Cuatro: poner en valor la 

actividad pesquera vinculada a la 

calidad gastronómica de la ciudad. 

 

Ninguno de estos cuatro puntos 

fueron desarrollados por ámbitos 

específicos con dotación 

presupuestaria concreta 

enmarcada dentro de las 

cantidades de más que habíamos 

recaudado con la subida que 

habíamos pautado con ustedes. Es 

para nosotros, desde luego, un 

desasosiego y marcar un camino, 

el no poder comprometernos con 

cuestiones que no quedasen 

estrictamente firmadas y 

rubricadas de cara a compromisos 

alcanzados en mesas de 

negociación. A día de hoy, en el 

dos mil diecisiete, podemos seguir 

sin negociar ninguna modificación 

de las Ordenanzas Fiscales pese a 

que tenemos encima de la mesa 

unos cuantos planteamientos de 

mejora de la situación tributaria 

de todos los coruñeses. En 

concreto, para el dos mil diecisiete 

traíamos una reducción del IBI del 

cinco por ciento, entendíamos que 

la presión fiscal del Impuesto de 

Bienes Inmuebles en la ciudad es 

visualización da Coruña como 

cidade Portuaria. 

 

-Dous: Promocionar a cidade 

como destino crucerístico e 

desenvolver accións de valor 

engadido dirixidas a este turismo. 

 

-Tres: Desenvolver un proxecto 

en clave cidade para as 

actividades relacionadas con 

deportes náuticos. 

 

-Catro: poñer en valor a 

actividade pesqueira vinculada á 

calidade gastronómica da cidade. 

 

Ningún destes catro puntos foron 

desenvolvidos por ámbitos 

específicos con dotación 

orzamentaria concreta 

enmarcada dentro das cantidades 

de máis que recadaramos coa 

subida que pautamos con 

vostedes. É para nós, desde logo, 

un desasosego e marcar un 

camiño, o non poder 

comprometernos con cuestións 

que non quedasen estritamente 

asinadas e rubricadas para 

compromisos alcanzados en 

mesas de negociación. A día de 

hoxe, no dous mil dezasete, 

podemos seguir sen negociar 

ningunha modificación das 

Ordenanzas Fiscais a pesar de 

que temos enriba da mesa unhas 

cantas formulacións de mellora 

da situación tributaria de todos os 

coruñeses. En concreto, para o 

dous mil dezasete traiamos unha 

redución do IBI do cinco por 

cento, entendiamos que a presión 

fiscal do Imposto de Bens 

Inmobles na cidade é elevada e 
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elevada y no es tanto el tipo en sí 

elevado pero sí el valor catastral 

del parque de viviendas de la 

ciudad y nos parecía oportuno que 

dada la poca ejecución 

presupuestaria de la que luego, me 

imagino que la concejala 

intentará, pues, no sé, 

posiblemente hasta presumir, si no 

me equivoco. Y además la 

situación de la ciudad de 

estancamiento hacían aconsejable 

que se rebajara para el dos mil 

diecisiete el IBI. Pero bueno, no 

sólo no pudimos debatir esa 

cuestión en el Pleno porque se 

retiró el asunto, bajo nuestro 

punto de vista con una muestra 

poco democrática de lo que es el 

debate y las decisiones 

mayoritarias en este Pleno, cierto 

es, que el alcalde tiene 

prerrogativa para quitar asuntos 

del debate pero cierto es, también, 

que las cuestiones tan importantes 

deben de ser debatidas y si no se 

alcanza la mayoría, perder la 

votación.  

 

Pero bueno, no sólo contentos con 

esto, que decidieron, además, 

adelantarle el IBI a todos los 

ciudadanos en este dos mil 

diecisiete, entonces en vez de 

pagarlo el quince de diciembre la 

gente lo va a tener que pagar 

como tope el quince de 

septiembre, tres meses antes. El 

peor mes del año para decenas de 

miles de familias coruñesas, con 

los colegios, la vuelta de 

vacaciones, etc. Para esas familias 

que no cobran paga extra, porque, 

parece que todo el mundo en esta 

ciudad cobra paga extra y decenas 

non é tanto o tipo en si elevado 

pero si o valor catastral do 

parque de vivendas da cidade e 

parecíanos oportuno que dada a 

pouca execución orzamentaria da 

que logo, imaxínome que a 

concelleira tentará, pois, non sei, 

posiblemente ata presumir, se non 

me equivoco. E ademais a 

situación da cidade de 

estancamento facían aconsellable 

que se rebaixase para o dous mil 

dezasete o IBI. Pero bo, non só 

non puidemos debater esa 

cuestión no Pleno porque se 

retirou o asunto, baixo o noso 

punto de vista cunha mostra 

pouco democrática do que é o 

debate e as decisións maioritarias 

neste Pleno, certo é, que o alcalde 

ten prerrogativa para quitar 

asuntos do debate pero certo é, 

tamén, que as cuestións tan 

importantes deben de ser 

debatidas e se non se alcanza a 

maioría, perder a votación.  

 

 

 

Pero bo, non só contentos con 

isto, que decidiron, ademais, 

adiantarlle o IBI a todos os 

cidadáns neste dous mil dezasete, 

entón no canto de pagalo o quince 

de decembro a xente vai ter que 

pagar como tope o quince de 

setembro, tres meses antes. O 

peor mes do ano para decenas de 

miles de familias coruñesas, cos 

colexios, a volta de vacacións, 

etc. Para esas familias que non 

cobran paga extra, porque, 

parece que todo o mundo nesta 

cidade cobra paga extra e 

decenas de miles de persoas non a 
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de miles de personas no la cobran. 

Bueno, pues lamentablemente esto 

se produjo para el dos mil 

diecisiete. En cualquier caso, 

nosotros, como no podía ser de 

otra manera nos congratulamos 

con que un par de empresas, se 

incorporen a las bonificaciones 

que en su día habíamos aprobado 

y vamos a votar a favor de las 

mismas. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, la Marea aprobó una 

subida de impuestos encubierta 

para todos los coruñeses ya para el 

año dos mil dieciséis que 

representó un incremento de ocho 

millones de euros anuales. El 

Partido Popular presentó 

alegaciones proponiendo la bajada 

del IBI del diez por ciento, 

eliminar la subida de este 

impuesto para el Puerto, congelar 

el impuesto de circulación y bajar 

un cero coma nueve por ciento las 

tasas y precios públicos, teniendo 

en cuenta el IPC de ese año. La 

Marea y el Partido Socialista 

votaron en contra y se aprobaron 

las Ordenanzas Fiscales, mientras 

que en Santiago y en Ferrol se 

bajó el IBI, en A Coruña no.  

 

A las diecisiete horas y 

cincuenta y cinco minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora 

Cameán Calvete. 

 

cobran. Bo, pois lamentablemente 

isto produciuse para o dous mil 

dezasete. En calquera caso, nós, 

como non podía ser doutra 

maneira congratulámonos con 

que un par de empresas, se 

incorporen ás bonificacións que 

no seu día aprobaramos e imos 

votar a favor das mesmas. Moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bo, a Marea aprobou unha subida 

de impostos encuberta para todos 

os coruñeses xa para o ano dous 

mil dezaseis que representou un 

incremento de oito millóns de 

euros anuais. O Partido Popular 

presentou alegacións propoñendo 

a baixada do IBI do dez por 

cento, eliminar a subida deste 

imposto para o Porto, conxelar o 

imposto de circulación e baixar 

un cero coma nove por cento as 

taxas e prezos públicos, tendo en 

conta o IPC dese ano. A Marea e 

o Partido Socialista votaron en 

contra e aprobáronse as 

Ordenanzas Fiscais, mentres que 

en Santiago e en Ferrol baixouse 

o IBI, na Coruña non.  

 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e 

cinco minutos sae do Salón de 

Sesións a señora Cameán 

Calvete. 
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En el Pleno de noviembre de dos 

mil dieciséis se debatieron las 

ordenanzas fiscales para dos mil 

diecisiete pero solamente las que 

la Marea decidió unilateralmente 

y que también unilateralmente 

decidió retirar para no bajar el IBI 

porque este año el Partido 

Socialista rectificó parcialmente y 

aceptó la rebaja del IBI del cinco 

por ciento, por lo que el 

impuestazo de dos mil dieciséis se 

mantiene en dos mil diecisiete y 

encima el IBI se va a cobrar antes. 

Nosotros ya el año pasado 

planteamos en un Pleno, no salió 

el tema, bueno, hicieron lo que les 

dio la gana porque es competencia 

de la concejala, el calendario 

fiscal y ya no se habló más, las 

mociones se cumplen, las que 

ustedes quieren. Pero además 

proponían la subida del recibo del 

agua, esto era ya el “tasazo”, casi 

ochocientos mil euros que 

corresponden a la creación de una 

nueva tarifa fija que ahora no 

existe, de seis euros al año que 

pagarían todos, casi todos los 

coruñeses, incluidos mileuristas, 

autónomos y los pensionistas. 

Esto fue rechazado por el Pleno 

pero todavía está pendiente de que 

se resuelvan las alegaciones que 

no traen al Pleno, bueno, pues 

porque imaginarán que pasará lo 

mismo que en la aprobación 

inicial y que como no quieren que 

se les diga que no pues deciden 

simplemente guardarlas en un 

cajón. Desde luego con el Partido 

Popular no van a contar. 

 

En lo que se refiere al Puerto las 

ordenanzas fiscales de dos mil 

No Pleno de novembro de dous 

mil dezaseis debatéronse as 

ordenanzas fiscais para dous mil 

dezasete pero soamente as que a 

Marea decidiu unilateralmente e 

que tamén unilateralmente 

decidiu retirar para non baixar o 

IBI porque este ano o Partido 

Socialista rectificou parcialmente 

e aceptou a rebaixa do IBI do 

cinco por cento, polo que o 

impostazo de dous mil dezaseis 

mantense en dous mil dezasete e 

encima o IBI vaise cobrar antes. 

Nós xa o ano pasado expomos 

nun Pleno, non saíu o tema, bo, 

fixeron o que lles deu a gana 

porque é competencia da 

concelleira, o calendario fiscal e 

xa non se falou máis, as mocións 

cúmprense, as que vostedes 

queren. Pero ademais propoñían 

a subida do recibo da auga, isto 

era xa o “taxazo”, case 

oitocentos mil euros que 

corresponden á creación dunha 

nova tarifa fixa que agora non 

existe, de seis euros ao ano que 

pagarían todos, case todos os 

coruñeses, incluídos mileuristas, 

autónomos e os pensionistas. Isto 

foi rexeitado polo Pleno pero 

aínda está pendente de que se 

resolvan as alegacións que non 

traen ao Pleno, bo, pois porque 

imaxinarán que pasará o mesmo 

que na aprobación inicial e que 

como non queren que se lles diga 

que non pois deciden simplemente 

gardalas nun caixón. Desde logo 

co Partido Popular non van 

contar. 

 

No que se refire ao Porto as 

ordenanzas fiscais de dous mil 
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dieciséis la Marea aprobó también 

el incremento del IBI para las 

empresas portuarias al uno coma 

tres por ciento, más del doble del 

que había en dos mil quince que 

era el cero coma seis, poniendo en 

riesgo a un sector muy importante 

de esta ciudad y a los empleos que 

lleva asociados. Este incremento 

del IBI supone un aumento en la 

recaudación de casi un millón de 

euros, es decir, un incremento 

medio de dieciocho mil euros 

anuales a cada empresa no 

pesquera. Este impuestazo 

también lo mantienen al no 

modificar la ordenanza en dos mil 

diecisiete por segundo año 

consecutivo. La ordenanza 

aprobada por la Marea propone 

una bonificación de un cincuenta 

por ciento para las empresas 

pesqueras que no es automática, 

sino que tienen que solicitar 

individualmente e ir al Pleno para 

aprobar o no el interés general de 

cada una de las solicitudes en caso 

de que se cumplan las condiciones 

exigidas y en eso estamos hoy, 

dos empresas concesionarias 

solicitan la declaración de ese 

especial interés o utilidad 

municipal. Por lo tanto, realmente 

no se habla de bonificación sino 

de caridad fiscal y no de una 

bonificación, que supone de todas 

formas un incremento del IBI a 

todas las empresas pesqueras de 

un ocho coma cincuenta y cinco 

por ciento, porque aún con la 

bonificación pasan de un 

coeficiente del cero seis al cero 

sesenta y cinco por ciento. La 

realidad es que la Marea priva a 

los coruñeses de una bajada media 

dezaseis a Marea aprobou tamén 

o incremento do IBI para as 

empresas portuarias ao un coma 

tres por cento, máis do dobre do 

que había en dous mil quince que 

era o cero coma seis, poñendo en 

risco a un sector moi importante 

desta cidade e aos empregos que 

leva asociados. Este incremento 

do IBI supón un aumento na 

recadación de case un millón de 

euros, é dicir, un incremento 

medio de dezaoito mil euros 

anuais a cada empresa non 

pesqueira. Este impostazo tamén 

o manteñen ao non modificar a 

ordenanza en dous mil dezasete 

por segundo ano consecutivo. A 

ordenanza aprobada pola Marea 

propón unha bonificación dun 

cincuenta por cento para as 

empresas pesqueiras que non é 

automática, senón que teñen que 

solicitar individualmente e ir ao 

Pleno para aprobar ou non o 

interese xeral de cada unha das 

solicitudes no caso de que se 

cumpran as condicións esixidas e 

niso estamos hoxe, dúas empresas 

concesionarias solicitan a 

declaración dese especial interese 

ou utilidade municipal. Por tanto, 

realmente non se fala de 

bonificación senón de caridade 

fiscal e non dunha bonificación, 

que supón de todos os xeitos un 

incremento do IBI a todas as 

empresas pesqueiras dun oito 

coma cincuenta e cinco por cento, 

porque aínda coa bonificación 

pasan dun coeficiente do cero seis 

ao cero sesenta e cinco por cento. 

A realidade é que a Marea priva 

aos coruñeses dunha baixada 

media de trinta e seis euros no IBI 
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de treinta y seis euros en el IBI y 

le sube un ocho coma treinta y 

tres por ciento el IBI a las 

empresas pesqueras, que generan 

empleo y riqueza y a las que se 

acuerden de solicitar la 

bonificación, porque, realmente, 

aquí una que lo pidió el año 

pasado, este año no lo pide y 

bueno, esto si se hiciese lo que 

decíamos el año pasado no estaría 

sucediendo. Toca ahora bajar los 

impuestos a los coruñeses, porque 

además no ejecutan. En dos mil 

dieciséis dejaron sin gastar sesenta 

y dos millones y en dos mil 

quince cuarenta y siete millones y 

se permiten el lujo de perder 

veintidós millones y medio para la 

ciudad entre los Fondos FEDER y 

Smart City. Provocan que Audasa 

no pague los doce coma cinco 

millones de Alfonso Molina y el 

Vial 18 por su bloqueo a la 

ampliación y siguen castigando a 

los coruñeses manteniendo la 

subida encubierta de impuestos y 

no bajando el IBI por segundo año 

consecutivo.  

 

A las dieciocho horas entra en el 

Salón de Sesiones la señora 

Cameán Calvete. 

 

Nuestro voto será favorable para 

las dos solicitudes a la vista de los 

informes técnicos pero creemos 

que deberían rectificar y volver a 

aplicar el tipo impositivo del cero 

seis por ciento evitando así una 

subida del impuesto injustificada a 

un sector muy importante de 

generación de empleo y riqueza 

en la ciudad y por supuesto 

reiteramos nuestra petición de 

e sóbelle un oito coma trinta e 

tres por cento o IBI ás empresas 

pesqueiras, que xeran emprego e 

riqueza e ás que se acorden de 

solicitar a bonificación, porque, 

realmente, aquí unha que o pediu 

o ano pasado, este ano non o pide 

e bo, isto se se fixese o que 

diciamos o ano pasado non 

estaría a suceder. Toca agora 

baixar os impostos aos coruñeses, 

porque ademais non executan. En 

dous mil dezaseis deixaron sen 

gastar sesenta e dous millóns e en 

dous mil quince corenta e sete 

millóns e permítense o luxo de 

perder vinte e dous millóns e 

medio para a cidade entre os 

Fondos FEDER e Smart City. 

Provocan que Audasa non pague 

os doce coma cinco millóns de 

Alfonso Molina e o Viario 18 polo 

seu bloqueo á ampliación e 

seguen castigando aos coruñeses 

mantendo a subida encuberta de 

impostos e non baixando o IBI 

por segundo ano consecutivo.  

 

 

 

Ás dezaoito horas entra no Salón 

de Sesións a señora Cameán 

Calvete. 

 

O noso voto será favorable para 

as dúas solicitudes á vista dos 

informes técnicos pero cremos 

que deberían rectificar e volver 

aplicar o tipo impositivo do cero 

seis por cento evitando así unha 

subida do imposto inxustificada a 

un sector moi importante de 

xeración de emprego e riqueza na 

cidade e por suposto reiteramos a 

nosa petición de modificar o 
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modificar el calendario fiscal y 

dejarlo como estaba antes. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

  

En primeiro lugar teño que 

recordarlles as diferentes 

sentenzas ditadas polo Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia 

que precisamente veñen a 

colación de todo o que vostedes 

están expoñendo porque eran 

sentenzas en base a recursos nos 

que tamén se expoñía un criterio 

particular que en parte coincide co 

seu e para avalar esta política 

fiscal por unha parte se resolveron 

estes recursos que teñen relación 

coa Autoridade Portuaria 

precisamente e tamén coa 

Sociedad de Fomento y Desarrollo 

Turístico.  

 

A las dieciocho horas entra en el 

Salón de Sesiones el señor 

Fernández Prado. 

 

Precisamente estas reclamacións 

cuestionaban fundamentalmente o 

que vostedes tamén cuestionan, 

como acabo de dicirlles: por unha 

parte a capacidade do Concello 

para aprobar unha modificación 

do tipo de gravame aplicable ao 

Porto, fixando no vixente un coma 

tres, alegando vulneración do 

principio de confianza lexítima e 

incluso se poñía en dúbida tamén, 

que estas bonificacións incluidas 

calendario fiscal e deixalo como 

estaba antes. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

  

En primeiro lugar teño que 

recordarlles as diferentes 

sentenzas ditadas polo Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia 

que precisamente veñen a 

colación de todo o que vostedes 

están expoñendo porque eran 

sentenzas en base a recursos nos 

que tamén se expoñía un criterio 

particular que en parte coincide 

co seu e para avalar esta política 

fiscal por unha parte se 

resolveron estes recursos que 

teñen relación coa Autoridade 

Portuaria precisamente e tamén 

coa Sociedad de Fomento y 

Desarrollo Turístico.  

 

Ás dezaoito horas entra no  

Salón de Sesións o señor 

Fernández Prado. 

 

Precisamente estas reclamacións 

cuestionaban fundamentalmente o 

que vostedes tamén cuestionan, 

como acabo de dicirlles: por unha 

parte a capacidade do Concello 

para aprobar unha modificación 

do tipo de gravame aplicable ao 

Porto, fixando no vixente un coma 

tres, alegando vulneración do 

principio de confianza lexítima e 

incluso se poñía en dúbida tamén, 

que estas bonificacións incluidas 
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creaban un novo tipo de bens de 

características especiais fóra da 

lei. Pois finalmente as sentenzas 

emitidas polo Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia poñen de 

manifesto que en ningún momento 

existiu vulneración do principio 

de confianza lexítima e 

igualmente deixar claro tamén que 

o Concello actuou sempre dentro 

do marco legal establecido e que 

esa bonificación opera dentro dos 

límites de bonificacións 

potestativas que a lei otorga ao 

Concello en virtude do principio 

de autonomía local, principio que 

a vostedes moitas veces, sobre 

todos aos señores do PP, non lles 

gusta excesivamente. Incluso o 

tribunal e por citar unha expresión 

literal di que considera razoable 

que se cobre máis a quen ten máis 

capacidade económica de feito 

que se compensen as 

bonificacións de tarifas aos 

usuarios con menos recursos 

económicos. Chega dicir tamén 

que no presente caso esa base 

obxectiva razoable consistente na 

minoración ou supresión de cota 

para suxeitos pasivos de escasa ou 

inexistente capacidade económica 

é na realidade nun momento como 

o actual, suficientemente 

expresivo da necesidade da 

xustificación da medida. Parece 

que vostedes non comulgan con 

esta xustificación e co principio 

de capacidade económica que se 

defende tamén nesta sentenza. 

Polo tanto, estas sentenzas veñen 

a avalar a política fiscal que 

intentamos implantar neste 

Concello e podemos entender por 

unha parte que o PP queira seguir 

creaban un novo tipo de bens de 

características especiais fóra da 

lei. Pois finalmente as sentenzas 

emitidas polo Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia poñen de 

manifesto que en ningún momento 

existiu vulneración do principio 

de confianza lexítima e 

igualmente deixar claro tamén 

que o Concello actuou sempre 

dentro do marco legal establecido 

e que esa bonificación opera 

dentro dos límites de 

bonificacións potestativas que a 

lei otorga ao Concello en virtude 

do principio de autonomía local, 

principio que a vostedes moitas 

veces, sobre todos aos señores do 

PP, non lles gusta excesivamente. 

Incluso o tribunal e por citar 

unha expresión literal di que 

considera razoable que se cobre 

máis a quen ten máis capacidade 

económica de feito que se 

compensen as bonificacións de 

tarifas aos usuarios con menos 

recursos económicos. Chega dicir 

tamén que no presente caso esa 

base obxectiva razoable 

consistente na minoración ou 

supresión de cota para suxeitos 

pasivos de escasa ou inexistente 

capacidade económica é na 

realidade nun momento como o 

actual, suficientemente expresivo 

da necesidade da xustificación da 

medida. Parece que vostedes non 

comulgan con esta xustificación e 

co principio de capacidade 

económica que se defende tamén 

nesta sentenza. Polo tanto, estas 

sentenzas veñen a avalar a 

política fiscal que intentamos 

implantar neste Concello e 

podemos entender por unha parte 



41 

 

mantendo un status privilexiado 

para certos colectivos, como o 

demostrou coas amnistías fiscais 

para os amigos pero a suba de 

impostos para o resto da cidadanía 

pero desde logo non podemos 

entender que un partido como o 

PSOE que apoiou tamén esta 

política fiscal en dous mil quince, 

agora se volva atrás 

posicionándose co PP para pedir 

por unha parte unha baixada lineal 

do IBI que beneficia máis a quen 

máis ten sen ningunha medida 

correctora, ademais, pretendendo 

tamén volver atrás, incluso, na 

regulación do IBI do Porto, agora, 

argumentando en que non se 

plasmou nos orzamentos a 

negociación previa que se supoñía 

que ían ter con nós, negociación 

que eles romperon, por outra 

parte, negociando as emendas co 

grupo popular. Polo tanto, penso 

que a nosa política fiscal tende a 

facer efectivos eses principios de 

redistribución, xustiza social que 

deberían ser os que deberían guiar 

toda a política fiscal xusta. Nada 

máis. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Se queren 

facer uso da segunda quenda de 

intervencións: señora Veira, señor 

García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. Mire, 

señora Vieito, cuando ustedes 

necesitaban el voto del Partido 

Socialista para hacer una 

que o PP queira seguir mantendo 

un status privilexiado para certos 

colectivos, como o demostrou 

coas amnistías fiscais para os 

amigos pero a suba de impostos 

para o resto da cidadanía pero 

desde logo non podemos entender 

que un partido como o PSOE que 

apoiou tamén esta política fiscal 

en dous mil quince, agora se 

volva atrás posicionándose co PP 

para pedir por unha parte unha 

baixada lineal do IBI que 

beneficia máis a quen máis ten 

sen ningunha medida correctora, 

ademais, pretendendo tamén 

volver atrás, incluso, na 

regulación do IBI do Porto, 

agora, argumentando en que non 

se plasmou nos orzamentos a 

negociación previa que se 

supoñía que ían ter con nós, 

negociación que eles romperon, 

por outra parte, negociando as 

emendas co grupo popular. Polo 

tanto, penso que a nosa política 

fiscal tende a facer efectivos eses 

principios de redistribución, 

xustiza social que deberían ser os 

que deberían guiar toda a política 

fiscal xusta. Nada máis. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Se 

queren facer uso da segunda 

quenda de intervencións: señora 

Veira, señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. Mire, 

señora Vieito, cando vostedes 

necesitaban o voto do Partido 

Socialista para facer unha 
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modificación del IBI a nosotros 

no nos cabía ninguna duda que la 

ciudad estaba capacitada para 

subir el IBI en el marco de lo que 

el Ministerio de Hacienda 

determina. Estaba en el cero seis y 

se podía subir al uno coma tres. 

Pero había un pequeño detalle: les 

hacían falta nuestro voto, lo 

recuerda usted ¿verdad? Nosotros, 

para dárselo, le explicamos que no 

nos parecía bien subir 

unilateralmente ese impuesto, 

estaba usted en la Mesa, en frente 

de mí. No, no se ría, estaba en la 

Mesa usted en frente de mí. Les 

dijimos que no nos parecía bien 

ese incremento del Puerto. Que el 

Puerto necesitaba ser apoyado. 

Cierto es que los costes operativos 

del Puerto daban positivo en la 

cuenta de resultados pero tenía un 

servicio de la deuda enorme para 

financiar el Puerto Exterior y 

solamente nos parecía bien esa 

subida si el setenta por ciento del 

dinero se destinaba a un fin 

concreto, que les acabo de leer. 

Usted me dijo que sí y nosotros 

aquí votamos a favor de esa 

modificación. A mí esas 

sentencias que usted me lee no me 

dicen nada. Efectivamente, el 

Ayuntamiento puede subir y bajar 

impuestos en el marco de un 

determinado rango que le marca el 

Ministerio de Economía y 

Hacienda pero aquí el principio 

que falla no es el de autonomía 

local. El principio que falla es el 

del compromiso de la palabra 

dada, porque ustedes para 

conseguir el voto del Partido 

Socialista en este Pleno, voto que 

era imprescindible para modificar 

modificación do IBI a nós non nos 

cabía ningunha dúbida que a 

cidade estaba capacitada para 

subir o IBI no marco do que o 

Ministerio de Facenda determina. 

Estaba no cero seis e podíase 

subir ao un coma tres. Pero había 

un pequeno detalle: facíanlles 

falta o noso voto, lémbrao vostede 

verdade? Nós, para darllo, 

explicámoslle que non nos 

parecía ben subir unilateralmente 

ese imposto, estaba vostede na 

Mesa, en fronte de min. Non, non 

se ría, estaba na Mesa vostede en 

fronte de min. Dixémoslles que 

non nos parecía ben ese 

incremento do Porto. Que o Porto 

necesitaba ser apoiado. Certo é 

que os custos operativos do Porto 

daban positivo na conta de 

resultados pero tiña un servizo da 

débeda enorme para financiar o 

Porto Exterior e soamente 

parecíanos ben esa subida se o 

setenta por cento do diñeiro se 

destinaba a un fin concreto, que 

lles acabo de ler. Vostede díxome 

que si e nós aquí votamos a favor 

desa modificación. A min esas 

sentenzas que vostede me le non 

me din nada. Efectivamente, o 

Concello pode subir e baixar 

impostos no marco dun 

determinado rango que lle marca 

o Ministerio de Economía e 

Facenda pero aquí o principio 

que falla non é o de autonomía 

local. O principio que falla é o do 

compromiso da palabra dada, 

porque vostedes para conseguir o 

voto do Partido Socialista neste 

Pleno, voto que era 

imprescindible para modificar as 

ordenanzas fiscais, dixeron que 
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las ordenanzas fiscales, dijeron 

que iban a hacer una cosa que 

luego no hicieron y eso es lo que a 

mí me preocupa. A ver si están 

ustedes consiguiendo que la gente 

se crea que hacen cosas que luego, 

cuando están aquí, no hacen. 

Entonces, nosotros queremos que 

se optimice fiscalmente la renta de 

los ciudadanos de la Coruña. 

Pensamos que es necesario. Tiene 

usted sesenta millones de euros en 

el cajón, señora Vieito, que no se 

lo gastó pero además, por arte de 

birlibirloque y sin consultar con 

nadie más porque para eso no le 

hace falta el voto en el Pleno, 

adelanta usted la tributación del 

IBI, a decenas de miles de 

familias coruñesas pero, ¡si no le 

hace falta hacerlo! Pero ¡si tiene la 

caja llena de dinero! Pero ¡si aún 

va a decir después que va usted a 

utilizar remanentes para hacer 

inversiones con las que no 

contaba! ¡si no se gastó el 

presupuesto! Entonces, hay 

cuestiones que son progresistas. 

Progresista es ser solidario con la 

capacidad económica de las 

familias. Cuando desde el punto 

de vista tributario una 

administración no es capaz de 

gastarse los impuestos que 

recauda, lo que tiene que hacer es 

que lo tengan las familias que más 

lo necesitan, en este caso el IBI en 

sí mismo es un impuesto que tiene 

un componente progresivo muy 

importante porque hay muy poca 

diferencia entre los niveles de 

renta que la gente tiene y lo que 

paga de IBI, es decir, gente con 

muy poca renta anual tiene que 

pagar el IBI porque tiene un 

ían facer unha cousa que logo 

non fixeron e iso é o que a min me 

preocupa. A ver se están vostedes 

conseguindo que a xente se crea 

que fan cousas que logo, cando 

están aquí, non fan. Entón, nós 

queremos que se optimice 

fiscalmente a renda dos cidadáns 

da Coruña. Pensamos que é 

necesario. Ten vostede sesenta 

millóns de euros no caixón, 

señora Vieito, que non llo gastou 

pero ademais, por arte de 

birlibirloque e sen consultar con 

ninguén máis porque para iso non 

lle fai falta o voto no Pleno, 

adianta vostede a tributación do 

IBI, a decenas de miles de 

familias coruñesas pero, se non 

lle fai falta facelo! Pero se ten a 

caixa chea de diñeiro! Pero se 

aínda vai dicir despois que vai 

vostede a utilizar remanentes 

para facer investimentos cos que 

non contaba! se non se gastou o 

orzamento! Entón, hai cuestións 

que son progresistas. Progresista 

é ser solidario coa capacidade 

económica das familias. Cando 

desde o punto de vista tributario 

unha administración non é capaz 

de gastarse os impostos que 

recada, o que ten que facer é que 

o teñan as familias que máis o 

necesitan, neste caso o IBI en si 

mesmo é un imposto que ten un 

compoñente progresivo moi 

importante porque hai moi pouca 

diferenza entre os niveis de renda 

que a xente ten e o que paga de 

IBI, é dicir, xente con moi pouca 

renda anual ten que pagar o IBI 

porque ten un limiar mínimo 

baixo suficientemente alto. 
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umbral mínimo bajo 

suficientemente alto. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, por 

favor. 

 

Señor García Pérez 

 

Entonces, ya acabo, señor alcalde. 

No es tanto lo que ustedes dicen. 

Lo que nos preocupa es que para 

que se consiguiera esto, 

consiguieron el compromiso del 

Partido Socialista y ustedes no 

cumplieron lo que en esa Mesa 

dijeron que iban a cumplir. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

Señora Gallego 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Bueno, 

evidentemente, claro, las 

sentencias es que: que sea legal ya 

se da por supuesto, es que no 

estamos hablando de que sea 

ilegal subir el IBI en más del 

doble al Puerto. Claro que no es 

ilegal. Está dentro de lo que 

contempla la Ley de Haciendas 

Locales, claro que está, ahora, que 

sea legal no quiere decir que sea 

justo ni que sea una subida de más 

del doble, que usted niega, porque 

dicen que es que todo el mundo 

tiene bonificaciones y pagos 

fraccionados y todo de todo. Es 

que mire, si no lo sube ya no hace 

falta pedir la bonificación y aquí 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, 

por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

Entón, xa acabo, señor alcalde. 

Non é tanto o que vostedes din. O 

que nos preocupa é que para que 

se conseguise isto, conseguiron o 

compromiso do Partido Socialista 

e vostedes non cumpriron o que 

nesa Mesa dixeron que ían 

cumprir. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

Señora Gallego 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Bo, evidentemente, 

claro, as sentenzas é que: que 

sexa legal xa se dá por suposto, é 

que non estamos a falar de que 

sexa ilegal subir o IBI en máis do 

dobre ao Porto. Claro que non é 

ilegal. Está dentro do que 

contempla a Lei de facendas 

locais, claro que está, agora, que 

sexa legal non quere dicir que 

sexa xusto nin que sexa unha 

subida de máis do dobre, que 

vostede nega, porque din que é 

que todo o mundo ten 

bonificacións e pagos 

fraccionados e todo de todo. É 

que mire, se non o sobe xa non fai 

falta pedir a bonificación e aquí 
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estamos y todos los años vamos a 

estar con este mismo rollo porque 

han subido el IBI y aún con la 

bonificación le suben más de un 

ocho por ciento, pero, es que 

además no necesita subir los 

impuestos. Ustedes pueden bajar 

los impuestos lo que se quiera y 

más porque no gastan, no por 

buena gestión, porque no ejecutan, 

porque no gestionan, porque no 

trabajan, porque no licitan, porque 

no están en el día a día, porque 

están a otras cosas. Los datos 

económicos confirman su 

inejecución presupuestaria. Lo 

dice la liquidación, de la que 

damos cuenta y pasamos página, 

no vaya a ser que se hable mucho. 

No devuelven a los ciudadanos en 

forma de servicios lo que le están 

cobrando en forma de impuestos 

ya que en dos mil dieciséis 

dejaron sin gastar sesenta y dos 

millones de euros, ni más ni 

menos. Según los datos de la 

liquidación, los datos de los que 

se dio cuenta ahora al Pleno. Entre 

dos mil quince y dos mil dieciséis 

dejaron sin gastar casi ciento 

nueve millones de euros a pesar 

de haber subido los impuestos. 

Toca bajarlos ¿no creen? Con 

todo eso. Y el adelanto. Pues 

decían, cuando llegaron que es 

que no había dinero que habíamos 

dejado todo como un solar. Fíjese 

ahora cuanto tienen, después de 

no haber hecho nada. Sí, tienen 

dinero, ya tenían entonces pero 

ahora les sobra, no hace falta que 

ahora en mayo ya empiecen a 

cobrar otra vez el IBI haciéndolo 

coincidir con el impuesto de 

circulación, con las vacaciones de 

estamos e todos os anos imos 

estar con este mesmo rolo porque 

subiron o IBI e aínda coa 

bonificación sóbenlle máis dun 

oito por cento, pero, é que 

ademais non necesita subir os 

impostos. Vostedes poden baixar 

os impostos o que se queira e 

máis porque non gastan, non por 

boa xestión, porque non executan, 

porque non xestionan, porque non 

traballan, porque non licitan, 

porque non están no día a día, 

porque están a outras cousas. Os 

datos económicos confirman a 

súa inexecución orzamentaria. 

Dio a liquidación, da que damos 

conta e pasamos páxina, non vaia 

a ser que se fale moito. Non 

devolven aos cidadáns en forma 

de servizos o que lle están 

cobrando en forma de impostos 

xa que en dous mil dezaseis 

deixaron sen gastar sesenta e 

dous millóns de euros, nin máis 

nin menos. Segundo os datos da 

liquidación, os datos dos que se 

deu conta agora ao Pleno. Entre 

dous mil quince e dous mil 

dezaseis deixaron sen gastar case 

cento nove millóns de euros a 

pesar de subir os impostos. Toca 

baixalos non cren? Con todo iso. 

E o adianto. Pois dicían, cando 

chegaron que é que non había 

diñeiro que deixaramos todo 

como un soar. Fíxese agora canto 

teñen, despois de non facer nada. 

Si, teñen diñeiro, xa tiñan entón 

pero agora sóbralles, non fai falta 

que agora en maio xa empecen a 

cobrar outra vez o IBI facéndoo 

coincidir co imposto de 

circulación, coas vacacións da 

xente, porque claro, a xente non 
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la gente, porque claro, la gente no 

tendrá derecho a vacaciones, me 

imagino que será lo que ustedes 

piensen. Por cierto, el 

presupuesto, hablando de 

ejecución presupuestaria de dos 

mil diecisiete, sigue todavía. Se 

aprobará en el mes de mayo y ya 

tendrían que estar empezando a 

negociar el de dos mil dieciocho 

porque ya vamos a avisar, es que 

claro, va a pasar lo mismo y luego 

la culpa será de los demás. 

Vendrán en noviembre, como el 

año pasado, veinticuatro de 

noviembre a darnos el primer 

borrador. La culpa es única y 

exclusivamente de quien gobierna 

en minoría absoluta y se cree que 

tiene mayoría absoluta y se dedica 

a declaraciones, a viajes, a pactos, 

a no sé qué, pero a gestión, 

ninguna. A beneficios para la 

ciudad, cero. Absolutamente 

ninguno. Fríen a impuestos pero 

no devuelven en servicios lo que 

están cobrando. Bajen el IBI el 

diez por ciento, devuelvan el IBI 

portuario al cero seis anterior y 

rectifiquen el calendario fiscal. 

Los gobiernos del cambio 

realmente se han convertido en 

gobiernos del fraude.  

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Yo creo que estos dos años para la 

ciudad están siendo un auténtico 

calvario y deseo una ciudad 

puntera y líder del noroeste 

español. Estamos pasando a no 

terá dereito a vacacións, 

imaxínome que será o que 

vostedes pensen. Por certo, o 

orzamento, falando de execución 

orzamentaria de dous mil 

dezasete, segue aínda. 

Aprobarase no mes de maio e xa 

terían que estar a empezar a 

negociar o de dous mil dezaoito 

porque xa imos avisar, é que 

claro, vai pasar o mesmo e logo a 

culpa será dos demais. Virán en 

novembro, como o ano pasado, 

vinte e catro de novembro a 

darnos o primeiro borrador. A 

culpa é única e exclusivamente de 

quen goberna en minoría absoluta 

e crese que ten maioría absoluta e 

dedícase a declaracións, a viaxes, 

a pactos, a non sei que, pero a 

xestión, ningunha. A beneficios 

para a cidade, cero. 

Absolutamente ningún. Friten a 

impostos pero non devolven en 

servizos o que están a cobrar. 

Baixen o IBI o dez por cento, 

devolvan o IBI portuario ao cero 

seis anterior e rectifiquen o 

calendario fiscal. Os gobernos do 

cambio realmente convertéronse 

en gobernos da fraude.  

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Eu creo que estes dous anos para 

a cidade están a ser un auténtico 

calvario e desexo unha cidade 

punteira e líder do noroeste 

español. Estamos a pasar a non 



47 

 

pintar nada ni en Galicia, ni en 

España, ni en Europa. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Mire, señora Gallego. Os 

especialistas en suposto fraude, 

porque hai que dicilo así, é sobre 

todo xente do seu partido. Hai 

máis de oitocentos casos de 

supostamente imputados por 

delitos de todo tipo que veñen 

redactados no Código Penal como 

de corrupción. Que quere que lle 

diga, e ademais xa estou cansa de 

que se faga confundir á xente, 

tamén, porque se di que os 

dereitos recoñecidos do IBI foron 

de cincuenta e sete coma nove 

millóns pero son dereitos 

recoñecidos. O crédito dispoñible 

é o remante de Tesourería e eses 

son vinte millóns. Vinte millóns 

de superávit que nós estamos 

intentando devolver aos veciños e 

ás veciñas desta cidade en 

servizos públicos, en 

investimentos e precisamente se 

non o podemos facer é porque o 

seu goberno en Madrid, o señor 

Rajoy, non quere deixarnos 

destinar ese superávit 

precisamente a nada que non sexa 

amortización de débeda 

financeira, é dicir, a pagar 

intereses dos bancos, que vostede 

pagaba por encima da media de 

calquera administración pública e 

que nós, coa operación de 

refinanciamento, conseguimos 

pintar nada nin en Galicia, nin en 

España, nin en Europa. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Mire, señora Gallego. Os 

especialistas en suposto fraude, 

porque hai que dicilo así, é sobre 

todo xente do seu partido. Hai 

máis de oitocentos casos de 

supostamente imputados por 

delitos de todo tipo que veñen 

redactados no Código Penal 

como de corrupción. Que quere 

que lle diga, e ademais xa estou 

cansa de que se faga confundir á 

xente, tamén, porque se di que os 

dereitos recoñecidos do IBI foron 

de cincuenta e sete coma nove 

millóns pero son dereitos 

recoñecidos. O crédito dispoñible 

é o remante de Tesourería e eses 

son vinte millóns. Vinte millóns de 

superávit que nós estamos 

intentando devolver aos veciños e 

ás veciñas desta cidade en 

servizos públicos, en 

investimentos e precisamente se 

non o podemos facer é porque o 

seu goberno en Madrid, o señor 

Rajoy, non quere deixarnos 

destinar ese superávit 

precisamente a nada que non sexa 

amortización de débeda 

financeira, é dicir, a pagar 

intereses dos bancos, que vostede 

pagaba por encima da media de 

calquera administración pública e 

que nós, coa operación de 

refinanciamento, conseguimos 
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rebaixar, aforrando cinco coma 

seis millóns de euros en intereses 

bancarios. Si, ríase vostede. A min 

no me fai ningunha graza porque 

precisamente eses cinco coma seis 

millóns se poden utilizar en gasto 

social e non en baixar linealmente 

o IBI á xente que non o necesita 

senón en dar prestacións e 

bonificacións á xente cun nivel de 

renda inferior á xente á que 

vostede defende. Nada máis. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Vieito. Pasamos, polo tanto á 

votación dos asuntos. Non sei se 

queren que os votemos separados 

ou podemos votalos xuntos, o seis 

e o sete. Podemos votalos xuntos, 

non? Digo eu, a non ser que lle 

teñan manía a algunha destas dúas 

empresas, os requisitos son os 

mesmos para ambas. 

 

Votación del asunto número seis 

 

Seguidamente por la Presidencia 

se somete a votación el asunto 

número seis, referenciado en el 

Orden del Día, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Popular (PP) (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

rebaixar, aforrando cinco coma 

seis millóns de euros en intereses 

bancarios. Si, ríase vostede. A 

min no me fai ningunha graza 

porque precisamente eses cinco 

coma seis millóns se poden 

utilizar en gasto social e non en 

baixar linealmente o IBI á xente 

que non o necesita senón en dar 

prestacións e bonificacións á 

xente cun nivel de renda inferior á 

xente á que vostede defende. Nada 

máis. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Vieito. Pasamos, polo tanto á 

votación dos asuntos. Non sei se 

queren que os votemos separados 

ou podemos votalos xuntos, o seis 

e o sete. Podemos votalos xuntos, 

non? Digo eu, a non ser que lle 

teñan manía a algunha destas 

dúas empresas, os requisitos son 

os mesmos para ambas. 

 

Votación do asunto número seis 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto 

número seis, referenciado na 

Orde do Día, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) (10 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PSdeG-
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PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Acuerdo 

 

 

Primero.-Declarar de especial 

interés o utilidad municipal, por 

concurrir circunstancias sociales y 

de fomento del empleo, las 

actividades relacionadas con el 

sector pesquero, consistentes en 

extracción, producción, 

comercialización o transformación 

de productos de la pesca, 

realizadas por la empresa Lonja 

de La Coruña, S.A., en el bien 

inmueble de características 

especiales de referencia catastral 

9012701NJ4091S0109RR, y que 

constituyen las actividades 

principales de la empresa. 

 

Segundo.-Dar traslado del 

presente acuerdo a la Dirección de 

Economía y Hacienda a los 

efectos de tramitación del 

expediente de concesión del 

beneficio fiscal al siguiente 

obligado tributario: 

 

Nombre: 

LONJA DE LA CORUÑA, S.A. 

NIF: A15678162 

Referencia catastral: 

9012701NJ4091S0109RR 

Duración del beneficio fiscal: 

Ejercicio 2017 

 

Tercero.-Del presente acuerdo se 

dará traslado a los interesados a 

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Acordo 

 

 

Primeiro.-Declarar de especial 

interese ou utilidade municipal, 

por concorrer circunstancias 

sociais e de fomento do emprego, 

as actividades relacionadas co 

sector pesqueiro, consistentes en 

extracción, produción, 

comercialización ou 

transformación de produtos da 

pesca, realizadas pola empresa 

Lonja de La Coruña, S.A., no ben 

inmoble de características 

especiais de referencia catastral 

9012701NJ4091S0109RR, e que 

constitúen as actividades 

principais da empresa. 

 

Segundo.-Dar traslado do 

presente acordo á Dirección de 

Economía e Facenda para os 

efectos de tramitación do 

expediente de concesión do 

beneficio fiscal ao seguinte 

obrigado tributario: 

 

Nome: 

LONJA DE LA CORUÑA, S.A. 

NIF: A15678162 

Referencia catastral: 

9012701NJ4091S0109RR 

Duración do beneficio fiscal: 

Exercicio 2017 

 

Terceiro.-Do presente acordo 

darase traslado aos interesados 
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los efectos oportunos. 

  

55.-Declaración de especial 

interés o utilidad municipal, 

según la Ordenanza Fiscal nº 51 

reguladora del IBI, solicitada 

por Pescados Mijesan SL. 

 

Asunto: Declaración de especial 

interés o utilidad municipal, por 

concurrir circunstancias sociales y 

de fomento del empleo, en el bien 

inmueble de referencia catastral 

9012701NJ4091S0131JJ, 

solicitada por Pescados Mijesan 

SL. 

 

 

Este asunto ha sido dictaminado 

por la Comisión de Hacienda y 

Administración, con los votos a 

favor del Grupo Municipal de 

Marea Atlántica y las 

abstenciones de los Grupos 

Municipales del Partido 

Popular, PSOE y Mixto (BNG-

AA), como dictamen, la 

adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

Primero.-Declarar de especial 

interés o utilidad municipal, por 

concurrir circunstancias sociales y 

de fomento del empleo, las 

actividades relacionadas con el 

sector pesquero, consistentes en 

extracción, producción, 

comercialización o transformación 

de productos de la pesca, 

realizadas por la empresa 

Pescados Mijesan S.L., en el bien 

inmueble de características 

especiales de referencia catastral 

9012701NJ4091S0131JJ, y que 

constituyen las actividades 

para os efectos oportunos. 

 

55.-Declaración de especial 

interese ou utilidade municipal, 

segundo a Ordenanza Fiscal nº 

51 reguladora do IBI, solicitada 

por Pescados Mijesan SL. 

 

Asunto: Declaración de especial 

interese ou utilidade municipal, 

por concorrer circunstancias 

sociais e de fomento do emprego, 

no ben inmoble de referencia 

catastral 

9012701NJ4091S0131JJ, 

solicitada por Pescados Mijesan 

SL. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, cos votos a favor 

do Grupo Municipal de Marea 

Atlántica e as abstencións dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, PSOE e Mixto (BNG-

AA), como ditame, a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

 

 

Primeiro.-Declarar de especial 

interese ou utilidade municipal, 

por concorrer circunstancias 

sociais e de fomento do emprego, 

as actividades relacionadas co 

sector pesqueiro, consistentes en 

extracción, produción, 

comercialización ou 

transformación de produtos da 

pesca, realizadas pola empresa 

Pescados Mijesan, S.L., no ben 

inmoble de características 

especiais de referencia catastral 

9012701NJ4091S0131JJ, e que 

constitúen as actividades 
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principales de la empresa. 

 

Segundo.-Dar traslado del 

presente acuerdo a la Dirección de 

Economía y Hacienda a los 

efectos de tramitación del 

expediente de concesión del 

beneficio fiscal al siguiente 

obligado tributario: 

 

Nombre: 

PESCADOS MIJESAN, S.L. 

NIF: B70035274 

Referencia catastral: 

9012701NJ4091S0131JJ 

Duración del beneficio fiscal: 

Ejercicio 2017 

 

Tercero.-Del presente acuerdo se 

dará traslado a los interesados a 

los efectos oportunos. 

 

Votación del asunto número 

siete 

 

Seguidamente por la Presidencia 

se somete a votación el asunto 

número siete, referenciado en el 

Orden del Día, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

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-

principais da empresa. 

 

Segundo.-Dar traslado do 

presente acordo á Dirección de 

Economía e Facenda para os 

efectos de tramitación do 

expediente de concesión do 

beneficio fiscal ao seguinte 

obrigado tributario: 

 

Nome: 

PESCADOS MIJESAN, S.L. 

NIF: B70035274 

Referencia catastral: 

9012701NJ4091S0131JJ 

Duración do beneficio fiscal: 

Exercicio 2017 

 

Terceiro.-Do presente acordo 

darase traslado aos interesados 

para os efectos oportunos. 

 

Votación do asunto número    

sete 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto 

número sete, referenciado na 

Orde do Día, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

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-
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Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Quedan aprobados os 

asuntos seis e sete por 

unanimidade. 

 

Acuerdo 

 

Primero.-Declarar de especial 

interés o utilidad municipal, por 

concurrir circunstancias sociales y 

de fomento del empleo, las 

actividades relacionadas con el 

sector pesquero, consistentes en 

extracción, producción, 

comercialización o transformación 

de productos de la pesca, 

realizadas por la empresa 

Pescados Mijesan S.L., en el bien 

inmueble de características 

especiales de referencia catastral 

9012701NJ4091S0131JJ, y que 

constituyen las actividades 

principales de la empresa. 

 

Segundo.-Dar traslado del 

presente acuerdo a la Dirección de 

Economía y Hacienda a los 

efectos de tramitación del 

expediente de concesión del 

beneficio fiscal al siguiente 

obligado tributario: 

 

Nombre: 

PESCADOS MIJESAN, S.L. 

NIF: B70035274 

Referencia catastral: 

9012701NJ4091S0131JJ 

Duración del beneficio fiscal: 

Ejercicio 2017 

 

Tercero.-Del presente acuerdo se 

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Quedan aprobados os 

asuntos seis e sete por 

unanimidade. 

 

Acordo 

 

Primeiro.-Declarar de especial 

interese ou utilidade municipal, 

por concorrer circunstancias 

sociais e de fomento do emprego, 

as actividades relacionadas co 

sector pesqueiro, consistentes en 

extracción, produción, 

comercialización ou 

transformación de produtos da 

pesca, realizadas pola empresa 

Pescados Mijesan, S.L., no ben 

inmoble de características 

especiais de referencia catastral 

9012701NJ4091S0131JJ, e que 

constitúen as actividades 

principais da empresa. 

 

Segundo.-Dar traslado do 

presente acordo á Dirección de 

Economía e Facenda para os 

efectos de tramitación do 

expediente de concesión do 

beneficio fiscal ao seguinte 

obrigado tributario: 

 

Nome: 

PESCADOS MIJESAN, S.L. 

NIF: B70035274 

Referencia catastral: 

9012701NJ4091S0131JJ 

Duración do beneficio fiscal: 

Exercicio 2017 

 

Terceiro.-Do presente acordo 
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dará traslado a los interesados a 

los efectos oportunos. 

 

II-CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN: 

 

1º.-Toma de conocimiento de 

Resoluciones y Decretos. 

 

56.-Toma de conocimiento de: 

 

-Las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

dos mil ciento uno (2.101), de 

diecisiete de febrero de dos mil 

diecisiete, a la número cuatro mil 

quinientos (4.500), de veintinueve 

de marzo de dos mil diecisiete. 

 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, 

desde el número seiscientos uno 

(601), de catorce de febrero de 

dos mil diecisiete, al número mil 

doscientos (1.200), de quince de 

marzo de dos mil diecisiete. 

 

2º.- Mociones. 

 

Presidencia 

 

Hai presentadas once mocións, 

como vostedes saben deberiamos 

proceder a votar a urxencia de 

todas elas. 

 

Seguidamente se pasa a votar 

conjuntamente la urgencia de 

todas las mociones presentadas 

al Pleno 

 

 

 

 

darase traslado aos interesados 

para os efectos oportunos. 

 

II-CONTROL E   

SEGUIMENTO DA XESTIÓN: 

 

 

1º.-Toma de coñecemento de 

Resolucións e Decretos. 

 

56.-Toma de coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 

dous mil cento un (2.101), de 

dezasete de febreiro de dous mil 

dezasete, á número catro mil 

cincocentos (4.500), de vinte e 

nove de marzo de dous mil 

dezasete. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, 

desde o número seiscentos un 

(601), de catorce de febreiro de 

dous mil dezasete, ao número mil 

douscentos (1.200), de quince de 

marzo de dous mil dezasete. 

 

2º.- Mocións. 

 

Presidencia 

 

Hai presentadas once mocións, 

como vostedes saben deberiamos 

proceder a votar a urxencia de 

todas elas. 

 

Seguidamente pásase a votar 

conxuntamente a urxencia de 

todas as mocións presentadas ao 

Pleno 
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Votación de la urgencia de todas 

las mociones 

 

Sometidas por la presidencia las 

mociones a la preceptiva 

declaración de urgencia, se 

produce el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Popular (PP) (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. 

 

Hai tres mocións semellantes ou 

de contido semellante presentadas 

neste Pleno, unha do Bloque 

Nacionalista Galego, otra do 

Partido Socialista de Galicia, 

PSOE e outra da Marea Atlántica, 

co cal, se lles parece e así o 

comentamos na Comisión de 

Voceiros celebrada esta mañá, 

faremos discusión conxunta e 

votación separada das tres 

mocións que, poderíamos pasar a 

ler na súa parte dispositiva, 

comezando pola do Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Votación da urxencia de todas as 

mocións 

 

Sometidas pola presidencia as 

mocións á preceptiva declaración 

de urxencia, prodúcese o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) (10 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. 

 

Hai tres mocións semellantes ou 

de contido semellante presentadas 

neste Pleno, unha do Bloque 

Nacionalista Galego, otra do 

Partido Socialista de Galicia, 

PSOE e outra da Marea 

Atlántica, co cal, se lles parece e 

así o comentamos na Comisión de 

Voceiros celebrada esta mañá, 

faremos discusión conxunta e 

votación separada das tres 

mocións que, poderiamos pasar a 

ler na súa parte dispositiva, 

comezando pola do Bloque 

Nacionalista Galego. 
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Incidencia: se efectuará un 

tratamiento conjunto de las 

mociones que afectan a los 

Presupuestos Generales del 

Estado para 2017 presentadas 

por el BNG, PSOE y MA, sin 

perjuicio de su votación 

separada. 
 

MOCIONES QUE AFECTAN 

A LOS PRESUPUESTOS 

GENERALES DEL ESTADO 

 

Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Primera.-Moción pola que o 

Concello da Coruña insta o 

Goberno do Estado inserir e 

garantir os investimentos 

necesarios para A Coruña e a 

súa área metropolitana nos 

orzamentos xerais do Estado 

para 2017. 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG 

solicita do Pleno da Corporación 

Municipal a adopción dos 

seguintes acordos: 

 

1º.-Instar o Goberno do Estado a 

incluir e garantir os investimentos 

necesarios, habilitando as partidas 

correspondentes ou creando novas 

onde non se tiver contemplado, 

como mínimo nas seguintes 

actuacións para A Coruña e a súa 

área metropolitana: 

 

 

-Saneamento integral da ría do 

Burgo. 

Incidencia: efectuarase un 

tratamento conxunto das 

mocións que afectan os 

Orzamentos Xerais do Estado 

para 2017 presentadas polo 

BNG, PSOE e MA, sen prexuízo 

da súa votación separada. 

 

 

MOCIÓNS QUE AFECTAN OS 

ORZAMENTOS XERAIS DO 

ESTADO 

 

Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Primeira.-Moción pola que o 

Concello da Coruña insta o 

Goberno do Estado inserir e 

garantir os investimentos 

necesarios para A Coruña e a 

súa área metropolitana nos 

orzamentos xerais do Estado 

para 2017. 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG 

solicita do Pleno da Corporación 

Municipal a adopción dos 

seguintes acordos: 

 

1º.-Instar o Goberno do Estado a 

incluir e garantir os investimentos 

necesarios, habilitando as 

partidas correspondentes ou 

creando novas onde non se tiver 

contemplado, como mínimo nas 

seguintes actuacións para A 

Coruña e a súa área 

metropolitana: 

 

-Saneamento integral da ría do 

Burgo. 
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-Financiamento completo, en 

termos xerais, da construción do 

Porto Exterior, así como, de xeito 

concreto, aquel que garanta a 

conexión ferroviaria da Coruña co 

porto exterior de Punta 

Langosteira. 

 

-Construción da Estación 

Intermodal. 

 

-Implantación dun sistema de 

axuda instrumental para a 

cabeceira sur e apostar por un 

sistema de aproximación por GPS  

 

-Implantación e mellora de 

servizos ferroviarios de 

proximidade: 

 

 Un Plan para a implantación 

de servizos ferroviarios de 

proximidade para a comarca 

da Coruña. 

 

 Modernización do tramo do 

Eixo Atlántico A Coruña - 

Ferrol. 

 

 Construción de By-Pass de 

Infesta - Betanzos. 

 

-Melloras e mantemento nas zonas 

de afectación da rede de 

infraestruturas do Estado. 

 

 Pantallas de protección 

acústica nos tramos da liña de 

alta velocidade Uxes - 

Pocomaco. 

 

 Substitución de paneis 

antirruido e protección 

acústica na AC-14 tramo 

 

-Financiamento completo, en 

termos xerais, da construción do 

Porto Exterior, así como, de xeito 

concreto, aquel que garanta a 

conexión ferroviaria da Coruña 

co porto exterior de Punta 

Langosteira. 

 

-Construción da Estación 

Intermodal. 

 

-Implantación dun sistema de 

axuda instrumental para a 

cabeceira sur e apostar por un 

sistema de aproximación por GPS  

 

-Implantación e mellora de 

servizos ferroviarios de 

proximidade: 

 

 Un Plan para a implantación 

de servizos ferroviarios de 

proximidade para a comarca 

da Coruña. 

 

 Modernización do tramo do 

Eixo Atlántico A Coruña - 

Ferrol. 

 

 Construción de By-Pass de 

Infesta - Betanzos. 

 

-Melloras e mantemento nas 

zonas de afectación da rede de 

infraestruturas do Estado. 

 

 Pantallas de protección 

acústica nos tramos da liña de 

alta velocidade Uxes - 

Pocomaco. 

 

 Substitución de paneis 

antirruido e protección 

acústica na AC-14 tramo 
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Lonzas - Zapateira. 

 

 Mellora e mantemento das 

pantallas acústicas, beirarrúas 

e mellora dos pasos inferiores 

e superiores na AP-9 no tramo 

A Coruña - Culleredo. 

 

-Rehabilitación da contorna do 

observatorio meteorolóxico da 

Coruña. 

 

2º.-Instar o Parlamento de Galiza 

a que realice unha declaración 

institucional na que se solicite ao 

Goberno do Estado o aumento das 

partidas orzamentarias e 

investimentos para o conxunto de 

Galiza nos orzamentos xerais do 

Estado para 2017. 

 

3º.-Trasladar os presentes acordos 

ao presidente da Xunta de Galiza 

e ao Goberno do Estado. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Veira. Para a lectura da parte 

dispositiva da moción do Grupo 

Socialista, señora Barcón. 

 

Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido 

Socialista 

 

Tercera.-Moción referida al 

rechazo a los Presupuestos 

Generales del Estado para A 

Coruña 

 

Señora Barcón Sánchez 

 

Gracias, señor alcalde. 

Lonzas - Zapateira. 

 

 Mellora e mantemento das 

pantallas acústicas, beirarrúas 

e mellora dos pasos inferiores 

e superiores na AP-9 no tramo 

A Coruña - Culleredo. 

 

-Rehabilitación da contorna do 

observatorio meteorolóxico da 

Coruña. 

 

2º.-Instar o Parlamento de Galiza 

a que realice unha declaración 

institucional na que se solicite ao 

Goberno do Estado o aumento 

das partidas orzamentarias e 

investimentos para o conxunto de 

Galiza nos orzamentos xerais do 

Estado para 2017. 

 

3º.-Trasladar os presentes 

acordos ao presidente da Xunta 

de Galiza e ao Goberno do 

Estado. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Veira. Para a lectura da parte 

dispositiva da moción do Grupo 

Socialista, señora Barcón. 

 

Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido     

Socialista 

 

Terceira.-Moción referida ao 

rexeitamento aos Orzamentos 

Xerais do Estado para A Coruña 

 

 

Señora Barcón Sánchez 

 

Grazas, señor alcalde. 



58 

 

 

El Grupo Municipal Socialista 

presenta la siguiente moción: 

 

1º.-El Pleno Municipal de A 

Coruña exige al Gobierno del 

Estado la retirada del proyecto de 

los Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2017 por no 

recoger las partidas económicas 

que necesitan los proyectos 

esenciales para nuestra ciudad y 

su área. 

 

2º.-El Pleno Municipal insta al 

Gobierno del Estado a modificar 

los Presupuestos Generales del 

Estado y recoger las cantidades 

necesarias para completar las 

infraestructuras imprescindibles 

para nuestra ciudad y para apoyar 

los proyectos ambientales, 

económicos, sociosanitarios y 

culturales que A Coruña precisa. 

 

 

3º.-El Pleno Municipal insta a los 

grupos parlamentarios a presentar 

enmiendas a los Presupuestos 

Generales del Estado que recojan 

las necesidades de A Coruña tanto 

en inversión de obra pública como 

en las transferencias a proyectos 

singulares en los que nuestra 

ciudad es referente. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Barcón. 

Para a lectura da moción da 

Marea, señora Vieito. 

 

 

 

 

O Grupo Municipal Socialista 

presenta a seguinte moción: 

 

1º.-O Pleno Municipal da Coruña 

esixe ao Goberno do Estado a 

retirada do proxecto dos 

Orzamentos Xerais do Estado 

para o ano 2017 por non recoller 

as partidas económicas que 

necesitan os proxectos esenciais 

para a nosa cidade e a súa área. 

 

 

2º.-O Pleno Municipal insta o 

Goberno do Estado para 

modificar os Orzamentos Xerais 

do Estado e recoller as 

cantidades necesarias para 

completar as infraestruturas 

imprescindibles para a nosa 

cidade e para apoiar os proxectos 

ambientais, económicos, 

sociosanitarios e culturais que A 

Coruña precisa. 

 

3º.-O Pleno Municipal insta os 

grupos parlamentarios a 

presentar emendas aos 

Orzamentos Xerais do Estado que 

recollan as necesidades da 

Coruña tanto en investimento de 

obra pública como nas 

transferencias a proxectos 

singulares nos que a nosa cidade 

é referente. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Barcón. 

Para a lectura da moción da 

Marea, señora Vieito. 
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Moción presentada por el 

Grupo Municipal de Marea 

Atlántica 

 

Segunda.-Moción sobre os 

Orzamentos Xerais do Estado 

para 2017 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Nós instamos o Concello da 

Coruña en Pleno a manifestar o 

seu rexeitamento a este proxecto 

de lei de Orzamentos Xerais do 

Estado. Instamos, polo tanto: 

 

-O Goberno do Estado a retirar o 

Proxecto de Lei de Orzamentos 

Xerais do Estado para 2017, para 

incrementar as dotacións 

consignadas para investimientos 

na cidade da Coruña. 

 

-En segundo lugar os Grupos 

Parlamentarios do Congreso e do 

Senado a recoller nas suas 

emendas parciais propostas de 

incremento das dotacións 

previstas para investimentos na 

cidade da Coruña. 

 

-En terceiro lugar, o Sr. Alcalde 

deste Concello, para que dea 

traslado destes acordos ao Sr. 

Presidente do Goberno do Estado, 

aos Grupos Parlamentarios do 

Congreso e do Senado, así como, 

para o seu coñecemento, ao 

Presidente da Xunta de Galicia. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Ten a palabra a 

señora Veira. 

Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

 

 

Segunda.-Moción sobre os 

Orzamentos Xerais do Estado 

para 2017 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Nós instamos o Concello da 

Coruña en Pleno a manifestar o 

seu rexeitamento a este proxecto 

de lei de Orzamentos Xerais do 

Estado. Instamos, polo tanto: 

 

-O Goberno do Estado a retirar o 

Proxecto de Lei de Orzamentos 

Xerais do Estado para 2017, para 

incrementar as dotacións 

consignadas para investimientos 

na cidade da Coruña. 

 

-En segundo lugar os Grupos 

Parlamentarios do Congreso e do 

Senado a recoller nas suas 

emendas parciais propostas de 

incremento das dotacións 

previstas para investimentos na 

cidade da Coruña. 

 

-En terceiro lugar, o Sr. Alcalde 

deste Concello, para que dea 

traslado destes acordos ao Sr. 

Presidente do Goberno do 

Estado, aos Grupos 

Parlamentarios do Congreso e do 

Senado, así como, para o seu 

coñecemento, ao Presidente da 

Xunta de Galicia. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Ten a palabra a 

señora Veira. 
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Señora Veira González 

 

En primeiro lugar sinalar que 

imos votar a favor das outras dúas 

mocións, porque en síntese 

recollen o sentir de moitas galegas 

e de moitos galegos, de moitas 

coruñesas e de moitos coruñeses 

que sentiron estes Orzamentos 

Xerais do Estado como unha 

auténtica labazada, como unha 

tomadura de pelo ao conxunto de 

galegas e galegos e en particular, 

ás coruñesas e coruñeses.  

 

 

A las dieciocho horas y 

diecinueve minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora 

Gallego Neira. 

 

Parece que somos o único 

territorio do Estado ao que se lle 

pode recortar sen que o seu 

presidente non diga nada, quede 

ben caladiño. A proposta dos 

Orzamentos Xerais do Estado que 

se fixo pública a semana pasada é 

a xuízo deste grupo municipal, 

como digo, unha discriminación 

sen precedentes a Galiza, cunha 

redución do trinta e dous coma 

catro por cento nos investimentos 

territorializados. Falamos dun 

auténtico recortazo, un agravio 

nunca antes visto, cunha 

minoración dun total de 

catrocentos corenta e dous millóns 

de euros e que supón, como dicía 

antes, unha auténtica labazada 

para as galegas e os galegos. Son 

uns orzamentos que en termos 

xerais consolidan o modelo 

neoliberal ao que nos quere 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar sinalar que 

imos votar a favor das outras 

dúas mocións, porque en síntese 

recollen o sentir de moitas 

galegas e de moitos galegos, de 

moitas coruñesas e de moitos 

coruñeses que sentiron estes 

Orzamentos Xerais do Estado 

como unha auténtica labazada, 

como unha tomadura de pelo ao 

conxunto de galegas e galegos e 

en particular, ás coruñesas e 

coruñeses.  

 

Ás dezaoito horas e dezanove  

minutos sae do Salón de Sesións 

a señora Gallego Neira. 

 

 

Parece que somos o único 

territorio do Estado ao que se lle 

pode recortar sen que o seu 

presidente non diga nada, quede 

ben caladiño. A proposta dos 

Orzamentos Xerais do Estado que 

se fixo pública a semana pasada é 

a xuízo deste grupo municipal, 

como digo, unha discriminación 

sen precedentes a Galiza, cunha 

redución do trinta e dous coma 

catro por cento nos investimentos 

territorializados. Falamos dun 

auténtico recortazo, un agravio 

nunca antes visto, cunha 

minoración dun total de 

catrocentos corenta e dous 

millóns de euros e que supón, 

como dicía antes, unha auténtica 

labazada para as galegas e os 

galegos. Son uns orzamentos que 

en termos xerais consolidan o 

modelo neoliberal ao que nos 
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abocar o goberno do Partido 

Popular con recortes, con 

desigualdade social que resta 

recursos a Galiza para acometer 

retos importantísimos para o 

futuro do noso país. Obvian 

investimentos clave, renuncian a 

garantir estabilidade, emprego, 

servizos e dotacións que minguan 

os fondos en desemprego e 

desprezan o pobo. Esquécense dos 

nosos sectores produtivos, como o 

mar e o agro, desaparecen 

investimentos en I+D+I en 

desenvolvemento industrial e 

produtivo que redundaría na 

xeración e creación de emprego e 

na reactivación da economía 

produtiva, trasládanse propostas 

irrisorias cando non se esvaecen, 

en mobilidade, en infraestruturas, 

e mesmo retíranse achegas que 

estaban asignadas en partidas 

plurianuais aprobadas en 

exercicios anteriores, 

comprometendo a conclusión de 

actuacións e chámame máis a 

atención, precisamente nos 

orzamentos nos que se prevé un 

record de recadación con 

douscentos mil novecentos 

sesenta e tres millóns de euros, 

que se di pronto, Galiza vai recibir 

menos, mentres se recada máis, 

nós recibimos menos. É un 

paradoxo que xusto o ano no que 

vai haber unha gran recadación e 

no que vai haber máis recursos, se 

ofrezan ao cambio máis recortes. 

Pagamos máis impostos ao Estado 

e recibimos menos. Recollemos 

esmolas e migallas e atopámonos 

exclusión e discriminación e se 

para o conxunto de Galiza estes 

orzamentos son desastrosos, que 

quere abocar o goberno do 

Partido Popular con recortes, con 

desigualdade social que resta 

recursos a Galiza para acometer 

retos importantísimos para o 

futuro do noso país. Obvian 

investimentos clave, renuncian a 

garantir estabilidade, emprego, 

servizos e dotacións que minguan 

os fondos en desemprego e 

desprezan o pobo. Esquécense 

dos nosos sectores produtivos, 

como o mar e o agro, 

desaparecen investimentos en 

I+D+I en desenvolvemento 

industrial e produtivo que 

redundaría na xeración e 

creación de emprego e na 

reactivación da economía 

produtiva, trasládanse propostas 

irrisorias cando non se esvaecen, 

en mobilidade, en infraestruturas, 

e mesmo retíranse achegas que 

estaban asignadas en partidas 

plurianuais aprobadas en 

exercicios anteriores, 

comprometendo a conclusión de 

actuacións e chámame máis a 

atención, precisamente nos 

orzamentos nos que se prevé un 

record de recadación con 

douscentos mil novecentos 

sesenta e tres millóns de euros, 

que se di pronto, Galiza vai 

recibir menos, mentres se recada 

máis, nós recibimos menos. É un 

paradoxo que xusto o ano no que 

vai haber unha gran recadación e 

no que vai haber máis recursos, 

se ofrezan ao cambio máis 

recortes. Pagamos máis impostos 

ao Estado e recibimos menos. 

Recollemos esmolas e migallas e 

atopámonos exclusión e 

discriminación e se para o 
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dicir para Coruña e a súa área 

metropolitana. Resulta 

escandaloso que os investimentos 

se reduzan máis dun corenta por 

cento na cidade e na contorna, 

obviando, novamente, entre outras 

actuacións prioritarias, a ría do 

Burgo, o Porto Exterior, o 

aeroporto e a mobilidade, como 

por exemplo, a Estación 

Intermodal e que non se reserven 

partidas económicas necesarias en 

consonancia coas necesidades 

reais ás demandas históricas que a 

Comarca vén realizando nos 

últimos anos. É unha renuncia 

abstolutamente obscena á Coruña, 

ao seu desenvolvemento 

económico, á xeración de 

emprego, prescinden da 

mobilidade sostible, da 

rexeneración da ría do Burgo, etc, 

distribuindo esmolas sen criterio, 

con partidas feitas sen 

coñecemento das necesidades 

reais da nosa cidade, resultando 

un auténtico desprezo para a nosa 

Comarca. En cuestións, ademais, 

que temos debatido e falado neste 

mesmo Salón de Plenos, os que o 

propio Partido Popular ten votado 

a favor e ten dito que está facendo 

todo o posible por elas, e resulta 

que, parece ser, que non chega o 

recado a Madrid. A nós parécenos 

unha tomadura de pelo este 

orzamento, hai cuestións 

concretas que desaparecen ou que 

non están e que cremos que debe 

ser rectificado. Nada máis. 

 

 

 

 

 

conxunto de Galiza estes 

orzamentos son desastrosos, que 

dicir para Coruña e a súa área 

metropolitana. Resulta 

escandaloso que os investimentos 

se reduzan máis dun corenta por 

cento na cidade e na contorna, 

obviando, novamente, entre 

outras actuacións prioritarias, a 

ría do Burgo, o Porto Exterior, o 

aeroporto e a mobilidade, como 

por exemplo, a Estación 

Intermodal e que non se reserven 

partidas económicas necesarias 

en consonancia coas necesidades 

reais ás demandas históricas que 

a Comarca vén realizando nos 

últimos anos. É unha renuncia 

abstolutamente obscena á 

Coruña, ao seu desenvolvemento 

económico, á xeración de 

emprego, prescinden da 

mobilidade sostible, da 

rexeneración da ría do Burgo, 

etc, distribuindo esmolas sen 

criterio, con partidas feitas sen 

coñecemento das necesidades 

reais da nosa cidade, resultando 

un auténtico desprezo para a nosa 

Comarca. En cuestións, ademais, 

que temos debatido e falado neste 

mesmo Salón de Plenos, os que o 

propio Partido Popular ten 

votado a favor e ten dito que está 

facendo todo o posible por elas, e 

resulta que, parece ser, que non 

chega o recado a Madrid. A nós 

parécenos unha tomadura de pelo 

este orzamento, hai cuestións 

concretas que desaparecen ou que 

non están e que cremos que debe 

ser rectificado. Nada máis. 
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Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Polo Grupo Socialista, 

señora Barcón. 

 

 

Señora Barcón Sánchez 

 

Gracias, señor alcalde. Anunciar 

que nos vamos a abstener en la 

Moción del Bloque Nacionalista 

Galego, no porque no estemos de 

acuerdo con exigir una 

modificación de los presupuestos 

sino porque entendemos que 

refleja una enmienda parcial de un 

grupo parlamentario y creemos 

que en lo que en todo caso cada 

grupo tiene sus propias enmiendas 

y en todo caso lo que debemos de 

pedir es una modificación y que, 

luego, los grupos parlamentarios 

recojan aquellas enmiendas en las 

que se vea reflejada la ciudad. 

Vamos a votar a favor de la 

moción propuesta por la Marea. 

 

 

Desde luego es, a nuestro juicio, 

inaceptable esta reducción, que en 

lo que atañe a la ciudad es de un 

sesenta por cien en las 

inversiones, es inaceptable desde 

el punto de vista de la ciudad 

porque cercena no sólo las 

comunicaciones sino las 

posibilidades de promoción de la 

propia ciudad y desde luego de 

promoción económica y de 

promoción social, es inexplicable 

en términos económicos, decir al 

mismo tiempo que la situación 

económica es boyante, que va a 

haber más ingresos y que le 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Polo Grupo Socialista, 

señora Barcón. 

 

 

Señora Barcón Sánchez 

 

Grazas, señor alcalde. Anunciar 

que nos imos a abster na Moción 

do Bloque Nacionalista Galego, 

non porque non esteamos de 

acordo con esixir unha 

modificación dos orzamentos 

senón porque entendemos que 

reflicte unha emenda parcial dun 

grupo parlamentario e cremos 

que no que en todo caso cada 

grupo ten as súas propias 

emendas e en todo caso o que 

debemos de pedir é unha 

modificación e que, logo, os 

grupos parlamentarios recollan 

aquelas emendas nas que se vexa 

reflectida a cidade. Imos votar a 

favor da moción proposta pola 

Marea. 

 

Desde logo é, ao noso xuízo, 

inaceptable esta redución, que no 

que incumbe á cidade é dun 

sesenta por cen nos investimentos, 

é inaceptable desde o punto de 

vista da cidade porque cerna non 

só as comunicacións senón as 

posibilidades de promoción da 

propia cidade e desde logo de 

promoción económica e de 

promoción social, é inexplicable 

en termos económicos, dicir ao 

mesmo tempo que a situación 

económica é boiante, que vai 

haber máis ingresos e que lle 

imos a recortar a unha cidade 
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vamos a recortar a una ciudad 

como esta casi, insisto, un sesenta 

por cien en las inversiones 

directas y es inexcusable desde el 

punto de vista político, 

especialmente desde el punto de 

vista de los diputados y diputadas 

gallegos y desde el diputado señor 

Lorenzo, que se sienta en esta 

Cámara, también, en este Salón de 

Plenos. 

 

Desde luego el daño que se le 

hace a la ciudad es difícilmente 

calculable en este momento. Se 

perjudican notablemente las 

comunicaciones, se vienen 

perjudicando durante los últimos 

años. Cuestiones como el Vial 18 

no son más que una tomadura de 

pelo porque aparece y desaparece 

de los documentos 

presupuestarios del Estado y dura 

lo que dura la rueda de prensa del 

Partido Popular en anunciar el 

Vial 18. 

 

No sabemos, finalmente, si hay 

proyecto, siquiera, realizado. El 

daño que se le está haciendo con 

el retraso de la alta velocidad y 

también con el retraso de la 

Intermodal. Da la impresión de 

que  ADIF, además, esconde qué 

quiere hacer con la Intermodal 

Coruñesa, porque está camuflado 

en una partida general. Por no 

hablar de Alvedro, de cuál va a ser 

el futuro de Alvedro.  

 

A las dieciocho horas y 

veinticinco minutos sale del 

Salón de Sesiones el señor Díaz 

Grandío. 

 

como esta case, insisto, un 

sesenta por cen nos investimentos 

directos e é inescusable desde o 

punto de vista político, 

especialmente desde o punto de 

vista dos deputados e deputadas 

galegos e desde o deputado señor 

Lorenzo, que senta nesta Cámara, 

tamén, neste Salón de Plenos. 

 

 

 

Desde logo o dano que se lle fai á 

cidade é dificilmente calculable 

neste momento. Prexudícanse 

notablemente as comunicacións, 

veñen prexudicando durante os 

últimos anos. Cuestións como o 

Viario 18 non son máis que unha 

tomadura de pelo porque aparece 

e desaparece dos documentos 

orzamentarios do Estado e dura o 

que dura a rolda de prensa do 

Partido Popular en anunciar o 

Viario 18. 

 

 

Non sabemos, finalmente, se hai 

proxecto, sequera, realizado. O 

dano que se lle está facendo co 

atraso da alta velocidade e tamén 

co atraso da Intermodal. Dá a 

impresión de que  ADIF, ademais, 

esconde que quere facer coa 

Intermodal Coruñesa, porque está 

camuflado nunha partida xeral. 

Por non falar de Alvedro, de cal 

vai ser o futuro de Alvedro.  

 

 

Ás dezaoito horas e vinte e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións 

o señor Díaz Grandío. 
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Además de la discriminación a la 

que se le viene sometiendo desde 

otros gobiernos como el de la 

Xunta de Galicia estamos 

viviendo y se está viviendo en la 

ciudad una situación de dificultad 

de Alvedro, que a duras penas 

aguanta la pugna de los otros dos 

aeródromos gallegos y que en este 

caso vuelve a ser perjudicado en 

las cuentas generales del Estado. 

Se le hace daño a la ciudad en sus 

comunicaciones y por lo tanto se 

le hace al empleo. También se le 

hace cuando no figura una apuesta 

clara por la comunicación 

ferroviaria al Puerto Exterior. Es 

una cuestión de vital importancia 

para el Puerto Exterior y son todas 

ellas cuestiones importantes no 

sólo para las comunicaciones en 

este momento sino para que 

seamos capaces de apoyar las 

potencialidades que tiene nuestra 

ciudad y de seguir posicionándola 

con garantías para que tenga una 

capacidad de competir con el resto 

de las ciudades pero además hay 

otras cuestiones que a nuestro 

juicio son tan importantes. Nada 

sabemos de cómo se va a apoyar 

los proyectos culturales, lo hemos 

pedido una y otra vez y es curioso 

que el Partido Popular lo pide 

cuando está en la oposición, que 

se apoye más a la Ciudad de la 

Música, la Orquesta Sinfónica, la 

temporada lírica. Nada. Que se 

apoye más el gasto en las personas 

dependientes, que deje de 

bloquearse el gasto de 

dependencia, porque en estas 

cuestiones culturales y 

sociosanitarias esta ciudad 

también era puntera y va a dejar 

Ademais da discriminación á que 

se lle vén sometendo desde outros 

gobernos como o da Xunta de 

Galicia estamos a vivir e estase 

vivindo na cidade unha situación 

de dificultade de Alvedro, que a 

duras penas aguanta a pugna dos 

outros dous aeródromos galegos e 

que neste caso volve ser 

prexudicado nas contas xerais do 

Estado. Fáiselle dano á cidade 

nas súas comunicacións e por 

tanto fáiselle ao emprego. Tamén 

se lle fai cando non figura unha 

aposta clara pola comunicación 

ferroviaria ao Porto Exterior. É 

unha cuestión de vital 

importancia para o Porto 

Exterior e son todas elas 

cuestións importantes non só para 

as comunicacións neste momento 

senón para que sexamos capaces 

de apoiar as potencialidades que 

ten a nosa cidade e de seguir 

situándoa con garantías para que 

teña unha capacidade de competir 

co resto das cidades pero ademais 

hai outras cuestións que ao noso 

xuízo son tan importantes. Nada 

sabemos de como se vai a apoiar 

os proxectos culturais, pedímolo 

unha e outra vez e é curioso que o 

Partido Popular pídeo cando está 

na oposición, que se apoie máis á 

Cidade da Música, a Orquestra 

Sinfónica, a tempada lírica. Nada. 

Que se apoie máis o gasto nas 

persoas dependentes, que deixe de 

bloquearse o gasto de 

dependencia, porque nestas 

cuestións culturais e 

sociosanitarias esta cidade tamén 

era punteira e vai deixar de selo 

se as contas do Estado seguen 

sendo as que son e eu voume a 
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de serlo si las cuentas del Estado 

siguen siendo las que son y yo me 

voy a dirigir personalmente al 

señor Lorenzo. Se lo pido, señor 

Lorenzo como una coruñesa. 

Rebélese. Sea usted el diputado de 

la ciudad y no el diputado del 

Partido Popular y usted defienda 

allí a la ciudad y las necesidades 

de la ciudad y de los coruñeses y 

dígale a su partido que tiene que 

retirar estas cuentas o al menos 

tiene que modificarlas para incluir 

las partidas que necesita Coruña, 

que necesitan los coruñeses. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Barcón. 

Polo Grupo Popular, señor 

Lorenzo. Non. Teño que explicitar 

o criterio unha vez máis: cando 

son conxuntas si cambio a orde, 

cando é unha presentada por un 

grupo que se acumula sigo a orde  

que presentou o grupo, entonces 

como estamos na quenda do BNG 

seguimos a orde, como si fose 

unha do BNG. É  o que levamos 

facendo dous anos, señora 

Gallego. 

Señor Lorenzo, cando queira. 

 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias. Buenas tardes a todos. 

Bueno, permítame la licencia que 

mis primeras palabras sean un 

recuerdo también a Carme 

Chacón, a la que me unía una 

amistad personal, que nunca 

olvidaré cómo ella se portó con mi 

familia en momentos muy 

dirixir persoalmente ao señor 

Lorenzo. Pídollo, señor Lorenzo 

como unha coruñesa. Rebélese. 

Sexa vostede o deputado da 

cidade e non o deputado do 

Partido Popular e vostede 

defenda alí á cidade e as 

necesidades da cidade e dos 

coruñeses e dígalle ao seu partido 

que ten que retirar estas contas 

ou polo menos ten que 

modificalas para incluír as 

partidas que necesita Coruña, que 

necesitan os coruñeses. Moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Barcón. 

Polo Grupo Popular, señor 

Lorenzo.  Non. Teño que 

explicitar o criterio unha vez 

máis: cando son conxuntas si 

cambio a orde, cando é unha 

presentada por un grupo que se 

acumula sigo a orde que 

presentou o grupo, entonces como 

estamos na quenda do BNG 

seguimos a orde, como si fose 

unha do BNG. É  o que levamos 

facendo dous anos, señora 

Gallego. 

Señor Lorenzo, cando queira. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas. Boas tardes a todos. Bo, 

permítame a licenza que as miñas 

primeiras palabras sexan un 

recordo tamén a Carme Chacón, 

á que me unía unha amizade 

persoal, que nunca esquecerei 

como ela se portou coa miña 

familia en momentos moi difíciles 
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difíciles y también una amistad 

política pues de hecho 

coincidimos durante la anterior 

legislatura y afianzamos esa 

amistad y recibí la verdad muy 

buenas enseñanzas y muy buenos 

consejos de ella.  

 

A las dieciocho horas y 

veintiséis minutos entra en el 

Salón de Sesiones la señora 

Gallego Neira. 

 

A mí me consta que amaba mucho 

esta ciudad de A Coruña, que 

tenía muy buenos amigos en la 

ciudad de A Coruña, algunos aquí 

presentes, y que siempre era un 

referente en sus relaciones 

políticas, esta ciudad. Mi recuerdo 

y me sumo a la solidaridad con 

mis compañeros socialistas, con 

toda la familia socialista, por esta 

terrible pérdida. 

 

Y ahora ya me voy a centrar un 

poco en los presupuestos y en lo 

que se ha dicho hasta ahora. 

Bueno yo, indudablemente, 

cuando se presentan unas 

mociones uno no va a pensar que 

le aplaudan pero también que 

hacer esta forma de ser mía, de 

buscar siempre el lado positivo de 

las cosas, yo me quedo en cierta 

manera reconfortado con su crítica 

y les voy a decir el por qué. 

Durante años he escuchado aquí a 

ustedes que desde que gobierna el 

Partido Popular estamos hablando 

del partido que no atendía a las 

personas, el partido que no atendía 

al gasto social, el partido que era 

el austericidio, creo recordar, que 

decían palabras de este tipo y hoy 

e tamén unha amizade política 

pois de feito coincidimos durante 

a anterior lexislatura e 

afianzamos esa amizade e recibín 

a verdade moi bos ensinos e moi 

bos consellos dela.  

 

 

Ás dezaoito horas e vinte e seis 

minutos entra no Salón de 

Sesións a señora Gallego Neira. 

 

 

A min cónstame que amaba moito 

esta cidade da Coruña, que tiña 

moi bos amigos na cidade da 

Coruña, algúns aquí presentes, e 

que sempre era un referente nas 

súas relacións políticas, esta 

cidade. O meu recordo e súmome 

á solidariedade cos meus 

compañeiros socialistas, con toda 

a familia socialista, por esta 

terrible perda. 

 

E agora xa me vou centrar un 

pouco nos orzamentos e no que se 

dixo ata agora. Bo eu, 

indubidablemente, cando se 

presentan unhas mocións un non 

vai pensar que lle aplaudan pero 

tamén que facer esta forma de ser 

miña, de buscar sempre o lado 

positivo das cousas, eu quédome 

en certa maneira reconfortado 

coa súa crítica e voulles a dicir o 

por que. Durante anos escoitei 

aquí a vostedes que desde que 

goberna o Partido Popular 

estamos a falar do partido que 

non atendía ás persoas, o partido 

que non atendía ao gasto social, o 

partido que era o austericidio, 

creo lembrar, que dicían palabras 

deste tipo e hoxe vexo que na súa 
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veo que en su crítica no hay 

ninguna crítica a la política social 

que llevan los Presupuestos 

Generales del Estado. Lo cual me 

reconforta. Es cierto que son unos 

presupuestos que están pensados 

para las personas, están pensados 

para el crecimiento económico y 

están pensados, sobre todo, para la 

creación de empleo. Como por 

ejemplo les puedo decir que en 

este último año se han creado más 

de seiscientos mil empleos en este 

país y yo creo que esto un poco 

responde a la política del Partido 

Popular y a este objetivo que 

tenemos de futuro de crear más de 

veinte millones de personas 

ocupadas en el año dos mil veinte. 

Por lo tanto me quedo contento 

por eso, porque no les vi ninguna 

crítica  a esta política. Si, a lo 

mejor, de una manera indirecta 

pero no cabe duda que este año 

todas las partidas presupuestarias 

destinadas al gasto social han 

aumentado. No cabe duda que este 

año de cada diez euros siete euros 

van destinados al gasto social y 

esto incluye muchas políticas: 

políticas de empleo, políticas de 

ayuda a los parados de larga 

duración, políticas de inserción y 

estabilidad laboral, ampliación de 

ayuda a la dependencia en más de 

cien millones, políticas contra la 

pobreza infantil, este año el fondo 

más de trescientos cuarenta y dos 

millones destinados o también, 

por supuesto políticas para 

educación, que para mí son 

importantes como miembro de la  

Comisión de Educación, donde se 

han aumentado el importe de las 

becas, creo recordarles que desde 

crítica non hai ningunha crítica á 

política social que levan os 

Orzamentos Xerais do Estado. O 

cal me reconforta. É certo que 

son uns orzamentos que están 

pensados para as persoas, están 

pensados para o crecemento 

económico e están pensados, 

sobre todo, para a creación de 

emprego. Por exemplo pódolles 

dicir que neste último ano 

creáronse máis de seiscentos mil 

empregos neste país e eu creo que 

isto un pouco responde á política 

do Partido Popular e a este 

obxectivo que temos de futuro de 

crear máis de vinte millóns de 

persoas ocupadas no ano dous 

mil vinte. Por tanto quédome 

contento por iso, porque non lles 

vin ningunha crítica  a esta 

política. Si, se cadra, dunha 

maneira indirecta pero non cabe 

dúbida que este ano todas as 

partidas orzamentarias 

destinadas ao gasto social 

aumentaron. Non cabe dúbida 

que este ano de cada dez euros 

sete euros van destinados ao 

gasto social e isto inclúe moitas 

políticas: políticas de emprego, 

políticas de axuda aos parados de 

longa duración, políticas de 

inserción e estabilidade laboral, 

ampliación de axuda á 

dependencia en máis de cen 

millóns, políticas contra a 

pobreza infantil, este ano o fondo 

máis de trescentos corenta e dous 

millóns destinados ou tamén, por 

suposto políticas para educación, 

que para min son importantes 

como membro da Comisión de 

Educación, onde se aumentaron o 

importe das bolsas, creo 
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el año dos mil once doscientos 

treinta y cuatro millones de euros 

más para becas en este país. Y 

también, por supuesto para las 

pensiones, es una de las partidas 

más importantes de los 

presupuestos. Ciento noventa y un 

mil trescientos cincuenta y seis 

euros son destinados al gasto 

social, de los cuales muchos son 

destinados para las pensiones y 

también para el desempleo. Pero 

ahora vuelvo a centrar en lo que 

es la ciudad. Y me hace gracia, 

señora Barcón. Yo también la voy 

a nombrar a usted personalmente. 

Porque usted estuvo, formó parte 

de este Partido Socialista, gobernó 

en esta ciudad y gobernó en esta 

ciudad cuando también en Madrid 

gobernaba el Partido Socialista. 

Dice usted que el PP es el partido 

acostumbrado a esconder las 

partidas presupuestarias, a poner 

partidas presupuestarias que luego 

no se ejecutan. ¡Hombre! Si 

quiere hablamos de la ría del 

Burgo y se acuerdan del millón de 

euros que en época de Zapatero 

ponían todos los años en los 

presupuestos y que nunca se 

ejecutaban. Yo comprendo, 

consejos tengo que para mí no 

vendo. A lo mejor usted, como es 

conocedora de esta práctica 

anterior, ahora la critica cuando 

no es cierto. Pero lo que estoy 

diciendo. En la ría del Burgo está 

presupustado hoy en la ría del 

Burgo lo que se está diciendo es 

que hay un Plan ahora que está 

abierto para que se hagan 

alegaciones y una vez que se 

hagan las alegaciones se hará la 

inversión correspondiente en los 

lembrarlles que desde o ano dous 

mil once douscentos trinta e catro 

millóns de euros máis para bolsas 

neste país. E tamén, por suposto 

para as pensións, é unha das 

partidas máis importantes dos 

orzamentos. Cento noventa e un 

mil trescentos cincuenta e seis 

euros son destinados ao gasto 

social, dos cales moitos son 

destinados para as pensións e 

tamén para o desemprego. Pero 

agora volvo centrar no que é a 

cidade. E faime graza, señora 

Barcón. Eu tamén a vou a nomear 

a vostede persoalmente. Porque 

vostede estivo, formou parte deste 

Partido Socialista, gobernou 

nesta cidade e gobernou nesta 

cidade cando tamén en Madrid 

gobernaba o Partido Socialista. 

Di vostede que o PP é o partido 

afeito a esconder as partidas 

orzamentarias, a poñer partidas 

orzamentarias que logo non se 

executan. Home! Se quere 

falamos da ría do Burgo e 

acórdanse do millón de euros que 

en época de Zapatero poñían 

todos os anos nos orzamentos e 

que nunca se executaban. Eu 

comprendo, consellos teño que 

para min non vendo. Se cadra 

vostede, como é coñecedora desta 

práctica anterior, agora critícaa 

cando non é certo. Pero o que 

estou a dicir. Na ría do Burgo 

está presupustado hoxe na ría do 

Burgo o que se está dicindo é que 

hai un Plan agora que está aberto 

para que se fagan alegacións e 

unha vez que se fagan as 

alegacións farase o investimento 

correspondente nos próximos 

anos. Tamén quero lembrarlle 
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próximos años. También quiero 

recordarle que estamos hablando 

de unos presupuestos que son para 

seis meses, porque se van a 

aprobar en junio y también le 

quiero recordar que si usted quitó 

los presupuestos, el Partido 

Socialista, si fuera un partido 

responsable se sentaría hablar con 

el Partido Popular y 

negociaríamos. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lorenzo, 

por favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

No sólo hable usted conmigo, no 

me haga usted a mí responsable. 

Sí, estoy orgulloso de dos cosas, 

mire, de ser coruñés y ser del 

Partido Popular. Entonces, usted 

me ha dicho ante eso que yo 

responda. Yo le respondo a usted, 

como coruñesa y como socialista, 

hable usted con su partido para 

que podamos negociar las 

partidas. Desde luego las partidas 

están ahí. Hay un compromiso en 

inversión del Partido Popular y 

del gobierno de esta nación en 

esta ciudad y estos presupuestos, 

que ya digo, van para seis meses y 

quizás algunas partidas se podían 

mejorar pero están ahí todas las 

partidas para las infraestructuras 

claves y sobre esta ciudad y 

mientras yo esté en el Parlamento 

le aseguro que estará muy bien 

defendida. 

 

 

 

que estamos a falar duns 

orzamentos que son para seis 

meses, porque se van a aprobar 

en xuño e tamén lle quero lembrar 

que se vostede quitou os 

orzamentos, o Partido Socialista, 

se fose un partido responsable 

sentaría falar co Partido Popular 

e negociariamos. 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lorenzo, 

por favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Non só fale vostede comigo, non 

me faga vostede a min 

responsable. Si, estou orgulloso 

de dúas cousas, mire, de ser 

coruñés e ser do Partido Popular. 

Entón, vostede díxome ante iso 

que eu responda. Eu respóndolle 

a vostede, como coruñesa e como 

socialista, fale vostede co seu 

partido para que podamos 

negociar as partidas. Desde logo 

as partidas están aí. Hai un 

compromiso en investimento do 

Partido Popular e do goberno 

desta nación nesta cidade e estes 

orzamentos, que xa digo, van 

para seis meses e quizais 

algunhas partidas podíanse 

mellorar pero están aí todas as 

partidas para as infraestruturas 

craves e sobre esta cidade e 

mentres eu estea no Parlamento 

asegúrolle que estará moi ben 

defendida. 
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Presidencia 

 

Remate xa, señor Lorenzo, por 

favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias por su atención. 

 

Presidencia 

 

Gracias a vostede, señor Lorenzo. 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Bueno, señor Lorenzo. Estas 

partidas van para seis meses, non? 

É moi reveladora esa frase. Pero á 

marxe do que acaba de dicir e  que 

lle vou rebatir tamén co que 

acaban de dicir todos os meus 

compañeiros é que si que baixan 

as partidas de gasto social. É que á 

parte de cuestións xerais que por 

si mesmas xa xustificarían ese 

rexeitamento a este proxecto de 

orzamentos, pois por exemplo se 

incrementa débeda pública en 

máis de tres mil seiscentos 

millóns de euros. Crece o gasto 

militar e aumenta en máis de mil 

oitocentos millóns de euros, esas 

partidas si que aumentan. Sin 

embargo si que diminúen os 

investimentos en practicamente 

todas as demáis políticas, 

concretamente nun sete coma oito 

por cento en I+D+I. Un dezaseis 

coma nove por cento na 

Seguridade Social, un vinte e un 

coma catro por cento en Cultura, 

por poñer só algúns exemplos que 

dan boa conta de cales son as súas 

prioridades e gasto do seu 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Lorenzo, por 

favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas pola súa atención. 

 

Presidencia 

 

Gracias a vostede, señor Lorenzo. 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Bo, señor Lorenzo. Estas partidas 

van para seis meses, non? É moi 

reveladora esa frase. Pero á 

marxe do que acaba de dicir e  

que lle vou rebatir tamén co que 

acaban de dicir todos os meus 

compañeiros é que si que baixan 

as partidas de gasto social. É que 

á parte de cuestións xerais que 

por si mesmas xa xustificarían ese 

rexeitamento a este proxecto de 

orzamentos, pois por exemplo se 

incrementa débeda pública en 

máis de tres mil seiscentos 

millóns de euros. Crece o gasto 

militar e aumenta en máis de mil 

oitocentos millóns de euros, esas 

partidas si que aumentan. Con 

todo si que diminúen os 

investimentos en practicamente 

todas as demáis políticas, 

concretamente nun sete coma oito 

por cento en I+D+I. Un dezaseis 

coma nove por cento na 

Seguridade Social, un vinte e un 

coma catro por cento en Cultura, 

por poñer só algúns exemplos que 

dan boa conta de cales son as 

súas prioridades e gasto do seu 
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goberno. Á marxe, tamén e por 

outra parte, da perda de poder 

adquisitivo dos pensionistas, aínda 

que vostedes non o queiran 

recoñecer e dos empregados 

públicos, tamén. A conxelación 

tamén dos fondos para 

Dependencia e Discapacidade coa 

total falla de dotacións 

orzamentarias para o pacto de 

Estado contra a violencia 

machista. Iso parece ser que se ten 

que abordar con cero euros. Iso si, 

para estar nas concentracións e 

nas manifestacións, son os 

primeiros. Engadir tamén o 

recorte de investimentos en todas 

as comunidades autónomas, agás 

Canarias, claro, onde o goberno 

de Rajoy está a procurar os apoios 

necesarios para aprobación deste 

proxecto, que supoñen ademais, 

no resto, un recorte de catrocentos 

corenta millóns de euros dos 

investimentos territorializados na 

nosa comunidade. Iso si, non 

temos inversión pero Feijóo si se 

encargou de anunciar que imos ter 

unha Comisión de Seguimento de 

esa execución dos orzamentos do 

Estado. Supoño que para seguirlle 

a pista a eses millóns que non se 

van investir en Galicia nin agora 

nin no pasado se investiron 

tampouco. Desde o punto de vista 

das administracións locais este 

proxecto amosa ademais unha 

total falta de compromiso en 

cuestións como o empeoramento 

por unha parte dos recursos totais 

asignados o sistema de 

financiamento das entidades 

locais que se reduce nun un coma 

oito por cento mentras si se prevé 

un incremento dos recursos 

goberno. Á marxe, tamén e por 

outra parte, da perda de poder 

adquisitivo dos pensionistas, 

aínda que vostedes non o queiran 

recoñecer e dos empregados 

públicos, tamén. A conxelación 

tamén dos fondos para 

Dependencia e Discapacidade 

coa total falla de dotacións 

orzamentarias para o pacto de 

Estado contra a violencia 

machista. Iso parece ser que se 

ten que abordar con cero euros. 

Iso si, para estar nas 

concentracións e nas 

manifestacións, son os primeiros. 

Engadir tamén o recorte de 

investimentos en todas as 

comunidades autónomas, agás 

Canarias, claro, onde o goberno 

de Rajoy está a procurar os 

apoios necesarios para 

aprobación deste proxecto, que 

supoñen ademais, no resto, un 

recorte de catrocentos corenta 

millóns de euros dos 

investimentos territorializados na 

nosa comunidade. Iso si, non 

temos inversión pero Feijóo si se 

encargou de anunciar que imos 

ter unha Comisión de Seguimento 

de esa execución dos orzamentos 

do Estado. Supoño que para 

seguirlle a pista a eses millóns 

que non se van investir en Galicia 

nin agora nin no pasado se 

investiron tampouco. Desde o 

punto de vista das 

administracións locais este 

proxecto amosa ademais unha 

total falta de compromiso en 

cuestións como o empeoramento 

por unha parte dos recursos totais 

asignados o sistema de 

financiamento das entidades 
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tributarios totais en máis dun sete 

coma nove por cento ou a total 

tamén falla de respostas ás 

demandas dos concellos sobre a 

necesidade de flexibilizar o 

reinvestimento de superávits 

locais que xa lle mencionei, 

flexibilización, ademais, que 

reclamamos todos os Concellos de 

todas as cores políticas, mesmo 

deputados do seu partido, mesmo 

vostede, señor Lorenzo, defendeu 

neste Pleno a moción na que 

reclamaba precisamente ese apoio 

para aprobar os Orzamentos 

Xerais do Estado pero que non 

mereceu a atención, parece ser 

que o seu compañeiro Montoro, 

polo que se ve, quizais porque 

necesita máis eses sete mil 

millóns de superávit dos 

Concellos para compensar o seu 

propio déficit que para investir en 

servizos públicos e investimentos 

nas cidades onde se pagan eses 

impostos. Este proxecto de 

orzamentos ademais non 

incorpora nin mellora tampouco 

condicións para reinvestimento do 

superávit e ademais é que nin 

sequera tampouco levanta as 

limitacións existentes para 

contratación de persoal. Que 

dicirlle, ademais, da disposición 

vixésimo sétima e trixésimo 

quinta, que pretende, ademais, 

premeditadamente, inviabilizar 

calquera proceso de 

remunicipalización de servizos 

públicos externalizados, 

impedindo a incorporación do 

persoal que viña prestando eses 

servizos e tratando de garantir o 

negocio das empresas privadas, 

que é o que máis lles interesa. 

locais que se reduce nun un coma 

oito por cento mentras si se prevé 

un incremento dos recursos 

tributarios totais en máis dun sete 

coma nove por cento ou a total 

tamén falla de respostas ás 

demandas dos concellos sobre a 

necesidade de flexibilizar o 

reinvestimento de superávits 

locais que xa lle mencionei, 

flexibilización, ademais, que 

reclamamos todos os Concellos 

de todas as cores políticas, 

mesmo deputados do seu partido, 

mesmo vostede, señor Lorenzo, 

defendeu neste Pleno a moción na 

que reclamaba precisamente ese 

apoio para aprobar os 

Orzamentos Xerais do Estado 

pero que non mereceu a atención, 

parece ser que o seu compañeiro 

Montoro, polo que se ve, quizais 

porque necesita máis eses sete mil 

millóns de superávit dos 

Concellos para compensar o seu 

propio déficit que para investir en 

servizos públicos e investimentos 

nas cidades onde se pagan eses 

impostos. Este proxecto de 

orzamentos ademais non 

incorpora nin mellora tampouco 

condicións para reinvestimento 

do superávit e ademais é que nin 

sequera tampouco levanta as 

limitacións existentes para 

contratación de persoal. Que 

dicirlle, ademais, da disposición 

vixésimo sétima e trixésimo 

quinta, que pretende, ademais, 

premeditadamente, inviabilizar 

calquera proceso de 

remunicipalización de servizos 

públicos externalizados, 

impedindo a incorporación do 

persoal que viña prestando eses 
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Ademais este proxecto de 

orzamentos mostra un total 

desprezo por esta cidade. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Trátase dunhas contas, como xa se 

dixo neste Pleno, especialmente 

lesivas para a cidadanía coruñesa, 

reflicten, ademais, a falla de 

proxectos do goberno estatal coa 

cidade. A falla de resposta ás 

peticións que se lle fan desde A 

Coruña ao resto da provincia e 

ademais parece que están vostedes 

empeñados en frear certas 

infraestruturas e proxectos que 

son demandados historicamente, a 

conexión ferroviaria de Punta 

Langosteira, o dragado da ría do 

Burgo, a mellora da liña 

ferroviaria A Coruña – Ferrol, son 

os mellores exemplos con eses 

ridículos trinta e un mil euros para 

mellorar esa conexión ferroviaria. 

Me parece que é bastante evidente 

que o seu compromiso é 

totalmente carente de sentido e 

carente de responsabilidade con 

esta cidade e vostede, señor 

Lorenzo, como lle acaban de dicir 

non debería de votar a favor deses 

orzamentos. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Vieito. 

servizos e tratando de garantir o 

negocio das empresas privadas, 

que é o que máis lles interesa. 

Ademais este proxecto de 

orzamentos mostra un total 

desprezo por esta cidade. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Trátase dunhas contas, como xa 

se dixo neste Pleno, especialmente 

lesivas para a cidadanía 

coruñesa, reflicten, ademais, a 

falla de proxectos do goberno 

estatal coa cidade. A falla de 

resposta ás peticións que se lle 

fan desde A Coruña ao resto da 

provincia e ademais parece que 

están vostedes empeñados en 

frear certas infraestruturas e 

proxectos que son demandados 

historicamente, a conexión 

ferroviaria de Punta Langosteira, 

o dragado da ría do Burgo, a 

mellora da liña ferroviaria A 

Coruña – Ferrol, son os mellores 

exemplos con eses ridículos trinta 

e un mil euros para mellorar esa 

conexión ferroviaria. Paréceme 

que é bastante evidente que o seu 

compromiso é totalmente carente 

de sentido e carente de 

responsabilidade con esta cidade 

e vostede, señor Lorenzo, como 

lle acaban de dicir non debería de 

votar a favor deses orzamentos. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Vieito. 
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Pasamos á votación das diferentes 

mocións, comezando pola moción 

presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

 

VOTACIÓN DE LA 

MOCIONES QUE AFECTAN 

A LOS PRESUPUESTOS 

GENERALES DEL ESTADO 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte de la 

presidencia se somete a votación 

la moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego, pola 

que o Concello da Coruña insta 

o Goberno do Estado inserir e 

garantir os investimentos 

necesarios para A Coruña e a 

súa área metropolitana nos 

orzamentos xerais do Estado 

para 2017, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Empate en primera votación: 

 

Vota a  favor del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

(PP) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 abstenciones). 

 

Vota a favor el Bloque 

Nacionalista Gallego-Asembleas 

Abiertas (BNG-AA) (1 voto).  

Pasamos á votación das 

diferentes mocións, comezando 

pola moción presentada polo 

Bloque Nacionalista Galego. 

 

 

VOTACIÓN DA MOCIÓNS 

QUE AFECTAN OS 

ORZAMENTOS XERAIS DO 

ESTADO 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte da 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, pola que o 

Concello da Coruña insta o 

Goberno do Estado inserir e 

garantir os investimentos 

necesarios para A Coruña e a 

súa área metropolitana nos 

orzamentos xerais do Estado 

para 2017, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Empate en primeira votación: 

 

Vota a favor  do Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

(PP) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 

(5 abstencións). 

 

Vota a favor o Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto).  
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Se aprueba en segunda 

votación: 

 

En segunda votación de 

conformidad con el artículo 100.2 

del ROF (R.D 2568/1986),: 

 

Vota a  favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Vota en contra en Grupo 

Municipal del Partido Popular (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 abstenciones). 

 

Vota a favor el Bloque 

Nacionalista Gallego-Asembleas 

Abiertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Se abstiene el Sr. D. Martín 

Fernández Prado del Grupo 

Popular (1 abstención). 

  

Se contabiliza la abstención de 

don Daniel Díaz Grandío (MA), 

de acuerdo con el artículo 100.1 

del ROF, por ausentarse del Salón 

de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en 

el momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Non está o señor Grandío que se 

achegou ata a Praia de Riazor con 

motivo do accidente, non sabemos 

exactamente que pasou aínda, dun 

rapaz que é posible que afogase 

hai uns minutos. 

 

 

Apróbase en segunda     

votación: 

 

En segunda votación de 

conformidade co artigo 100.2 do 

ROF (R.D 2568/1986),: 

 

Vota a favor  o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Vota en contra en Grupo 

Municipal do Partido Popular (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 

(5 abstencións). 

 

Vota a favor o Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Abstense o Sr. D. Martín 

Fernández Prado do Grupo 

Popular (1 abstención). 

  

Contabilízase a abstención de don 

Daniel Díaz Grandío (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. 

 

Presidencia 

 

Non está o señor Grandío que se 

achegou ata a Praia de Riazor 

con motivo do accidente, non 

sabemos exactamente que pasou 

aínda, dun rapaz que é posible 

que afogase hai uns minutos. 
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57.-Moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego pola 

que o Concello da Coruña insta 

o Goberno do Estado inserir e 

garantir os investimentos 

necesarios para A Coruña e a 

súa área metropolitana nos 

orzamentos xerais do Estado 

para 2017. 

 

Acuerdo 

 

- Instar al Gobierno del Estado a 

incluir y garantizar las inversiones 

necesarias, habilitando las partidas 

correspondientes o creando 

nuevas donde no se hubiere 

contemplado, como mínimo en las 

siguientes actuaciones para A 

Coruña y su área metropolitana: 

 

 

 Saneamiento integral de la ría 

de O Burgo. 

 

 Financiación completa, en 

términos generales, de la 

construcción del Puerto 

Exterior, así como, de manera 

concreta, aquel que garantice 

la conexión ferroviaria de A 

Coruña con el puerto exterior 

de Punta Langosteira. 

 

 Construcción de la Estación 

Intermodal. 

 

 Implantación de un sistema de 

ayuda instrumental para la 

cabecera sur y apostar por un 

sistema de aproximación por 

GPS (sistema de navegación 

por satélite GBAS). 

 

 Implantación y mejora de 

57.-Moción presentada polo 

Bloque Nacionalista Galego pola 

que o Concello da Coruña insta o 

Goberno do Estado inserir e 

garantir os investimentos 

necesarios para A Coruña e a 

súa área metropolitana nos 

orzamentos xerais do Estado 

para 2017. 

 

Acordo 

 

- Instar o Goberno do Estado a 

incluir e garantir os investimentos 

necesarios, habilitando as 

partidas correspondentes ou 

creando novas onde non se tiver 

contemplado, como mínimo nas 

seguintes actuacións para A 

Coruña e a súa área 

metropolitana: 

 

 Saneamento integral da ría de 

O Burgo. 

 

 Financiamento completo, en 

termos xerais, da construción 

do Porto Exterior, así como, 

de xeito concreto, aquel que 

garanta a conexión ferroviaria 

da Coruña co porto exterior 

de Punta Langosteira. 

 

 

 Construción da Estación 

Intermodal. 

 

 Implantación dun sistema de 

axuda instrumental para a 

cabeceira sur e apostar por un 

sistema de aproximación por 

GPS (sistema de navegación 

por satélite GBAS). 

 

 Implantación e mellora de 
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servicios ferroviarios de 

cercanías: 

 

Plan para la implantación de 

servicios ferroviarios de 

cercanías para la comarca de A 

Coruña. 

 

Modernización del tramo del Eje 

Atlántico A Coruña - Ferrol. 

 

Construcción de By-Pass de 

Infesta - Betanzos. 

 

 Mejoras y mantenimiento en 

las zonas de afectación de la 

red de infraestructuras del 

Estado. 

 

Pantallas de protección 

acústica en los tramos de la 

línea de alta velocidad Uxes - 

Pocomaco. 

 

Sustitución de paneles 

antirruido y protección 

acústica en la AC-14 tramo 

Lonzas - Zapateira. 

 

Mejora y mantenimiento de las 

pantallas acústicas, aceras y 

mejora de los pasos inferiores 

y superiores en la AP-9 en el 

tramo A Coruña - Culleredo. 

 

 

 Rehabilitación del entorno del 

observatorio meteorológico de 

A Coruña. 

 

- Instar al Parlamento de Galicia a 

que realice una declaración 

institucional en la que se solicite 

al Gobierno del Estado el aumento 

de las partidas presupuestarias e 

servizos ferroviarios de 

proximidade: 

 

Plan para a implantación de 

servizos ferroviarios de 

proximidade para a comarca 

da Coruña. 

Modernización do tramo do Eixo 

Atlántico A Coruña - Ferrol. 

Construción de By-Pass de Infesta 

- Betanzos. 

 Melloras e mantemento nas 

zonas de afectación da rede de 

infraestruturas do Estado. 

 

 

Pantallas de protección 

acústica nos tramos da liña de 

alta velocidade Uxes - 

Pocomaco. 

Substitución de paneis 

antirruido e protección 

acústica na AC-14 tramo 

Lonzas - Zapateira. 

Mellora e mantemento das 

pantallas acústicas, beirarrúas 

e mellora dos pasos inferiores 

e superiores na AP-9 no tramo 

A Coruña - Culleredo. 

 Rehabilitación da contorna 

do observatorio 

meteorolóxico da Coruña. 

 

- Instar o Parlamento de Galiza a 

que realice unha declaración 

institucional na que se solicite ao 

Goberno do Estado o aumento 

das partidas orzamentarias e 
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inversiones para el conjunto de 

Galicia en los presupuestos 

generales del Estado para 2017. 

 

- Trasladar los presentes acuerdos 

al presidente de la Xunta de 

Galicia y al Gobierno del Estado. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Partido 

Socialista 

 

Seguidamente por parte de la 

presidencia se somete a votación 

la moción presentada por el 

Partido Socialista, referida al 

rechazo a los Presupuestos 

Generales del Estado para A 

Coruña, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a  favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo 

Municipal del Partido Popular (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor el Bloque 

Nacionalista Gallego-Asembleas 

Abiertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Se contabiliza la abstención de 

don Daniel Díaz Grandío (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. 

 

investimentos para o conxunto de 

Galiza nos orzamentos xerais do 

Estado para 2017. 

 

- Trasladar os presentes acordos 

ao presidente da Xunta de Galiza 

e ao Goberno do Estado. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Partido 

Socialista 

 

Seguidamente por parte da 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada polo Partido 

Socialista, referida ao 

rexeitamento aos Orzamentos 

Xerais do Estado para A Coruña, 

producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor  o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo 

Municipal do Partido Popular (10 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor o Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Contabilízase a abstención de don 

Daniel Díaz Grandío (MA), de 

acordo co artigo 100.1 do ROF, 

por ausentarse do Salón de 

Sesións unha vez iniciada a 

deliberación e non estar presente 

no momento da votación. 
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58.-Moción presentada por el 

Partido Socialista referida al 

rechazo a los Prespuestos 

Generales del Estado para A 

Coruña 

 

Acuerdo 

 

1) El Pleno Municipal de A 

Coruña exige al Gobierno del 

Estado la retirada del proyecto de 

los Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2017 por no 

recoger las partidas económicas 

que necesitan los proyectos 

esenciales para nuestra ciudad y 

su área. 

 

2) El Pleno Municipal insta al 

Gobierno del Estado a modificar 

los Presupuestos Generales del 

Estado y recoger las cantidades 

necesarias para completar las 

infraestructuras imprescindibles 

para nuestra ciudad y para apoyar 

los proyectos ambientales, 

económicos, sociosanitarios y 

culturales que A Coruña precisa. 

 

3) El Pleno Municipal insta a 

los grupos parlamentarios a 

presentar enmiendas a los 

Presupuestos Generales del 

Estado que recojan las 

necesidades de A Coruña tanto en 

inversión de obra pública como en 

las transferencias a proyectos 

singulares en los que nuestra 

ciudad es referente. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por la Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la 

58.-Moción presentada polo 

Partido Socialista referida ao 

rexeitamento aos Prespuestos 

Xerais do Estado para A Coruña 

 

 

Acordo 

 

1) O Pleno Municipal da 

Coruña esixe ao Goberno do 

Estado a retirada do proxecto dos 

Orzamentos Xerais do Estado 

para o ano 2017 por non recoller 

as partidas económicas que 

necesitan os proxectos esenciais 

para a nosa cidade e a súa área. 

 

 

2) O Pleno Municipal insta ao 

Goberno do Estado a modificar 

os Orzamentos Xerais do Estado e 

recoller as cantidades necesarias 

para completar as infraestruturas 

imprescindibles para a nosa 

cidade e para apoiar os proxectos 

ambientais, económicos, 

sociosanitarios e culturais que A 

Coruña precisa. 

 

3) O Pleno Municipal insta 

aos grupos parlamentarios a 

presentar emendas aos 

Orzamentos Xerais do Estado que 

recollan as necesidades da 

Coruña tanto en investimento de 

obra pública como nas 

transferencias a proxectos 

singulares nos que a nosa cidade 

é referente. 
 

Votación da segunda moción 

presentada pola Marea   

Atlántica 

 

Seguidamente por parte da 
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presidencia se somete a votación 

la moción presentada por la Marea 

Atántica, sobre os Orzamentos 

Xerais do Estado para 2017, 

produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a  favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo 

Municipal del Partido Popular (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor el Bloque 

Nacionalista Gallego-Asembleas 

Abiertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Se contabiliza la abstención de 

don Daniel Díaz Grandío (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. 

 

59.-Moción presentada por 

Marea Atlántica sobre os 

Orzamentos Xerais do Estado 

para 2017 

 

Acuerdo 

 

Instar: 

 

1. Al Gobierno del Estado a 

retirar el Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del 

Estado para 2017, para 

incrementar las dotaciones 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada pola Marea 

Atántica, sobre os Orzamentos 

Xerais do Estado para 2017, 

producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor  o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo 

Municipal do Partido Popular (10 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor o Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Contabilízase a abstención de don 

Daniel Díaz Grandío (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. 

 

59.-Moción presentada por 

Marea Atlántica sobre os 

Orzamentos Xerais do Estado 

para 2017 

 

Acordo 

 

Instar: 

 

1. O Goberno do Estado a 

retirar o Proxecto de Lei de 

Orzamentos Xerais do Estado 

para 2017, para incrementar as 

dotacións consignadas para 
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consignadas para inversiones en la 

ciudad de A Coruña. 

 

2. A los Grupos 

Parlamentarios del Congreso y del 

Senado a recoger en sus 

enmiendas parciales propuestas de 

incremento de las dotaciones 

previstas para inversiones en la 

ciudad de A Coruña. 

 

3. Al Sr. Alcalde de este 

Ayuntamiento, para que de 

traslado de estos acuerdos al Sr. 

Presidente del Gobierno del 

Estado, a los Grupos 

Parlamentarios del Congreso y del 

Senado, así como, para su 

conocimiento, al Sr. Presidente de 

la Xunta de Galicia. 

 

RESTANTES MOCIONES 

PRESENTADAS POR EL  

GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Segunda.-Moción sobre a 

situación das traballadoras da 

empresa CLECE SA que presta 

o Servizo de Axuda a Domicilio 

(SAD III) 

 

Presidencia 

 

Creo que houbo algún cambio 

produto de dúas cousas:  

 

En primeiro lugar dunha 

negociación co grupo da Marea 

Atlántica. 

 

E en segundo lugar, eu non lle 

quero furtar ao Pleno o 

coñecemento de algo que creo que 

investimientos na cidade da 

Coruña. 

 

2. Os Grupos Parlamentarios 

do Congreso e do Senado a 

recoller nas suas emendas 

parciais propostas de incremento 

das dotacións previstas para 

investimentos na cidade da 

Coruña. 

 

3. O Sr. Alcalde deste 

Concello, para que dea traslado 

destes acordos ao Sr. Presidente 

do Goberno do Estado, aos 

Grupos Parlamentarios do 

Congreso e do Senado, asi como, 

para o seu coñecemento, ao Sr. 

Presidente da Xunta de Galicia. 

 

 

RESTANTES MOCIÓNS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Segunda.-Moción sobre a 

situación das traballadoras da 

empresa CLECE SA que presta o 

Servizo de Axuda a Domicilio 

(SAD III) 

 

Presidencia 

 

Creo que houbo algún cambio 

produto de dúas cousas:  

 

En primeiro lugar dunha 

negociación co grupo da Marea 

Atlántica. 

 

E en segundo lugar, eu non lle 

quero furtar ao Pleno o 

coñecemento de algo que creo que 
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é necesario para votar esta moción 

que é o escrito presentado no día 

de hoxe pola empresa CLECE.  

 

 

A empresa CLECE presentou un 

escrito diante de min e do señor 

secretario sobre a moción que 

presentou o Bloque Nacionalista 

Galego e expresa os seguintes 

extremos: 

 

En primeiro lugar que non ten 

establecida dentro do Real decreto 

3/2011, do 14 de novembro, 

ningunha causa de prohibición de 

contratar coa administración por 

malas prácticas laborais. 

 

 

Que a apreciación da concurrencia 

de causa para declarar unha 

prohibición de contratar respecto 

dun contratista require previa 

declaración de su existencia 

mediante procedimiento tramitado 

al efecto, conforme a las normas 

de procedimiento administrativo y 

finalizado por el órgano de 

contratación cumpliendo su 

tramitación ordinaria, incluidos 

los preceptivos informes y 

respetando el derecho 

constitucional de audiencia de esta 

empresa. 

 

 

Que conforme al artículo 122.4.a) 

de la Ley 7/85, de 2 de abril y 

artículos 123 y 82.2 del Real 

decreto 2568/1986, es 

competencia de la Comisión 

Informativa del Pleno el estudio, 

informe o consulta de los asuntos 

que hayan de ser sometidos a 

é necesario para votar esta 

moción que é o escrito presentado 

no día de hoxe pola empresa 

CLECE.  

 

A empresa CLECE presentou un 

escrito diante de min e do señor 

secretario sobre a moción que 

presentou o Bloque Nacionalista 

Galego e expresa os seguintes 

extremos: 

 

En primeiro lugar que non ten 

establecida dentro do Real 

decreto 3/2011, do 14 de 

novembro, ningunha causa de 

prohibición de contratar coa 

administración por malas 

prácticas laborais. 

 

Que a apreciación da 

concorrencia de causa para 

declarar unha prohibición de 

contratar respecto dun contratista 

require previa declaración da súa 

existencia mediante procedemento 

tramitado para o efecto, conforme 

ás normas de procedemento 

administrativo e finalizado polo 

órgano de contratación 

cumprindo a súa tramitación 

ordinaria, incluídos os 

preceptivos informes e 

respectando o dereito 

constitucional de audiencia desta 

empresa. 

 

Que conforme ao artigo 122.4.a) 

da Lei 7/85, do 2 de abril e 

artigos 123 e 82.2 do Real 

decreto 2568/1986, é competencia 

da Comisión Informativa do 

Pleno o estudo, informe ou 

consulta dos asuntos que haxan 

de ser sometidos a decisión de 
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decisión de Pleno. 

 

Que, conforme a los artículos 35.2 

y 45.2 del Reglamento Orgánico 

de este Ayuntamiento sólo podrá 

incluirse en el orden del día los 

asuntos que hayan sido 

dictaminados, informados, 

sometidos a consulta de las 

Comisiones Informativas. 

 

Que los artículos 75 y 82 del 

mencionado Reglamento 

Orgánico de este Ayuntamiento 

establecen el carácter preceptivo 

no vinculante de los informes y 

dictámenes de la Comisión 

Informativa. La declaración de 

una prohibición para contratar 

sólo puede ser declarada por el 

órgano de contratación y dentro 

de su ámbito territorial y 

competencial. 

 

Que la declaración de prohibición 

de contratar debe ser tramitada 

conforme a las normas de 

procedimiento administrativo 

establecidas por la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre y las normas 

legales y constitucionales 

aplicables dentro de las cuales 

está el preceptivo trámite de 

audiencia a esta empresa. 

 

Que esta administración está 

sujeta al principio de legalidad, 

conforme a la constitución 

española y a las leyes. 

 

Que no concurre ninguna 

situación de urgencia que permita 

incluir este asunto en el Pleno 

fijado para el día de hoy. 

 

Pleno. 

 

Que, conforme aos artigos 35.2 e 

45.2 do Regulamento Orgánico 

deste Concello só poderá 

incluírse na orde do día os 

asuntos que fosen ditaminados, 

informados, sometidos a consulta 

das Comisións Informativas. 

 

 

Que os artigos 75 e 82 do 

mencionado Regulamento 

Orgánico deste Concello 

establecen o carácter preceptivo 

non vinculante dos informes e 

ditames da Comisión Informativa. 

A declaración dunha prohibición 

para contratar só pode ser 

declarada polo órgano de 

contratación e dentro do seu 

ámbito territorial e competencial. 

 

 

Que a declaración de prohibición 

de contratar debe ser tramitada 

conforme ás normas de 

procedemento administrativo 

establecidas pola Lei 39/2015, do 

1 de outubro e as normas legais e 

constitucionais aplicables dentro 

das cales está o preceptivo 

trámite de audiencia a esta 

empresa. 

 

Que esta administración está 

suxeita ao principio de 

legalidade, conforme á 

constitución española e ás leis. 

 

Que non concorre ningunha 

situación de urxencia que permita 

incluír este asunto no Pleno 

fixado para o día de hoxe. 
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Esas son as consideracións e a 

empresa entende unha serie de 

cuestións que non concurre causa 

para prohibir contratar a CLECE 

SA con el Ayuntamiento de A 

Coruña, siendo nula de pleno 

derecho cualquier moción que se 

presente por cualquier grupo del 

Pleno en este sentido. 

 

Que el órgano de contratación de 

este Ayuntamiento es la Junta de 

Gobierno Local, único competente 

en su caso para poder iniciar y 

tramitar un expediente 

administrativo con el objeto de 

imponer una prohibición de 

contratar siendo nulo de pleno 

derecho cualquier moción que se 

presente por cualquier grupo del 

Pleno en este sentido.  

 

Que se han omitido todos los 

trámites legalmente exigibles para 

la adopción de un acuerdo por el 

Pleno para prohibir contratar a  

CLECE SA con el Ayuntamiento 

de A Coruña, no sólo por haberse 

obviado los informes preceptivos 

de la Comisión Informativa y 

haberse atribuido una 

competencia que no tiene, sino 

también se ha negado y omitido el 

preceptivo trámite de audiencia a 

esta empresa con rango 

consitucional, lo que vulnera 

abiertamente los principios que 

rigen la actividad administrativa, 

en especial, de la legalidad y 

sometimiento al ordenamiento 

jurídico establecido y el derecho 

fundamental a la tutela judicial 

efectiva, siendo nulo de pleno 

derecho y abiertamente contrario 

al ordenamiento jurídico cualquier 

Esas son as consideracións e a 

empresa entende unha serie de 

cuestións que non concorre causa 

para prohibir contratar a CLECE 

SA co Concello da Coruña, sendo 

nula de pleno dereito calquera 

moción que se presente por 

calquera grupo do Pleno neste 

sentido. 

 

Que o órgano de contratación 

deste Concello é a Xunta de 

Goberno Local, único competente 

no seu caso para poder iniciar e 

tramitar un expediente 

administrativo co obxecto de 

impoñer unha prohibición de 

contratar sendo nulo de pleno 

dereito calquera moción que se 

presente por calquera grupo do 

Pleno neste sentido.  

 

Que se omitiron todos os trámites 

legalmente esixibles para a 

adopción dun acordo polo Pleno 

para prohibir contratar a CLECE  

SA co Concello da Coruña, non 

só por obviarse os informes 

preceptivos da Comisión 

Informativa e atribuírse unha 

competencia que non ten, senón 

tamén negouse e omitiuse o 

preceptivo trámite de audiencia a 

esta empresa con rango 

consitucional, o que vulnera 

abertamente os principios que 

rexen a actividade administrativa, 

en especial, da legalidade e 

sometemento ao ordenamento 

xurídico establecido e o dereito 

fundamental á tutela xudicial 

efectiva, sendo nulo de pleno 

dereito e abertamente contrario 

ao ordenamento xurídico 

calquera moción que se presente 
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moción que se presente por 

cualquier grupo en el Pleno en 

este sentido.  

 

Que no podrá ocultarse ni 

ampararse bajo la apariencia de 

urgencia inexistente en este caso 

la inclusión en el orden del día del 

Pleno señalado para el día de hoy 

y bajo la fórmula de moción, de 

una propuesta de prohibir 

contratar a CLECE SA con el 

sector público obviando y 

saltándose todos los trámites 

preceptivos, siendo esta actuación 

nula de pleno derecho. 

 

A continuación a empresa sinala 

que canto prexudicada sería 

contraria a esta aprobación, ás  

normas xurídicas vixentes e que 

exercitaranse ás accións legais que 

lle asitan, tanto na xurisdición 

contencioso administrativa como 

á xurisdición penal, por entender 

que estamos ante un delito 

tipificado polo artigo 404 e 

concordantes do Código Penal ou 

do 529 do Código Penal. 

 

 

En todo caso, isto o recibimos 

xusto un minuto antes de entrar no 

Pleno, se queren podo facilitarlles 

unha copia dese escrito e mesmo 

se queren facer un receso para que 

o analicen aínda que, o contido 

esencial o acabo de ler.  

 

 

En todo caso, entendo que 

CLECE non seguiu atentamente 

as disquisicións sobre o valor das 

mocións neste Pleno nin leu o 

informe da Valedora do Pobo ao 

por calquera grupo no Pleno 

neste sentido.  

 

 

Que non poderá ocultarse nin 

ampararse baixo a aparencia de 

urxencia inexistente neste caso a 

inclusión na orde do día do Pleno 

sinalado para o día de hoxe e 

baixo a fórmula de moción, dunha 

proposta de prohibir contratar a 

CLECE SA co sector público 

obviando e saltándose todos os 

trámites preceptivos, sendo esta 

actuación nula de pleno dereito. 

 

 

A continuación a empresa sinala 

que canto prexudicada sería 

contraria a esta aprobación, ás  

normas xurídicas vixentes e que 

exercitaranse ás accións legais 

que lle asitan, tanto na 

xurisdición contencioso 

administrativa como á xurisdición 

penal, por entender que estamos 

ante un delito tipificado polo 

artigo 404 e concordantes do 

Código Penal ou do 529 do 

Código Penal. 

 

En todo caso, isto o recibimos 

xusto un minuto antes de entrar 

no Pleno, se queren podo 

facilitarlles unha copia dese 

escrito e mesmo se queren facer 

un receso para que o analicen 

aínda que, o contido esencial o 

acabo de ler.  

 

En todo caso, entendo que 

CLECE non seguiu atentamente 

as disquisicións sobre o valor das 

mocións neste Pleno nin leu o 

informe da Valedora do Pobo ao 
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respecto. Creo que é evidente que, 

ademais, eu creo que agora, coa 

lectura da moción do Bloque 

Nacionalista Galego vai ser claro. 

Nin se vai acordar aquí prohibir 

para contratar nin se vai facer 

nada disto senón que, como 

noutras moitas cousa se instará o 

Goberno Municipal a que faga o 

que sexa e non sei se queren que 

paremos un momento para ter 

unha copia do escrito e poidan 

analizala ou podemos continuar? 

Señores voceiros, vostedes dirán. 

Seguimos, entonces. Moi ben. 

Moitas grazas. 

 

Entonces, señora Veira, se nos le 

exactamente como queda a parte 

dispositiva da moción e nos fai 

énfase nos cambios respecto á 

copia que temos escrita ou non sei 

se presentou un novo escrito? 

 

Señora Veira González 

 

Presenteille ao secretario a última 

copia e tamén aos voceiros. 

 

 

Presidencia 

 

Aos grupos? 

 

Señora Veira González 

 

Si. 

 

Presidencia 

 

Ben. Vale. Perfecto. 

 

Señora Veira González 

 

Tal e como quedaría coa última 

respecto. Creo que é evidente que, 

ademais, eu creo que agora, coa 

lectura da moción do Bloque 

Nacionalista Galego vai ser 

claro. Nin se vai acordar aquí  

prohibir para contratar nin se vai 

facer nada disto senón que, como 

noutras moitas cousa se instará o 

Goberno Municipal a que faga o 

que sexa e non sei se queren que 

paremos un momento para ter 

unha copia do escrito e poidan 

analizala ou podemos continuar? 

Señores voceiros, vostedes dirán. 

Seguimos, entonces. Moi ben. 

Moitas grazas. 

 

Entonces, señora Veira, se nos le 

exactamente como queda a parte 

dispositiva da moción e nos fai 

énfase nos cambios respecto á 

copia que temos escrita ou non sei 

se presentou un novo escrito? 

 

Señora Veira González 

 

Presenteille ao secretario a 

última copia e tamén aos 

voceiros. 

 

Presidencia 

 

Aos grupos? 

 

Señora Veira González 

 

Si. 

 

Presidencia 

 

Ben. Vale. Perfecto. 

 

Señora Veira González 

 

Tal e como quedaría coa última 
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rectificación para maior 

seguridade aínda que, entendendo 

que estamos nunha moción que 

non estamos na parte resolutiva do 

Pleno do Pleno, etc. 

 

Presidencia 

 

Si. Nós o entendemos pero 

seguramente CLECE non está ao 

tanto das nosas discusións sobre o 

valor xurídico das mocións. 

Adiante, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG 

solicita do Pleno da Corporación 

Municipal a adopción do seguinte 

acordo: 

 

1.-Amosar o rexeitamento das 

prácticas laborais de CLECE, S.A. 

no desenvolvemento do contrato 

de xestión do Servizo de Axuda a 

Domicilio (SAD III). 

 

2.-Instar o Goberno Local a que 

proceda a iniciar os trámites para 

propoñer a declaración de CLECE 

S.A. como empresa en situación 

de prohibición para contratar co 

Sector Público, sempre que reúna 

os requisitos legalmente 

estabelecidos. 

 

3.-Instar o Goberno Local para 

que os pregos que rexan a vindeira 

contratación do servizo de axuda a 

domicilio (SAD III) sexan máis 

garantistas para evitar que as 

baixas económicas das ofertas 

mermen a calidade do servizo e os 

dereitos laborais para as máis de 

230 persoas que traballan nel. 

rectificación para maior 

seguridade aínda que, entendendo 

que estamos nunha moción que 

non estamos na parte resolutiva 

do Pleno do Pleno, etc. 

 

Presidencia 

 

Si. Nós o entendemos pero 

seguramente CLECE non está ao 

tanto das nosas discusións sobre 

o valor xurídico das mocións. 

Adiante, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG 

solicita do Pleno da Corporación 

Municipal a adopción do seguinte 

acordo: 

 

1.-Amosar o rexeitamento das 

prácticas laborais de CLECE, 

S.A. no desenvolvemento do 

contrato de xestión do Servizo de 

Axuda a Domicilio (SAD III). 

 

2.-Instar o Goberno Local a que 

proceda a iniciar os trámites para 

propoñer a declaración de 

CLECE S.A. como empresa en 

situación de prohibición para 

contratar co Sector Público, 

sempre que reúna os requisitos 

legalmente estabelecidos. 

 

3.-Instar o Goberno Local para 

que os pregos que rexan a 

vindeira contratación do servizo 

de axuda a domicilio (SAD III) 

sexan máis garantistas para 

evitar que as baixas económicas 

das ofertas mermen a calidade do 

servizo e os dereitos laborais 

para as máis de 230 persoas que 
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4.-Continuar co seguimento e 

control das ordes de servizo 

cursadas na Axuda a Domicilio, 

para garantir tanto os dereitos das 

usuarias como os dereitos das 

traballadoras. 

 

 

A las dieciocho horas y cuarenta 

y cinco minutos sale del Salón 

de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señora Veira González 

 

O vinte e dous de maio de dous 

mil quince o Goberno Local 

anterior adxudicou a xestión do 

Servizo público de Axuda a 

Domicilio no Concello da Coruña 

mediante concerto SAD III. Como 

todos os contratos públicos o seu 

funcionamento réxese polo 

establecido nas cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas e polo que o mesmo 

adxudicatario consignou á súa 

adxudicación. Así mesmo é a 

Área de Servizos Sociais a que 

debe supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, 

propoñer o órgano de contratción 

as sancións e penalidades e 

resolver as incidencias na súa 

execución. Segundo a mesma 

adxudicación o prezo anual do 

contrato é de tres coma oito 

traballan nel. 

 

4.-Continuar co seguimento e 

control das ordes de servizo 

cursadas na Axuda a Domicilio, 

para garantir tanto os dereitos 

das usuarias como os dereitos das 

traballadoras. 

 

 

Ás dezaoito horas e corenta e 

cinco minutos sae do Salón de 

Sesións o señor Lema Suárez. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Pode proceder á defensa 

da moción. 

 

Señora Veira González 

 

O vinte e dous de maio de dous 

mil quince o Goberno Local 

anterior adxudicou a xestión do 

Servizo público de Axuda a 

Domicilio no Concello da Coruña 

mediante concerto SAD III. Como 

todos os contratos públicos o seu 

funcionamento réxese polo 

establecido nas cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas e polo que o mesmo 

adxudicatario consignou á súa 

adxudicación. Así mesmo é a Área 

de Servizos Sociais a que debe 

supervisar e vixiar o cumprimento 

do contrato, propoñer o órgano 

de contratción as sancións e 

penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

Segundo a mesma adxudicación o 

prezo anual do contrato é de tres 

coma oito millóns de euros e a 
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millóns de euros e a súa duración 

de dous anos cunha prórroga 

máxima doutros dous anos, catro 

anos máximo en total. Nos pregos 

que rexeron a contratación, onde 

se recolle que é un incumprimento 

moi grave, o incumprimento das 

normas laborais ou o convenio 

colectivo do persoal a empregar, 

malia iso, malia que iso recollen 

os pregos, a empresa xa no 

momento en que lle foi 

adxudicado o servizo, comezou 

cos incumprimentos, pois quixo 

asinar os contratos coas 

traballadoras do servizo en base o 

convenio estatal no canto do 

convenio galego, que lles 

corresponde. Son moitos os 

indicativos de que esta empresa 

non ten unhas prácticas laborais 

dignas de imitar. Podemos falar 

do que fan coa bolsa de horas, por 

exemplo, que utilizan en prexuízo 

das traballadoras en beneficio da 

empresa, polo que a empresa 

cobra aquelas horas que fican 

realmente sen empregarse por 

culpa de imprevistos das usuarias 

e dos usuarios, mentres esas 

mesmas horas sonlles restadas ás 

auxiliares e esas horas si que lle 

son pagadas á empresa. Así 

mesmo incúmprense 

constantemente os cuadrantes, 

recibindo as traballadoras 

chamadas fóra do recollido nestes. 

Tampouco se respectan os 

dereitos adquiridos das 

traballadoras coas anteriores 

empresas, das que veñen 

subrogadas, coas condicións coas 

que foron subrogadas, en relación, 

por exemplo, a asuntos propios, a 

vacacións, etc. A isto únese un 

súa duración de dous anos cunha 

prórroga máxima doutros dous 

anos, catro anos máximo en total. 

Nos pregos que rexeron a 

contratación, onde se recolle que 

é un incumprimento moi grave, o 

incumprimento das normas 

laborais ou o convenio colectivo 

do persoal a empregar, malia iso, 

malia que iso recollen os pregos, 

a empresa xa no momento en que 

lle foi adxudicado o servizo, 

comezou cos incumprimentos, 

pois quixo asinar os contratos 

coas traballadoras do servizo en 

base o convenio estatal no canto 

do convenio galego, que lles 

corresponde. Son moitos os 

indicativos de que esta empresa 

non ten unhas prácticas laborais 

dignas de imitar. Podemos falar 

do que fan coa bolsa de horas, 

por exemplo, que utilizan en 

prexuízo das traballadoras en 

beneficio da empresa, polo que a 

empresa cobra aquelas horas que 

fican realmente sen empregarse 

por culpa de imprevistos das 

usuarias e dos usuarios, mentres 

esas mesmas horas sonlles 

restadas ás auxiliares e esas 

horas si que lle son pagadas á 

empresa. Así mesmo incúmprense 

constantemente os cuadrantes, 

recibindo as traballadoras 

chamadas fóra do recollido 

nestes. Tampouco se respectan os 

dereitos adquiridos das 

traballadoras coas anteriores 

empresas, das que veñen 

subrogadas, coas condicións coas 

que foron subrogadas, en 

relación, por exemplo, a asuntos 

propios, a vacacións, etc. A isto 

únese un conflito colectivo 
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conflito colectivo interposto e 

gañado o ano pasado por causa 

das vacacións. Ademais hoxe en 

día moitas empregadas están a 

solicitar conciliacións familiares e 

todas están recibindo a mesma 

resposta da empresa, que é a 

denegación. Están incumprindo os 

seus dereitos laborais e para máis, 

varias veces á semana, a empresa 

solicita ás súas traballadoras que 

acudan á súa sede, situada nunha 

ubicación de difícil acceso, un 

desprazamento que CLECE non 

contabiliza de ningunha maneira, 

dicir, nin dentro da xornada 

laboral nin fóra desta como horas 

extras. Neste mes pasado cada 

xoves parte do cadro de persoal 

que traballa para CLECE nesta 

concesión do SAD III, 

manifestouse diante do Pazo de 

María Pita para denunciar estas 

prácticas laborais para facelas 

públicas entre outras cousas, 

tamén, para que os grupos nos 

déramos conta da súa situación e 

puidéramos facer algo porque aquí 

estamos tamén para servir o 

interese xeral e para defender 

tamén os dereitos das 

traballadoras e dos traballadores, 

que traballan nunha empresa que 

cobra unha pasta, eses case catro 

millóns de euros por prestar un 

servizo ao Concello e que 

entendemos, que ademais, que o 

ten que prestar en condicións 

dignas e respectando, por suposto, 

os dereitos do seu persoal, ese 

persoal que está composto por 

máis de duascentas trinta persoas 

na súa maior parte mulleres, e ás 

que se lle impide, pola vía dos 

feitos ao final, conciliar a súa vida 

interposto e gañado o ano pasado 

por causa das vacacións. Ademais 

hoxe en día moitas empregadas 

están a solicitar conciliacións 

familiares e todas están recibindo 

a mesma resposta da empresa, 

que é a denegación. Están 

incumprindo os seus dereitos 

laborais e para máis, varias veces 

á semana, a empresa solicita ás 

súas traballadoras que acudan á 

súa sede, situada nunha ubicación 

de difícil acceso, un 

desprazamento que CLECE non 

contabiliza de ningunha maneira, 

dicir, nin dentro da xornada 

laboral nin fóra desta como horas 

extras. Neste mes pasado cada 

xoves parte do cadro de persoal 

que traballa para CLECE nesta 

concesión do SAD III, 

manifestouse diante do Pazo de 

María Pita para denunciar estas 

prácticas laborais para facelas 

públicas entre outras cousas, 

tamén, para que os grupos nos 

déramos conta da súa situación e 

puidéramos facer algo porque 

aquí estamos tamén para servir o 

interese xeral e para defender 

tamén os dereitos das 

traballadoras e dos traballadores, 

que traballan nunha empresa que 

cobra unha pasta, eses case catro 

millóns de euros por prestar un 

servizo ao Concello e que 

entendemos, que ademais, que o 

ten que prestar en condicións 

dignas e respectando, por 

suposto, os dereitos do seu 

persoal, ese persoal que está 

composto por máis de duascentas 

trinta persoas na súa maior parte 

mulleres, e ás que se lle impide, 

pola vía dos feitos ao final, 
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laboral, familiar e persoal. 

Entendo que estamos aquí para 

defender o interese xeral e para 

defender que as empresas que 

prestan servizos para o Concello 

da Coruña cumpran co que se lles 

pide nos pregos, o que regulan os 

pregos polos que se lle adxudican 

eses contratos, pero que ademais 

teñen que cumprir co que é os 

mínimos dereitos laborais da 

xente que traballa para eles. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Polo Grupo Socialista, 

señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. Boas 

tardes aos presentes, aos que nos 

seguen a través do streaming. 

Grazas tamén polas condolencias 

ao Grupo Socialista pola morte da 

nosa compañeira Carme Chacón.  

 

 

De novo tratamos neste Pleno 

unha situación que proxecta 

sombras sobre o trato dispensado 

por unha empresa aos seus 

traballadores e que somete á 

inquedanza ao seu persoal. 

Trátase da empresa CLECE. Fai 

algunhas semanas, como 

concelleiro do Grupo Municipal 

Socialista afiliado á UXT 

acompañei precisamente ao 

persoal de CLECE nunha das 

concentracións que levaban 

facendo ante o Concello, na Praza 

de María Pita, en reivindicación 

conciliar a súa vida laboral, 

familiar e persoal. Entendo que 

estamos aquí para defender o 

interese xeral e para defender que 

as empresas que prestan servizos 

para o Concello da Coruña 

cumpran co que se lles pide nos 

pregos, o que regulan os pregos 

polos que se lle adxudican eses 

contratos, pero que ademais teñen 

que cumprir co que é os mínimos 

dereitos laborais da xente que 

traballa para eles. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Polo Grupo Socialista, 

señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. Boas 

tardes aos presentes, aos que nos 

seguen a través do streaming. 

Grazas tamén polas condolencias 

ao Grupo Socialista pola morte 

da nosa compañeira Carme 

Chacón.  

 

De novo tratamos neste Pleno 

unha situación que proxecta 

sombras sobre o trato dispensado 

por unha empresa aos seus 

traballadores e que somete á 

inquedanza ao seu persoal. 

Trátase da empresa CLECE. Fai 

algunhas semanas, como 

concelleiro do Grupo Municipal 

Socialista afiliado á UXT 

acompañei precisamente ao 

persoal de CLECE nunha das 

concentracións que levaban 

facendo ante o Concello, na 

Praza de María Pita, en 
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dunhas condicións laborais dignas 

con respecto ás prescricións do 

seu convenio e demais normativa 

laboral vixente. CLECE é unha 

empresa multiservizos filial de 

ACS, unha empresa 

lastimosamente obxecto, desde fai 

tempo, de atención mediática 

polos supostos pero insistentes 

incumprimentos. Os problemas 

orixínanse, segundo as denuncias 

sindicais por un servizo 

insuficiente para os dependentes 

por falla de coordinación ou por 

demasiados cambios de auxiliar, 

situacións que inciden de modo 

negativo na calidade do servizo 

prestado.  

 

A las dieciocho horas y 

cincuenta minutos entra en el 

Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Os sindicatos remarcan que os 

incumprimentos por parte desta 

empresa son continuos no plano 

administrativo e no plano laboral: 

impagos de horas extras, 

incumprimentos dos descansos 

obrigatorios e dos tempos de 

preaviso ou do Regulamento de 

prevención de riscos. Traballos 

fóra de horario laboral, negativa a 

cubrir as baixas de maneira 

inmediata, denegación dos días de 

asuntos propios ou pretensión de 

regular as condicións laborais dos 

traballadores mediante o convenio 

estatal, cando hai un convenio 

propio a nivel autonómico máis 

beneficioso para os traballdores e 

as traballadoras. As rebaixas do 

prezo ás licitacións conleva que 

esa merma económica que fan as 

reivindicación dunhas condicións 

laborais dignas con respecto ás 

prescricións do seu convenio e 

demais normativa laboral vixente. 

CLECE é unha empresa 

multiservizos filial de ACS, unha 

empresa lastimosamente obxecto, 

desde fai tempo, de atención 

mediática polos supostos pero 

insistentes incumprimentos. Os 

problemas orixínanse, segundo as 

denuncias sindicais por un servizo 

insuficiente para os dependentes 

por falla de coordinación ou por 

demasiados cambios de auxiliar, 

situacións que inciden de modo 

negativo na calidade do servizo 

prestado.  

 

Ás dezaoito horas e cincuenta 

minutos entra no Salón de 

Sesións o señor Lema Suárez. 

 

 

Os sindicatos remarcan que os 

incumprimentos por parte desta 

empresa son continuos no plano 

administrativo e no plano laboral: 

impagos de horas extras, 

incumprimentos dos descansos 

obrigatorios e dos tempos de 

preaviso ou do Regulamento de 

prevención de riscos. Traballos 

fóra de horario laboral, negativa 

a cubrir as baixas de maneira 

inmediata, denegación dos días 

de asuntos propios ou pretensión 

de regular as condicións laborais 

dos traballadores mediante o 

convenio estatal, cando hai un 

convenio propio a nivel 

autonómico máis beneficioso para 

os traballdores e as 

traballadoras. As rebaixas do 

prezo ás licitacións conleva que 
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empresas se repercuta nos 

traballadores e traballadoras e 

que, incluso, vén así, non se lles 

aboan desprazamentos frustrados 

por ausencia dos usuarios, como 

falaba antes a compañeira do 

BNG, a pesar de que as 

traballadoras si se desprazan ata 

os domicilios indicados, aínda que 

por circunstancias alleas a eles, 

non se lle presta a axuda 

encomendada ao usuarios, cando a 

empresa si cobra por ese servizo, 

algo intolerable. A falta de persoal 

no Servizos Sociais municipais 

determina ao noso criterio, que 

non se faga un adecuado 

seguimento de control das ordes 

de servizo cursadas para a axuda a 

domicilio. Deste xeito soamente 

se ten coñecemento das 

irregularidades cando alguén 

protesta ou cando os traballadores 

e traballadoras néganse a realizar 

tarefas que non lles competen. A 

finais do pasado mes de marzo 

facíase eco a prensa de que unha 

traballadora social do Concello 

remitira unha carta ao seu colexio 

profesional denunciando 

problemas no servizo dentro da 

Concellería de Xustiza Social e 

incumprimentos da lexislación 

vixente. Falábase de que máis da 

metade dos empregados do 

servizo de información, 

valoración e orientación da 

Concellería estaban de baixa, sen 

cobertura desas prazas, dando 

lugar a un clima de crispación, 

inseguridade e sobrecarga laboral 

producindo, palabras textuais, 

maltrato institucional sistemático 

aos usuarios, que non se respectan 

os seus dereitos: persoal de 

esa merma económica que fan as 

empresas se repercuta nos 

traballadores e traballadoras e 

que, incluso, vén así, non se lles 

aboan desprazamentos frustrados 

por ausencia dos usuarios, como 

falaba antes a compañeira do 

BNG, a pesar de que as 

traballadoras si se desprazan ata 

os domicilios indicados, aínda 

que por circunstancias alleas a 

eles, non se lle presta a axuda 

encomendada ao usuarios, cando 

a empresa si cobra por ese 

servizo, algo intolerable. A falta 

de persoal no Servizos Sociais 

municipais determina ao noso 

criterio, que non se faga un 

adecuado seguimento de control 

das ordes de servizo cursadas 

para a axuda a domicilio. Deste 

xeito soamente tense coñecemento 

das irregularidades cando alguén 

protesta ou cando os 

traballadores e traballadoras se 

negan a realizar tarefas que non 

lles competen. A finais do pasado 

mes de marzo facíase eco a 

prensa de que unha traballadora 

social do Concello remitira unha 

carta ao seu colexio profesional 

denunciando problemas no 

servizo dentro da Concellería de 

Xustiza Social e incumprimentos 

da lexislación vixente. Falábase 

de que máis da metade dos 

empregados do servizo de 

información, valoración e 

orientación da Concellería 

estaban de baixa, sen cobertura 

desas prazas, dando lugar a un 

clima de crispación, inseguridade 

e sobrecarga laboral producindo, 

palabras textuais, maltrato 

institucional sistemático aos 
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referencia, continuidade de 

intervención, privacidade das 

entrevistas, determinaba unha 

organización do traballo que 

fomentaba, de acordo con esa 

misiva, a expulsión dos usuarios 

do sistema, retrasando citas, con 

continuas intervencións puntuais e 

desvían a profesionais que non 

son traballadores sociais. O Grupo 

Municipal Socialista presentou 

unha serie de preguntas escritas en 

torno a estas cuestións. Desde 

logo non se pode tolerar que isto 

se siga a producir nin no sector 

privado nin dentro da propia 

Concellería de Xustiza Social. O 

noso permanente apoio aos 

traballadores e traballadoras 

coruñesas, neste caso, ás de 

CLECE, así como a todo o persoal 

da Concellería de Xustiza Social, 

votaremos a  favor da moción do 

Bloque Nacionalista Galego, coa 

emenda da dición presentada polo 

noso Grupo, a suxestión dos 

compañeiros da UXT porque 

pensamos que este Pleno non 

pode permanecer alleo a estes 

problemas. Desde logo non 

invaden competencias doutros 

órganos ou outras institucións. 

Moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. Polo 

Grupo Popular, señor Lorenzo. 

 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. Bueno, 

usuarios, que non se respectan os 

seus dereitos: persoal de 

referencia, continuidade de 

intervención, privacidade das 

entrevistas, determinaba unha 

organización do traballo que 

fomentaba, de acordo con esa 

misiva, a expulsión dos usuarios 

do sistema, retrasando citas, con 

continuas intervencións puntuais 

e desvían a profesionais que non 

son traballadores sociais. O 

Grupo Municipal Socialista 

presentou unha serie de preguntas 

escritas en torno a estas 

cuestións. Desde logo non se pode 

tolerar que isto se siga a producir 

nin no sector privado nin dentro 

da propia Concellería de Xustiza 

Social. O noso permanente apoio 

aos traballadores e traballadoras 

coruñesas, neste caso, ás de 

CLECE, así como a todo o 

persoal da Concellería de Xustiza 

Social, votaremos a  favor da 

moción do Bloque Nacionalista 

Galego, coa emenda da dición 

presentada polo noso Grupo, a 

suxestión dos compañeiros da 

UXT porque pensamos que este 

Pleno non pode permanecer alleo 

a estes problemas. Desde logo 

non invaden competencias 

doutros órganos ou outras 

institucións. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

Polo Grupo Popular, señor 

Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. Bo, nós 
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nosotros vamos, asumo, en primer 

lugar todo lo que ha manifestado 

tanto mi compañera del Bloque 

como mi compañero del Partido 

Socialista en cuanto a las 

denuncias efectuadas por los 

trabajadores. A mí me llama la 

atención el Gobierno de la Marea 

que decía que iba a ser el gran 

protector de los derechos y 

garantías de los trabajadores, 

ahora nos encontremos que las 

empresas que trabajan para este 

Ayuntamiento sean los mayores 

infractores de estos derechos y de 

estas garantías y que por parte del 

Gobierno Municipal no se haga 

nada. A mí me llama la atención, 

y lo digo poderosamente, tampoco 

llevo yo muchos años en este 

Ayuntamiento, creo recordar que 

diez pero es la primera vez que 

veo que se lee una proclama de 

una empresa, aquí, por un tema 

que se está discutiendo en el 

Ayuntamiento.  

 

A las dieciocho horas y 

cincuenta y cinco minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

Entonces, independientemente de 

que la empresa puede dirigirse al 

Ayuntamiento, a los concejales o 

al alcalde, que en el Pleno se 

traiga como referencia y antes de 

discutir una moción, un 

comunicado de la empresa al 

respecto e incluso alarma ahí en el 

medio del Código Penal, etc, que 

a uno le entra un poco ya de, 

cualquier abogado que oiga el 

Código Penal siempre le entra 

mucho respeto. Parecía hasta que, 

imos, asumo, en primeiro lugar 

todo o que manifestou tanto a 

miña compañeira do Bloque como 

o meu compañeiro do Partido 

Socialista en canto ás denuncias 

efectuadas polos traballadores. A 

min chámame a atención o 

Goberno da Marea que dicía que 

ía ser o gran protector dos 

dereitos e garantías dos 

traballadores, agora nos 

atopemos que as empresas que 

traballan para este Concello 

sexan os maiores infractores 

destes dereitos e destas garantías 

e que por parte do Goberno 

Municipal non se faga nada. A 

min chámame a atención, e dígoo 

poderosamente, tampouco levo eu 

moitos anos neste Concello, creo 

lembrar que dez pero é a primeira 

vez que vexo que se le unha 

proclama dunha empresa, aquí, 

por un tema que se está 

discutindo no Concello.  

 

 

Ás dezaoito horas e cincuenta e 

cinco minutos sae do Salón de 

Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Entón, independentemente de que 

a empresa pode dirixirse ao 

Concello, aos concelleiros ou ao 

alcalde, que no Pleno se traia 

como referencia e antes de 

discutir unha moción, un 

comunicado da empresa respecto 

diso e mesmo alarma aí no medio 

do Código penal, etc, que a un 

éntralle un pouco xa de, calquera 

avogado que oia o Código penal 

sempre lle entra moito respecto. 

Parecía ata que, como  unha 
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como una  amenaza, si 

discutíamos esto, yo creo que 

estamos hablando en el 

Ayuntamiento, podemos hablar 

aquí de todos los temas, hoy se va 

a hablar de la libertad de 

expresión. Esto es una forma, 

también, de libertad de expresión 

y no me cabe duda que a mí, 

perdone, señor alcalde, que leer 

ese comunicado de la empresa, me 

parece fuera de lugar. 

 

Presidencia 

 

Si me permite, señor Lorenzo, eu 

como alcalde e como presidente 

do Pleno e o señor secretario 

como secretario xeral do Pleno 

recibe un escrito onde hai unha 

empresa que advirte que pode 

iniciar accións legais contra os 

membros do Pleno, dependendo 

da súa votación e o que non quero 

e que despois aquí se faga a 

discusión e que vostedes digan 

que eu xa sabía isto e que 

vostedes votaron sen saber esta 

advertencia. Por tanto o 

comunico. A min no me vai 

amedrentar a empresa esta nin 

outra. Despois cada un, o que 

queira, e desde logo, lonxe a miña 

intención é amedentrar aquí a 

ninguén e o que non quero é que 

despois non me digan que eu tiña 

unha información e que non lla 

comuniquei os demais. Creo que 

fixen o que me correspondía como 

presidente do Pleno sen tentar 

condicionar nin nada. Entendo 

que a empresa cando manda isto o 

fai para que eu, como presidente, 

advirta ao Pleno ou ao secretario 

xeral. O fixen eu por non dicirlle 

ameaza, se discutiamos isto, eu 

creo que estamos a falar no 

Concello, podemos falar aquí de 

todos os temas, hoxe vaise falar 

da liberdade de expresión. Isto é 

unha forma, tamén, de liberdade 

de expresión e non me cabe 

dúbida que a min, perdoe, señor 

alcalde, que ler ese comunicado 

da empresa, paréceme fóra de 

lugar. 

 

 

Presidencia 

 

Se me permite, señor Lorenzo, eu 

como alcalde e como presidente 

do Pleno e o señor secretario 

como secretario xeral do Pleno 

recibe un escrito onde hai unha 

empresa que advirte que pode 

iniciar accións legais contra os 

membros do Pleno, dependendo 

da súa votación e o que non quero 

e que despois aquí se faga a 

discusión e que vostedes digan 

que eu xa sabía isto e que 

vostedes votaron sen saber esta 

advertencia. Por tanto o 

comunico. A min no me vai 

amedrentar a empresa esta nin 

outra. Despois cada un, o que 

queira, e desde logo, lonxe a miña 

intención é amedentrar aquí a 

ninguén e o que non quero é que 

despois non me digan que eu tiña 

unha información e que non lla 

comuniquei os demais. Creo que 

fixen o que me correspondía como 

presidente do Pleno sen tentar 

condicionar nin nada. Entendo 

que a empresa cando manda isto 

o fai para que eu, como 

presidente, advirta ao Pleno ou 

ao secretario xeral. O fixen eu 
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ao secretario xeral que a lese pero 

o fixen baixo a miña 

responsabilidade e, desde logo, 

sen ningunha ameaza pola miña 

parte. Pola deles si, pola miña 

non. En todo caso, advertidos 

están e cada un que faga o que 

considere conveniente. Iso era a 

única razón pola que din paso á 

lectura. Desde logo non para facer 

de portavoz de empresa ningunha. 

Desculpe a interrupción. 

 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

De todas formas, alcalde, y 

permítame la expresión, es dar 

cuartos al pregonero. Si CLECE 

quiere mandar y amenazarnos, 

tenemos una Asesoría Jurídica que 

puede dictaminar sobre cualquier 

escrito que entre en este Pleno. A 

mí, desde luego, y creo que a 

ninguno de mis compañeros, 

puedo hablar incluso por los 

veinticinco, me va a coartar en la 

defensa de los derechos de los 

trabajadores, que una empresa me 

haga un requerimiento pero, lo 

que me molesta es que a esta 

empresa, cuando se está 

produciendo esta vulneración de 

los derechos de los trabajadores, 

se le esté dando este cuartel, esta 

categoría y este altavoz aquí, en el 

Pleno. Yo creo que ese 

comunicado, en caso de que haya 

sido enviado, debía ser 

dictaminado por el propio 

Ayuntamiento, por los Servicios 

Jurídicos y en tal caso, los 

Servicios Jurídicos advertirnos 

pero no leerlo en este momento, 

cuando estamos denunciando 

por non dicirlle ao secretario 

xeral que a lese pero o fixen baixo 

a miña responsabilidade e, desde 

logo, sen ningunha ameaza pola 

miña parte. Pola deles si, pola 

miña non. En todo caso, 

advertidos están e cada un que 

faga o que considere conveniente. 

Iso era a única razón pola que din 

paso á lectura. Desde logo non 

para facer de portavoz de 

empresa ningunha. Desculpe a 

interrupción. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

De todos os xeitos, alcalde, e 

permítame a expresión, é dar 

cartos ao pregoeiro. Se CLECE 

quere mandar e ameazarnos, 

temos unha Asesoría Xurídica que 

pode ditaminar sobre calquera 

escrito que entre neste Pleno. A 

min, desde logo, e creo que a 

ningún dos meus compañeiros, 

podo falar mesmo polos vinte e 

cinco, vai  coartar na defensa dos 

dereitos dos traballadores, que 

unha empresa me faga un 

requirimento pero, o que me 

molesta é que a esta empresa, 

cando se está producindo esta 

vulneración dos dereitos dos 

traballadores, se lle estea dando 

este cuartel, esta categoría e este 

altofalante aquí, no Pleno. Eu 

creo que ese comunicado, no caso 

de que fose enviado, debía ser 

ditaminado polo propio Concello, 

polos Servizos Xurídicos e en tal 

caso, os Servizos Xurídicos 

advertirnos pero non lelo neste 

momento, cando estamos a 

denunciar todos, vulneración de 

dereitos fundamentais ou de 



99 

 

todos, vulneración de derechos 

fundamentales o de derechos de 

los trabajadores  y garantías de los 

trabajadores. Pero bueno, es una 

opinión personal, eso queda ahí. 

Pero bueno, por eso me llamó la 

atención que después de tantos 

años, que sea un gobierno de la 

Marea el que esté aquí diciendo lo 

que dice una empresa y que, al 

final, pues oye, quieras que no, tú 

escuchas eso y te puedes sentir en 

algún momento amedrentado o 

no, yo desde luego no y en aras de 

la libertad de expresión y en aras 

de mi compromiso político 

defenderé esta moción y 

defenderé los derechos de los 

trabajadores. Pero también quiero 

decir dos cosas al respecto: me 

llama mucho la atención y quiero 

ponerlo de manifiesto, dos cosas: 

 

1.-Se le ha dado un nuevo 

contrato a esta empresa y yo me 

acuerdo cuando nosotros salimos 

del Gobierno Municipal, ustedes 

se quejaban: el gobierno del 

Partido Popular le dio a CLECE 

una empresa tal… ahora ustedes, 

que están gobernando, a esta 

misma empresa le están dando 

también un nuevo contrato. Con lo 

cual es aquella manipulación que 

hacen siempre, de la información. 

  

2.-Y permítame, por último, 

terminar con algo, con una 

petición: durante cuatro años 

escuché que ustedes tan pronto 

iban a llegar al gobierno iban a 

quitar el copago en la ayuda a 

domicilio. Hoy estamos hablando 

de la ayuda a domicilio, han 

pasado dos años y veo que, por 

dereitos dos traballadores  e 

garantías dos traballadores. Pero 

bo, é unha opinión persoal, iso 

queda aí. Pero bo, por iso 

chamoume a atención que despois 

de tantos anos, que sexa un 

goberno da Marea o que estea 

aquí dicindo o que di unha 

empresa e que, ao final, pois oe, 

queiras que non, ti escoitas iso e 

pódesche sentir nalgún momento 

amedrentado ou non, eu desde 

logo non e en aras da liberdade 

de expresión e en aras do meu 

compromiso político defenderei 

esta moción e defenderei os 

dereitos dos traballadores. Pero 

tamén quero dicir dúas cousas 

respecto diso: chámame moito a 

atención e quero poñelo de 

manifesto, dúas cousas: 

 

 

1.-Déuselle un novo contrato a 

esta empresa e eu acórdome 

cando nós saímos do Goberno 

Municipal, vostedes queixábanse: 

o goberno do Partido Popular 

deulle a CLECE unha empresa 

tal… agora vostedes, que están a 

gobernar, a esta mesma empresa 

están a darlle tamén un novo 

contrato. Co cal é aquela 

manipulación que fan sempre, da 

información. 

  

2.-E permítame, por último, 

terminar con algo, cunha 

petición: durante catro anos 

escoitei que vostedes tan pronto 

ían chegar ao goberno ían quitar 

o copagamento na axuda a 

domicilio. Hoxe estamos a falar 

da axuda a domicilio, pasaron 

dous anos e vexo que, por agora, 
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ahora, no han hecho ustedes la 

mínima, ni ustedes ni el Partido 

Socialista, que les apoya, que 

tanto reclamaba, que iban a quitar 

el copago en la ayuda a domicilio.  

 

 

Desde luego, una cosa se dice 

cuando se está en la oposición y 

otra cosa se dice cuando están en 

el gobierno. No cabe duda que 

ustedes, que fueron aquellos que 

implantaron el copago en las 

normativas que yo tuve que 

ejecutar, hoy se dan cuenta que 

me mentían y quiero, desde luego, 

poner en evidencia esta mentira, 

que, después de dos años, no han 

hecho nada al respecto para 

cambiar lo que habían dicho. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Lorenzo. 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Dende logo, señor Lorenzo, ten 

vostede toda a razón nunha 

cuestión, que unha cousa é a que 

di vostede cando estaba 

gobernando e outra é a que di 

agora cando está na oposición.  

 

Quero lembrar que a problemática 

que existe no servizo de axuda no 

fogar non acaba de nacer, señor 

Lorenzo. Pode estar esta empresa, 

pode entrar outra pero vostede 

coñece perfectamente que esta 

problemática leva aquí moitísimo 

tempo e mire, voulle dicir unha 

non fixeron vostedes a mínima, 

nin vostedes nin o Partido 

Socialista, que lles apoia, que 

tanto reclamaba, que ían quitar o 

copagamento na axuda a 

domicilio.  

 

Desde logo, unha cousa dise 

cando se está na oposición e 

outra cousa dise cando están no 

goberno. Non cabe dúbida que 

vostedes, que foron aqueles que 

implantaron o copagamento nas 

normativas que eu tiven que 

executar, hoxe danse conta que 

me mentían e quero, desde logo, 

poñer en evidencia esta mentira, 

que, despois de dous anos, non 

fixeron nada respecto diso para 

cambiar o que dixeran. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Lorenzo. 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Dende logo, señor Lorenzo, ten 

vostede toda a razón nunha 

cuestión, que unha cousa é a que 

di vostede cando estaba 

gobernando e outra é a que di 

agora cando está na oposición.  

 

Quero lembrar que a 

problemática que existe no 

servizo de axuda no fogar non 

acaba de nacer, señor Lorenzo. 

Pode estar esta empresa, pode 

entrar outra pero vostede coñece 

perfectamente que esta 

problemática leva aquí moitísimo 
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cousa: hai unha diferenza enorme, 

bestial, entre vostedes e entre nós: 

a vostedes xamais lles preocupou 

todo o que estaba a acontecer no 

servizo de axuda no fogar, 

vostedes xamais se xuntaron 

cunha empresa. Vostedes xamais 

se xuntaron coas traballadoras, 

vostedes xamais iniciaron un 

procedemento de imposición de 

penalidades para dicirlle ás 

empresas que non todo vale, que, 

por suposto hai que dar un servizo 

de calidade pero non se vai dar 

ese servizo a costa de restrinxir os 

dereitos das traballadoras. Mire, 

falaba vostede antes, tamén, da 

situación das traballadoras sociais 

e as baixas que existen e aquí, 

dende logo, eu quero tamén 

recordar que hai pouco, no 

Congreso dos Deputados, levouse 

unha nova proposta para tumbar e 

directamente derogar a Lei 

Montoro, á cal o Partido Popular 

xunto cos seus amigos de 

Ciudadanos, votaron en contra 

pero á cal, tamén, o Partido 

Socialista decidiu absterse. E 

quero recordar en que consiste 

esta Lei Montoro: esta Lei 

Montoro directamente o que nos 

di aos Concellos é que non 

podemos contratar a persoal. A 

min vostedes, non me dean 

leccións de baixas cando están 

votando isto no Congreso dos 

Deputados e cando son vostedes 

directamente responsables de que 

aos Concellos se nos afogue. E 

índonos á cuestión en si, eu quero 

lembrar o que se fixo con esta 

empresa, con CLECE porque ben 

é certo que ten toda a razón a 

compañeira do Bloque 

tempo e mire, voulle dicir unha 

cousa: hai unha diferenza 

enorme, bestial, entre vostedes e 

entre nós: a vostedes xamais lles 

preocupou todo o que estaba a 

acontecer no servizo de axuda no 

fogar, vostedes xamais se 

xuntaron cunha empresa. 

Vostedes xamais se xuntaron coas 

traballadoras, vostedes xamais 

iniciaron un procedemento de 

imposición de penalidades para 

dicirlle ás empresas que non todo 

vale, que, por suposto hai que dar 

un servizo de calidade pero non 

se vai dar ese servizo á conta de 

restrinxir os dereitos das 

traballadoras. Mire, falaba 

vostede antes, tamén, da situación 

das traballadoras sociais e as 

baixas que existen e aquí, dende 

logo, eu quero tamén recordar 

que hai pouco, no Congreso dos 

Deputados, levouse unha nova 

proposta para tumbar e 

directamente derrogar a Lei 

Montoro, á cal o Partido Popular 

xunto cos seus amigos de 

Ciudadanos, votaron en contra 

pero á cal, tamén, o Partido 

Socialista decidiu absterse. E 

quero recordar en que consiste 

esta Lei Montoro: esta Lei 

Montoro directamente o que nos 

di aos Concellos é que non 

podemos contratar a persoal. A 

min vostedes, non me dean 

leccións de baixas cando están 

votando isto no Congreso dos 

Deputados e cando son vostedes 

directamente responsables de que 

aos Concellos se nos afogue. E 

índonos á cuestión en si, eu quero 

lembrar o que se fixo con esta 

empresa, con CLECE porque ben 
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Nacionalista Galego cando di que 

houbo numerosos problemas. É 

certo que nós xa en novembro de 

dous mil quince nos xuntamos 

coas responsables de CLECE, 

instamos a reverter todos os 

incumprimentos que se estaban a 

dar, tanto incumprimentos do 

propio servizo como 

incumprimentos laborais, como 

foi a aplicación dun convenio 

distinto ao que viña regulado nos 

propios pregos. Si que é certo que 

ante a falta de reacción da propia 

empresa á que se lle concedeu un 

marxe de confianza e un prazo de 

tempo para poder reverter  esta 

situación, finalmente non foi quen 

de facelo e iniciamos esa 

esixencia de responsabilidades a 

CLECE, que rematou cunha 

sanción económica.  

 

 

 

A las diecinueve horas entra en 

el Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

Despois desta sanción non quedou 

aí obviamente, a cuestión senón 

que volvemos a manter múltiples 

xuntanzas, tanto coa empresa 

como coas propias traballadoras.  

 

 

Unha das últimas problemáticas 

que había xira en torno á bolsa de 

horas, si que é certo que tamén, 

xuntándonos coa empresa, alegan 

dende a propia empresa que non 

está claro no convenio e dende 

logo hai unha autoridade laboral, 

terá que indicarnos cal será a 

interpretación. Insisto en que nós 

é certo que ten toda a razón a 

compañeira do Bloque 

Nacionalista Galego cando di que 

houbo numerosos problemas. É 

certo que nós xa en novembro de 

dous mil quince nos xuntamos 

coas responsables de CLECE, 

instamos a reverter todos os 

incumprimentos que se estaban a 

dar, tanto incumprimentos do 

propio servizo como 

incumprimentos laborais, como 

foi a aplicación dun convenio 

distinto ao que viña regulado nos 

propios pregos. Si que é certo que 

ante a falta de reacción da propia 

empresa á que se lle concedeu un 

marxe de confianza e un prazo de 

tempo para poder reverter  esta 

situación, finalmente non foi quen 

de facelo e iniciamos esa 

esixencia de responsabilidades a 

CLECE, que rematou cunha 

sanción económica.  

 

Ás dezanove horas entra no 

Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Despois desta sanción non 

quedou aí obviamente, a cuestión 

senón que volvemos a manter 

múltiples xuntanzas, tanto coa 

empresa como coas propias 

traballadoras.  

 

Unha das últimas problemáticas 

que había xira en torno á bolsa de 

horas, si que é certo que tamén, 

xuntándonos coa empresa, alegan 

dende a propia empresa que non 

está claro no convenio e dende 

logo hai unha autoridade laboral, 

terá que indicarnos cal será a 

interpretación. Insisto en que nós 
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non nos inhibimos xamais nesta 

cuestión nin nos vamos inhibir 

porque cremos que temos que 

seguir facendo un control de 

seguimento que fixemos dende un 

comezo á axuda a domicilio. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

Procedemos á votación da 

moción. Eu, perdoe que insista, 

señor Lorenzo, só pretendía que 

vostedes votasen con toda a 

información dispoñible. Creo que 

somos pouco sospeitosos de estar 

a soldo de CLECE nin de 

ningunha outra empresa. Eu estou 

ao servizo dos concelleiros e 

concelleiras e ao mellor me 

preocupo porque vostedes poidan 

votar con esa información. 

Simplemente. Non o puiden facer 

chegar por escrito porque o 

recibimos xusto antes de entrar no 

Pleno. En todo caso, creo que 

quedou bastante claro. 

Procedemos a votar a moción. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte de la 

presidencia se somete a votación 

la moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego, 

sobre a situación das 

traballadoras da empresa 

CLECE SA que presta o Servizo 

de Axuda a Domicilio (SAD III), 

produciéndose el siguiente 

resultado: 

non nos inhibimos xamais nesta 

cuestión nin nos imos inhibir 

porque cremos que temos que 

seguir facendo un control de 

seguimento que fixemos dende un 

comezo á axuda a domicilio. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

Procedemos á votación da 

moción. Eu, perdoe que insista, 

señor Lorenzo, só pretendía que 

vostedes votasen con toda a 

información dispoñible. Creo que 

somos pouco sospeitosos de estar 

a soldo de CLECE nin de 

ningunha outra empresa. Eu estou 

ao servizo dos concelleiros e 

concelleiras e ao mellor me 

preocupo porque vostedes poidan 

votar con esa información. 

Simplemente. Non o puiden facer 

chegar por escrito porque o 

recibimos xusto antes de entrar 

no Pleno. En todo caso, creo que 

quedou bastante claro. 

Procedemos a votar a moción. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte da 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, sobre a 

situación das traballadoras da 

empresa CLECE SA que presta o 

Servizo de Axuda a Domicilio 

(SAD III), producíndose o 

seguinte resultado: 
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Vota a  favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Popular (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor el Bloque 

Nacionalista Gallego-Asembleas 

Abiertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobada a 

moción por unanimidade dos 

presentes. 

 

60.-Moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego, 

sobre a situación das 

traballadoras da empresa 

CLECE SA que presta o Servizo 

de Axuda a Domicilio (SAD III),  

 

Acuerdo 

 

1.-Mostrar el rechazo de las 

prácticas laborales de CLECE, 

S.A. en el desarrollo del contrato 

de gestión del Servicio de Ayuda 

a Domicilio (SAD III). 

 

2.-Apoyar los trámites iniciados 

por el Gobierno local para 

proponer la declaración de 

CLECE S.A. como empresa en 

situación de prohibición para 

contratar con el Sector Público, 

siempre que reúna los requisitos 

legalmente establecidos. 

 

Vota a favor  o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Popular (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor o Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobada a 

moción por unanimidade dos 

presentes. 

 

60.-Moción presentada polo 

Bloque Nacionalista Galego, 

sobre a situación das 

traballadoras da empresa 

CLECE SA que presta o Servizo 

de Axuda a Domicilio (SAD III),  

 

Acordo 

 

1.-Amosar o rexeitamento das 

prácticas laborais de CLECE, 

S.A. no desenvolvemento do 

contrato de xestión do Servizo de 

Axuda a Domicilio (SAD III). 

 

2.-Apoiar os trámites iniciados 

polo Goberno local para 

propoñer a declaración de 

CLECE S.A. como empresa en 

situación de prohibición para 

contratar co Sector Público, 

sempre que reúna os requisitos 

legalmente estabelecidos. 
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3.-Instar al Gobierno Local para 

que los pliegos que rijan la 

próxima contratación del servicio 

de ayuda a domicilio (SAD III) 

sean más garantistas para evitar 

que las bajas económicas de las 

ofertas mermen la calidad del 

servicio y los derechos laborales 

para las más de 230 personas que 

trabajan en él. 

 

4.-Continuar con el seguimiento y 

control de las órdenes de servicio 

cursadas en la Ayuda a Domicilio, 

para garantizar tanto los derechos 

de las usuarias como los derechos 

de las trabajadoras. 

 

Tercera.-Moción para que os 

Orzamentos Xerais do Estado 

recollan unha partida para o 

financiamento da débeda da 

Autoridade Portuaria da 

Coruña pola construción e 

conexións do porto exterior de 

Punta Langosteira. 

 

Presidencia 

 

Pode proceder á lectura da 

moción, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG a 

iniciativa da Comisión Aberta en 

Defensa do Común solicita do 

Pleno da Corporación Municipal a 

adopción dos seguintes acordos: 

 

 

1.-Instar o Ministerio de Fomento 

a incluír o axeitado investimento 

para a conexión ferroviaria ao 

 

3.-Instar ao Goberno Local para 

que os pregos que rexan a 

vindeira contratación do servizo 

de axuda a domicilio (SAD III) 

sexan máis garantistas para 

evitar que as baixas económicas 

das ofertas mermen a calidade do 

servizo e os dereitos laborais 

para as máis de 230 persoas que 

traballan nel. 

 

4.-Continuar co seguimento e 

control das ordes de servizo 

cursadas na Axuda a Domicilio, 

para garantir tanto os dereitos 

das usuarias como os dereitos das 

traballadoras. 

 

Terceira.-Moción para que os 

Orzamentos Xerais do Estado 

recollan unha partida para o 

financiamento da débeda da 

Autoridade Portuaria da Coruña 

pola construción e conexións do 

porto exterior de Punta 

Langosteira. 

 

Presidencia 

 

Pode proceder á lectura da 

moción, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG a 

iniciativa da Comisión Aberta en 

Defensa do Común solicita do 

Pleno da Corporación Municipal 

a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

1.-Instar o Ministerio de Fomento 

a incluír o axeitado investimento 

para a conexión ferroviaria ao 
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porto Exterior no proxecto de 

orzamentos xerais do estado 2017, 

así como acelerar a DIA 

(Declaración de Impacto 

Ambiental) que permita a 

execución da obra.  

 

2.-Instar a Portos do Estado e a 

Autoridade Portuaria a revisar 

correlativamente o plan de 

empresa e Convenio de 

Normalización Financeira que 

suporía a exclusión da previsión 

de ingresos por enaxenación de 

terreos portuarios.  

 

3.-Remitir o acordo aos grupos 

parlamentarios das Cortes do 

Estado. 

 

4.-Instar á Alcaldía a que traslade 

este acordo ao Presidente da 

Xunta e a todos os grupos do 

Parlamento de Galicia para que 

fagan as correspondentes xestións 

para a execución deste acordo 

plenario. 

 

A las diecinueve horas y cinco 

minutos salen del Salón de 

Sesiones los señores Sande 

García y Lorenzo Torres y las 

señoras Barcón Sánchez y Cid 

Castro. 

 

Asimismo, sale del Salón de 

Sesiones el señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 

presidiendo la sesión durante su 

ausencia la señora García 

Gómez.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas. Pasamos entón a 

porto Exterior no proxecto de 

orzamentos xerais do estado 

2017, así como acelerar a DIA 

(Declaración de Impacto 

Ambiental) que permita a 

execución da obra.  

 

2.-Instar a Portos do Estado e a 

Autoridade Portuaria a revisar 

correlativamente o plan de 

empresa e Convenio de 

Normalización Financeira que 

suporía a exclusión da previsión 

de ingresos por enaxenación de 

terreos portuarios.  

 

3.-Remitir o acordo aos grupos 

parlamentarios das Cortes do 

Estado. 

 

4.-Instar á Alcaldía a que traslade 

este acordo ao Presidente da 

Xunta e a todos os grupos do 

Parlamento de Galicia para que 

fagan as correspondentes xestións 

para a execución deste acordo 

plenario. 

 

Ás dezanove horas e cinco 

minutos saen do Salón de 

Sesións os señores Sande García 

e Lorenzo Torres e as señoras 

Barcón Sánchez e Cid Castro. 

 

 

Así mesmo, sae do Salón de 

Sesións o señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 

presidindo a sesión durante a súa 

ausencia a señora García 

Gómez.   

 

Presidencia  

 

Moitas grazas. Pasamos entón a 
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ler á parte dispositiva, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar antes de falar 

desta moción, quixera agradecer o 

voto favorable do conxunto dos 

grupos á moción de CLECE 

porque me parece tamén unha 

mostra de dignidade, tendo en 

conta o escrito ameazante que xa 

recibiu poucos minutos antes de 

empezar o Pleno. 

 

Nos últimos meses o Pleno 

municipal tratou en varias 

ocasións a problemática derivada 

da construción e conexións do 

porto exterior de Punta 

Langosteira. O nove de xaneiro de 

dous mil dezasete aprobabamos 

diversas mocións, que non vou 

relatar aquí completamente, 

diferentes mocións: a de Marea 

Atlántica, do Partido Socialista e 

do Bloque Nacionalista Galego, 

na que nas tres falábase, 

efectivamente, das necesarias 

conexións do porto exterior para o 

seu pleno funcionamento. Para 

que realmente poida ser rendíbel e 

poida funcionar. Todo parece 

indicar, pois, que hai unha opinión 

da maioría do Pleno municipal 

favorable a que non continúen as 

poxas dos terreos da Solana e do 

Hotel Finisterre dos peiraos e 

tamén favorable a esa conexión do 

porto exterior, conexión 

ferroviaria. Entón, parece que 

estamos todos de acordo en que 

haxa outro modelo de xestión dos 

recursos públicos, de que non 

paguemos as coruñesas e os 

ler á parte dispositiva, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar antes de falar 

desta moción, quixera agradecer 

o voto favorable do conxunto dos 

grupos á moción de CLECE 

porque me parece tamén unha 

mostra de dignidade, tendo en 

conta o escrito ameazante que xa 

recibiu poucos minutos antes de 

empezar o Pleno. 

 

Nos últimos meses o Pleno 

municipal tratou en varias 

ocasións a problemática derivada 

da construción e conexións do 

porto exterior de Punta 

Langosteira. O nove de xaneiro 

de dous mil dezasete 

aprobabamos diversas mocións, 

que non vou relatar aquí 

completamente, diferentes 

mocións: a de Marea Atlántica, 

do Partido Socialista e do Bloque 

Nacionalista Galego, na que nas 

tres falábase, efectivamente, das 

necesarias conexións do porto 

exterior para o seu pleno 

funcionamento. Para que 

realmente poida ser rendíbel e 

poida funcionar. Todo parece 

indicar, pois, que hai unha 

opinión da maioría do Pleno 

municipal favorable a que non 

continúen as poxas dos terreos da 

Solana e do Hotel Finisterre dos 

peiraos e tamén favorable a esa 

conexión do porto exterior, 

conexión ferroviaria. Entón, 

parece que estamos todos de 

acordo en que haxa outro modelo 

de xestión dos recursos públicos, 
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coruñeses co patrimonio as 

débedas da Autoridade Portuaria  

coa venda de terreos públicos. Por 

outra banda o propio presidente da 

Autoridade Portuaria, Enrique 

Losada, manifestaba: si hay una 

administración que esté en 

disposición de poder cubrir el 

valor de los terrenos, lógicamente 

la Autoridad Portuaria no va a 

poner ningún obstáculo.  

 

 

 

Nas próximas semanas vai 

comezar o debate das emendas os 

Orzamentos Xerais do Estado e 

nese marco temos unha boa 

ocasión para construír un novo 

modelo de cidade, pensado máis 

para as persoas, para os intereses 

públicos e que antenda ás 

necesidades da xente tamén, no 

que ten que ver co futuro do 

Porto. É unha oportunidade para 

que o Concello da Coruña e a 

Autoridade Portuaria repensen 

todo isto que levamos poñendo en 

cuestión durante estes meses, eses 

convenios e esa relación entre a 

viabilidade do porto exterior e a 

venda dos peiraos do porto 

interior e por suposto, solucionar 

o problema da débeda da 

Autoridade Portuaria da Coruña. 

Por iso presentamos esta moción. 

Sufriu modificacións ao respecto 

da que estaba rexistrada pero 

informamos a todos os grupos 

políticos por correo electrónico 

das modificacións, froito un 

pouco da negociación e do 

intercambio de opinións co 

Goberno municipal, coa Marea 

Atlántica. Nada máis. 

de que non paguemos as 

coruñesas e os coruñeses co 

patrimonio as débedas da 

Autoridade Portuaria  coa venda 

de terreos públicos. Por outra 

banda o propio presidente da 

Autoridade Portuaria, Enrique 

Losada, manifestaba: se hai unha 

administración que esté en 

disposición de poder cubrir o 

valor dos terreos, loxicamente a 

Autoridade Portuaria non vai 

poñer ningún obstáculo.  

 

Nas próximas semanas vai 

comezar o debate das emendas os 

Orzamentos Xerais do Estado e 

nese marco temos unha boa 

ocasión para construír un novo 

modelo de cidade, pensado máis 

para as persoas, para os intereses 

públicos e que antenda ás 

necesidades da xente tamén, no 

que ten que ver co futuro do 

Porto. É unha oportunidade para 

que o Concello da Coruña e a 

Autoridade Portuaria repensen 

todo isto que levamos poñendo en 

cuestión durante estes meses, eses 

convenios e esa relación entre a 

viabilidade do porto exterior e a 

venda dos peiraos do porto 

interior e por suposto, solucionar 

o problema da débeda da 

Autoridade Portuaria da Coruña. 

Por iso presentamos esta moción. 

Sufriu modificacións ao respecto 

da que estaba rexistrada pero 

informamos a todos os grupos 

políticos por correo electrónico 

das modificacións, froito un 

pouco da negociación e do 

intercambio de opinións co 

Goberno municipal, coa Marea 

Atlántica. Nada máis. 
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A las diecinueve horas y diez 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Sande García. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Pola parte do 

Grupo Municipal Socialista, señor 

García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señora García. Bueno, 

adelantarle, señora Veira, que 

nuestro grupo se va a abstener. 

Pensamos que toca establecer algo 

de normalidad y de sentido común 

en todo lo que tenga que ver con 

la negociación entre el 

Ayuntamiento y el Puerto de la 

Coruña, Puertos del Estado, con 

las distintas administraciones que 

tengan algo que decir sobre la 

desafección de los terrenos del 

Puerto exterior. No hacemos más 

que presentar mociones, a cada 

cual más ocurrente a cada cual 

más exigente para hacer 

planteamientos que, bajo nuestro 

punto de vista encorsetan lo que 

debería ser un planteamiento 

negociador en clave ciudad en el 

cual nos pudiéramos sentir todos 

representados pero también 

cómodos de cara al futuro: antes 

discutíamos sobre lo que los 

Presupuestos del Estado le 

brindan a la ciudad de la Coruña. 

Posiblemente sean los peores 

Presupuestos del Estado de la 

historia para la ciudad en materias 

de infraestructuras, no está el 

 

Ás dezanove horas e dez minutos 

entra no Salón de Sesións o 

señor Sande García. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Pola parte do 

Grupo Municipal Socialista, 

señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señora García. Bo, 

adiantarlle, señora Veira, que o 

noso grupo vai absterse. 

Pensamos que toca establecer 

algo de normalidade e de sentido 

común en todo o que teña que ver 

coa negociación entre o Concello 

e o Porto da Coruña, Portos do 

Estado, coas distintas 

administracións que teñan algo 

que dicir sobre a desafección dos 

terreos do Porto exterior. Non 

facemos máis que presentar 

mocións, a cada cal máis 

ocurrente a cada cal máis 

esixente para facer formulacións 

que, baixo o noso punto de vista 

encorsetan o que debería ser 

unha formulación negociadora en 

clave cidade no cal nos 

puidésemos sentir todos 

representados pero tamén 

cómodos de fronte ao futuro: 

antes discutiamos sobre o que os 

Orzamentos do Estado lle brindan 

á cidade da Coruña. 

Posiblemente sexan os peores 

Orzamentos do Estado da historia 

para a cidade en materias de 

infraestruturas, non está o señor 
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señor Lorenzo, porque se está 

ausentando por cuestiones 

personales pero se lo quería decir 

personalmente, lo que ha dicho no 

se corresponde con la verdad. No 

recordamos un año que haya sido 

tan duro el esfuerzo inversor del 

Estado en infraestructuras con esta 

ciudad. Nos deja en terreno de 

nadie. Cierto es que el gobierno 

municipal tampoco está siendo un 

adalid de la negociación o está 

haciendo planteamientos 

estratégicos de manera 

concentrada sobre cuestiones 

vitales sino que parece ese 

cazador que dispara a todo lo que 

se mueve pero lo que no puede ser 

es que la ciudad, en cuestiones tan 

importantes y tan singulares esté 

permanentemente dando 

bandazos.  

 

A las diecinueve horas y diez 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Lorenzo 

Torres y sale la señora Veira 

González. 

 

Nosotros le transmitimos al 

gobierno municipal en este Pleno 

pero también a puerta cerrada, 

nuestro total compromiso para 

sumar en estas negociaciones tan 

importantes y que van a definir el 

futuro de la ciudad de las 

próximas décadas. Lo haremos 

con lealtad y empujando en un 

sentido común. Nos parecería 

importante que dejásemos de 

incorporar elementos que 

distorsionasen lo que son los 

planteamientos en clave ciudad 

que tenemos que tener ante otras 

instancias que, por desgracia, 

Lorenzo, porque se está 

ausentando por cuestións 

persoais pero queríallo dicir 

persoalmente, o que dixo non se 

corresponde coa verdade. Non 

lembramos un ano que fose tan 

duro o esforzo investidor do 

Estado en infraestruturas con esta 

cidade. Déixanos en terreo de 

ninguén. Certo é que o goberno 

municipal tampouco está a ser un 

adaíl da negociación ou está a 

facer formulacións estratéxicas de 

maneira concentrada sobre 

cuestións vitais senón que parece 

ese cazador que dispara a todo o 

que se move pero o que non pode 

ser é que a cidade, en cuestións 

tan importantes e tan singulares 

estea permanentemente dando 

bandazos.  

 

 

Ás dezanove horas e dez minutos 

entra no Salón de Sesións o 

señor Lorenzo Torres e sae a 

señora Veira González. 

 

 

Nós transmitímoslle ao goberno 

municipal neste Pleno pero tamén 

a porta pechada, o noso total 

compromiso para sumar nestas 

negociacións tan importantes e 

que van definir o futuro da cidade 

das próximas décadas. Farémolo 

con lealdade e empuxando nun 

sentido común. Pareceríanos 

importante que deixásemos de 

incorporar elementos que 

distorsionasen o que son as 

formulacións en clave cidade que 

temos que ter ante outras 

instancias que, por desgraza, 

teñen moi pouco que perder 
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tienen muy poco que perder 

cuando nos quieren dejar 

aparcados en la cuneta y para 

muestra un botón, los 

presupuestos que antes, más bien 

como podía intentaba defender el 

señor Lorenzo. Por eso nos vamos 

a abstener, señora Avia. Se 

ausentó de su propia moción. 

Esperemos que esté en la 

votación, por lo menos. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Dou por feito que si, que vai estar. 

Pola parte do Grupo Popular, 

señor Martín Fernández Prado. 

 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias y buenas tardes a 

todos.  

 

Se lo diré después pero también 

nos abstendremos en esta moción.  

 

A las diecinueve horas y diez 

minutos entran en el Salón de 

Sesiones las señoras Cid Castro 

y Veira González. 

 

Debatimos hoy una moción y una 

enmendada, a última hora nos 

llegó un poco antes y yo creo que 

además con poca relación con lo 

que existía anteriormente. Yo creo 

que fruto de esas negociaciones o 

enmiendas ha quedado muy 

inconcreta y muy poco clara y 

también creemos que, como ha 

dicho el representante, voceiro, 

del Partido Socialista, aclaran, 

ayudan poco en la discusión y 

cando nos queren deixar 

aparcados na cuneta e para 

mostra un botón, os orzamentos 

que antes, máis ben como podía 

tentaba defender o señor Lorenzo. 

Por iso ímonos abster, señora 

Avia. Ausentouse da súa propia 

moción. Esperemos que estea na 

votación, polo menos. Moitas 

grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Dou por feito que si, que vai 

estar. Pola parte do Grupo 

Popular, señor Martín Fernández 

Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas e boas tardes a 

todos.  

 

Direillo despois pero tamén nos 

absteremos nesta moción.  

 

Ás dezanove horas e dez minutos 

entran no Salón de Sesións as 

señoras Cid Castro e Veira 

González. 

 

Debatemos hoxe unha moción e 

unha emendada, a última hora 

chegounos un pouco antes e eu 

creo que ademais con pouca 

relación co que existía 

anteriormente. Eu creo que froito 

desas negociacións ou emendas 

quedou moi inconcreta e moi 

pouco clara e tamén cremos que, 

como dixo o representante, 

voceiro, do Partido Socialista, 

aclaran, axudan pouco na 
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aportan poco a la solución del 

problema. De hecho no aportan 

ninguna solución.  

 

En el punto uno instan a incluir en 

los Presupuestos Generales del 

Estado de 2017 la inversión para 

el tren a Punta Langosteira y está 

ahora mismo en tramitación de 

DIA y el Puerto, además, para 

poder acelerar esa tramitación de 

DIA ha licitado o adjudicado y 

tiene en redacción el proyecto del 

tren a Punta Langosteira para 

poder adelantar esos plazos. 

Decir, que se pueda poner mayor 

presupuesto en el 2017 que el 

millón y medio que está para 

completar el proyecto es o 

demagogia o no saber de los 

trámites administrativos que no 

permiten ejecutarlos este año. Una 

moción parecida instando a 

acelerar la vía y con presupuestos 

en el dieciocho se aprobó por 

unanimidad en el Parlamento pero 

estaban bien las fechas o sea que 

entendemos que ésta no aporta 

nada.  

 

Como decía el señor Lorenzo, les 

animo a que apoyen los 

Presupuestos Generales del 

Estado porque sin presupuestos no 

habrá ni éste ni ningún otro 

proyecto y, señor García, me temo 

que no conocía los Presupuestos 

Generales del Estado en otros 

años. Los del Partido Socialista no 

sólo incluían menos sino que no 

ejecutaban nada de esos 

presupuestos y ahora, lo que hay 

que hacer es mover proyectos, 

porque cuando se acaban los 

proyectos que ya están ejecutados, 

discusión e achegan pouco á 

solución do problema. De feito 

non achegan ningunha solución.  

 

No punto un instan a incluír nos 

Orzamentos Xerais do Estado de 

2017 o investimento para o tren a 

Punta Langosteira e está agora 

mesmo en tramitación de DIA e o 

Porto, ademais, para poder 

acelerar esa tramitación de DIA 

licitou ou adxudicou e ten en 

redacción o proxecto do tren a 

Punta Langosteira para poder 

adiantar eses prazos. Dicir, que 

se poida poñer maior orzamento 

no 2017 que o millón e medio que 

está para completar o proxecto é 

ou demagoxia ou non saber dos 

trámites administrativos que non 

permiten executalos este ano. 

Unha moción parecida instando a 

acelerar a vía e con orzamentos 

no dezaoito aprobouse por 

unanimidade no Parlamento pero 

estaban ben as datas ou sexa que 

entendemos que esta non achega 

nada.  

 

 

Como dicía o señor Lorenzo, 

anímolles a que apoien os 

Orzamentos Xerais do Estado 

porque sen orzamentos non 

haberá nin este nin ningún outro 

proxecto e, señor García, témome 

que non coñecía os Orzamentos 

Xerais do Estado noutros anos. 

Os do Partido Socialista non só 

incluían menos senón que non 

executaban nada deses 

orzamentos e agora, o que hai 

que facer é mover proxectos, 

porque cando se acaban os 

proxectos que xa están 
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si tenemos un gobierno que 

bloquea inversiones, como 

Alfonso Molina o como la 

Intermodal, pues al final no 

pueden ejecutarse este año y como 

decía su compañera, tienen que 

estar en partidas genéricas. 

 

En el segundo punto dicen, 

genéricamente que se quiten los 

ingresos en las cuentas del Puerto 

sin decir de dónde se van a pagar 

las cosas ni quién lo va a hacer, 

por lo menos la moción original 

del Bloque tenía una propuesta 

clara, se podía estar de acuerdo o 

no pero era una propuesta. Aquí 

no se dice nada. ¿Se imaginan si 

proponemos sacar sesenta 

millones del presupuesto 

municipal sin decir con qué se 

piensa cubrir los compromisos? 

Bueno, la verdad es que en este 

Ayuntamiento a lo mejor no 

pasaba nada porque no se ejecutan 

pero lo normal en una 

administración es que haya que 

decir de dónde se ponen los 

ingresos para cumplir con los 

compromisos. En cualquier caso, 

no estaba la señora Veira al 

principio pero le digo que nos 

vamos a abstener porque mientras 

no se propongan soluciones o 

alternativas reales concretas, 

mientras se siga intentando 

confundir, tenemos prevista una 

reunión para el próximo día tres 

de mayo entre la Autoridad 

Portuaria, Puertos del Estado y el 

Ayuntamiento. Ese es el marco en 

el que nosotros creemos que hay 

soluciones para que, manteniendo 

el carácter público de esos 

terrenos y de la operación, se 

executados, se temos un goberno 

que bloquea investimentos, como 

Alfonso Molina ou como a 

Intermodal, pois ao final non 

poden executarse este ano e como 

dicía a súa compañeira, teñen que 

estar en partidas xenéricas. 

 

No segundo punto din, 

xenericamente que se quiten os 

ingresos nas contas do Porto sen 

dicir de onde se van pagar as 

cousas nin quen o vai  facer, polo 

menos a moción orixinal do 

Bloque tiña unha proposta clara, 

podíase estar de acordo ou non 

pero era unha proposta. Aquí non 

se di nada. Imaxínanse se 

propoñemos sacar sesenta millóns 

do orzamento municipal sen dicir 

con que se pensa cubrir os 

compromisos? Bo, a verdade é 

que neste Concello se cadra non 

pasaba nada porque non se 

executan pero o normal nunha 

administración é que haxa que 

dicir de onde se poñen os ingresos 

para cumprir cos compromisos. 

En calquera caso, non estaba a 

señora Veira ao principio pero 

dígolle que nos imos abster 

porque mentres non se propoñan 

solucións ou alternativas reais 

concretas, mentres se siga 

tentando confundir, temos 

prevista unha reunión para o 

próximo día tres de maio entre a 

Autoridade Portuaria, Portos do 

Estado e o Concello. Ese é o 

marco no que nós cremos que hai 

solucións para que, mantendo o 

carácter público deses terreos e 

da operación, se poida xestionar e 

compaxinar co financiamento do 

Porto Exterior. Esperemos que o 
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pueda gestionar y compaginar con 

la financiación del Puerto 

Exterior. Esperemos que nuestro 

alcalde lleve a esa reunión alguna 

propuesta y no solamente estas 

vaguedades que hoy negocian con 

ustedes. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Grazas. Por parte da Marea 

Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Boas tardes a todas e a todos. 

Iniciar anunciando o voto a favor 

coa incorporación das emendas 

propostas. Este grupo municipal 

se vai sumar á moción. 

 

Señor García, falaba de bandazos. 

Bandazos deste goberno 

municipal, ningún. Banzados, os 

seus. Os do seu partido e os do 

Partido Popular, que nos deixaron 

de regalo consolidar estes 

convenios de dous mil catro, 

infames para a cidade e que quen 

imaxinaba hai dous anos que 

estariamos discutindo nestes 

termos, daquela situación. Eu me 

alégrome moitísimo de que agora 

se sumen todos a esta liña de 

traballo que abrimos hai dous 

anos e que agora a todos lles vaia 

ben pero non esquezamos de onde 

vimos porque é moi importante 

para saber a dónde vamos. 

 

 

Unha reflexión con respecto ao 

Porto Exterior, porque eu quero 

aproveitar a circunstancia despois 

daquela terxiversación das 

noso alcalde leve a esa reunión 

algunha proposta e non soamente 

estas vaguedades que hoxe 

negocian con vostedes. Moitas 

grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Grazas. Por parte da Marea 

Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Boas tardes a todas e a todos. 

Iniciar anunciando o voto a favor 

coa incorporación das emendas 

propostas. Este grupo municipal 

se vai sumar á moción. 

 

Señor García, falaba de 

bandazos. Bandazos deste 

goberno municipal, ningún. 

Banzados, os seus. Os do seu 

partido e os do Partido Popular, 

que nos deixaron de regalo 

consolidar estes convenios de 

dous mil catro, infames para a 

cidade e que quen imaxinaba hai 

dous anos que estariamos 

discutindo nestes termos, daquela 

situación. Eu alégrome moitísimo 

de que agora se sumen todos a 

esta liña de traballo que abrimos 

hai dous anos e que agora a todos 

lles vaia ben pero non 

esquezamos de onde vimos porque 

é moi importante para saber a 

dónde imos. 

 

Unha reflexión con respecto ao 

Porto Exterior, porque eu quero 

aproveitar a circunstancia 

despois daquela terxiversación 
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declaracións do señor alcalde o 

ano pasado, bueno, insistir en que 

nós pensamos que é un 

equipamento clave para a 

economía da cidade e da súa área 

metropolitana e que o noso 

compromiso coa infraestrutura é 

claro, como xa demostramos en 

distintas ocasións. En calquera 

caso somos moi críticos coa súa 

execución. O aumento de custes, 

que xa vai polos mil millóns e 

subindo, de obra, pero que  non 

hai dúbida de que agora todos 

debemos remar para que adquira a 

máxima operatividade posible 

canto antes e cando dicimos todos, 

queremos dicir todas as 

administracións, cada unha no 

papel que lle atribúen as súas 

competencias e todas sen 

excepción no que respecta á 

promoción da infraestrutura, como 

dicía, e neste sentido e por iso 

estamos satisfeitos de que se 

incluíra explicitamente na moción, 

pensamos que a importancia do 

acceso ferroviario ao Porto é 

absolutamente clave e a 

implicación do Ministerio ou a 

falta da implicación do Ministerio 

no seu financiamento con este 

proxecto infame de Orzamentos 

Xerais do Estado, que non fai 

outra cousa que repartir miseria, 

este proxecto do seu goberno, 

señores do Partido Popular, e 

señoras, entendemos que non lle 

fai xustiza á cidade e a un 

equipamento tan necesario.  

 

A las diecinueve horas y quince 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

das declaracións do señor alcalde 

o ano pasado, bo, insistir en que 

nós pensamos que é un 

equipamento clave para a 

economía da cidade e da súa área 

metropolitana e que o noso 

compromiso coa infraestrutura é 

claro, como xa demostramos en 

distintas ocasións. En calquera 

caso somos moi críticos coa súa 

execución. O aumento de custes, 

que xa vai polos mil millóns e 

subindo, de obra, pero que  non 

hai dúbida de que agora todos 

debemos remar para que adquira 

a máxima operatividade posible 

canto antes e cando dicimos 

todos, queremos dicir todas as 

administracións, cada unha no 

papel que lle atribúen as súas 

competencias e todas sen 

excepción no que respecta á 

promoción da infraestrutura, 

como dicía, e neste sentido e por 

iso estamos satisfeitos de que se 

incluíra explicitamente na 

moción, pensamos que a 

importancia do acceso ferroviario 

ao Porto é absolutamente clave e 

a implicación do Ministerio ou a 

falta da implicación do Ministerio 

no seu financiamento con este 

proxecto infame de Orzamentos 

Xerais do Estado, que non fai 

outra cousa que repartir miseria, 

este proxecto do seu goberno, 

señores do Partido Popular, e 

señoras, entendemos que non lle 

fai xustiza á cidade e a un 

equipamento tan necesario.  

 

Ás dezanove horas e quince 

minutos entra no Salón de 

Sesións o señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 
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E a declaración de impacto 

ambiental: efectivamente facía 

mención o señor Fernández Prado 

á declaración de impacto 

ambiental. Pois esa declaración de 

impacto ambiental leva un ano 

secuestrada en Madrid. Por un 

lado nos piden axilidade por un 

ano nos piden que avancemos e 

que traballemos en proxectos que 

non son  da nosa competencia 

pero ao mesmo tempo bloquean 

pasos absolutamente claves para 

poder seguir adiante con eles. En 

calquera caso, a clave desta 

cuestión, de todo o que rodea ao 

Porto e a sostibilidade financeira 

da Autoridade Portuaria é que esta 

non se pode abordar cunha visión 

cortopracista e malvender o maior 

espazo de oportunidade da cidade 

ao mellor postor. Hai que poñer as 

luces longas e pensar na riqueza 

do mar, do borde litoral, na 

economía azul e por iso dende o 

goberno falamos de usos 

produtivos e a creación do Distrito 

do Mar nos peiraos interiores da 

cidade. E para isto tamén é moi 

necesario a mellora da xestión por 

parte do seu presidente, do 

presidente da Autoridade 

Portuaria, que mellor faría en 

deixarse de utilizar a institución 

de maneira partidista e centrarse 

no traballo diario en vez de 

apadrinar candidatas á Alcaldía e 

non me refiro a vostede, señora 

Gallego. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

Procedemos á votación da 

 

E a declaración de impacto 

ambiental: efectivamente facía 

mención o señor Fernández 

Prado á declaración de impacto 

ambiental. Pois esa declaración 

de impacto ambiental leva un ano 

secuestrada en Madrid. Por un 

lado nos piden axilidade por un 

ano nos piden que avancemos e 

que traballemos en proxectos que 

non son  da nosa competencia 

pero ao mesmo tempo bloquean 

pasos absolutamente claves para 

poder seguir adiante con eles. En 

calquera caso, a clave desta 

cuestión, de todo o que rodea ao 

Porto e a sostibilidade financeira 

da Autoridade Portuaria é que 

esta non se pode abordar cunha 

visión cortopracista e malvender 

o maior espazo de oportunidade 

da cidade ao mellor postor. Hai 

que poñer as luces longas e 

pensar na riqueza do mar, do 

borde litoral, na economía azul e 

por iso dende o goberno falamos 

de usos produtivos e a creación 

do Distrito do Mar nos peiraos 

interiores da cidade. E para isto 

tamén é moi necesario a mellora 

da xestión por parte do seu 

presidente, do presidente da 

Autoridade Portuaria, que mellor 

faría en deixarse de utilizar a 

institución de maneira partidista e 

centrarse no traballo diario en 

vez de apadrinar candidatas á 

Alcaldía e non me refiro a 

vostede, señora Gallego. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

Procedemos á votación da 
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moción. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte de la 

presidencia se somete a votación 

la moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego, para 

que os Orzamentos Xerais do 

Estado recollan unha partida 

para o financiamento da débeda 

da Autoridade Portuaria da 

Coruña pola construción e 

conexión do porto exterior de 

Punta Langosteira, 

produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a  favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Popular (10 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (4 abstenciones). 

 

Vota a favor el Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abiertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Se contabiliza la abstención de 

doña María del Mar Barcón 

Sánchez, 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. 

moción. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte da 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, para que os 

Orzamentos Xerais do Estado 

recollan unha partida para o 

financiamento da débeda da 

Autoridade Portuaria da Coruña 

pola construción e conexión do 

porto exterior de Punta 

Langosteira, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor  o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Popular (10 abstencións). 

 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 

(4 abstencións). 

 

Vota a favor o Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Contabilízase a abstención de 

dona María del Mar Barcón 

Sánchez, de acordo co artigo 

100.1 do ROF, por ausentarse do 

Salón de Sesións unha vez 

iniciada a deliberación e non 

estar presente no momento da 

votación. 
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Presidencia 

 

Queda aprobada a moción.  

 

61.-Moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego, 

para que os Orzamentos Xerais 

do Estado recollan unha partida 

para o financiamento da débeda 

da Autoridade Portuaria da 

Coruña pola construción e 

conexión do porto exterior de 

Punta Langosteira 

 

Acuerdo 

 

1.-Instar al Ministerio de Fomento 

a incluir la idónea inversión para 

la conexión ferroviaria al puerto 

Exterior en el proyecto de 

presupuestos generales del estado 

2017, así como acelerar la DIA 

(Declaración de Impacto 

Ambiental) que permita la 

ejecución de la obra.  

 

2.-Instar a Puertos del Estado y la 

Autoridad Portuaria de A Coruña 

a revisar correlativamente el plan 

de empresa y Convenio de 

Normalización Financiera que 

supondría la exclusión de la 

previsión de ingresos por 

enajenación de terrenos 

portuarios.  

 

3.-Remitir el acuerdo a los grupos 

parlamentarios de las Cortes del 

Estado. 

 

4.-Instar a la Alcaldía a que 

traslade este acuerdo al Presidente 

de la Xunta y a todos los grupos 

del Parlamento de Galicia para 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción.  

 

61.-Moción presentada polo 

Bloque Nacionalista Galego, 

para que os Orzamentos Xerais 

do Estado recollan unha partida 

para o financiamento da débeda 

da Autoridade Portuaria da 

Coruña pola construción e 

conexión do porto exterior de 

Punta Langosteira 

 

Acuerdo 

 

1.-Instar o Ministerio de Fomento 

a incluír o axeitado investimento 

para a conexión ferroviaria ao 

porto Exterior no proxecto de 

orzamentos xerais do estado 

2017, así como acelerar a DIA 

(Declaración de Impacto 

Ambiental) que permita a 

execución da obra.  

 

2.-Instar a Portos do Estado e a 

Autoridade Portuaria da Coruña 

a revisar correlativamente o plan 

de empresa e Convenio de 

Normalización Financeira que 

suporía a exclusión da previsión 

de ingresos por enaxenación de 

terreos portuarios.  

 

 

3.-Remitir o acordo aos grupos 

parlamentarios das Cortes do 

Estado. 

 

4.-Instar á Alcaldía a que traslade 

este acordo ao Presidente da 

Xunta e a todos os grupos do 

Parlamento de Galicia para que 
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que hagan las correspondientes 

gestiones para la ejecución de este 

acuerdo plenario. 

 

RESTANTES MOCIONES 

PRESENTADAS POR EL  

GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO SOCIALISTA 

  

Primera.-Moción para la 

creación de la Coruña Film 

Comission 

 

Presidencia 

 

Poden proceder á lectura da 

Moción, se o teñen a ben. 

 

A las diecinueve horas y 

dieciocho minutos sale del Salón 

de Sesiones el señor Mourelo 

Barreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Buenas tardes a todos los 

compañeros y compañeras que 

están aquí, a los que nos están 

viendo por streaming y también 

darles las gracias por el cariño que 

están demostrando a la familia 

socialista, que estamos en unos 

días tristes. 

 

El Grupo Municipal Socialista 

insta al Gobierno Municipal a la 

creación de la Coruña Film 

Comission cuyo trabajo consistirá 

en prestar servicio en lo que las 

productoras puedan necesitar de la 

ciudad a través de los siguientes 

objetivos: 

 

-Punto de encuentro y de diálogo 

del Sector Audiovisual con la 

fagan as correspondentes xestións 

para a execución deste acordo 

plenario. 

 

RESTANTES MOCIÓNS 

PRESENTADAS POLO  

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO SOCIALISTA 

  

Primeira.-Moción para a 

creación da Coruña Film 

Comission 

 

Presidencia 

 

Poden proceder á lectura da 

Moción, se o teñen a ben. 

 

Ás dezanove horas e dezaoito 

minutos sae do Salón de Sesións 

o señor Mourelo Barreiro. 

 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Boas tardes a todos os 

compañeiros e compañeiras que 

están aquí, aos que nos están 

vendo por streaming e tamén 

darlles as grazas polo agarimo 

que están a demostrar á familia 

socialista, que estamos nuns días 

tristes. 

 

O Grupo Municipal Socialista 

insta o Goberno Municipal á 

creación da Coruña Film 

Comission cuxo traballo 

consistirá en prestar servizo no 

que as produtoras poidan 

necesitar da cidade a través dos 

seguintes obxectivos: 

 

-Punto de encontro e de diálogo 

do Sector Audiovisual coa 
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administración municipal. 

 

-Convertir A Coruña en un centro 

de producción de películas y un 

plató cinematográfico. 

 

-Promover la distribución del 

producto audiovisual, realizado en 

nuestra ciudad.  

 

-Se trabajará de forma especial la 

formación del sector para que 

pueda adaptarse a los nuevos 

retos, así como la educación del 

lenguaje audiovisual desde las 

primeras etapas.  

 

-Y se rescatará el patrimonio 

audiovisual de A Coruña y se 

pondrá a disposición del público. 

Rescatar películas profesionales, 

domésticas, fotografías. Editando 

un catálogo físico o online. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Ferreiro. 

Pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

A Coruña es una ciudad con un 

interesante sector audiovisual. 

Contamos con un gran personal 

técnico y artístico así como 

productoras que pueden hacer 

tanto una gran superproducción 

como una cinta de autor o 

productoras que se dedican al 

mundo del documental o al 

audiovisual empresarial. 

 

Además contamos con una de las 

mejores escuelas de Imagen y 

administración municipal. 

 

-Converter A Coruña nun centro 

de produción de películas e un 

estudo cinematográfico. 

 

-Promover a distribución do 

produto audiovisual, realizado na 

nosa cidade.  

 

-Traballarase de forma especial a 

formación do sector para que 

poida adaptarse aos novos retos, 

así como a educación da linguaxe 

audiovisual desde as primeiras 

etapas.  

 

-E rescatarase o patrimonio 

audiovisual da Coruña e poñerase 

a disposición do público. 

Rescatar películas profesionais, 

domésticas, fotografías. Editando 

un catálogo físico ou online. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Ferreiro. 

Pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

A Coruña é unha cidade cun 

interesante sector audiovisual. 

Contamos cun gran persoal 

técnico e artístico así como 

produtoras que poden facer tanto 

unha gran superprodución como 

unha cinta de autor ou produtoras 

que se dedican ao mundo do 

documental ou ao audiovisual 

empresarial. 

 

Ademais contamos cunha das 

mellores escolas de Imaxe e Son 
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Sonido del Estado, la Facultad de 

Comunicación Audiovisual, un 

prestigioso máster en producción, 

la Facultad de Informática y 

somos la ciudad sede de la 

Academia del Audiovisual de 

Galicia. 

 

Pero el sector audiovisual de 

nuestra ciudad necesita que todos 

estos mimbres se fortalezcan y 

dinamicen y que se conviertan en 

un sector fuerte, pujante, que cree 

cultura, empleo y ayuden a crecer 

a la economía de la ciudad. 

 

Nuestro sector audivisual necesita 

que desde las administraciones se 

creen medidas adecuadas para 

asegurar la consolidación de este 

sector tan representativo y que 

tanto ha aportado, cultural, 

económica y profesionalmente, a 

esta ciudad. Y por ello es esencial 

crear un clima de diálogo y 

colaboración con representantes y 

profesionales del sector. 

 

El gobierno municipal debe 

apostar con valentía por este 

sector. Debe poner todos los 

recursos posibles para que A 

Coruña sea uno de los pilares que 

ayude a la reindustrialización de 

la ciudad y se convierta en el 

centro audiovisual del noroeste de 

la península. Porque el sector 

audiovisual desempeña un papel 

relevante en el desarrollo de 

nuestra sociedad, tanto por su 

influencia social y cultural como 

generador de riqueza, Coruña 

como las sociedades modernas 

occidentales tiene un problema 

con su reindustrialización, con la 

do Estado, a Facultade de 

Comunicación Audiovisual, un 

prestixioso máster en produción, 

a Facultade de Informática e 

somos a cidade sede da Academia 

do Audiovisual de Galicia. 

 

 

Pero o sector audiovisual da nosa 

cidade necesita que todas estas 

vimbias se fortalezan e dinamicen 

e que se convertan nun sector 

forte, puxante, que cre cultura, 

emprego e axuden a crecer á 

economía da cidade. 

 

O noso sector audivisual necesita 

que desde as administracións se 

cren medidas adecuadas para 

asegurar a consolidación deste 

sector tan representativo e que 

tanto achegou, cultural, 

económica e profesionalmente, a 

esta cidade. E por iso é esencial 

crear un clima de diálogo e 

colaboración con representantes 

e profesionais do sector. 

 

O goberno municipal debe 

apostar con valentía por este 

sector. Debe poñer todos os 

recursos posibles para que A 

Coruña sexa un dos alicerces que 

axude á reindustrialización da 

cidade e se converta no centro 

audiovisual do noroeste da 

península. Porque o sector 

audiovisual desempeña un papel 

relevante no desenvolvemento da 

nosa sociedade, tanto pola súa 

influencia social e cultural como 

xerador de riqueza, Coruña como 

as sociedades modernas 

occidentais ten un problema coa 

súa reindustrialización, coa 
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creación de puestos de trabajo 

productivos, más allá del sector 

servicios. Por eso le pedimos al 

gobierno municipal que sea 

valiente, estratégicamente y 

presupuestariamente. Si queremos 

convertir el audiovisual en un 

sector fuerte de nuestra economía, 

la ciudad debe hacer un esfuerzo y 

aportar más que esos setenta y 

cinco mil euros que han 

presupuestado porque ese dinero 

es insuficiente para relanzar la 

actividad económica del sector. 

Apostar por una industria 

audiovisual en nuestra ciudad es 

apostar por la cultura, por el 

empleo, por la economía. En 

definitiva, es apostar por el futuro 

de la ciudad. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Ferreiro.  

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Simplemente sinalar que desde o 

Bloque Nacionalista Galego 

ímonos abster nesta moción non 

porque non esteamos de acordo 

coa filosofía da moción, que si 

que nos parece interesante. O que 

pasa é que di un pouco de todo e 

fai propostas que non só dependen 

do Concello da Coruña. A 

Sinfónica de Galicia non só 

depende do Concello da Coruña, 

depende do Consorcio, no que hai 

máis adminstracións. Fálase de 

recursos municipais que poden ser 

cedidos, dos que eu teño dúbidas. 

Eu creo que hai cuestións 

creación de postos de traballo 

produtivos, máis aló do sector 

servizos. Por iso pedímoslle ao 

goberno municipal que sexa 

valente, estratexicamente e 

orzamentariamente. Se queremos 

converter o audiovisual nun 

sector forte da nosa economía, a 

cidade debe facer un esforzo e 

achegar máis que eses setenta e 

cinco mil euros que orzaron 

porque ese diñeiro é insuficiente 

para relanzar a actividade 

económica do sector. Apostar por 

unha industria audiovisual na 

nosa cidade é apostar pola 

cultura, polo emprego, pola 

economía. En definitiva, é apostar 

polo futuro da cidade. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Ferreiro.  

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Simplemente sinalar que desde o 

Bloque Nacionalista Galego 

ímonos abster nesta moción non 

porque non esteamos de acordo 

coa filosofía da moción, que si 

que nos parece interesante. O que 

pasa é que di un pouco de todo e 

fai propostas que non só 

dependen do Concello da Coruña. 

A Sinfónica de Galicia non só 

depende do Concello da Coruña, 

depende do Consorcio, no que hai 

máis adminstracións. Fálase de 

recursos municipais que poden 

ser cedidos, dos que eu teño 

dúbidas. Eu creo que hai 
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concretas, se concreta tanto na 

moción que incluso é un pouco 

complicado, apoiar algunha das 

cuestións que se concretan. Xa 

digo, a apoiamos no sentido da 

filosofía da moción pero hai 

cuestións concretas que non 

acabamos de ver. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Popular, señora Cid. 

 

Señora Cid Castro 

 

Gracias, señor alcalde. Buenas 

tardes a todos. Respecto a esta 

moción, lo primero que hay que 

decir es que compartimos 

totalmente la apreciación de la 

importancia del sector audiovisual 

y la necesidad de que esta ciudad 

apoye su desarrollo.  

 

A las diecinueve horas y 

veinticinco minutos salen del 

Salón de Sesiones la señora 

Cameán Calvete y el señor 

Varela Gómez. 

 

Por razones que quizás no vengan 

al caso, lo cierto es que varios 

miembros de esta bancada de mi 

grupo conocen bien el devenir del 

sector audiovisual gallego y 

coruñés a lo largo de muchos 

años. Yo recuerdo perfectamente 

cuando se fundó la Escuela de 

Imaxe e Son, que la montó 

Manolo Gómez, un amigo 

personal desde hace treinta años. 

También, conocedores del 

claustro de este centro, uno de los 

centros, además, más importantes 

cuestións concretas, se concreta 

tanto na moción que incluso é un 

pouco complicado, apoiar 

algunha das cuestións que se 

concretan. Xa digo, a apoiamos 

no sentido da filosofía da moción 

pero hai cuestións concretas que 

non acabamos de ver. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Popular, señora Cid. 

 

Señora Cid Castro 

 

Grazas, señor alcalde. Boas 

tardes a todos. Respecto desta 

moción, o primeiro que hai que 

dicir é que compartimos 

totalmente a apreciación da 

importancia do sector audiovisual 

e a necesidade de que esta cidade 

apoie o seu desenvolvemento.  

 

Ás dezanove horas e vinte e cinco 

minutos saen do Salón de 

Sesións a señora Cameán 

Calvete e o señor Varela Gómez. 

 

 

Por razóns que quizais non veñan 

ao caso, o certo é que varios 

membros desta bancada do meu 

grupo coñecen ben o devir do 

sector audiovisual galego e 

coruñés ao longo de moitos anos. 

Eu recordo perfectamente cando 

se fundou a Escola de Imaxe e 

Son, que a montou Manolo 

Gómez, un amigo persoal desde 

fai trinta anos. Tamén, 

coñecedores do claustro deste 

centro, un dos centros, ademais, 

máis importantes en España en 
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en España en cine, televisión y 

audiovisuales. También recuerdo 

muy bien cuando este 

Ayuntamiento se involucró con la 

Xunta de Galicia en la producción 

hace unos veinte años, de una 

serie de cortometrajes de donde 

salieron, además, los nombres 

importantísimos que están hoy en 

día entre nosotros como Ángel de 

la Cruz, Jorge Coira o el propio 

Luis Tosar. Es más, por ejemplo, 

alguno de los cortometrajes que 

llegó a recibir premios 

internacionales importantísimos, 

incluso en Estados Unidos, como 

Coruña Imposible, de Paco Rañal, 

un corto que, por cierto, es 

propiedad de este Ayuntamiento. 

Y ya en la etapa del Partido 

Popular, todas las concejalías se 

volcaron en apoyar proyectos 

audiovisuales de distinto calado, 

incluso la instalación de alguna 

productora en el Vivero de 

Empresas. Pero, quizás lo más 

visible fueron, efectivamente, 

producciones como […], El 

Desconocido, en las que además 

ya se pusieron en práctica muchas 

de las peticiones que se contienen 

en esta moción que hoy se 

presenta. Yo recuerdo 

perfectamente a Begoña Freire 

coordinando tremendos problemas 

de tráfico para minimizar el efecto 

de grabaciones de persecuciones y 

explosiones, las gestiones para 

que la Orquesta Sinfónica de 

Galicia e incluso con Rosalía 

Mera y Mans, para que se 

grabaran las bandas sonoras aquí. 

La coordinación de los grupos de 

Protección Civil, la participación 

de los Bomberos, que tuvieron 

cinema, televisión e audiovisuais. 

Tamén lembro moi ben cando este 

Concello involucrouse coa Xunta 

de Galicia na produción fai uns 

vinte anos, dunha serie de 

curtametraxes de onde saíron, 

ademais, os nomes 

importantísimos que están hoxe 

en día entre nós como Ángel de la 

Cruz, Jorge Coira ou o propio 

Luis Tosar. É máis, por exemplo, 

algún das curtametraxes que 

chegou a recibir premios 

internacionais importantísimos, 

mesmo en Estados Unidos, como 

Coruña Imposible, de Paco 

Rañal, un curto que, por certo, é 

propiedade deste Concello. E xa 

na etapa do Partido Popular, 

todas as concellerías 

envorcáronse en apoiar proxectos 

audiovisuais de distinto calado, 

incluso a instalación dalgunha 

produtora no Viveiro de 

Empresas. Pero, quizais o máis 

visible foron, efectivamente, 

producións como […], El 

Desconocido, nas que ademais xa 

se puxeron en práctica moitas das 

peticións que se conteñen nesta 

moción que hoxe se presenta. Eu 

recordo perfectamente a Begoña 

Freire coordinando tremendos 

problemas de tráfico para 

minimizar o efecto de gravacións 

de persecucións e explosións, as 

xestións para que a Orquestra 

Sinfónica de Galicia e mesmo con 

Rosalía Mera e Mans, para que se 

gravasen as bandas sonoras aquí. 

A coordinación dos grupos de 

Protección Civil, a participación 

dos Bombeiros, que tiveron unha 

presencia clave. Por tanto, 

quixera dicir que somos moi 
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una presencia clave. Por lo tanto, 

quisiera decir que somos muy 

conocedores de la importancia de 

todo esto, así como por ejemplo 

de empresas que se dedican a la 

publicidad, no solamente al cine, 

sino también a los documentales, 

auténticos héroes del documental 

y de la presencia fundamental de 

Coruña en las nuevas tecnologías 

y en la animación que cada año se 

visibilizan, por ejemplo, en 

eventos como Mundos Digitales, 

un evento que también tiene una 

dimensión que trasciende nuestras 

fronteras, y estos son sólo unos 

pocos ejemplos. Por lo tanto, dar 

un paso más en este sentido es 

positivo. A menudo lo 

audiovisual, como ocurre con 

otras industrias culturales, 

necesita más apoyo, no solamente 

por el peso cultural en sí mismo, 

sino también como industria, que, 

efectivamente, puede tener no 

solamente una generación de 

trabajo y de riqueza sino además 

un potencial multiplicador 

económico como pocas. Y está 

también el factor marca ciudad 

que es una cuestión nada trivial 

que, por cierto, ha sido tristemente 

abandonada por el actual 

gobierno.  

 

A las diecinueve horas y 

veintiséis minutos sale del Salón 

de Sesiones la señora Fraga 

Sáenz y entra la señora Barcón 

Sánchez. 

 

Por lo tanto, una Film Comission 

bien planteada, como ya existen 

ejemplos en otras ciudades de 

nuestra geografía, ayudará y 

coñecedores da importancia de 

todo isto, así como por exemplo 

de empresas que se dedican á 

publicidade, non soamente ao 

cinema, senón tamén aos 

documentais, auténticos heroes do 

documental e da presenza 

fundamental de Coruña nas novas 

tecnoloxías e na animación que 

cada ano visibilízanse, por 

exemplo, en eventos como 

Mundos Digitales, un evento que 

tamén ten unha dimensión que 

transcende as nosas fronteiras, e 

estes son só uns poucos exemplos. 

Por tanto, dar un paso máis neste 

sentido é positivo. A miúdo o 

audiovisual, como ocorre con 

outras industrias culturais, 

necesita máis apoio, non 

soamente polo peso cultural en si 

mesmo, senón tamén como 

industria, que, efectivamente, 

pode ter non soamente unha 

xeración de traballo e de riqueza 

senón ademais un potencial 

multiplicador económico como 

poucas. E está tamén o factor 

marca cidade que é unha cuestión 

nada trivial que, por certo, foi 

tristemente abandonada polo 

actual goberno.  

 

 

 

Ás dezanove horas e vinte e seis 

minutos sae do Salón de Sesións 

a señora Fraga Sáenz e entra a 

señora Barcón Sánchez. 

 

 

Por tanto, unha Film Comission 

ben exposta, como xa existen 

exemplos noutras cidades da nosa 

xeografía, axudará e facilitará a 
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facilitará la coordinación de los 

medios y la interlocución y la 

generación de nuevos proyectos. 

Compartimos, también que la 

moción presentada está redactada 

quizás de una forma incompleta y 

un tanto confusa, tal y como ha 

señalado la concejal del Bloque 

Nacionalista Galego. Pero, lo 

cierto es que esta idea de fondo de 

generar proyectos para la ciudad, 

como hicimos ya también desde 

nuestro gobierno, seguimos 

creyendo que es una buena 

política y por lo tanto, saludamos 

la iniciativa y avanzamos nuestro 

voto favorable. Gracias. 

 

Presidencia  

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Cid. 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Boa tarde a todas e a todos, con 

especial cariño hoxe ao Grupo 

Municipal Socialista, coa perda 

prematura dunha das súas 

dirixentes, recentes históricas.  

 

A las diecinueve horas y 

veintiséis minutos entra en 

Salón de Sesions el señor 

Mourelo Barreiro. 

 

Hoxe no iniciado Pleno 

pareceume estar noutra cidade. No 

caso é que o Salón de Plenos 

parecía o mesmo, de repente 

falouse dun lugar de “pandillas 

pendencieras”, drogas, unha sorte 

de lugar apocalíptico, incluso sen 

vacacións nin pagas extra e eu 

coordinación dos medios e a 

interlocución e a xeración de 

novos proxectos. Compartimos, 

tamén que a moción presentada 

está redactada quizais dunha 

forma incompleta e un tanto 

confusa, tal e como sinalou a 

concelleira do Bloque 

Nacionalista Galego. Pero, o 

certo é que esta idea de fondo de 

xerar proxectos para a cidade, 

como fixemos xa tamén desde o 

noso goberno, seguimos crendo 

que é unha boa política e por 

tanto, saudamos a iniciativa e 

avanzamos o noso voto favorable. 

Grazas. 

 

Presidencia  

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Cid. 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Boa tarde a todas e a todos, con 

especial cariño hoxe ao Grupo 

Municipal Socialista, coa perda 

prematura dunha das súas 

dirixentes, recentes históricas.  

 

Ás dezanove horas e vinte e seis 

minutos entra en Salón de 

Sesions o señor Mourelo 

Barreiro. 

 

Hoxe no iniciado Pleno 

pareceume estar noutra cidade. 

No caso é que o Salón de Plenos 

parecía o mesmo, de repente 

falouse dun lugar de “pandillas 

pendencieras”, drogas, unha 

sorte de lugar apocalíptico, 

incluso sen vacacións nin pagas 
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pensaba que non sei por que 

falamos destas frivolidades de 

Film Comission e ese o sentido da 

frivolidade que ten a cultura ou a 

consideración que ten a cultura 

nos Orzamentos Xerais do Estado, 

por certo. Xa indo directamente ao 

tema da moción, durante o ano 

pasado tivemos ocasión de falar 

sobradamente sobre isto. Parece 

que o que non se consiga, ás 

veces, a través da negociación, 

aparece camuflado mediante 

mocións. É verdade que podemos 

estar de acordo en moitos dos 

aspectos expostos pero creo que 

os nosos proxectos difiren: onde 

vostedes inciden en medidas que 

fundamentalmente contemplan o 

sector desde unha perspectiva 

baseada no tecido empresarial, o 

cal está moi ben, nós pensamos 

que este pode 

complementariamente axitarse, 

revitalizarse a través do respaldo á 

creación e así vai nos Orzamentos 

de 2017, tanto neste sector 

estratéxico, e logo, podemos falar 

da palabra estratéxico e a 

consideración que tivo na Xunta 

de Galicia durante moitos anos, 

con respecto ao audiovisual, como 

noutros que digo que 

pontenciamos, dun xeito 

planificado e tamén á súa 

plasmación diaria: gráfico-

literaria, musical, escénico, etc. 

 

 

Entendemos que é a creación e a 

formación e a comunicación e a 

difusión: convocatorias de axudas, 

apoios a estreas, festivais… só 

desde a singularidade o talento ou 

a eficiencia existirá un proxecto 

extra e eu pensaba que non sei 

por que falamos destas 

frivolidades de Film Comission e 

ese o sentido da frivolidade que 

ten a cultura ou a consideración 

que ten a cultura nos Orzamentos 

Xerais do Estado, por certo. Xa 

indo directamente ao tema da 

moción, durante o ano pasado 

tivemos ocasión de falar 

sobradamente sobre isto. Parece 

que o que non se consiga, ás 

veces, a través da negociación, 

aparece camuflado mediante 

mocións. É verdade que podemos 

estar de acordo en moitos dos 

aspectos expostos pero creo que 

os nosos proxectos difiren: onde 

vostedes inciden en medidas que 

fundamentalmente contemplan o 

sector desde unha perspectiva 

baseada no tecido empresarial, o 

cal está moi ben, nós pensamos 

que este pode 

complementariamente axitarse, 

revitalizarse a través do respaldo 

á creación e así vai nos 

Orzamentos de 2017, tanto neste 

sector estratéxico, e logo, 

podemos falar da palabra 

estratéxico e a consideración que 

tivo na Xunta de Galicia durante 

moitos anos, con respecto ao 

audiovisual, como noutros que 

digo que pontenciamos, dun xeito 

planificado e tamén á súa 

plasmación diaria: gráfico-

literaria, musical, escénico, etc. 

 

Entendemos que é a creación e a 

formación e a comunicación e a 

difusión: convocatorias de 

axudas, apoios a estreas, 

festivais… só desde a 

singularidade o talento ou a 
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de sector. Neste sentido 

planteamos algunhas preguntas: 

hai opción de entendemento? Si. 

Levaremos algunha destas 

premisas ou proxectos adiante? Si. 

A calquera prezo? Non. Eu vivino 

noutra escala e en primeira persoa 

profesional, na Xunta de Galicia, 

por exemplo no periodo bipartito, 

toda a intencionalidade anterior e 

eu creo que se ía máis atrás a 

señora Cid, no tempo, ao 

momento, así de esplendor, nos 

anos noventa. Pero ese presunto 

esplendor e esa aposta polo sector, 

para entendernos, na era Fraga, na 

Xunta de Galicia, esas sumas, 

bastantes veces de procura de 

glamour e sensación de novos 

ricos, quedou afortunadamente 

sobrepasada por logros en materia 

audiovisual no goberno bipartito. 

Por certo, encabezado en parte por 

ese Manolo González que se 

citaba antes: axudas a creadores, 

recoñecemento da pluralidade do 

produto audiovisual, 

fortalecemento da formación e a 

difusión mediante festivais, 

iniciativas pedagóxicas, 

contribucións á exhibición e a 

distribución… Os propios 

gobernos posteriores de Alberto 

Núñez Feijóo víronse obrigados a 

tomar nota e non mudar 

substancialmente as cousas, aínda 

que en moitos aspectos si 

mudaron. Entendemos que parte 

do que aquí se esboza aparece 

encamiñado e que por outra parte 

se fará, polo menos, de momento, 

segundo os nosos criterios, e que 

son moitas das actividades 

previstas  e sen dúbida apaisoante 

para o panorama que temos neste 

eficiencia existirá un proxecto de 

sector. Neste sentido formulamos 

algunhas preguntas: hai opción 

de entendemento? Si. Levaremos 

algunha destas premisas ou 

proxectos adiante? Si. A calquera 

prezo? Non. Eu vivino noutra 

escala e en primeira persoa 

profesional, na Xunta de Galicia, 

por exemplo no periodo bipartito, 

toda a intencionalidade anterior e 

eu creo que se ía máis atrás a 

señora Cid, no tempo, ao 

momento, así de esplendor, nos 

anos noventa. Pero ese presunto 

esplendor e esa aposta polo 

sector, para entendernos, na era 

Fraga, na Xunta de Galicia, esas 

sumas, bastantes veces de 

procura de glamour e sensación 

de novos ricos, quedou 

afortunadamente sobrepasada por 

logros en materia audiovisual no 

goberno bipartito. Por certo, 

encabezado en parte por ese 

Manolo González que se citaba 

antes: axudas a creadores, 

recoñecemento da pluralidade do 

produto audiovisual, 

fortalecemento da formación e a 

difusión mediante festivais, 

iniciativas pedagóxicas, 

contribucións á exhibición e a 

distribución… Os propios 

gobernos posteriores de Alberto 

Núñez Feijóo víronse obrigados a 

tomar nota e non mudar 

substancialmente as cousas, aínda 

que en moitos aspectos si 

mudaron. Entendemos que parte 

do que aquí se esboza aparece 

encamiñado e que por outra parte 

se fará, polo menos, de momento, 

segundo os nosos criterios, e que 

son moitas das actividades 
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sentido, por diante e en función 

diso imos absternos. Grazas. 

 

 

 

Presidencia  

 

Moi ben. Moitas grazas. Imos 

pasar á votación. Advirto que hai 

deserción dos concelleiros da 

Marea non porque estén, digamos 

pasando do Pleno senón porque 

están coordinando diversas 

cuestións relativas ao afogamento 

que, parece ser a aparición do 

cadáver do rapaz afogado nestes 

mesmos momentos.  

Pasamos á votación. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte de la 

presidencia se somete a votación 

la moción presentada por el 

Partido Socialista, para la 

creación de la Coruña Film 

Comission, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Popular (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Se abstiene el Bloque Nacionalista 

Gallego-Asembleas Abiertas 

(BNG-AA) (1 abstención).  

previstas  e sen dúbida apaisoante 

para o panorama que temos neste 

sentido, por diante e en función 

diso ímonos abster. Grazas. 

 

Presidencia  

 

Moi ben. Moitas grazas. Imos 

pasar á votación. Advirto que hai 

deserción dos concelleiros da 

Marea non porque estén, digamos 

pasando do Pleno senón porque 

están coordinando diversas 

cuestións relativas ao afogamento 

que, parece ser a aparición do 

cadáver do rapaz afogado nestes 

mesmos momentos.  

Pasamos á votación. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte da 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada polo Partido 

Socialista, para a creación da 

Coruña Film Comission, 
producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Popular (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Abstense o Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas (BNG-

AA) (1 abstención).  
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Se contabilizan las abstenciones  

de María Rocío Fraga Sáenz, 

Silvia Cameán Calvete y Xiao 

Varela Gómez, 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. 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

62.-Moción presentada por el 

Partido Socialista para la 

creación de la Coruña Film 

Comission 

 

Acuerdo 

 

El Grupo Municipal Socialista 

insta al Gobierno Municipal a la 

creación de la Coruña Film 

Comission cuyo trabajo consistirá 

en prestar servicio en lo que las 

productoras puedan necesitar de la 

ciudad a través de los siguientes 

objetivos: 

 

1.-Punto de encuentro y de 

diálogo del Sector Audiovisual 

con la administración municipal. 

 

2.-Convertir A Coruña en un 

centro de producción de películas 

y un plató cinematográfico. 

 

a.-Facilitar el rodaje eliminando 

de las tasas de uso de vías 

públicas, facilidades en el 

transporte de equipo. 

 

b.-Hablar y entablar relación con 

 

Contabilízanse as abstencións  de 

María Rocío Fraga Sáenz, Silvia 

Cameán Calvete e Xiao Varela 

Gómez, 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. 

 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

62.-Moción presentada polo 

Partido Socialista para a 

creación da Coruña Film 

Comission 

 

Acordo 

 

O Grupo Municipal Socialista 

insta ao Goberno Municipal á 

creación da Coruña Film 

Comission cuxo traballo 

consistirá en prestar servizo no 

que as produtoras poidan 

necesitar da cidade a través dos 

seguintes obxectivos: 

 

1.-Punto de encontro e de diálogo 

do Sector Audiovisual coa 

administración municipal. 

 

2.-Converter A Coruña nun 

centro de produción de películas e 

un escenario cinematográfico. 

 

a.-Facilitar a rodaxe eliminando 

das taxas de uso de vías públicas, 

facilidades no transporte de 

equipo. 

 

b.-Falar e establecer relación coa 
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la Film Commission de España. 

 

c.-Crear una ventanilla única para 

favorecer los rodajes en la ciudad, 

que coordine diferentes aspectos 

necesarios para la realización de 

una producción. 

 

d.-Ayuda a la búsqueda de 

inversores privados para el sector. 

Promoción activa de A Coruña 

como plató de rodaje. Es 

importante para nuestro sector la 

potenciación de nuestro 

Audiovisual, como la atracción de 

otras productoras de Galicia, de 

España, e incluso extranjeras. Y 

realizar convenios con el sector 

hostelero de la ciudad. 

 

e.-Exigir código de buenas 

prácticas a las empresas que 

reciban una ayuda de esta 

comisión. Que cumplan con los 

convenios colectivos de cada 

sector y que cumplan unos 

protocolos de igualdad y 

diversidad. 

 

f.-Ofertar un convenio especial 

para que la Sinfónica de Galicia 

realice bandas sonoras. 

 

g.-Base de datos municipal de 

técnicos, actores, empresas... 

 

h.-Base de datos de localizaciones 

de la ciudad, exteriores, interiores, 

con muchas fotos. 

 

i.-Base de datos de recursos 

municipales que bajo convenio 

podrían ser cedidos. Autobuses, 

bomberos, ambulancias, 

protección civil. 

Film Commission de España. 

 

c.-Crear un portelo único para 

favorecer as rodaxes na cidade, 

que coordine diferentes aspectos 

necesarios para a realización 

dunha produción. 

 

d.-Axuda á procura de 

investidores privados para o 

sector. Promoción activa da 

Coruña como escenario de 

rodaxe. É importante para o noso 

sector a potenciación do noso 

Audiovisual, como a atracción 

doutras produtoras de Galicia, de 

España, e mesmo estranxeiras. E 

realizar convenios co sector 

hostaleiro da cidade. 

 

e.-Esixir código de boas prácticas 

ás empresas que reciban unha 

axuda desta comisión. Que 

cumpran cos convenios colectivos 

de cada sector e que cumpran uns 

protocolos de igualdade e 

diversidade. 

 

 

f.-Ofertar un convenio especial 

para que a Sinfónica de Galicia 

realice bandas sonoras. 

 

g.-Base de datos municipal de 

técnicos, actores, empresas... 

 

h.-Base de datos de localizacións 

da cidade, exteriores, interiores, 

con moitas fotos. 

 

i.-Base de datos de recursos 

municipais que baixo convenio 

poderían ser cedidos. Autobuses, 

bombeiros, ambulancias, 

protección civil. 
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3.-Promover la distribución del 

producto audiovisual realizado en 

nuestra ciudad. 

 

a.-Ayudar en la distribución de las 

producciones tanto dentro como 

fuera de nuestra ciudad. Ya que 

tanto como la producción es muy 

importante que las obras 

realizadas se den a conocer. 

 

b.-Ayuda para asistir a mercados y 

festivales donde se puedan 

promocionar las ideas y 

producciones realizadas en 

nuestra ciudad. 

 

c.-Fomentar que empresas y 

creadores locales tengan contacto 

con el público (presentaciones, 

charlas, estrenos, visitas a 

colegios... ). 

 

4.-Se trabajará de forma especial 

la formación del sector para que 

pueda adaptarse a los nuevos 

retos, así como la educación del 

lenguaje audiovisual desde las 

primeras etapas. 

 

a.-Coordinar EIS. Comunicación 

Audiovisual, Master Voz, AGA, 

facultad informática, USC. 

 

b.-Apoyar la formación: que 

profesionales locales vayan a las 

instituciones de enseñanza fuera y 

traer a profesionales de prestigio a 

nuestra ciudad. 

 

c.-Crear una beca talento para 

desarrollar un guión que cuente 

historias de A Coruña, que ponga 

en valor en patrimonio cultural, 

 

3.-Promover a distribución do 

produto audiovisual realizado na 

nosa cidade. 

 

a.-Axudar na distribución das 

producións tanto dentro como 

fóra da nosa cidade. Xa que tanto 

como a produción é moi 

importante que as obras 

realizadas déanse a coñecer. 

 

b.-Axuda para asistir a mercados 

e festivais onde se poidan 

promocionar as ideas e 

producións realizadas na nosa 

cidade. 

 

c.-Fomentar que empresas e 

creadores locais teñan contacto 

co público (presentacións, 

charlas, estreas, visitas a 

colexios... ). 

 

4.-Traballarase de forma especial 

a formación do sector para que 

poida adaptarse aos novos retos, 

así como a educación da linguaxe 

audiovisual desde as primeiras 

etapas. 

 

a.-Coordinar EIS. Comunicación 

Audiovisual, Master Voz, AGA, 

facultade informática, USC. 

 

b.-Apoiar a formación: que 

profesionais locais vaian ás 

institucións de ensino fora e traer 

a profesionais de prestixio á nosa 

cidade. 

 

c.-Crear unha bolsa talento para 

desenvolver un guión que conte 

historias da Coruña, que poña en 

valor en patrimonio cultural, 
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industrial... 

 

d.-Un plan de apoyo a los nuevos 

talentos del audiovisual. 

 

e.-Ciclo en el que proyectos 

locales son presentados en los 

centros educativos los creadores 

presentan sus trabajos. 

 

Y 5.-Rescatar el patrimonio 

audiovisual de A Coruña y 

ponerlo a disposición del público. 

Rescatar películas profesionales, 

domésticas, fotografías. Editando 

un catálogo físico o online. 

 

Segunda.-Moción para 

recuperar la gestión municipal 

del Palacio de la Ópera 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

El Grupo Municipal Socialista 

presenta la siguiente Moción: 

 

La Orquesta Sinfónica de Galicia 

desarrolla su actividad musical en 

El Palacio de la Ópera, singular 

edificio municipal que dispone en 

su interior de unas instalaciones 

capaces de adaptarse a múltiples 

usos. Al Auditorio Principal se le 

suman 8 salas de menor aforo y 

otras dependencias que brindan un 

total de 16.000 metros cuadrados 

de instalaciones que podrían 

destinarse a dotar de espacios 

multiculturales de gran calidad y 

concentrados en un mismo 

espacio, a la ciudad. 

 

 

industrial... 

 

d.-Un plan de apoio aos novos 

talentos do audiovisual. 

 

e.-Ciclo no que proxectos locais 

son presentados nos centros 

educativos os creadores 

presentan os seus traballos. 

 

E 5.-Rescatar o patrimonio 

audiovisual da Coruña e poñelo a 

disposición do público. Rescatar 

películas profesionais, 

domésticas, fotografías. Editando 

un catálogo físico ou online. 

 

Segunda.-Moción para recuperar 

a xestión municipal do Palacio 

da Ópera 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

O Grupo Municipal Socialista 

presenta a seguinte Moción: 

 

A Orquestra Sinfónica de Galicia 

desenvolve a súa actividade 

musical no Palacio da Ópera, 

singular edificio municipal que 

dispón no seu interior dunhas 

instalacións capaces de adaptarse 

a múltiples usos. Ao Auditorio 

Principal súmanselle 8 salas de 

menor aforamento e outras 

dependencias que brindan un 

total de 16.000 metros cadrados 

de instalacións que poderían 

destinarse a dotar de espazos 

multiculturais de gran calidade e 

concentrados nun mesmo espazo, 

á cidade. 
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EI Grupo Municipal Socialista ha 

sido conocedor de un estudio 

solicitado por el Gobierno 

Municipal sobre el estado actual 

del Palacio de la Ópera. En sus 

conclusiones el informe señala 

que el edificio tiene "deficiencias 

subsanables derivadas de falta de 

mantenimiento". El informe 

distingue en su presupuesto 

orientativo las obras 

"imprescindibles por patologías 

importantes", que valora en 

479.722 euros, de las “necesarias 

por patologías leves", que 

ascienden a 929.938 euros. Esta 

cifra se convierte en dos millones 

de euros después de sumarle tasas 

municipales e impuestos. 

 

Presidencia 

 

Desculpe, señor García, non está 

lendo a parte dispositiva da 

moción, empezou directamente á 

súa defensa, verdade?. 

 

Señor García Pérez  

 

No. Estoy leyendo la parte 

dispositiva. 

 

Presidencia 

 

Perdón, desculpe. 

 

Señor García Pérez 

 

De nada. Está disculpado. No se 

preocupe. 

 

Según el contrato de adjudicación, 

es la concesionaria quien debería 

de hacerlo, ya que una vez 

expirado el acuerdo, dentro de 20 

O Grupo Municipal Socialista foi 

coñecedor dun estudo solicitado 

polo Goberno Municipal sobre o 

estado actual do Palacio da 

Ópera. Nas súas conclusións o 

informe sinala que o edificio ten 

"deficiencias emendables 

derivadas de falta de 

mantemento". O informe distingue 

no seu orzamento orientativo as 

obras "imprescindibles por 

patoloxías importantes", que 

valora en 479.722 euros, das 

“necesarias por patoloxías leves", 

que ascenden a 929.938 euros. 

Esta cifra convértese en dous 

millóns de euros despois de 

sumarlle taxas municipais e 

impostos. 

 

Presidencia 

 

Desculpe, señor García, non está 

lendo a parte dispositiva da 

moción, empezou directamente á 

súa defensa, verdade?. 

 

Señor García Pérez  

 

Non. Estou a ler a parte 

dispositiva. 

 

Presidencia 

 

Perdón, desculpe. 

 

Señor García Pérez 

 

De nada. Está desculpado. Non se 

preocupe. 

 

Segundo o contrato de 

adxudicación, é a concesionaria 

quen debería de facelo, xa que 

unha vez expirado o acordo, 
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años, deberá devolver al 

Ayuntamiento las instalaciones en 

un estado similar al que le fueron 

entregadas. 

 

El Gobierno local y la Sociedad 

para el Fomento y el Desarrollo 

Turístico, empresa titular, 

iniciaron negociaciones el año 

pasado para analizar la posibilidad 

de recuperar la concesión y que el 

Ayuntamiento sea quien gestione 

su inmueble directamente. 

 

 

Por todo ello el Grupo Municipal 

Socialista insta al Gobierno 

Municipal al avance en las 

negociaciones con la actual titular 

de la concesión de la gestión del 

Palacio de la Opera, la Sociedad 

para el Fomento y el Desarrollo 

Turístico, con el objetivo de 

recuperar para su uso municipal el 

edificio. 

 

En esta circunstancia el Grupo 

Municipal Socialista ofrece su 

pleno apoyo al Gobierno 

Municipal para sumar la mayoría 

plenaria que se necesite para 

realizar las modificaciones 

presupuestarias y contractuales 

precisas al objeto de recuperar 

para la gestión municipal el 

Palacio de la Ópera. 

 

Como destino del edificio, además 

de albergar la Orquesta Sinfónica 

de Galicia y todo el proyecto 

creado a su amparo, se propone 

dar la cobertura necesaria para 

llevar adelante el proyecto “A 

Coruña, ciudad de la música”, ya 

incorporado en los presupuestos 

dentro de 20 anos, deberá 

devolver ao Concello as 

instalacións nun estado similar ao 

que lle foron entregadas. 

 

O Goberno local e a Sociedad 

para el Fomento y el Desarrollo 

Turístico, empresa titular, 

iniciaron negociacións o ano 

pasado para analizar a 

posibilidade de recuperar a 

concesión e que o Concello sexa 

quen xestione o seu inmoble 

directamente. 

 

Por todo iso o Grupo Municipal 

Socialista insta o Goberno 

Municipal ao avance nas 

negociacións coa actual titular da 

concesión da xestión do Palacio 

de Opéra, a Sociedad para el 

Fomento y el Desarrollo 

Turístico, co obxectivo de 

recuperar para o seu uso 

municipal o edificio. 

 

Nesta circunstancia o Grupo 

Municipal Socialista ofrece o seu 

pleno apoio ao Goberno 

Municipal para sumar a maioría 

plenaria que se necesite para 

realizar as modificacións 

orzamentarias e contractuais 

precisas ao obxecto de recuperar 

para a xestión municipal o 

Palacio da Ópera. 

 

Como destino do edificio, 

ademais de albergar a Orquestra 

Sinfónica de Galicia e todo o 

proxecto creado ao seu abeiro, 

proponse dar a cobertura 

necesaria para levar adiante o 

proxecto “A Coruña, cidade da 

música”, xa incorporado nos 
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del 2016 y mantenido, en parte, en 

los presupuestos del 2017. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

García. Desculpe a interrupción. 

Pode, agora si, proceder á defensa 

da moción. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias.  

 

A las diecinueve horas y treinta 

y cinco minutos entran en el 

Salón de Sesiones las señoras 

Cameán Calvete y Fraga Sáenz. 

 

Básicamente lo que venimos a 

trasladar en esta moción es la 

plena disposición del Grupo 

Municipal Socialista para que el 

Palacio de la Ópera, después de 

una serie de años  y de unas 

distintas controversias derivadas 

posiblemente de interpretaciones 

diferentes a lo que tenía que ser el 

mantenimiento de esa estancia 

municipal. Después de todos estos 

avatares que están, bajo nuestro 

punto de vista, perjudicando 

severamente a uno de los 

proyectos clave de la ciudad, 

proponemos que el Palacio de la 

Ópera se recupere para la gestión 

municipal. Somos conocedores de 

las negociaciones que están 

encima de la mesa. También 

fuimos conocedores del informe 

encargado por el Ayuntamiento, 

no solamente por la Prensa, 

inicialmente lo conocimos por la 

Prensa, también tuvimos 

conocimiento de él por otros 

orzamentos do 2016 e mantido, en 

parte, nos orzamentos do 2017. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

García. Desculpe a interrupción. 

Pode, agora si, proceder á 

defensa da moción. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas.  

 

Ás dezanove horas e trinta e 

cinco minutos entran no Salón 

de Sesións as señoras Cameán 

Calvete e Fraga Sáenz. 

 

Basicamente o que vimos 

trasladar nesta moción é a plena 

disposición do Grupo Municipal 

Socialista para que o Palacio da 

Ópera, despois dunha serie de 

anos  e dunhas distintas 

controversias derivadas 

posiblemente de interpretacións 

diferentes ao que tiña que ser o 

mantemento desa estancia 

municipal. Despois de todos estes 

avatares que están, baixo o noso 

punto de vista, prexudicando 

severamente a un dos proxectos 

crave da cidade, propoñemos que 

o Palacio da Ópera se recupere 

para a xestión municipal. Somos 

coñecedores das negociacións que 

están enriba da mesa. Tamén 

fomos coñecedores do informe 

encargado polo Concello, non 

soamente pola Prensa, 

inicialmente coñecémolo pola 

Prensa, tamén tivemos 

coñecemento del por outros 

mecanismos e parécenos 
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mecanismos y nos parece 

suficientemente esclarecedor para 

dar pasos que fructifiquen en la 

recuperación de ese espacio para 

la ciudad. Saben ustedes que 

desde el Partido Socialista 

defendemos que hay dos vectores 

principales de desarrollo 

cualitativo de la ciudad que tienen 

potencial internacional, de 

alumbrar lo que es las capacidades 

de esta ciudad: una son los 

Museos Científicos y otra es todo 

el proyecto que es construido 

alrededor de la Orquesta Sinfónica 

de Galicia: la Orquesta Sinfónica, 

la Orquesta Joven, la Orquesta de 

los Niños, el Coro, los Niños 

Cantores, el Coro Joven… toda la 

actividad que desarrollan 

pedagógica en colegios, etc. Todo 

ese entramado sumado a lo que la 

ciudad ofrece desde el punto de 

vista cultural vinculado a la 

música, con la Coral El Eco, la 

más antigua de España, Amigos 

de la Ópera, orquestas como la 

Gaos, Coro Cantabile, etc, no voy 

a seguir porque serían muchas. 

Nosotros nos parece que tienen 

entidad suficiente para que La 

Coruña dé un paso al frente y 

recupere una infraestructura que 

posiblemente, a lo mejor no debía 

de haber dejado marchar en su 

día. Eso haría que se recuperase la 

normalidad en lo que es la gestión 

de ese espacio, que se realizaran 

las inversiones necesarias que 

tampoco son tan cuantiosas y 

remanente tenemos del 

presupuesto no gastado. 

Ofrecemos el apoyo del Partido 

Socialista para que esto se 

produzca. Nos parece muy 

suficientemente esclarecedor para 

dar pasos que frutifiquen na 

recuperación dese espazo para a 

cidade. Saben vostedes que desde 

o Partido Socialista defendemos 

que hai dous vectores principais 

de desenvolvemento cualitativo da 

cidade que teñen potencial 

internacional, de alumar o que é 

as capacidades desta cidade: 

unha son os Museos Científicos e 

outra é todo o proxecto que é 

construído ao redor da Orquestra 

Sinfónica de Galicia: a Orquestra 

Sinfónica, a Orquestra Nova, a 

Orquestra dos Nenos, o Coro, os 

Nenos Cantores, o Coro Novo… 

toda a actividade que desenvolven 

pedagóxica en colexios, etc. Todo 

ese entramado sumado ao que a 

cidade ofrece desde o punto de 

vista cultural vinculado á música, 

coa Coral El Eco, a máis antiga 

de España, Amigos da Ópera, 

orquestras como a Gaos, Coro 

Cantabile, etc, non vou seguir 

porque serían moitas. Nós 

parécenos que teñen entidade 

suficiente para que A Coruña dea 

un paso á fronte e recupere unha 

infraestrutura que posiblemente, 

se cadra non debía de deixar 

marchar no seu día. Iso faría que 

se recuperase a normalidade no 

que é a xestión dese espazo, que 

se realizasen os investimentos 

necesarios que tampouco son tan 

cuantiosos e remanente temos do 

orzamento non gastado. 

Ofrecemos o apoio do Partido 

Socialista para que isto se 

produza. Parécenos moi 

importante encapsular todo o que 

teña que ver coa Orquestra 

Sinfónica dentro dun coidado 
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importante encapsular todo lo que 

tenga que ver con la Orquesta 

Sinfónica dentro de un cuidado 

exquisito por parte de la ciudad, 

porque son proyectos que igual de 

potentes son frágiles y si entre 

todos no hacemos por cuidar algo 

que costó tanto tiempo levantar 

posiblemente le estemos haciendo 

un flaco favor al futuro de esta 

ciudad. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pásame un pouquiño o mesmo 

que na outra moción. Fáiseme 

complicado dilucidar da redacción 

da moción que é realmente o que 

se pide, en concreto. 

Evidentemente o BNG non vai 

votar en contra de recuperar unha 

infraestrutura, só faltaría e de 

recuperar á súa xestión. 

Evidentemente estamos de acordo 

con ese principio, así intentamos 

reivindicalo sempre, o que pasa é 

que a min o que me falta un pouco 

é aquí forza, no sentido de 

reclamarlle á empresa que leva ao 

final, xestionando esta 

infraestrutura durante tantos anos 

e beneficiándose supostamente de 

xestionar esa infraestrutura, 

porque ningunha empresa é unha 

“hermanita de la caridad”, se 

supón que o fai porque saca un 

beneficio, o que hai que pedirlle e 

o que eu entendo que a 

Corporación debería de facer, é 

pedirlle e demandarlle que faga as 

exquisito por parte da cidade, 

porque son proxectos que igual de 

potentes son fráxiles e se entre 

todos non facemos por coidar 

algo que custou tanto tempo 

levantar posiblemente esteámoslle 

facendo un fraco favor ao futuro 

desta cidade. Moitas grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pásame un pouquiño o mesmo 

que na outra moción. Fáiseme 

complicado dilucidar da 

redacción da moción que é 

realmente o que se pide, en 

concreto. Evidentemente o BNG 

non vai votar en contra de 

recuperar unha infraestrutura, só 

faltaría e de recuperar á súa 

xestión. Evidentemente estamos 

de acordo con ese principio, así 

intentamos reivindicalo sempre, o 

que pasa é que a min o que me 

falta un pouco é aquí forza, no 

sentido de reclamarlle á empresa 

que leva ao final, xestionando 

esta infraestrutura durante tantos 

anos e beneficiándose 

supostamente de xestionar esa 

infraestrutura, porque ningunha 

empresa é unha “hermanita de la 

caridad”, se supón que o fai 

porque saca un beneficio, o que 

hai que pedirlle e o que eu 

entendo que a Corporación 

debería de facer, é pedirlle e 
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obras, ás que tiña a obriga de 

facer, xa desde hai anos e 

evidentemente é unha concesión 

de moi longo prazo, e que 

evidentemente se xa hai xestións 

en marcha para recuperalo, 

deixemos que esas xestións se 

produzan. Ogallá se poida 

recuperar a infraestrutura pero 

desde logo que ten que selo, ten 

que devolvérsenos esa 

infraestrutura en condicións e que 

a empresa ten que cumprir, non se 

pode ir de rositas, non podemos 

vivir un Santa Lucía dous, no que 

unha empresa se marcha dunha 

infraestrutura municipal 

deixándoa feita po. Na medida das 

posibilidades que poidamos, eu 

creo que temos que demandarlle 

que cumpra co que son ás súas 

obrigas, e á parte eu creo que, 

evidentemente, o Palacio da 

Ópera é moi grande e que 

debemos de discutir tamén que 

contido lle damos de aquí ao 

futuro, porque é un espazo que 

desde logo, a nivel musical ten 

unhas potencialidades 

importantísimas. Eu, xa digo, pola 

redacción, tal e como está 

redactada a moción e 

considerando que para min falta 

esa petición á empresa e esa 

reivindicación de que a empresa 

cumpra co que ten obriga, imos 

abster. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Popular, señora Freire. 

 

 

 

demandarlle que faga as obras, ás 

que tiña a obriga de facer, xa 

desde hai anos e evidentemente é 

unha concesión de moi longo 

prazo, e que evidentemente se xa 

hai xestións en marcha para 

recuperalo, deixemos que esas 

xestións se produzan. Ogallá se 

poida recuperar a infraestrutura 

pero desde logo que ten que selo, 

ten que devolvérsenos esa 

infraestrutura en condicións e que 

a empresa ten que cumprir, non 

se pode ir de rositas, non 

podemos vivir un Santa Lucía 

dous, no que unha empresa se 

marcha dunha infraestrutura 

municipal deixándoa feita po. Na 

medida das posibilidades que 

poidamos, eu creo que temos que 

demandarlle que cumpra co que 

son ás súas obrigas, e á parte eu 

creo que, evidentemente, o 

Palacio da Ópera é moi grande e 

que debemos de discutir tamén 

que contido lle damos de aquí ao 

futuro, porque é un espazo que 

desde logo, a nivel musical ten 

unhas potencialidades 

importantísimas. Eu, xa digo, 

pola redacción, tal e como está 

redactada a moción e 

considerando que para min falta 

esa petición á empresa e esa 

reivindicación de que a empresa 

cumpra co que ten obriga, ímonos 

abster. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Popular, señora Freire. 
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Señora Freire Vázquez 

 

Gracias. Bueno, suerte tiene el 

Partido Socialista, que es 

conocedor de todos los informes. 

Al Partido Popular le cuesta dios y 

ayuda conocer todos los informes, 

que, incluso, solicita por escrito, 

con negrilla y subrayado y bajo 

luz y taquígrafos, al gobierno 

municipal. Y dicho esto, hacía el 

Partido Socialista referencia en el 

texto de la moción a un informe 

sobre el estado actual de las 

deficiencias del Palacio de la 

Ópera y que al parecer concluye 

con un presupuesto, partidas por 

deficiencias de mantenimiento 

que ronda, aproximadamente, un 

importe de dos millones de euros.  

 

A las diecinueve horas y 

cuarenta minutos sale del Salón 

de Sesiones la señora Lendoiro 

Otero. 

 

Decíamos que nosotros 

desconocíamos desde el Grupo 

Municipal Popular ese informe 

pero que en todo caso, lo que está 

claro, es que habrá que requerirle 

a la concesionaria el 

cumplimiento del contrato y la 

ejecución de esas obras de 

mantenimiento que con arreglo al 

contrato tiene responsabilidad de 

ejecutar y que corresponde, 

evidentemente, también al 

gobierno local, la responsabilidad 

de hacer cumplir ese contrato y el 

seguimiento de ese contrato. Nos 

sorprende también el texto de la 

moción que el Grupo Socialista 

anuncie y avance el apoyo para 

que se negocie esa anunciada en 

Señora Freire Vázquez 

 

Grazas. Bo, sorte ten o Partido 

Socialista, que é coñecedor de 

todos os informes. Ao Partido 

Popular cústalle deus e axuda 

coñecer todos os informes, que, 

mesmo, solicita por escrito, con 

letra grosa e subliñado e baixo 

luz e taquígrafos, ao goberno 

municipal. E dito isto, facía o 

Partido Socialista referencia no 

texto da moción a un informe 

sobre o estado actual das 

deficiencias do Palacio da Ópera 

e que ao parecer conclúe cun 

orzamento, partidas por 

deficiencias de mantemento que 

rolda, aproximadamente, un 

importe de dous millóns de euros.  

 

Ás dezanove horas e corenta 

minutos sae do Salón de Sesións 

a señora Lendoiro Otero. 

 

 

Diciamos que nós descoñeciamos 

desde o Grupo Municipal Popular 

ese informe pero que en todo 

caso, o que está claro, é que 

haberá que requirirlle á 

concesionaria o cumprimento do 

contrato e a execución desas 

obras de mantemento que 

conforme ao contrato ten 

responsabilidade de executar e 

que corresponde, evidentemente, 

tamén ao goberno local, a 

responsabilidade de facer 

cumprir ese contrato e o 

seguimento dese contrato. 

Sorpréndenos tamén o texto da 

moción que o Grupo Socialista 

anuncie e avance o apoio para 

que se negocie esa anunciada en 
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titular recuperación de la 

concesión para su gestión directa 

por el Ayuntamiento cuando no 

existe ningún informe económico 

que permita tomar decisiones con 

rigor sobre un asunto de 

importancia.  

 

A las diecinueve horas y 

cuarenta y un minutos entra en 

el Salón de Sesiones la señora 

Lendoiro Otero. 

 

No sabemos cuánto costaría ese 

rescate de la concesión. No 

sabemos qué pasará con los 

trabajadores, no sabemos que 

pasaría con esas deficiencias de 

mantenimiento y desde luego 

tampoco sabemos si es intención 

del Partido Socialista que se le 

perdonen esas cantidades en obras 

de mantenimiento a la empresa 

concesionaria. Creo que, en 

definitiva, plantean esto sin que 

conste un estudio económico que 

permita la toma de decisiones sin 

saber qué es lo que costaría a los 

coruñeses el respaldo del rescate 

de esa concesión. Yo creo que 

plantean, sinceramente, un cheque 

en blanco, al gobierno de la Marea 

para jugar al final con el dinero de 

los coruñeses y creo que muestras 

ha dado de que no es un gobierno 

de fiar. Es cierto que se anunció 

hace ya tiempo el inicio de 

negociaciones por parte del 

gobierno local pero no sabemos 

nada más que aquel titular que 

quedó en eso, en mero titular. 

Tampoco sabemos nada de otros 

titulares, de otros anuncios 

lanzados ya hace más de un año, 

como la asunción de la gestión por 

titular recuperación da concesión 

para a súa xestión directa polo 

Concello cando non existe ningún 

informe económico que permita 

tomar decisións con rigor sobre 

un asunto de importancia.  

 

 

Ás dezanove horas e corenta e un 

minutos entra no Salón de 

Sesións a señora Lendoiro Otero. 

 

 

Non sabemos canto custaría ese 

rescate da concesión. Non 

sabemos que pasará cos 

traballadores, non sabemos que 

pasaría con esas deficiencias de 

mantemento e desde logo 

tampouco sabemos se é intención 

do Partido Socialista que se lle 

perdoen esas cantidades en obras 

de mantemento á empresa 

concesionaria. Creo que, en 

definitiva, expoñen isto sen que 

conste un estudo económico que 

permita a toma de decisións sen 

saber que é o que custaría aos 

coruñeses o respaldo do rescate 

desa concesión. Eu creo que 

expoñen, sinceramente, un cheque 

en branco, ao goberno da Marea 

para xogar ao final co diñeiro dos 

coruñeses e creo que mostras deu 

de que non é un goberno de fiar. 

É certo que se anunciou hai xa 

tempo o inicio de negociacións 

por parte do goberno local pero 

non sabemos máis nada que aquel 

titular que quedou niso, en mero 

titular. Tampouco sabemos nada 

doutros titulares, doutros 

anuncios lanzados xa fai máis dun 

ano, como a asunción da xestión 

por parte do Teatro Colón, como 
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parte del Teatro Colón, como 

tampoco sabemos nada de la 

municipalización de bibliotecas. 

En el Teatro Colón se dice, la 

concesión finaliza en junio de dos 

mil diecisiete. El gobierno local 

anuncia que lo gestionará a partir 

del dos mil dieciocho. Los 

equipos técnicos de la Diputación 

y del Ayuntamiento siguen 

trabajando. Hay informes, no hay 

conclusiones y desde luego, los 

trabajadores en una situación de 

total incertidumbre. Con el 

contrato de las Bibliotecas, con la 

municipalización, la promesa de 

municipalizar las Bibliotecas, otro 

tanto de lo mismo, la prórroga del 

contrato finalizó en noviembre de 

dos mil dieciséis, siguen los 

estudios, el Ayuntamiento 

pagamos mes a mes doscientos 

mil euros en prórrogas de facturas 

irregulares. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Freire. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Finalizo, ya, señor alcalde. 

Decimos que un gobierno normal 

podría asumir la gestión de este 

espacio pero desde luego es de 

todo punto inviable que el 

gobierno de Xulio Ferreiro pueda 

asumir la gestión de este espacio, 

visto lo visto. La situación del 

caos de los contratos, de los 

contratos caducados que no es 

capaz de licitar, la gestión del día 

a día, la pérdida de veintidós 

millones de euros, etc. Por tanto, 

nuestro voto va a ser de 

tampouco sabemos nada da 

municipalización de bibliotecas. 

No Teatro Colón dise, a 

concesión finaliza en xuño de 

dous mil dezasete. O goberno 

local anuncia que o xestionará a 

partir do dous mil dezaoito. Os 

equipos técnicos da Deputación e 

do Concello seguen traballando. 

Hai informes, non hai conclusións 

e desde logo, os traballadores 

nunha situación de total 

incerteza. Co contrato das 

Bibliotecas, coa municipalización, 

a promesa de municipalizar as 

Bibliotecas, outro tanto do 

mesmo, a prórroga do contrato 

finalizou en novembro de dous mil 

dezaseis, seguen os estudos, o 

Concello pagamos mes a mes 

douscentos mil euros en 

prórrogas de facturas irregulares. 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Freire. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Finalizo, xa, señor alcalde. 

Dicimos que un goberno normal 

podería asumir a xestión deste 

espazo pero desde logo é de todo 

punto inviable que o goberno de 

Xulio Ferreiro poida asumir a 

xestión deste espazo, visto o visto. 

A situación do caos dos contratos, 

dos contratos caducados que non 

é capaz de licitar, a xestión do día 

a día, a perda de vinte e dous 

millóns de euros, etc. Por tanto, o 

noso voto vai ser de abstención. 
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abstención. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Freire. 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Agradecemos toda a disposición e 

apoio pero efectivamente estamos 

nunha negociación. Creo que 

todos os que estamos aquí teñen 

acceso aos documentos se o 

solicitan. Creo que, demagoxias, 

as xustas. 

 

Con este tema sucede outro dos 

clásicos, permítanme a 

observación e é que, pasa en todas 

as sesións, ademais, todos os 

problemas do pasado, salvo 

milagre, de repente deben ser 

resoltos polo goberno da Marea 

Atlántica. Ben, por un lado, para 

eso viñemos, como todo goberno, 

se entende, aínda que non se 

practique, polo menos no pasado. 

Pero teñamos un mínimo de rigor, 

como dicía a señora Freire. Un 

pode pensar que nunha 

negociación, primeiro está por 

enriba de todo a lealdade do 

goberno, entendida como ademais 

un servizo necesario á cidadanía e 

non á defensa dos intereses dunha 

empresa concesionaria. Se 

recordan ben, en novembro de dos 

mil dezaseis a avidez informativa 

xa posibilitou unha negociación 

interferida ou dificultou, polo 

menos, revelando unhas 

negociacións, canto menos se 

pode permitir, que se avancen con 

certa liberdade. Hai que advertir 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Freire. 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Agradecemos toda a disposición e 

apoio pero efectivamente estamos 

nunha negociación. Creo que 

todos os que estamos aquí teñen 

acceso aos documentos se o 

solicitan. Creo que, demagoxias, 

as xustas. 

 

Con este tema sucede outro dos 

clásicos, permítanme a 

observación e é que, pasa en 

todas as sesións, ademais, todos 

os problemas do pasado, salvo 

milagre, de repente deben ser 

resoltos polo goberno da Marea 

Atlántica. Ben, por un lado, para 

eso viñemos, como todo goberno, 

se entende, aínda que non se 

practique, polo menos no pasado. 

Pero teñamos un mínimo de rigor, 

como dicía a señora Freire. Un 

pode pensar que nunha 

negociación, primeiro está por 

enriba de todo a lealdade do 

goberno, entendida como ademais 

un servizo necesario á cidadanía 

e non á defensa dos intereses 

dunha empresa concesionaria. Se 

recordan ben, en novembro de 

dos mil dezaseis a avidez 

informativa xa posibilitou unha 

negociación interferida ou 

dificultou, polo menos, revelando 

unhas negociacións, canto menos 

se pode permitir, que se avancen 

con certa liberdade. Hai que 
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tamén aquí dunha historia 

lamentable que sería a propia, o 

apuntaba a señora Veira, o propio 

historial das xestións das 

concesións. Non veñen da nada, 

nós encargamos un informe, 

estudo, entendo que non fomos 

pioneiros pero si é verdade que 

estas concesións municipais teñen 

un amplo repertorio, diría eu, 

desde abandonadas á sorte, mais 

ben hai que dicir desgraza, nunhas 

como o aparcadoiro de Monte 

Alto non se cobraba o canon, 

outras revertiron ao Concello en 

condicións penosas, o caso xa 

amentado de Santa Lucía ou como 

no caso do ascensor elevador de 

San Pedro, en condicións 

privilexiadas, máis que 

vantaxosas. Por último, insisto, os 

nosos proxectos políticos 

seguramente difiren, e é normal, 

temos proxectos políticos distintos 

e esa concepción da Cidade da 

Música non se corresponde, polo 

menos na súa integridade coa idea 

que poidamos ter nós, ese cuarto 

punto da moción, da Cidade da 

Música e os tres anteriores que 

propoñen se corresponden con 

cuestións que xa están realizadas, 

avanzadas ou en labores 

negociadoras. Por último, 

respondendo tamén a algunha 

cuestión que xurdiu da señora 

Freire, seguimos en conversas, se 

fala aí do Teatro Colón, como 

aconteceu alí. Nós nunca imos 

comprometer dun xeito temerario 

e irresponsable ningunha 

negociación e iremos avanzando 

información cando esta exista. 

Creo que ademais que a 

discreción e o respecto aos outros 

advertir tamén aquí dunha 

historia lamentable que sería a 

propia, o apuntaba a señora 

Veira, o propio historial das 

xestións das concesións. Non 

veñen da nada, nós encargamos 

un informe, estudo, entendo que 

non fomos pioneiros pero si é 

verdade que estas concesións 

municipais teñen un amplo 

repertorio, diría eu, desde 

abandonadas á sorte, mais ben 

hai que dicir desgraza, nunhas 

como o aparcadoiro de Monte 

Alto non se cobraba o canon, 

outras revertiron ao Concello en 

condicións penosas, o caso xa 

amentado de Santa Lucía ou 

como no caso do ascensor 

elevador de San Pedro, en 

condicións privilexiadas, máis 

que vantaxosas. Por último, 

insisto, os nosos proxectos 

políticos seguramente difiren, e é 

normal, temos proxectos políticos 

distintos e esa concepción da 

Cidade da Música non se 

corresponde, polo menos na súa 

integridade coa idea que 

poidamos ter nós, ese cuarto 

punto da moción, da Cidade da 

Música e os tres anteriores que 

propoñen se corresponden con 

cuestións que xa están realizadas, 

avanzadas ou en labores 

negociadoras. Por último, 

respondendo tamén a algunha 

cuestión que xurdiu da señora 

Freire, seguimos en conversas, se 

fala aí do Teatro Colón, como 

aconteceu alí. Nós nunca imos 

comprometer dun xeito temerario 

e irresponsable ningunha 

negociación e iremos avanzando 

información cando esta exista. 
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en nós parece máis unha 

característica natural e o é, non é 

un elemento estratéxico ou rasgo 

meramente negociador como 

sucede noutros. E polo demais 

grazas polo apoio en futuras 

xestións, pero polos motivos 

explicados nós nos absteremos 

neste punto, porque entendemos 

que se está falando de cuestións 

que xa están en marcha. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

Sande. 

Procedemos á votación da 

moción. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte de la 

presidencia se somete a votación 

la moción presentada por el 

Partido Socialista, para 

recuperar la gestión municipal 

del Palacio de la Ópera, 

produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (8 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Popular (10 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

Creo que ademais que a 

discreción e o respecto aos outros 

en nós parece máis unha 

característica natural e o é, non é 

un elemento estratéxico ou rasgo 

meramente negociador como 

sucede noutros. E polo demais 

grazas polo apoio en futuras 

xestións, pero polos motivos 

explicados nós nos absteremos 

neste punto, porque entendemos 

que se está falando de cuestións 

que xa están en marcha. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

Sande. 

Procedemos á votación da 

moción. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte da 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada polo Partido 

Socialista, para recuperar a 

xestión municipal do Palacio da 

Ópera, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

 

Abstense o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (8 

abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Popular (10 abstencións). 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 
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Se abstiene el Bloque Nacionalista 

Gallego-Asembleas Abiertas 

(BNG-AA) (1 abstención).  

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

63.-Moción presentada por el 

Partido Socialista para 

recuperar la gestión municipal 

del Palacio de la Ópera 

 

Acuerdo 

 

1.- La OSG desarrolla su actividad 

musical en El Palacio de la Ópera, 

singular edificio municipal que 

dispone en su interior de unas 

instalaciones capaces de adaptarse 

a múltiples usos. Al Auditorio 

Principal se le suman 8 salas de 

menor aforo y otras dependencias 

que brindan un total de 16.000 

metros cuadrados de instalaciones 

que podrían destinarse a dotar de 

espacios multiculturales de gran 

calidad y concentrados en un 

mismo espacio, a la ciudad. 

 

 

2.-EI Grupo Municipal Socialista 

ha sido conocedor de un estudio 

solicitado por el Gobierno 

Municipal sobre el estado actual 

del Palacio de la Ópera. En sus 

conclusiones el informe señala 

que el edificio tiene "deficiencias 

subsanables derivadas de falta de 

mantenimiento". El informe 

distingue en su presupuesto 

orientativo las obras 

"imprescindibles por patologías 

importantes", que valora en 

 

Abstense o Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas (BNG-

AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

63.-Moción presentada polo 

Partido Socialista para recuperar 

a xestión municipal do Palacio 

da Ópera 

 

Acordo 

 

1.-A OSG desenvolve a súa 

actividade musical no Palacio da 

Ópera, singular edificio 

municipal que dispón no seu 

interior dunhas instalacións 

capaces de adaptarse a múltiples 

usos. Ao Auditorio Principal 

súmanselle 8 salas de menor 

cabida e outras dependencias que 

brindan un total de 16.000 metros 

cadrados de instalacións que 

poderían destinarse a dotar de 

espazos multiculturais de gran 

calidade e concentrados nun 

mesmo espazo, á cidade. 

 

2.-O Grupo Municipal Socialista 

foi coñecedor dun estudo 

solicitado polo Goberno 

Municipal sobre o estado actual 

do Palacio da Ópera. Nas súas 

conclusións o informe sinala que 

o edificio ten "deficiencias 

emendables derivadas de falta de 

mantemento". O informe distingue 

no seu orzamento orientativo as 

obras "imprescindibles por 

patoloxías importantes", que 

valora en 479.722 euros, das 
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479.722 euros, de las “necesarias 

por patologías leves", que 

ascienden a 929.938 euros. Esta 

cifra se convierte en dos millones 

de euros después de sumarle tasas 

e impuestos. 

 

Según el contrato de adjudicación, 

es la concesionaria quien debería 

de hacerlo, ya que una vez 

expirado el acuerdo, dentro de 20 

años, deberá devolver al 

Ayuntamiento las instalaciones en 

un estado similar al que le fueron 

entregadas. 

 

El Gobierno local y la Sociedad 

para el Fomento y el Desarrollo 

Turístico, empresa titular, 

iniciaron negociaciones el año 

pasado para analizar la posibilidad 

de recuperar la concesión y que el 

Ayuntamiento sea quien gestione 

su inmueble directamente. 

 

 

3.-Por todo ello el Grupo 

Municipal Socialista insta al 

Gobierno Municipal al avance en 

las negociaciones con la actual 

titular de la concesión de la 

gestión del Palacio de la Opera, la 

Sociedad para el Fomento y el 

Desarrollo Turístico, con el 

objetivo de recuperar para uso 

municipal el edificio. 

 

4.-En esta circunstancia el GMS 

ofrece su pleno apoyo al Gobierno 

Municipal para sumar la mayoría 

plenaria que se necesite para 

realizar las modificaciones 

presupuestarias y contractuales 

precisas al objeto de recuperar 

para la gestión municipal el 

“necesarias por patoloxías leves", 

que ascenden a 929.938 euros. 

Esta cifra convértese en dous 

millóns de euros despois de 

sumarlle taxas e impostos. 

 

 

Segundo o contrato de 

adxudicación, é a concesionaria 

quen debería de facelo, xa que 

unha vez expirado o acordo, 

dentro de 20 anos, deberá 

devolver ao Concello as 

instalacións nun estado similar ao 

que lle foron entregadas. 

 

O Goberno local e a Sociedad 

para el Fomento y el Desarrollo 

Turístico, empresa titular, 

iniciaron negociacións o ano 

pasado para analizar a 

posibilidade de recuperar a 

concesión e que o Concello sexa 

quen xestione o seu inmoble 

directamente. 

 

3.-Por todo iso o Grupo 

Municipal Socialista insta o 

Goberno Municipal ao avance 

nas negociacións coa actual 

titular da concesión da xestión do 

Palacio da Ópera, a Sociedad 

para el Fomento y el Desarrollo 

Turístico, co obxectivo de 

recuperar para uso municipal o 

edificio. 

 

4.-Nesta circunstancia o GMS 

ofrece o seu pleno apoio ao 

Goberno Municipal para sumar a 

maioría plenaria que se necesite 

para realizar as modificacións 

orzamentarias e contractuais 

precisas ao obxecto de recuperar 

para a xestión municipal o 
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Palacio de la Opera. 

 

Como destino del edificio, además 

de albergar la Orquesta Sinfónica 

de Galicia y todo el proyecto 

creado a su amparo, se propone 

dar la cobertura necesaria para 

llevar adelante el proyecto “A 

Coruña, ciudad de la música’', ya 

incorporado en los presupuestos 

del 2016 y mantenido, en parte, en 

los presupuestos del 2017. 

 

MOCIONES PRESENTADAS 

POR EL  GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

  

Primera.-Moción sobre 

celebración de Plenos en los 

barrios sobre el estado de la 

ciudad 

 

Presidencia 

 

Pode proceder, señora Canabal á 

lectura da parte dispositiva da 

moción. 

 

Señora Canabal Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Buenas tardes a todos mis 

compañeros de la Corporación, al 

público que nos acompaña, a los 

medios de comunicación y a todos 

los que nos siguen por streamig.  

 

La Corporación Municipal de A 

Coruña en Pleno acuerda, por 

unanimidad:  

 

Instar a Xulio Ferreiro a cumplir 

el punto Primero del Acuerdo de 

Palacio da Ópera. 

 

Como destino do edificio, 

ademais de albergar a Orquestra 

Sinfónica de Galicia e todo o 

proxecto creado ao seu abeiro, 

proponse dar a cobertura 

necesaria para levar adiante o 

proxecto “A Coruña, cidade da 

música”, xa incorporado nos 

orzamentos do 2016 e mantido, en 

parte, nos orzamentos do 2017. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS 

POLO  GRUPO MUNICIPAL 

DO PARTIDO POPULAR 

  

 

Primeira.-Moción sobre 

realización de Plenos nos barrios 

sobre o estado da cidade 

 

 

Presidencia 

 

Pode proceder, señora Canabal á 

lectura da parte dispositiva da 

moción. 

 

Señora Canabal Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Boas tardes a todos os meus 

compañeiros da Corporación, ao 

público que nos acompaña, aos 

medios de comunicación e a todos 

os que nos seguen por streamig.  

 

A Corporación Municipal da 

Coruña en Pleno acorda, por 

unanimidade:  

 

Instar a Xulio Ferreiro a cumprir 

o punto Primeiro do Acordo de 
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Organización firmado por todos 

los Grupos municipales y celebrar 

los Plenos en los Barrios sobre un 

asunto tan relevante como el 

estado de la ciudad, según las 

normas al efecto aprobadas en la 

Comisión de Participación 

Ciudadana. 

 

El Grupo Municipal Popular 

considera necesaria la celebración 

de los Plenos en los barrios sobre 

el estado de la ciudad, con una 

participación e intervención de 

toda la Corporación municipal. 

 

Señores de la Marea, llevamos dos 

años viviendo mítines de su 

política de buenas intenciones y 

del no hacer, pagados por todos 

los coruñeses en diferentes 

formatos. Utilizan el dinero de 

todos los coruñeses y publicitan 

sus actos de autobombo a través 

de unos folletos llamativos y 

coloridos que les permiten 

maquillar su falsa participación en 

la ciudad. El Dillo Ti es una forma 

de hacer su política y montar su 

teatro en espacios públicos para 

vender humo, utilizando el dinero 

de todos los coruñeses, repito, de 

forma sectaria, sin dejarnos 

participar a la oposición, para que 

así nadie les lleve la contraria ni 

les deje en evidencia, que lo que 

anuncian es puro humo y a 

sabiendas de que nosotros le 

vamos a seguir insistiendo, en no 

ahogar a las asociaciones, en el 

caos en el funcionamiento de los 

servicios sociales y en la suciedad 

generalizada, en el abandono que 

tenemos en los barrios. El mitin 

del Rosalía ha sido su último 

Organización asinado por todos 

os Grupos municipais e realizar 

os Plenos nos Barrios sobre un 

asunto tan relevante como o 

estado da cidade, segundo as 

normas para o efecto aprobadas 

na Comisión de Participación 

Cidadá. 

 

O Grupo Municipal Popular 

considera necesaria a realización 

dos Plenos nos barrios sobre o 

estado da cidade, cunha 

participación e intervención de 

toda a Corporación municipal. 

 

Señores da Marea, levamos dous 

anos vivindo mitins da súa 

política de boas intencións e do 

non facer, pagados por todos os 

coruñeses en diferentes formatos. 

Utilizan o diñeiro de todos os 

coruñeses e publicitan os seus 

actos de autobombo a través duns 

folletos rechamantes e coloridos 

que lles permiten maquillar a súa 

falsa participación na cidade. O 

Dillo Ti é unha forma de facer a 

súa política e montar o seu teatro 

en espazos públicos para vender 

fume, utilizando o diñeiro de 

todos os coruñeses, repito, de 

forma sectaria, sen deixarnos 

participar á oposición, para que 

así ninguén lles leve a contraria 

nin lles deixe en evidencia, que o 

que anuncian é puro fume e a 

propósito de que nós lle imos  

seguir insistindo, en non afogar 

ás asociacións, no caos no 

funcionamento dos servizos 

sociais e na sucidade xeralizada, 

no abandono que temos nos 

barrios. O mitin do Rosalía foi o 

seu último estrelato, con pasarela 
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estrellato, con pasarela incluida, al 

estilo pase de modelos entrando 

en el Teatro Rosalía de Castro con 

todos los representantes del 

gobierno municipal. Mi pregunta 

es ¿a quién quieren engañar? Me 

llama la atención que en el mitin 

del Rosalía no hablaron ni la 

concejala de Hacienda, quizá para 

no explicar por qué no bajaron los 

impuestos, con un superávit de 

veintiún millones de euros y 

también me extraña que no habló 

el concejal de Cultura y Deportes, 

quizá para no explicar que no 

puede cumplir su promesa de 

remunicipalizar las Bibliotecas o 

la chapuza de la cubierta de 

Riazor. Casualmente, el concejal 

de Empleo tampoco habló, quizá 

por no dejar en evidencia que el 

empleo no es una prioridad para la 

Marea en esta ciudad y el apoyo a 

la actividad económica y la 

dinamización del tejido asociativo 

tampoco es importante.  

 

 

Celebran un presupuesto que no 

está aprobado definitivamente y 

que puede sufrir cambios en la 

fase de alegaciones y respecto al 

resto no se presentó ningún 

documento, ¿por qué? Como 

saben, todo está en el aire. Venden 

su itinerario como Coruña 

Próxima y su cercanía con los 

coruñeses. Sinceramente, es 

nefasta. Ni escuchan ni respetan a 

los coruñeses, van por libre con lo 

que les interesa y de la manera 

que ustedes consideran más 

apropiada. Por favor, no nos 

tomen el pelo, no nos hablen de 

participación ciudadana cuando 

incluída, ao estilo pase de 

modelos entrando no Teatro 

Rosalía de Castro con todos os 

representantes do goberno 

municipal. A miña pregunta é a 

quen queren enganar? Chámame 

a atención que no mitin do 

Rosalía non falaron nin a 

concelleira de Facenda, quizá 

para non explicar por que non 

baixaron os impostos, cun 

superávit de vinte e un millóns de 

euros e tamén me estraña que non 

falou o concelleiro de Cultura e 

Deportes, quizá para non explicar 

que non pode cumprir a súa 

promesa de remunicipalizar as 

Bibliotecas ou a chapuza da 

cuberta de Riazor. Casualmente, 

o concelleiro de Emprego 

tampouco falou, quizá por non 

deixar en evidencia que o 

emprego non é unha prioridade 

para a Marea nesta cidade e o 

apoio á actividade económica e a 

dinamización do tecido asociativo 

tampouco é importante.  

 

Celebran un orzamento que non 

está aprobado definitivamente e 

que pode sufrir cambios na fase 

de alegacións e respecto ao resto 

non se presentou ningún 

documento, por que? Como 

saben, todo está no aire. Venden o 

seu itinerario como Coruña 

Próxima e a súa proximidade cos 

coruñeses. Sinceramente, é 

nefasta. Nin escoitan nin 

respectan aos coruñeses, van por 

libre co que lles interesa e da 

maneira que vostedes consideran 

máis apropiada. Por favor, non 

nos tomen o pelo, non nos falen 

de participación cidadá cando 
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nos encontramos en una Comisión 

de Participación Ciudadana donde 

no hay un tema relevante de la 

ciudad, ni demandas de los 

ciudadanos, ni informes del Dillo 

Ti. Lo único que se lleva a la 

Comisión de Participación es la 

respuesta del gobierno al Escaño 

Cidadano, y eso si tenemos 

Escaño Cidadano, si no, un saludo 

y fuera. A mi entender, la 

Comisión de Participación debería 

ser activa y dinámica y por 

desgracia nos encontramos con 

unas comisiones de participación 

oscuras y apáticas y luego ustedes, 

que ya sé lo que va a decir la 

concejala de Participación Claudia 

Delso, me va a decir, se va a 

llenar la boca de agua y me va a 

decir que es la primera vez que la 

oposición participa en las 

comisiones, que son ustedes un 

gobierno de participación, de 

transparencia, eso no es verdad y 

voy a remitirme a una frase que 

dice mucho el alcalde, de no por 

repetir las cosas se van a hacer 

ciertas. 

 

Personalmente echo de menos una 

participación donde los concejales 

se interesen por los problemas y 

las demandas de los vecinos y le 

demos una respuesta conjunta. 

Ustedes nos lanzan un informe 

para la reorganización de los 

municipios de Coruña en Distritos 

y niños explican el para qué. Es 

más importante para ustedes 

lanzar documentación y seguir 

falando sin rumbo ni estrategia 

para la ciudad. Esa es la política 

de la Marea, una política de 

autobombo y eso sí, llenan las 

nos atopamos nunha Comisión de 

Participación Cidadá onde non 

hai un tema relevante da cidade, 

nin demandas dos cidadáns, nin 

informes do Dillo Ti. O único que 

leva á Comisión de Participación 

é a resposta do goberno ao 

Escano Cidadán, e iso se temos 

Escano Cidadán, se non, un 

saúdo e fóra. Ao meu entender, a 

Comisión de Participación 

debería ser activa e dinámica e 

por desgraza atopámonos cunhas 

comisións de participación 

escuras e apáticas e logo 

vostedes, que xa sei o que vai 

dicir a concelleira de 

Participación Claudia Delso, vai 

dicir, vai encher a boca de auga e 

vaime dicir que é a primeira vez 

que a oposición participa nas 

comisións, que son vostedes un 

goberno de participación, de 

transparencia, iso non é verdade 

e vou remitirme a unha frase que 

di moito o alcalde, de non por 

repetir as cousas vanse facer 

certas. 

 

 

Persoalmente boto de menos unha 

participación onde os 

concelleiros se interesen polos 

problemas e as demandas dos 

veciños e lle deamos unha 

resposta conxunta. Vostedes 

lánzannos un informe para a 

reorganización dos municipios de 

Coruña en Distritos e nenos 

explican o para que. É máis 

importante para vostedes lanzar 

documentación e seguir falando 

sen rumbo nin estratexia para a 

cidade. Esa é a política da Marea, 

unha política de autobombo e iso 
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redes sociales de fotos, de buenas 

intenciones y de bienes. Hay que 

ir más allá de las fotos, señores de 

la Marea, negociar de verdad, 

consensuar, abordar temas 

relevantes de la ciudad.  

 

El punto primero del Acuerdo de 

Organización firmado por todos 

los grupos municipales recoge la 

posibilidad de celebrar Plenos 

fuera de María Pita para asuntos 

de especial relevancia. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Canabal, 

por favor. 

 

Señora Canabal Pérez 

 

Y al efecto todos los grupos 

municipales hemos solicitado 

reiteradamente en la Comisión de 

Participación la celebración de 

Plenos en distintas ubicaciones 

municipales sobre un tema 

relevante como la situación en la 

que se encuentra la ciudad. Le 

recuerdo que ustedes tenían como 

medida estrella que su programa 

electoral los Plenos en los Barrios 

y ahora que ya están en el 

gobierno no les interesa, se 

escudan en la excusa fácil que no 

tienen presupuesto. Saben que no 

es cierto, celebrar Plenos en la 

ciudad en recintos municipales ya 

acondicionados es un gasto 

mínimo y cuenta con partidas 

presupuestarias para abordarlo 

pero la realidad es que no les 

interesa, no quieren que la 

oposición participe ¿y ustedes son 

los que presumen de participación 

si, enchen as redes sociais de 

fotos, de boas intencións e de 

bens. Hai que ir máis aló das 

fotos, señores da Marea, negociar 

de verdade, acordar, abordar 

temas relevantes da cidade.  

 

O punto primeiro do Acordo de 

Organización asinado por todos 

os grupos municipais recolle a 

posibilidade de realizar Plenos 

fóra de María Pita para asuntos 

de especial relevancia. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Canabal, 

por favor. 

 

Señora Canabal Pérez 

 

E para o efecto todos os grupos 

municipais solicitamos 

reiteradamente na Comisión de 

Participación a realización de 

Plenos en distintas localizacións 

municipais sobre un tema 

relevante como a situación na que 

se atopa a cidade. Lémbrolle que 

vostedes tiñan como medida 

estrela que o seu programa 

electoral os Plenos nos Barrios e 

agora que xa están no goberno 

non lles interesa, escúdanse na 

escusa fácil que non teñen 

orzamento. Saben que non é 

certo, realizar Plenos na cidade 

en recintos municipais xa 

acondicionados é un gasto 

mínimo e conta con partidas 

orzamentarias para abordalo 

pero a realidade é que non lles 

interesa, non queren que a 

oposición participe e vostedes son 

os que presumen de participación 
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ciudada? Háganselo mirar. 

 

En dicha Comisión de 

Participación se aprobó su 

celebración en abril de 2016 e 

incluso llegamos a elaborar un 

Reglamento de funcionamiento 

del Pleno en los Barrios, 

aprobados por mayoría absoluta 

en la Comisión. 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Canabal, por 

favor. 

 

Señora Canabal Pérez 

 

Dos minutos. 

 

Presidencia 

 

Home!, mellor quince segundos, 

señora Canabal. 

 

Señora Canabal Pérez 

 

Un minuto solo. En este 

reglamento queríamos que los 

coruñeses tuviesen protagonismo 

y reservar el 75% del tiempo para 

intervenciones vecinales. No les 

interesa. Habíamos pensado 

también escenarios como los 

Centros Cívicos de Monelos o San 

Diego. Todo se quedó en palabras, 

una constante de la Marea. Por 

tanto, esperamos contar con el 

apoyo del resto de los grupos de la 

oposición a  esta moción para 

instar a Ferreiro a cumplir el 

punto primero del Acuerdo de 

Organización firmado por todos y 

celebrar los Plenos en los Barrios 

sobre un asunto tan relevante 

cidadá? Fáganllo mirar. 

 

Na devandita Comisión de 

Participación aprobouse a súa 

realización en abril de 2016 e 

mesmo chegamos a elaborar un 

Regulamento de funcionamento 

do Pleno nos Barrios, aprobados 

por maioría absoluta na 

Comisión. 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Canabal, por 

favor. 

 

Señora Canabal Pérez 

 

Dous minutos. 

 

Presidencia 

 

Home!, mellor quince segundos, 

señora Canabal. 

 

Señora Canabal Pérez 

 

Un minuto só. Neste regulamento 

queriamos que os coruñeses 

tivesen protagonismo e reservar o 

75% do tempo para intervencións 

veciñais. Non lles interesa. 

Pensaramos tamén escenarios 

como os Centros Cívicos de 

Monelos ou San Diego. Todo 

quedou en palabras, unha 

constante da Marea. Por tanto, 

esperamos contar co apoio do 

resto dos grupos da oposición a 

esta  moción para instar a 

Ferreiro a cumprir o punto 

primeiro do Acordo de 

Organización asinado por todos e 

realizar os Plenos nos Barrios 

sobre un asunto tan relevante 
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como el estado de la ciudad según 

las normas al efecto aprobadas en 

la Comisión de Participación 

Ciudadana, una vez que se ha 

demostrado con el mitin de la 

Marea que pagaron en el Rosalía 

todos los coruñeses, que son 

factibles y para que la oposición 

pueda intervenir al no poder 

hacerlo tanto los Dillo Ti como el 

acto celebrado en el Teatro. 

Muchas gracias por los minutos. 

 

Presidencia 

 

Grazas a vostede, señora Canabal. 

Respire. Non se nos asfixie aquí. 

Moitas grazas.  

Señora Veira. 

 

 

Señora Veira González 

 

A verdade é que é verdade que o 

tema dos Plenos en barrios estaba 

no Acordo de Organización. 

Tamén é certo que nós, por 

exemplo, levabámolo no 

programa electoral. Intentamos 

desde a Comisión de Participación 

achegar propostas e achegar as 

posturas entre os diferentes grupos 

políticos para elaborar esas 

normas pero, realmente, houbo 

pasos adiante, pasos atrás 

inexplicabeis por parte de varios 

dos grupos que estamos aquí, que 

estamos na Comisión e a verdade 

foi bastante frustrante a tentativa. 

A verdade é que tamén o que se 

viu é que tampouco había moita 

intención por parte do goberno 

municipal de levalo adiante. 

Sempre había problemas, que se o 

aforo deste local, que se o aforo 

como o estado da cidade segundo 

as normas para o efecto 

aprobadas na Comisión de 

Participación Cidadá, unha vez 

que se demostrou co mitin da 

Marea que pagaron no Rosalía 

todos os coruñeses, que son 

factibles e para que a oposición 

poida intervir ao non poder facelo 

tanto os Dillo Ti como o acto 

celebrado no Teatro. Moitas 

grazas polos minutos. 

 

Presidencia 

 

Grazas a vostede, señora 

Canabal. Respire. Non se nos 

asfixie aquí. 

Moitas grazas.  

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

A verdade é que é verdade que o 

tema dos Plenos en barrios estaba 

no Acordo de Organización. 

Tamén é certo que nós, por 

exemplo, levabámolo no 

programa electoral. Intentamos 

desde a Comisión de 

Participación achegar propostas 

e achegar as posturas entre os 

diferentes grupos políticos para 

elaborar esas normas pero, 

realmente, houbo pasos adiante, 

pasos atrás inexplicabeis por 

parte de varios dos grupos que 

estamos aquí, que estamos na 

Comisión e a verdade foi bastante 

frustrante a tentativa. A verdade é 

que tamén o que se viu é que 

tampouco había moita intención 

por parte do goberno municipal 

de levalo adiante. Sempre había 

problemas, que se a cabida deste 
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do outro, que se levar a 

megafonía, que se o streaming, 

que se non sei que, que se non sei 

canto. Só se vían problemas para 

facelo. Eu creo que si é 

importante baixar aos barrios, 

baixar á realidade dos diferentes 

lugares da cidade para debater os 

grandes problemas da cidade e 

que a xente nos vexa en vivo e en 

directo. O que pasa é que, estando 

totalmente de acordo coa parte 

dispositiva non deixa de 

chamarme a atención que sexa o 

Partido Popular quen traia isto a 

Pleno, o Partido Popular, ese que 

botaba á xente do Salón de 

Plenos, ese que chegou a 

denunciar nos xulgados a persoas, 

a cidadáns, a cidadás por expresar 

a súa opinión nos Plenos, sexa 

quen traia isto aquí. Pártome da 

risa con estas cuestións e como se 

pode, como din vostedes, na 

oposición dicir unha cousa e no 

goberno dicir outra. É 

absolutamente alucinante. En todo 

caso e pese a “jeta” que lle botan 

vostedes con algunhas das súas 

demandas, faríaseme moi difícil 

non votar a favor de algo que levo 

no programa e ao que votei a 

favor no Acordo de Organización. 

Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Polo Grupo Socialista, 

señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Bueno, después de casi dos años 

local, que se a cabida do outro, 

que se levar a megafonía, que se o 

streaming, que se non sei que, que 

se non sei canto. Só se vían 

problemas para facelo. Eu creo 

que si é importante baixar aos 

barrios, baixar á realidade dos 

diferentes lugares da cidade para 

debater os grandes problemas da 

cidade e que a xente nos vexa en 

vivo e en directo. O que pasa é 

que, estando totalmente de acordo 

coa parte dispositiva non deixa de 

chamarme a atención que sexa o 

Partido Popular quen traia isto a 

Pleno, o Partido Popular, ese que 

botaba á xente do Salón de 

Plenos, ese que chegou a 

denunciar nos xulgados a 

persoas, a cidadáns, a cidadás 

por expresar a súa opinión nos 

Plenos, sexa quen traia isto aquí. 

Pártome da risa con estas 

cuestións e como se pode, como 

din vostedes, na oposición dicir 

unha cousa e no goberno dicir 

outra. É absolutamente 

alucinante. En todo caso e pese a 

“jeta” que lle botan vostedes con 

algunhas das súas demandas, 

faríaseme moi difícil non votar a 

favor de algo que levo no 

programa e ao que votei a favor 

no Acordo de Organización. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Polo Grupo Socialista, 

señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Bo, despois de case dous anos de 
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de gobierno la única participación 

ciudadana que han puesto en 

marcha ustedes es la basada en 

unos supuestos procesos de 

debate. Un proceso participativo 

es un diálogo constructivo y 

argumentado entre la ciudadanía y 

las instituciones, con un 

seguimiento del trabajo y la 

posibilidad de colaborar en todo el 

proceso, en la construcción de las 

políticas de la ciudad. El Dillo Ti 

es una asamblea que tiene que 

dejarse de realizar en período 

electoral por una sentencia de la 

Junta Electoral, la considera un 

acto partidista. En la Comisión de  

Participación Ciudadana se nos 

niega todo tipo de información 

sobre el Dillo Ti, por cierto, 

Comisiones de Participación 

Ciudadana que duran entre tres y 

cinco minutos, vamos a batir 

records un día de estos, nos 

sentaremos y nos vamos. Además 

no se hizo un trabajo posterior 

donde se puedan detectar los 

problemas de los barrios, de la 

ciudadanía. Lo mismo pasa con el 

Escaño Cidadano, lo único que 

nos entregan en la Comisión de 

Participación Ciudadana es una 

transcripción resumen de lo dicho 

en el Pleno. Al apagarse las luces 

del Salón de Plenos se acaba el 

Escaño Cidadano. 

 

Coa Porta Aberta, mil personas 

participaron en el estudio previo 

de los Distritos. Luego entre una 

empresa de servicios y ustedes 

hicieron el estudio. En esta parte 

final se apartó a la ciudadanía de 

este estudio. Por cierto, 

presentaron en abril de 2017 un 

goberno a única participación 

cidadá que puxeron en marcha 

vostedes é a baseada nuns 

supostos procesos de debate. Un 

proceso participativo é un diálogo 

construtivo e argumentado entre a 

cidadanía e as institucións, cun 

seguimento do traballo e a 

posibilidade de colaborar en todo 

o proceso, na construción das 

políticas da cidade. O Dillo Ti é 

unha asemblea que ten que 

deixarse de realizar en período 

electoral por unha sentenza da 

Xunta Electoral, considéraa un 

acto partidista. Na Comisión de 

Participación  Cidadá négasenos 

todo tipo de información sobre o 

Dillo Ti, por certo, Comisións de 

Participación Cidadá que duran 

entre tres e cinco minutos, imos 

bater records un día destes, 

sentarémonos e ímonos. Ademais 

non se fixo un traballo posterior 

onde se poidan detectar os 

problemas dos barrios, da 

cidadanía. O mesmo pasa co 

Escano Cidadán, o único que nos 

entregan na Comisión de 

Participación Cidadá é unha 

transcrición resumo do dito no 

Pleno. Ao apagarse as luces do 

Salón de Plenos acábase o 

Escano Cidadán. 

 

 

 

Coa Porta Aberta, mil persoas 

participaron no estudo previo dos 

Distritos. Logo entre unha 

empresa de servizos e vostedes 

fixeron o estudo. Nesta parte final 

apartouse á cidadanía deste 

estudo. Por certo, presentaron en 

abril de 2017 un informe na 
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informe en la portada con la fecha 

de diciembre de 2016 y esto pasa 

porque no tenemos reglada la 

participación ciudadana. 

Llevamos cuatro reuniones de la 

Comisión de la Reforma del 

Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana. La 

última en octubre, incumpliendo 

el Acuerdo de Organización que 

firmamos todos los grupos 

políticos presentes en este Pleno. 

Solemos sonreír cuando el 

compañero Coira lee el Ruego 

pero la verdad es que tiene razón. 

No se cumple el Acuerdo de 

Organización. 

 

En octubre de 2005 empezamos a 

trabajar en las normas para la 

celebración de los Plenos en los 

Barrios, unos Plenos temáticos 

sobre el estado de la ciudad, una 

medida que llevábamos casi todos 

los grupos políticos en el 

programa electoral. Yo pensé que 

podía ser una manera de trabajar 

juntos, de llegar a acuerdos pero, 

la verdad es que, creo que fui algo 

ingenuo.  

 

A las veinte horas entra en el 

Salón de Sesiones el señor Díaz 

Grandío. 

 

Después de cuatro meses de no 

avances, de atrancos, como decía 

la compañera Avia, por parte de la 

concejala, que si no había 

presupuesto, que si el personal no 

podía desplazarse a los centros 

cívicos, el personal del Pleno, si 

los centros cívicos no estaban 

preparados para la celebración del 

Pleno. Yo mismo recorrí los 

portada coa data de decembro de 

2016 e isto pasa porque non 

temos regulada a participación 

cidadá. Levamos catro reunións 

da Comisión da Reforma do 

Regulamento Orgánico de 

Participación Cidadá. A última en 

outubro, incumprindo o Acordo 

de Organización que asinamos 

todos os grupos políticos 

presentes neste Pleno. Adoitamos 

sorrir cando o compañeiro Coira 

le o Rogo pero a verdade é que 

ten razón. Non se cumpre o 

Acordo de Organización. 

 

 

 

En outubro de 2005 empezamos a 

traballar nas normas para a 

realización dos Plenos nos 

Barrios, uns Plenos temáticos 

sobre o estado da cidade, unha 

medida que levabamos case todos 

os grupos políticos no programa 

electoral. Eu pensei que podía ser 

unha maneira de traballar xuntos, 

de chegar a acordos pero, a 

verdade é que, creo que fun algo 

inxenuo.  

 

Ás vinte horas entra no Salón de 

Sesións o señor Díaz Grandío. 

 

 

Despois de catro meses de non 

avances, de atrancos, como dicía 

a compañeira Avia, por parte da 

concelleira, que se non había 

orzamento, que se o persoal non 

podía desprazarse aos centros 

cívicos, o persoal do Pleno, se os 

centros cívicos non estaban 

preparados para a realización do 

Pleno. Eu mesmo percorrín os 
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centros cívicos y comprobé in situ 

que todo eran excusas, así que en 

febrero presentamos unas normas 

para realizar los Plenos en los 

Barrios, normas que recogían todo 

lo hablado durante ocho meses en 

la Comisión de Participación.  

 

 

Desde abril de 2016 ese dictamen 

aprobado está en algún cajón de la 

Alcaldía. Ésta es la participación 

que ponen en marcha ustedes. 

Solamente su tipo de 

participación, una participación 

que no es real y donde se le hace 

creer a la ciudadanía que participa 

pero sólo son actores y actrices. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Ferreiro. 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Boa tarde.  

 

A las veinte horas entra en el 

Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 

 

En primeiro lugar hai que facer 

mención ás distintas 

inconcrecións que hai na moción, 

seguramente froito do 

oportunismo característico do 

Partido Popular. Por un lado, 

obviamente, na Comisión de 

Participación e a señora Canabal 

debería estar ao tanto, deixamos 

que sabemos que non podemos 

falar de Plenos nos Barrios, como 

tal e debería estar ao tanto a raíz 

do informe da Secretaría Xeral 

centros cívicos e comprobei in 

situ que todo eran escusas, así 

que en febreiro presentamos 

unhas normas para realizar os 

Plenos nos Barrios, normas que 

recollían todo o falado durante 

oito meses na Comisión de 

Participación.  

 

Desde abril de 2016 ese ditame 

aprobado está nalgún caixón da 

Alcaldía. Esta é a participación 

que poñen en marcha vostedes. 

Soamente o seu tipo de 

participación, unha participación 

que non é real e onde se lle fai 

crer á cidadanía que participa 

pero só son actores e actrices. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Ferreiro. 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Boa tarde.  

 

Ás vinte horas entra no Salón de 

Sesións o señor Varela Gómez. 

 

 

En primeiro lugar hai que facer 

mención ás distintas 

inconcrecións que hai na moción, 

seguramente froito do 

oportunismo característico do 

Partido Popular. Por un lado, 

obviamente, na Comisión de 

Participación e a señora Canabal 

debería estar ao tanto, deixamos 

que sabemos que non podemos 

falar de Plenos nos Barrios, como 

tal e debería estar ao tanto a raíz 

do informe da Secretaría Xeral 
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deste Concello ao respecto. Do 

que estamos a falar, en todo caso, 

será dun debate público, de toda a 

Corporación coa cidadanía sobre o 

estado da cidade e nesa liña 

estivemos traballando na 

Comisión de Participación ata que 

chegaron as emendas pactadas do 

Partido Socialista e do Partido 

Popular ao orzamento do ano 

pasado e que, como sabedes, 

dificultaron sobremanera o 

traballo da Concellería de 

Participación, da que son 

responsable. Ademais, na seguinte 

comisión, e isto cómpre lembralo, 

tamén o Partido Socialista 

presentou un escrito na propia 

comisión, na que pedía a 

suspensión, a paralización dos 

Dillo Ti e digamos que, estes 

atrancos e todas estas cuestións 

dificultan poñer en marcha un 

novo espazo, unha nova 

actividade que, obviamente, vós 

consideran, os compañeiros dos 

outros grupos que isto non custa, 

que non supón un custe 

económico pero, obviamente todo 

custa, se precisan recursos 

económicos pero sobre todo 

recursos humanos para a xestión e 

para a organización, así como para 

o seu correcto funcionamento. Na 

comisión e reitero aquí, o que 

dixen moitas veces nas comisións, 

nós non renunciamos en absoluto 

a levar a cabo este debate público 

pero, en todo caso, o faremos na 

medida dos recursos que teñamos 

a disposición e o 

calendarizaremos obviamente 

cando o consideremos oportuno. 

Obviamente partiremos de todo o 

traballo avanzado na comisión 

deste Concello ao respecto. Do 

que estamos a falar, en todo caso, 

será dun debate público, de toda 

a Corporación coa cidadanía 

sobre o estado da cidade e nesa 

liña estivemos traballando na 

Comisión de Participación ata 

que chegaron as emendas 

pactadas do Partido Socialista e 

do Partido Popular ao orzamento 

do ano pasado e que, como 

sabedes, dificultaron 

sobremanera o traballo da 

Concellería de Participación, da 

que son responsable. Ademais, na 

seguinte comisión, e isto cómpre 

lembralo, tamén o Partido 

Socialista presentou un escrito na 

propia comisión, na que pedía a 

suspensión, a paralización dos 

Dillo Ti e digamos que, estes 

atrancos e todas estas cuestións 

dificultan poñer en marcha un 

novo espazo, unha nova 

actividade que, obviamente, vós 

consideran, os compañeiros dos 

outros grupos que isto non custa, 

que non supón un custe 

económico pero, obviamente todo 

custa, se precisan recursos 

económicos pero sobre todo 

recursos humanos para a xestión 

e para a organización, así como 

para o seu correcto 

funcionamento. Na comisión e 

reitero aquí, o que dixen moitas 

veces nas comisións, nós non 

renunciamos en absoluto a levar 

a cabo este debate público pero, 

en todo caso, o faremos na 

medida dos recursos que teñamos 

a disposición e o 

calendarizaremos obviamente 

cando o consideremos oportuno. 

Obviamente partiremos de todo o 
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pero tamén cómpre lembrar que 

ese Regulamento que se fai 

mención na moción non foi 

consensuado por todos os grupos, 

é dicir, hai traballo avanzado pero 

obviamente queda moito por 

definir e tamén unha pregunta, se 

todo é tan fácil por que o goberno 

do PP non fixo nos anos que 

gobernou, absolutamente nada en 

materia de participación cidadá? 

Nós, sen embargo, temos claro o 

que significa activar políticas de 

participación cidadá e activar 

espazos de decisión pero tamén de 

debate sobre a cidade para os 

veciños e as veciñas, entendemos 

a participación como un dereito de 

toda a veciñanza e unha mostra 

diso non son só os Dillo Ti senón 

son programas como os 

Orzamentos Participativos, que o 

ano pasado comezamos como 

proceso, experiencia piloto e que 

este ano repetiremos. Son tamén 

todos os procesos participativos 

postos en marcha como a 

reorganización da cidade en 

Distritos, como os Participadoiros 

coa mocidade, como o proceso 

das eco-hortas, de definir usos do 

parque de Bens, como ese 

fermoso proceso coa comunidade 

escolar do Sanjurjo de Carricarte 

do Noso Patio, etc.  

 

 

 

En definitiva, somos consecuentes 

coa constitución dunha 

Concellería de Participación e 

Innovación Democrática que faga 

políticas que sexan transversais de 

toda a acción de goberno. 

 

traballo avanzado na comisión 

pero tamén cómpre lembrar que 

ese Regulamento que se fai 

mención na moción non foi 

consensuado por todos os grupos, 

é dicir, hai traballo avanzado 

pero obviamente queda moito por 

definir e tamén unha pregunta, se 

todo é tan fácil por que o goberno 

do PP non fixo nos anos que 

gobernou, absolutamente nada en 

materia de participación cidadá? 

Nós, sen embargo, temos claro o 

que significa activar políticas de 

participación cidadá e activar 

espazos de decisión pero tamén 

de debate sobre a cidade para os 

veciños e as veciñas, entendemos 

a participación como un dereito 

de toda a veciñanza e unha 

mostra diso non son só os Dillo Ti 

senón son programas como os 

Orzamentos Participativos, que o 

ano pasado comezamos como 

proceso, experiencia piloto e que 

este ano repetiremos. Son tamén 

todos os procesos participativos 

postos en marcha como a 

reorganización da cidade en 

Distritos, como os 

Participadoiros coa mocidade, 

como o proceso das eco-hortas, 

de definir usos do parque de 

Bens, como ese fermoso proceso 

coa comunidade escolar do 

Sanjurjo de Carricarte do Noso 

Patio, etc.  

 

En definitiva, somos consecuentes 

coa constitución dunha 

Concellería de Participación e 

Innovación Democrática que faga 

políticas que sexan transversais 

de toda a acción de goberno. 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

E activamos canles e programas 

para que toda a cidadanía poida 

ter esta participación e este dereito 

en definitiva, garantizado. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Delso. Pasamos á votación da 

moción. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la 

presidencia se somete a votación 

la moción presentada por el 

Partido Popular, sobre 

celebración de Plenos en los 

barrios sobre el estado de la 

ciudad, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Popular (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor el Bloque 

Nacionalista Gallego-Asembleas 

Abiertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

E activamos canles e programas 

para que toda a cidadanía poida 

ter esta participación e este 

dereito en definitiva, garantizado. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Delso. Pasamos á votación da 

moción. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada polo Partido 

Popular, sobre realización de 

Plenos nos barrios sobre o estado 

da cidade, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

 

Abstense o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Popular (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor o Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

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

 

Queda aprobada a moción. 

 

64.-Moción presentada por el 

Partido Popular sobre 

celebración de Plenos en los 

barrios sobre el estado de la 

ciudad 

 

Acuerdo 

 

Instar a Xulio Ferreiro a cumplir 

el punto Primero del Acuerdo de 

Organización firmado por todos 

los Grupos municipales y celebrar 

Plenos en los Barrios sobre un 

asunto tan relevante como el 

estado de la ciudad, según las 

normas al efecto aprobadas en la 

Comisión de Participación 

Ciudadana. 

 

Segunda.-Moción sobre 

acondicionamiento del patio 

interior del Centro de la 

Asociación Down Coruña 

 

Señora Padín Fernández 

 

Gracias. Buenas tardes a todos y a 

todas. 

 

A las veinte horas y tres minutos 

salen del Salón de Sesiones el 

señor Sande García y la señora 

García Gómez. 

 

La Corporación Municipal de A 

Coruña en Pleno acuerda por 

unanimidad: 

 

Instar al Ayuntamiento y a la 

Diputación a aportar los fondos 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

64.-Moción presentada polo 

Partido Popular sobre 

realización de Plenos nos barrios 

sobre o estado da cidade 

 

 

Acordo 

 

Instar a Xulio Ferreiro a cumprir 

o punto Primeiro do Acordo de 

Organización asinado por todos 

os Grupos municipais e celebrar 

Plenos nos Barrios sobre un 

asunto tan relevante como o 

estado da cidade, segundo as 

normas para o efecto aprobadas 

na Comisión de Participación 

Cidadá. 

 

Segunda.-Moción sobre 

acondicionamento do patio 

interior do Centro da Asociación 

Down Coruña 

 

Señora Padín Fernández 

 

Grazas. Boas tardes a todos e a 

todas. 

 

Ás vinte horas e tres minutos 

saen do Salón de Sesións o señor 

Sande García e a señora García 

Gómez. 

 

A Corporación Municipal da 

Coruña en Pleno acorda por 

unanimidade: 

 

Instar o Concello e á Deputación 

para achegar os fondos 
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necesarios para el 

acondicionamiento como aula al 

aire libre y espacio de convivencia 

del patio interior del edificio 

cedido a la Asociación Down 

Coruña en Pedralonga, para que 

los usuarios del centro puedan 

disfrutar de esa zona de la sede, 

así como del cierre exterior y de 

una calle pendiente. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Padín. Pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Gracias.  

 

La Asociación Down Coruña, 

fundada en el año 2000 por 19 

familias y que cuenta en la 

actualidad con más de 80, tiene 

como objetivo principal realizar 

todas cuantas actividades 

contribuyan a la mejora de la 

calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual en 

general y con síndrome de Down, 

en particular, y la de sus familias, 

a través de la integración social. 

 

El Gobierno municipal popular 

cumplió una vieja demanda de 

esta asociación, y junto con la 

Diputación Provincial, entonces 

también presidida por el Partido 

Popular, financiaron las obras del 

nuevo local para la asociación en 

Pedralonga, consistentes en la 

construcción de un nuevo edificio 

y la rehabilitación del existente. El 

presupuesto total de estos trabajos 

necesarios para o 

acondicionamento como aula ao 

aire libre e espazo de convivencia 

do patio interior do edificio 

cedido á Asociación Down 

Coruña en Pedralonga, para que 

os usuarios do centro poidan 

gozar desa zona da sede, así 

como do peche exterior e dunha 

rúa pendente. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Padín. Pode proceder á defensa 

da moción. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Grazas.  

 

A Asociación Down Coruña, 

fundada no ano 2000 por 19 

familias e que conta na 

actualidade con máis de 80, ten 

como obxectivo principal realizar 

todas cantas actividades 

contribúan á mellora da calidade 

de vida das persoas con 

discapacidade intelectual en xeral 

e con síndrome de Down, en 

particular, e a das súas familias, 

a través da integración social. 

 

O Goberno municipal popular 

cumpriu unha vella demanda 

desta asociación, e xunto coa 

Deputación Provincial, entón 

tamén presidida polo Partido 

Popular, financiaron as obras do 

novo local para a asociación en 

Pedralonga, consistentes na 

construción dun novo edificio e a 

rehabilitación do existente. O 

orzamento total destes traballos 
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ascendió a 800.628 euros, 

financiados al 50% entre ambas. 

 

Los entonces alcalde, Carlos 

Negreira y presidente de la 

Diputación, Diego Calvo, 

firmaron un convenio con esta 

entidad social para la concesión 

demanial gratuita por 75 años, por 

parte del Ayuntamiento, del 

antiguo colegio público de 

Pedralonga para garantizar la 

prestación de servicios 

asistenciales a personas que 

presenten este síndrome.  

 

El nuevo centro, inaugurado en 

2016 y recientemente premiado 

por el Colegio de Arquitectos de 

Galicia, se encuentra en una 

parcela de casi 2.000 metros 

cuadrados, cuenta con dos plantas 

e incluyó la rehabilitación de 300 

metros cuadrados y la 

construcción de otros 500. 

Dispone, además, tal y como se 

acordó en el anterior mandato, con 

un espacio para uso vecinal, 

cumpliendo con una vieja 

demanda en este barrio y 

poniendo en marcha una nueva 

forma de entender el espacio, 

basada en tres principios básicos: 

convivencia, diálogo y 

colaboración entre 

administraciones. 

 

Por eso, el actual presidente de la 

Diputación citó al anterior en su 

discurso el día de la inauguración 

y no se sabe por qué, o sí, Ferreiro 

no dijo ni una palabra del anterior 

alcalde Carlos Negreira, 

utilizando un acto como éste para 

apuntarse un tanto que no le 

ascendeu a 800.628 euros, 

financiados ao 50% entre ambas. 

 

O entón alcalde, Carlos Negreira 

e presidente da Deputación, 

Diego Calvo, asinaron un 

convenio con esta entidade social 

para a concesión demanial 

gratuíta por 75 anos, por parte do 

Concello, do antigo colexio 

público de Pedralonga para 

garantir a prestación de servizos 

asistenciais a persoas que 

presenten esta síndrome.  

 

 

O novo centro, inaugurado en 

2016 e recentemente premiado 

polo Colexio de Arquitectos de 

Galicia, atópase nunha parcela 

de case 2.000 metros cadrados, 

conta con dúas plantas e incluíu a 

rehabilitación de 300 metros 

cadrados e a construción doutros 

500. Dispón, ademais, tal e como 

se acordou no anterior mandato, 

cun espazo para uso veciñal, 

cumprindo cunha vella demanda 

neste barrio e poñendo en marcha 

unha nova forma de entender o 

espazo, baseada en tres principios 

básicos: convivencia, diálogo e 

colaboración entre 

administracións. 

 

 

 

Por iso, o actual presidente da 

Deputación citou ao anterior no 

seu discurso o día da 

inauguración e non se sabe por 

que, ou si, Ferreiro non dixo nin 

unha palabra do anterior alcalde 

Carlos Negreira, utilizando un 

acto como este para apuntarse un 
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corresponde. Su olvido fue 

intencionado, como pudimos 

comprobar en la nota de prensa.  

 

 

Una cosa es vivir de rentas, como 

están haciendo y otra es ser 

ruines.  

 

Pasado un año desde su puesta en 

funcionamiento procede que 

Ayuntamiento y Diputación 

aporten los fondos necesarios para 

el acondicionamiento del patio 

interior para utilizar como aula al 

aire libre y espacio de convivencia 

del cierre y de una calle, tal y 

como reclaman desde esta 

asociación, con el fin de que los 

usuarios puedan disfrutar de esta 

zona. Ayuden a esta asociación y 

abandonen la política de intentar 

desmantelar el tejido asociativo de 

la ciudad, como pretenden al 

recortar en el presupuesto los 

convenios, incluso con las 

entidades sociales que desarrollan 

una labor de apoyo a los más 

necesitados, como Cáritas, Cocina 

Económica, Banco de Alimentos, 

Renacer, Hogar de Sor Eusebia, 

Hogar de Santa Lucía o Padre 

Rubinos. 

 

A las veinte horas y cinco 

minutos entran en el Salón de 

Sesiones el señor Sande García 

y la señora García Gómez. 

 

Rectifiquen la postura de sus 

partidos en la Diputación, donde 

se negaron a apoyar esta moción 

alegando que pueden pedir una 

subvención. Como ustedes saben 

las subvenciones conceden como 

tanto que non lle corresponde. O 

seu esquecemento foi 

intencionado, como puidemos 

comprobar na nota de prensa.  

 

Unha cousa é vivir de rendas, 

como están a facer e outra é ser 

ruíns.  

 

Pasado un ano desde a súa posta 

en funcionamento procede que 

Concello e Deputación acheguen 

os fondos necesarios para o 

acondicionamento do patio 

interior para utilizar como aula 

ao aire libre e espazo de 

convivencia do peche e dunha 

rúa, tal e como reclaman desde 

esta asociación, co fin de que os 

usuarios poidan gozar desta zona. 

Axuden a esta asociación e 

abandonen a política de tentar 

desmantelar o tecido asociativo 

da cidade, como pretenden ao 

recortar no orzamento os 

convenios, mesmo coas entidades 

sociais que desenvolven un labor 

de apoio aos máis necesitados, 

como Cáritas, Cocina Económica, 

Banco de Alimentos, Renacer, 

Hogar de Sor Eusebia, Hogar de 

Santa Lucía ou Padre Rubinos. 

 

 

Ás vinte horas e cinco minutos 

entran no Salón de Sesións o 

señor Sande García e a señora 

García Gómez. 

 

Rectifiquen a postura dos seus 

partidos na Deputación, onde se 

negaron a apoiar esta moción 

alegando que poden pedir unha 

subvención. Como vostedes saben 

as subvencións conceden como 
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máximo el 80% de la obra, por lo 

que estarían obligando a Down 

Coruña a poner un mínimo de 

30.000 euros para esta obra y 

ustedes saben que eso no es 

factible. Apoyen el convenio. 

Down Coruña es la única 

asociación para este tipo de 

síndrome. No hay motivo para 

enviarlos a concurrencia 

competitiva. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Padín. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

O primeiro que lle quixera 

preguntar ao Partido Popular é se 

pode explicar de onde procede 

esta moción, se está falada coa 

asociación ou non e explíquennos 

un pouco de onde procede.  

 

A las veinte horas y cinco 

minutos sale del Salón de 

Sesiones el señor García Pérez. 

 

Ademais, vostedes mesmos 

relatan na Exposición de Motivos 

os cartos que se gastaron ou que 

se investiron, mellor dito, non 

quero utilizar o termo gastar, que 

se investiron neste local, por 

certo, unhas instalacións 

impresionantes, que, reitero, son 

un investimento e que está ben 

que teña esta entidade pero creo 

que traer unha moción aquí para 

que se faga un patio cando, 

reitero, teñen unhas instalacións 

estupendas e que se queren 

amplialas unha vez que se lles fan, 

máximo o 80% da obra, polo que 

estarían a obrigar a Down 

Coruña a poñer un mínimo de 

30.000 euros para esta obra e 

vostedes saben que iso non é 

factible. Apoien o convenio. Down 

Coruña é a única asociación para 

este tipo de síndrome. Non hai 

motivo para envialos a 

concorrencia competitiva. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Padín. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

O primeiro que lle quixera 

preguntar ao Partido Popular é 

se pode explicar de onde procede 

esta moción, se está falada coa 

asociación ou non e explíquennos 

un pouco de onde procede.  

 

Ás vinte horas e cinco minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

García Pérez. 

 

Ademais, vostedes mesmos 

relatan na Exposición de Motivos 

os cartos que se gastaron ou que 

se investiron, mellor dito, non 

quero utilizar o termo gastar, que 

se investiron neste local, por 

certo, unhas instalacións 

impresionantes, que, reitero, son 

un investimento e que está ben 

que teña esta entidade pero creo 

que traer unha moción aquí para 

que se faga un patio cando, 

reitero, teñen unhas instalacións 

estupendas e que se queren 

amplialas unha vez que se lles 
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que se lles ceden terreos, etc, eu 

creo que se queren facer ese patio, 

é posible que pidan unha 

subvención, non creo que sexa 

para tanto.  

 

A las veinte horas y cinco 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor García Pérez. 

 

Á parte, eu creo que o Concello da 

Coruña, que a Deputación foi 

máis que xenerosa con esta 

entidade. Esta entidade fai un 

labor encomiable coas  persoas 

que teñen síndrome de Down. 

Efectivamente, a única que 

traballa con elas e con eles, pero é  

un pouco esaxerado o que se pide 

nesta moción, sobre todo tendo en 

conta eses antecedentes. Ademais, 

xa levaron ao Pleno da 

Deputación esta mesma moción e, 

supoño que xa sabe a señora Padín 

o que aconteceu, que a propia 

responsábel de asuntos sociais 

deixoulle ben claro o que tiña que 

dicirlle. Simplemente, sinalar que 

imos votar en contra en 

consecuencia co que fixemos 

tamén na Deputación e si que me 

gustaría que explicasen nalgún 

momento do que resta de Pleno de 

onde procede esta moción. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Muchas gracias, señor alcalde. Yo 

les anuncio ya la abstención del 

fan, que se lles ceden terreos, etc, 

eu creo que se queren facer ese 

patio, é posible que pidan unha 

subvención, non creo que sexa 

para tanto. 

 

Ás vinte horas e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións el 

señor García Pérez. 

 

Á parte, eu creo que o Concello 

da Coruña, que a Deputación foi 

máis que xenerosa con esta 

entidade. Esta entidade fai un 

labor encomiable coas  persoas 

que teñen síndrome de Down. 

Efectivamente, a única que 

traballa con elas e con eles, pero 

é un pouco esaxerado o que se 

pide nesta moción, sobre todo 

tendo en conta eses antecedentes. 

Ademais, xa levaron ao Pleno da 

Deputación esta mesma moción e, 

supoño que xa sabe a señora 

Padín o que aconteceu, que a 

propia responsábel de asuntos 

sociais deixoulle ben claro o que 

tiña que dicirlle. Simplemente, 

sinalar que imos votar en contra 

en consecuencia co que fixemos 

tamén na Deputación e si que me 

gustaría que explicasen nalgún 

momento do que resta de Pleno de 

onde procede esta moción. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Moitas grazas, señor alcalde. Eu 

anúnciolles xa a abstención do 
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Grupo Municipal Socialista en 

relación a esta moción. En primer 

lugar, no solamente la Asociación 

Down, que indudablemente hace 

un trabajo considerable y además 

loable y reconocible en cuanto 

consigue muchos de los resultados 

en cuanto a la autonomía personal, 

en cuanto a la integración laboral, 

de tantos niños y tantos jóvenes 

con síndrome de Down pero no es 

la única, existen otras 

asociaciones en la ciudad que 

también trabajan con personas con 

discapacidad psíquica, entre ellos 

muchas personas con Down, 

como puede ser ASPRONAGA, 

como puede ser Pascual Veiga, 

etc. 

 

Dicho lo cual y en relación al 

tema de la moción que nos trae 

aquí el Partido Popular, 

efectivamente solicita del 

Ayuntamiento que inste a la 

Diputación, que se inste al   

Ayuntamiento y a la Diputación 

aportar los fondos necesarios para 

efectivamente arreglar ese patio 

interior, que es cierto que es una 

demanda de la Asociación Down 

Coruña. Efectivamente, para 

conseguir que ese patio sea 

utilizado no solamente por los 

socios, por las personas afectadas 

por síndrome de Down y sus 

familiares sino también ser un 

elemento más del barrio donde 

ejercer esa labor de integración. 

Ahora bien, dicho esto, que es una 

demanda absolutamente legítima 

y además creemos que es positiva, 

ir allí, hacer la foto, preguntar, 

agitar y contar medias verdades en 

una moción, tampoco es lo más 

Grupo Municipal Socialista en 

relación a esta moción. En 

primeiro lugar, non soamente a 

Asociación Down, que 

indubidablemente fai un traballo 

considerable e ademais loable e 

recoñecible en canto consegue 

moitos dos resultados en canto á 

autonomía persoal, en canto á 

integración laboral, de tantos 

nenos e tantos mozos con 

síndrome de Down pero non é a 

única, existen outras asociacións 

na cidade que tamén traballan 

con persoas con discapacidade 

psíquica, entre eles moitas 

persoas con Down, como pode ser 

ASPRONAGA, como pode ser 

Pascual Veiga, etc. 

 

Dito o cal e en relación ao tema 

da moción que nos trae aquí o 

Partido Popular, efectivamente 

solicita do Concello que inste á 

Deputación, que se inste ao   

Concello e á Deputación achegar 

os fondos necesarios para 

efectivamente arranxar ese patio 

interior, que é certo que é unha 

demanda da Asociación Down 

Coruña. Efectivamente, para 

conseguir que ese patio sexa 

utilizado non soamente polos 

socios, polas persoas afectadas 

por síndrome de Down e os seus 

familiares senón tamén ser un 

elemento máis do barrio onde 

exercer ese labor de integración. 

Agora ben, dito isto, que é unha 

demanda absolutamente lexítima 

e ademais cremos que é positiva, 

ir alí, facer a foto, preguntar, 

axitar e contar medias verdades 

nunha moción, tampouco é o máis 

adecuado, porque vostedes saben 
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adecuado, porque ustedes saben 

que hasta el día 25 de abril hay 

una línea de crédito abierta en la 

Diputación de A Coruña en la que 

se puede solicitar subvenciones 

para efectuar esto y además esto 

es lo que va a hacer la Asociación 

Down Coruña. Solicitar que se les 

dé, en caso de que cumplan los 

requisitos, que todo parece indicar 

que sí, que se les dé, 

efectivamente, presupuesto 

necesario para efectuar esas obras 

de rehabilitación o de reforma de 

lo que es ese patio interior. Por lo 

tanto, sorprende, que utilicen una 

moción a la que indudablemente, 

si nosotros solamente leemos esto 

es difícil decir que no, porque 

¿quién está en contra de que una 

asociación que ejerce una labor 

encomiable, decirles que no a que 

se dote de presupuesto suficiente 

en una administración o en la otra 

para ese patio interior? Que, 

repito, no es un mero patio sino 

que supone un lugar para 

utilización de  los ciudadanos y 

ciudadanas del barrio en un 

elemento más de integración. Pero 

hay que decirlo todo y hay que 

decir que se le está pidiendo a la 

Diputación una cosa cuando 

realmente ustedes saben que hay 

esa línea de crédito que se va a 

solicitar esa subvención. Oiga, y 

en caso de que cumpliendo los 

requisitos no se la dén, será el 

momento de preguntar por qué o 

por qué no. Y llama la atención 

porque siempre ustedes se 

convierten en los paradigmas del 

gasto social, efectivamente, señor 

Lorenzo, se ha hablado largo y 

tendido a lo largo de los años, 

que ata o día 25 de abril hai unha 

liña de crédito aberta na 

Deputación da Coruña na que se 

pode solicitar subvencións para 

efectuar isto e ademais isto é o 

que vai facer a Asociación Down 

Coruña. Solicitar que se lles dea, 

no caso de que cumpran os 

requisitos, que todo parece 

indicar que si, que se lles dea, 

efectivamente, orzamento 

necesario para efectuar esas 

obras de rehabilitación ou de 

reforma do que é ese patio 

interior. Por tanto, sorprende, 

que utilicen unha moción á que 

indubidablemente, se nós 

soamente lemos isto é difícil dicir 

que non, porque quen está en 

contra de que unha asociación 

que exerce un labor encomiable, 

dicirlles que non a que se dote de 

orzamento suficiente nunha 

administración ou na outra para 

ese patio interior? Que, repito, 

non é un mero patio senón que 

supón un lugar para utilización 

dos  cidadáns e cidadás do barrio 

nun elemento máis de integración. 

Pero hai que dicilo todo e hai que 

dicir que se lle está pedindo á 

Deputación unha cousa cando 

realmente vostedes saben que hai 

esa liña de crédito que se vai  

solicitar esa subvención. Oia, e 

no caso de que cumprindo os 

requisitos non lla dén, será o 

momento de preguntar por que ou 

por que non. E chama a atención 

porque sempre vostedes se 

converten nos paradigmas do 

gasto social, efectivamente, señor 

Lorenzo, falouse por extenso ao 

longo dos anos, desgrazadamente 

de austericidio, de recortes, 
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desgraciadamente de austericidio, 

de recortes, porque ustedes los 

han acuñado y han hecho de ellos 

una realidad y una bandera que 

hemos sufrido la mayoría de los 

ciudadanos y las ciudadanas 

españolas. Yo no voy a hacer un 

relatorio de todo lo que ha sido su 

política de recortes porque está 

ahí, porque la siguen sufriendo a 

diario cientos de personas con 

esos protocolos cada vez más 

paupérrimos que existe en la 

Sanidad Pública, porque lo siguen 

padeciendo los padres que no 

pueden vacunar a sus hijos o 

porque lo han padecido tantas y 

tantas personas en este país 

cuando en épocas de importantes 

índices de pobreza se ha hecho 

más bien poco. Y hablamos 

bueno, pues de este gasto social. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por 

favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Yo, un segundo, no dos minutos 

más. Un segundo. 

 

Y se habla de esas inversiones que 

se van a hacer, ese gasto social, 

que rompe todos los techos 

habidos y por haber, tanto en el 

gobierno del Estado como en el 

gobierno de la Xunta cuando 

estamos por ejemplo, en el caso 

del gobierno de la Xunta, un 

gobierno con un bajo nivel de 

ejecución fundamentalmente en 

un tema tan importante como son 

esas partidas presupuestarias 

porque vostedes acuñáronos e 

fixeron deles unha realidade e 

unha bandeira que sufrimos a 

maioría dos cidadáns e as 

cidadás españolas. Eu non vou 

facer un relatorio de todo o que 

foi a súa política de recortes 

porque está aí, porque a seguen 

sufrindo a diario centos de 

persoas con eses protocolos cada 

vez máis paupérrimos que existe 

na Sanidade Pública, porque o 

seguen padecendo os pais que 

non poden vacinar aos seus fillos 

ou porque o padeceron tantas e 

tantas persoas neste país cando 

en épocas de importantes índices 

de pobreza fíxose máis ben pouco. 

E falamos bo, pois deste gasto 

social. 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, 

por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Eu, un segundo, non dous minutos 

máis. Un segundo. 

 

E fálase deses investimentos que 

se van facer, ese gasto social, que 

rompe todos os teitos habidos e 

por haber, tanto no goberno do 

Estado como no goberno da 

Xunta cando estamos por 

exemplo, no caso do goberno da 

Xunta, un goberno cun baixo nivel 

de execución fundamentalmente 

nun tema tan importante como 

son esas partidas orzamentarias 

destinadas á creación e ao 
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destinadas a la creación y al 

fomento del empleo. Por lo tanto, 

aplíquense el cuento allá donde 

ustedes gobiernen y dejen de 

utilizar las medias verdades para 

hacer este tipo de política. Nada 

más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. Polo 

Grupo da Marea, señora Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Eu teño a resposta para Avia 

Veira. Esta moción sae única e 

exclusivamente por parte do 

Partido Popular sen que fóra a 

entidade á que lles pedira tal 

moción e de feito, despois das 

diferentes chamadas que recibiron 

a posteriori é posible, e o digo por 

se queren chamalos para pedirlles 

desculpas, que se sintan algo 

utilizados por este tipo de moción 

que vén a demostrar como utilizan 

vostedes tamén ás entidades 

unicamente por intentar atacar a 

este goberno. Efectivamente, 

como xa comentaron as 

compañeiras, está aberto o prazo 

para solicitar subvencións de libre 

concorrencia  que poderían cubrir 

gran parte dos gastos que supón a 

obra deste patio, que, como ben 

dicía tamén tanto a señora Veira 

como a señora Neira, é difícil, 

claro, lendo así esta moción, sen 

que ninguén lles desminta que non 

queramos acceder a esta reforma.  

 

 

Vostedes se comprometeron o 

pasado 20 de xuño do dezaseis 

fomento do emprego. Por tanto, 

aplíquense o conto alá onde 

vostedes gobernen e deixen de 

utilizar as medias verdades para 

facer este tipo de política. Nada 

máis. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. Polo 

Grupo da Marea, señora Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Eu teño a resposta para Avia 

Veira. Esta moción sae única e 

exclusivamente por parte do 

Partido Popular sen que fóra a 

entidade á que lles pedira tal 

moción e de feito, despois das 

diferentes chamadas que 

recibiron a posteriori é posible, e 

o digo por se queren chamalos 

para pedirlles desculpas, que se 

sintan algo utilizados por este 

tipo de moción que vén a 

demostrar como utilizan vostedes 

tamén ás entidades unicamente 

por intentar atacar a este 

goberno. Efectivamente, como xa 

comentaron as compañeiras, está 

aberto o prazo para solicitar 

subvencións de libre concorrencia  

que poderían cubrir gran parte 

dos gastos que supón a obra deste 

patio, que, como ben dicía tamén 

tanto a señora Veira como a 

señora Neira, é difícil, claro, 

lendo así esta moción, sen que 

ninguén lles desminta que non 

queramos acceder a esta reforma.  

 

Vostedes se comprometeron o 

pasado 20 de xuño do dezaseis 
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con Down Coruña para incluír 

emendas nos orzamentos, tanto da 

Deputación como do Concello e 

non cumpriron coa súa palabra, 

entón agora pretenden facer 

modificativos de crédito a través 

de mocións e ademais despois nos 

din que nós nos vaiamos facer 

fotos pero vostedes é o único ao 

que se dedican, a ir a facer fotos e 

a manipular ás entidades.  

 

Repetimos que esa liña de 

subvencións segue aberta. Este foi 

efectivamente, no seu día, un 

proxecto persoal de Diego Calvo e 

do señor Negreira, tiña 

deficiencias que non deron conta 

no seu momento e agora nolas 

asignan a nós. Dicir que, por 

certo, o alcalde da Coruña, alí 

estivemos na inauguración dese 

espazo para o que si que 

promovimos realmente esa 

convivencia coa veciñanza e que 

rematamos estando xa 

activamente, tendo ese 

compromiso de lealdade 

institucional, si había nas palabras 

de Xulio Ferreiro un 

recoñecemento ás outras 

administracións porque nós si 

cremos na colaboración entre 

institucións. Outra cousa é que 

vostedes teñan a manía de pedir 

unha cousa que despois nunca fan. 

Senón como explican a falta de 

compromiso por exemplo na 

Xunta, neste caso. Poderían 

dicirnos, e xa llo preguntei na 

Deputación, porque ademais, 

agora tamén teño costume de 

trasladar os Plenos do Concello da 

Coruña á Deputación da Coruña, 

parece que só existe esta cidade, 

con Down Coruña para incluír 

emendas nos orzamentos, tanto da 

Deputación como do Concello e 

non cumpriron coa súa palabra, 

entón agora pretenden facer 

modificativos de crédito a través 

de mocións e ademais despois nos 

din que nós nos vaiamos facer 

fotos pero vostedes é o único ao 

que se dedican, a ir a facer fotos e 

a manipular ás entidades.  

 

Repetimos que esa liña de 

subvencións segue aberta. Este foi 

efectivamente, no seu día, un 

proxecto persoal de Diego Calvo 

e do señor Negreira, tiña 

deficiencias que non deron conta 

no seu momento e agora nolas 

asignan a nós. Dicir que, por 

certo, o alcalde da Coruña, alí 

estivemos na inauguración dese 

espazo para o que si que 

promovimos realmente esa 

convivencia coa veciñanza e que 

rematamos estando xa 

activamente, tendo ese 

compromiso de lealdade 

institucional, si había nas 

palabras de Xulio Ferreiro un 

recoñecemento ás outras 

administracións porque nós si 

cremos na colaboración entre 

institucións. Outra cousa é que 

vostedes teñan a manía de pedir 

unha cousa que despois nunca 

fan. Senón como explican a falta 

de compromiso por exemplo na 

Xunta, neste caso. Poderían 

dicirnos, e xa llo preguntei na 

Deputación, porque ademais, 

agora tamén teño costume de 

trasladar os Plenos do Concello 

da Coruña á Deputación da 

Coruña, parece que só existe esta 
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cando creo que o traballo que 

temos que facer alí e outro. Pero 

poderían dicirnos algún 

concelleiro ou concelleira, canto 

investiu a Consellería de Política 

Social no centro de Down 

Coruña? Pois mire, non, porque 

no orzamento deste ano nós non 

demos atopado nada. Poderían 

dicirnos tamén algún concelleiro 

do Partido Popular ou concelleira, 

que contía teñen as liñas de axuda 

previstas para entidades no 

orzamento desa Consellería? Pois 

mire, non. E despois non veñan 

con este tipo de cousas ou fagan 

as peticións orzamentarias onde as 

teñen que facer e deixen 

efectivamente, de intentar poñer 

ás entidades en contra deste 

goberno cando non temos 

ningunha queixa ao respecto nin 

de Down Coruña nin doutras 

entidades neste sentido. Entón, 

como ben dicía Lucía Canabal, 

“hay que ir máis alá de las fotos, 

señores de la Marea”, xa lle digo, 

hai que ir máis alá das fotos, 

señores do Partido Popular, e 

pedirlles unha vez máis que 

cumpran alá onde gobernan e que 

deixen de esixir alí onde perderon 

eleccións, cousas que vostedes 

depois non demostran. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Fraga. Procedemos á votación da 

moción. 

 

 

 

 

cidade, cando creo que o traballo 

que temos que facer alí e outro. 

Pero poderían dicirnos algún 

concelleiro ou concelleira, canto 

investiu a Consellería de Política 

Social no centro de Down 

Coruña? Pois mire, non, porque 

no orzamento deste ano nós non 

demos atopado nada. Poderían 

dicirnos tamén algún concelleiro 

do Partido Popular ou 

concelleira, que contía teñen as 

liñas de axuda previstas para 

entidades no orzamento desa 

Consellería? Pois mire, non. E 

despois non veñan con este tipo 

de cousas ou fagan as peticións 

orzamentarias onde as teñen que 

facer e deixen efectivamente, de 

intentar poñer ás entidades en 

contra deste goberno cando non 

temos ningunha queixa ao 

respecto nin de Down Coruña nin 

doutras entidades neste sentido. 

Entón, como ben dicía Lucía 

Canabal, “hay que ir máis alá de 

las fotos, señores de la Marea”, 

xa lle digo, hai que ir máis alá 

das fotos, señores do Partido 

Popular, e pedirlles unha vez 

máis que cumpran alá onde 

gobernan e que deixen de esixir 

alí onde perderon eleccións, 

cousas que vostedes depois non 

demostran. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Fraga. Procedemos á votación da 

moción. 
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Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la 

presidencia se somete a votación 

la moción presentada por el 

Partido Popular, sobre 

acondicionamiento del patio 

interior del Centro de la 

Asociación Down Coruña, 

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 (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 abstenciones). 

 

Vota en contra el Bloque 

Nacionalista Gallego-Asembleas 

Abiertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a moción. 

 

Se lles parece, antes de continuar 

podemos facer unha pausa, como 

vimos facendo nos últimos 

Plenos, dez minutos e volvemos. 

Moitas grazas. Dez minutos de 

verdade, señora Canabal, non dos 

seus. Moitas grazas. 

 

Incidencia: a las veinte horas y 

dieciocho minutos se procede a 

un receso en la sesión plenaria. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada polo Partido 

Popular, sobre 

acondicionamento do patio 

interior do Centro da Asociación 

Down Coruña, 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 (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 

(5 abstencións). 

 

Vota en contra o Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a moción. 

 

Se lles parece, antes de continuar 

podemos facer unha pausa, como 

vimos facendo nos últimos Plenos, 

dez minutos e volvemos. Moitas 

grazas. Dez minutos de verdade, 

señora Canabal, non dos seus. 

Moitas grazas. 

 

Incidencia: ás vinte horas e 

dezaoito minutos procédese a un 

receso na sesión plenaria. 
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A las veinte horas y treinta y 

cinco minutos se retoma la 

sesión. 

 

Tercera.-Moción sobre 

ocupaciones ilegales en nuestra 

ciudad 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a señora Gallego 

para a lectura da parte dispositiva 

da moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

El Grupo Municipal del Partido 

Popular presenta la siguiente 

moción: 

 

La Corporación Municipal de A 

Coruña en Pleno acuerda por 

unanimidad: 

 

1.-Mostrar el firme rechazo de la 

Corporación municipal a las 

ocupaciones ilegales de viviendas 

o edificios en nuestra ciudad, que 

tanta alarma social genera entre 

los coruñeses. 

 

2.-Instar al Gobierno municipal a 

adoptar las medidas necesarias 

dentro de sus competencias -como 

elaborar un censo de inmuebles 

presuntamente ocupados 

ilegalmente, aumentar los 

servicios de inspección de estas 

viviendas, reforzar la 

coordinación de la Policía Local 

con las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado, etc- con el 

objeto de finalizar a la mayor 

brevedad con las que tenga 

conocimiento para garantizar los 

Ás vinte horas e trinta e cinco 

minutos retómase a sesión. 

 

 

Terceira.-Moción sobre 

ocupacións ilegais na nosa 

cidade 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a señora Gallego 

para a lectura da parte 

dispositiva da moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

O Grupo Municipal do Partido 

Popular presenta a seguinte 

moción: 

 

A Corporación Municipal da 

Coruña en Pleno acorda por 

unanimidade: 

 

1.-Mostrar o firme rexeitamento 

da Corporación municipal ás 

ocupacións ilegais de vivendas ou 

edificios na nosa cidade, que 

tanta alarma social xera entre os 

coruñeses. 

 

2.-Instar o Goberno municipal a 

adoptar as medidas necesarias 

dentro das súas competencias -

como elaborar un censo de 

inmobles presuntamente ocupados 

ilegalmente, aumentar os servizos 

de inspección destas vivendas, 

reforzar a coordinación da 

Policía Local coas forzas e 

corpos de seguridade do Estado, 

etc- co obxecto de finalizar o máis 

axiña posible coas que teña 

coñecemento para garantir os 

dereitos dos veciños e dos 
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derechos de los vecinos y de los 

propietarios. 

 

3.-Instar al Alcalde a realizar, 

como responsable del 

mantenimiento, conservación y 

custodia de las naves de la antigua 

Comandancia de Obras en la 

avenida del Metrosidero en 

función del acuerdo firmado en 

2013 con el Ministerio de 

Defensa, cuantas actuaciones sean 

necesarias para proceder de 

manera inmediata y urgente al 

desalojo de dichas instalaciones 

ocupadas ilegalmente desde hace 

más de cinco meses y en las que 

se realizan obras y actividades 

ilegales. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Incidencia: la señora Gallego 

Neira reproduce una grabación 

de una declaración de un 

ciudadano. 

 

Reproducción de la grabación: 

 

“Bueno. Yo soy un vecino de la 

zona y me preocupa porque tengo 

hijos y nietos que tienen que pasar 

por delante de la Comandancia de 

Obras, a veces si están en mi casa 

y se van a última hora de la tarde, 

ya oscuro, tengo miedo que algo 

les pase ahí al cruzar esa puerta y 

veo por la prensa, que está 

saliendo casi todos los días, que el 

propietarios. 

 

 

3.-Instar o Alcalde a realizar, 

como responsable do 

mantemento, conservación e 

custodia das naves da antiga 

Comandancia de Obras na 

avenida do Metrosidero en 

función do acordo asinado en 

2013 co Ministerio de Defensa, 

cantas actuacións sexan 

necesarias para proceder de 

maneira inmediata e urxente ao 

desaloxo das devanditas 

instalacións ocupadas ilegalmente 

desde fai máis de cinco meses e 

nas que se realizan obras e 

actividades ilegais. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Incidencia: a señora Gallego 

Neira reproduce unha gravación 

dunha declaración dun cidadán. 

 

 

Reprodución da gravación: 

 

“Bo. Eu son un veciño da zona e 

preocúpame porque teño fillos e 

netos que teñen que pasar por 

diante da Comandancia de Obras, 

ás veces se están na miña casa e 

vanse a última hora da tarde, xa 

escuro, teño medo que algo lles 

pase aí ao cruzar esa porta e vexo 

pola prensa, que está a saír case 

todos os días, que o alcalde di que 
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alcalde dice que están buscando 

vías de solución. Yo pienso que 

les estará diciendo: nos os 

preocupéis, que os apoyamos, 

porque, ¿quién les abrió la puerta 

para entrar ahí el primer día? Eso 

estaba cerrado, ¿quién les abrió la 

puerta? Y dice el alcalde que 

temen un conflicto peor, un 

conflicto peor si los echan. 

“Jolín”, pues que los lleven a su 

casa, a la casa de los concejales 

que apoyan esto, que los lleven 

allí y así no hay conflicto 

ninguno. Ahí en la Comandancia 

de Obras, cualquier día les hacen 

el Túnel de las Ranas que querían 

hacer en la avenida de Alfonso 

Molina, para que ellos pasen y se 

diviertan, porque algo hay que 

darles: la luz eléctrica gratis, las 

obras que hizo el Ayuntamiento 

de demolición de  un inmueble en 

ruinas, siete mil trescientos 

cincuenta euros… A mí no me 

arreglan nada. Estoy disconforme 

con esa actuación del 

Ayuntamiento, ¿vale?”. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno. Esto lo dice un vecino y el 

Grupo Municipal del Partido 

Popular presenta esta moción para 

expresar el firme rechazo a las 

ocupaciones ilegales de viviendas 

en nuestra ciudad e instar al 

alcalde a adoptar las medidas que, 

dentro de sus competencias, sean 

necesarias para finalizar a la 

mayor brevedad con las que tenga 

conocimiento y a realizar las 

actuaciones necesarias para el 

desalojo urgente de la 

Comandancia de Obras ocupada 

están a buscar vías de solución. 

Eu penso que lles estará dicindo: 

non os preocupedes, que vos 

apoiamos, porque, quen lles abriu 

a porta para entrar aí o primeiro 

día? Iso estaba pechado, quen lles 

abriu a porta? E di o alcalde que 

temen un conflito peor, un conflito 

peor se os botan. “Jolín”, pois 

que os leven á súa casa, á casa 

dos concelleiros que apoian isto, 

que os leven alí e así non hai 

conflito ningún. Aí na 

Comandancia de Obras, calquera 

día fanlles o Túnel das Ras que 

querían facer na avenida de 

Alfonso Molina, para que eles 

pasen e se divirtan, porque algo 

hai que darlles: a luz eléctrica 

gratis, as obras que fixo o 

Concello de demolición dun  

inmoble en ruínas, sete mil 

trescentos cincuenta euros… A 

min non me arranxan nada. Estou 

desconforme con esa actuación do 

Concello, vale?”. 

 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bo. Isto dio un veciño e o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta esta moción para 

expresar o firme rexeitamento ás 

ocupacións ilegais de vivendas na 

nosa cidade e instar o alcalde a 

adoptar as medidas que, dentro 

das súas competencias, sexan 

necesarias para finalizar o máis 

axiña posible coas que teña 

coñecemento e a realizar as 

actuacións necesarias para o 

desaloxo urxente da 

Comandancia de Obras ocupada 
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ilegalmente desde hace más de 

cinco meses y en las que se 

realizan obras y actividades 

ilegales. Presentamos una moción 

similar en el Pleno de diciembre, 

que no fue aprobada con la excusa 

de que se apostaba por una 

solución negociada pero todo 

sigue igual o peor, por lo que es 

urgente que actúen ya para poner 

punto y final de una vez esta 

ocupación ilegal que causa alarma 

social en la ciudad y su efecto 

llamada ya funciona, como se ha 

comprobado en la prensa. Señor 

Ferreiro, que además ostenta la 

responsabilidad de Seguridad 

Ciudadana, está haciendo dejadez 

de funciones a la hora de cumplir 

el convenio de 2013 por el que es 

el encargado del mantenimiento, 

conservación y custodia de dichas 

instalaciones. Mientras presume 

de control máximo de la legalidad 

en las licencias urbanísticas y 

amenaza a sectores económicos y 

aplica sanciones a locales, no 

tiene problema en consentir una 

ocupación ilegal que realiza 

actividades sin ningún tipo de 

licencia o permiso. Yo creo que la 

Marea sufre el síndrome de 

Estocolmo porque varios 

concejales provienen del 

movimiento Okupa y ahora no 

sólo no echan a sus colegas sino 

que además se gastan 7.350 euros 

de todos los coruñeses en mejorar 

las condiciones de los okupas, les 

han colocado contenedores de 

basura a pesar de que no pagan 

ningún recibo de recogida o les 

permiten que se conecten de 

manera ilegal a la electricidad. 

Esto ha sido denunciado por los 

ilegalmente desde fai máis de 

cinco meses e nas que se realizan 

obras e actividades ilegais. 

Presentamos unha moción similar 

no Pleno de decembro, que non 

foi aprobada coa escusa de que se 

apostaba por unha solución 

negociada pero todo segue igual 

ou peor, polo que é urxente que 

actúen xa para poñer punto e 

final dunha vez esta ocupación 

ilegal que causa alarma social na 

cidade e o seu efecto chamada xa 

funciona, como se comprobou na 

prensa. Señor Ferreiro, que 

ademais ostenta a 

responsabilidade de Seguridade 

Cidadá, está a facer deixamento 

de funcións á hora de cumprir o 

convenio de 2013 polo que é o 

encargado do mantemento, 

conservación e custodia das 

devanditas instalacións. Mentres 

presume de control máximo da 

legalidade nas licenzas 

urbanísticas e ameaza a sectores 

económicos e aplica sancións a 

locais, non ten problema en 

consentir unha ocupación ilegal 

que realiza actividades sen 

ningún tipo de licenza ou permiso. 

Eu creo que a Marea sofre a 

síndrome de Estocolmo porque 

varios concelleiros proveñen do 

movemento Okupa e agora non só 

non botan aos seus colegas senón 

que ademais gástanse 7.350 euros 

de todos os coruñeses en mellorar 

as condicións dos okupas, 

colocáronlles colectores de lixo a 

pesar de que non pagan ningún 

recibo de recollida ou lles 

permiten que se conecten de 

maneira ilegal á electricidade. 

Isto foi denunciado polos veciños 
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vecinos y tenemos fotos. 

Desalojen ya la Comandancia de 

Obras. Fomento está licitando las 

obras, era la excusa que ponía, 

que se iban a licitar las obras, que 

Fomento no había hecho nada. Se 

están licitando las obras y para 

poder comenzarlas, es más, ya 

ahora mismo tendrían que estar 

los terrenos disponibles. Ya no 

tienen excusa, cuanto más tiempo 

tarden más difícil va a ser la 

solución. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Eu nunca fun okupa pero coñezo 

algo o movemento e sei que, 

independentemente dos 

posicionamentos que teñamos 

aquí, no Pleno, que digamos que 

estemos en contra ou que o 

goberno local diga que está en 

contra, o movemento okupa 

funciona, evidentemente á marxe 

do que digan as institucións, como 

parte, ademais da súa ideoloxía, 

que é unha ideoloxía lícita para 

eles. Chama a atención, xa o dixen 

na moción do outro Pleno, que 

sexa o propio Partido Popular 

quen trae isto a Pleno, cando foi o 

Partido Popular quen asinou un 

contrato absolutamente baleiro, un 

convenio absolutamente baleiro 

en novembro de 2013, no que 

desde novembro de 2013 a xuño 

de 2015 non se fixo 

absolutamente nada con esas 

infraestruturas e a verdade é que o 

e temos fotos. Desaloxen xa a 

Comandancia de Obras. Fomento 

está a licitar as obras, era a 

escusa que poñía, que se ían  

licitar as obras, que Fomento non 

fixera nada. Están a licitarse as 

obras e para poder comezalas, é 

máis, xa agora mesmo terían que 

estar os terreos dispoñibles. Xa 

non teñen escusa, canto máis 

tempo tarden máis difícil vai ser a 

solución. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Eu nunca fun okupa pero coñezo 

algo o movemento e sei que, 

independentemente dos 

posicionamentos que teñamos 

aquí, no Pleno, que digamos que 

estemos en contra ou que o 

goberno local diga que está en 

contra, o movemento okupa 

funciona, evidentemente á marxe 

do que digan as institucións, 

como parte, ademais da súa 

ideoloxía, que é unha ideoloxía 

lícita para eles. Chama a 

atención, xa o dixen na moción do 

outro Pleno, que sexa o propio 

Partido Popular quen trae isto a 

Pleno, cando foi o Partido 

Popular quen asinou un contrato 

absolutamente baleiro, un 

convenio absolutamente baleiro 

en novembro de 2013, no que 

desde novembro de 2013 a xuño 

de 2015 non se fixo 

absolutamente nada con esas 
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estado de deterioro foi 

aumentando, evidentemente, co 

tempo de abandono e acabou 

sendo ocupado. A verdade é que 

eu son tamén veciña da zona e 

non teño esa impresión de que 

sexa unha zona insegura, de que 

se fagan cousas terribles, como se 

describen nas intervencións da 

señora Gallego, non só deste 

Pleno, senón tamén daquel 

anterior. E, polo tanto, 

evidentemente haberá que 

buscarlle unha solución pero eu 

creo que as que se recollen na 

moción non son as que deberían 

de ser ou as que nós apoiaríamos, 

así que ímonos abster nesta 

moción. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Socialista, señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Muchas gracias, señor alcalde. 

Cuando se abordó en el Pleno 

ordinario de diciembre de 2016 el 

tema de la ocupación de la antigua 

Comandancia de Obras, en el 

Grupo Municipal Socialista 

confiamos, a lo mejor 

ingenuamente, que ese tema no 

tenía que volver a abordarse en 

este Pleno, por encontrar esa 

incidencia, una solución rápida y 

consensuada. Por desgracia, con 

este gobierno local, los problemas 

suelen ser cíclicos y persistentes. 

Resaltábamos en aquel Pleno de 

diciembre de 2016 que la 

ocupación de la antigua 

infraestruturas e a verdade é que 

o estado de deterioro foi 

aumentando, evidentemente, co 

tempo de abandono e acabou 

sendo ocupado. A verdade é que 

eu son tamén veciña da zona e 

non teño esa impresión de que 

sexa unha zona insegura, de que 

se fagan cousas terribles, como se 

describen nas intervencións da 

señora Gallego, non só deste 

Pleno, senón tamén daquel 

anterior. E, polo tanto, 

evidentemente haberá que 

buscarlle unha solución pero eu 

creo que as que se recollen na 

moción non son as que deberían 

de ser ou as que nós apoiariamos, 

así que ímonos abster nesta 

moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Socialista, señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 

Cando se abordou no Pleno 

ordinario de decembro de 2016 o 

tema da ocupación da antiga 

Comandancia de Obras, no 

Grupo Municipal Socialista 

confiamos, se cadra 

inxenuamente, que ese tema non 

tiña que volver abordarse neste 

Pleno, por atopar esa incidencia, 

unha solución rápida e 

consensuada. Por desgraza, con 

este goberno local, os problemas 

adoitan ser cíclicos e persistentes. 

Resaltabamos naquel Pleno de 

decembro de 2016 que a 

ocupación da antiga 
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Comandancia de Obras resultaba 

una muestra más del fracaso en la 

gestión del actual gobierno local y 

su incapacidad para ejecutar su 

propio programa electoral, de su 

incapacidad para dar cauce a 

demandas e inquietudes 

ciudadanas y de su incapacidad 

para dar curso a proyectos 

municipales del anterior, 

anteriores gobiernos municipales, 

encauzados en su fase inicial o en 

fases más avanzadas y que se ven 

paralizados sin materialización 

alguna en este mandato, como es 

el caso del CIDEA. Todo ello 

aderezado con enfrentamientos 

con otras administraciones 

públicas, como es el caso en este 

caso del Ministerio de Defensa. 

Cuatro meses después de 

celebrarse aquel Pleno vuelve la 

ocupación de la Comandancia de 

Obras a tener su espacio en el 

orden del día del Pleno municipal. 

La controversia del 

autodenominado centro social 

okupado, autoxestionado, A 

insumisa, lejos de haberse 

solventado se ha enquistado, con 

público reconocimiento por parte 

del gobierno local, de su 

incapacidad para lograr un 

desalojo consensuado y pacífico 

de este antiguo edificio militar. El 

concejal de Rexeneración Urbana, 

Xiao Varela el 27 de marzo 

señalaba que los okupas no 

estaban siendo tan colaboradores 

como le gustaría. Que las 

negociaciones con ellos estaban 

bloqueadas y que la vía de 

negociación no estaba teniendo 

mucho éxito, decir, falta de éxito, 

fracaso. Las labores del ejecutivo 

Comandancia de Obras resultaba 

unha mostra máis do fracaso na 

xestión do actual goberno local e 

a súa incapacidade para executar 

o seu propio programa electoral, 

da súa incapacidade para dar 

canle a demandas e inquietudes 

cidadás e da súa incapacidade 

para dar curso a proxectos 

municipais do anterior, anteriores 

gobernos municipais, canalizados 

na súa fase inicial ou en fases 

máis avanzadas e que vense 

paralizados sen materialización 

algunha neste mandato, como é o 

caso do CIDEA. Todo iso 

aderezado con enfrontamentos 

con outras administracións 

públicas, como é o caso neste 

caso do Ministerio de Defensa. 

Catro meses despois de realizarse 

aquel Pleno volve a ocupación da 

Comandancia de Obras a ter o 

seu espazo na orde do día do 

Pleno municipal. A controversia 

do autodenominado centro social 

okupado, autoxestionado, A 

insumisa, lonxe de liquidarse 

enquistouse, con público 

recoñecemento por parte do 

goberno local, da súa 

incapacidade para lograr un 

desaloxo consensuado e pacífico 

deste antigo edificio militar. O 

concelleiro de Rexeneración 

Urbana, Xiao Varela o 27 de 

marzo sinalaba que os okupas 

non estaban a ser tan 

colaboradores como lle gustaría. 

Que as negociacións con eles 

estaban bloqueadas e que a vía de 

negociación non estaba a ter 

moito éxito, dicir, falta de éxito, 

fracaso. Os labores do executivo 

de Marea nestes meses, lonxe de 
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de Marea en estos meses, lejos de 

haber logrado el desalojo parecen 

haberse dirigido a consolidar esa 

ocupación irregular del inmueble 

con inversión de dinero público en 

principio para garantizar la 

seguridad de las personas, pero en 

la práctica semeja que dirigida, 

esa inversión, a facilitar y hacer 

más cómoda la ocupación. El 

mensaje equívoco de la pasividad 

del gobierno local ante la 

ocupación de la Comandancia de 

Obras resulta especialmente 

peligrosa en la situación actual de 

ocupación de viviendas privadas 

propiedad de particulares. Una 

cosa es el derecho constitucional a 

una vivienda digna, que ha de ser 

resuelto por las administraciones 

públicas competentes y otra cosa 

bien distinta es alentar el 

incumplimiento de la normativa 

vigente y la tolerancia de 

irregularidades por eventuales 

simpatías o colegueos. Se hacía 

eco la prensa estas pasadas 

semanas de la situación de 

indefensión en que algunos 

propietarios se encontraban al ver 

sus viviendas en distintos barrios 

de la ciudad invadidas y 

destrozadas. Una situación 

inadmisible. A la ciudadanía, 

mayoritariamente le repugnan 

esos comportamientos atentatorios 

contra la convivencia. En 

diciembre no apoyamos desde el 

Grupo Municipal Socialista la 

moción del Partido Popular, 

confiriendo al gobierno local un 

margen de confianza que han 

desarprovechado en estos meses. 

Por lo tanto, en este momento, sí 

apoyaremos la moción. Muchas 

lograr o desaloxo parecen 

dirixirse a consolidar esa 

ocupación irregular do inmoble 

con investimento de diñeiro 

público en principio para garantir 

a seguridade das persoas, pero na 

práctica semella que dirixido, ese 

investimento, a facilitar e facer 

máis cómoda a ocupación. A 

mensaxe equívoca da pasividade 

do goberno local ante a 

ocupación da Comandancia de 

Obras resulta especialmente 

perigosa na situación actual de 

ocupación de vivendas privadas 

propiedade de particulares. Unha 

cousa é o dereito constitucional a 

unha vivenda digna, que ha de ser 

resolto polas administracións 

públicas competentes e outra 

cousa ben distinta é alentar o 

incumprimento da normativa 

vixente e a tolerancia de 

irregularidades por eventuais 

simpatías ou colegueos. Facíase 

eco a prensa estas pasadas 

semanas da situación de 

indefensión en que algúns 

propietarios se atopaban ao ver 

as súas vivendas en distintos 

barrios da cidade invadidas e 

esnaquizadas. Unha situación 

inadmisible. Á cidadanía, 

maioritariamente  repúgnanlle 

eses comportamentos atentatorios 

contra a convivencia. En 

decembro non apoiamos desde o 

Grupo Municipal Socialista a 

moción do Partido Popular, 

conferindo ao goberno local unha 

marxe de confianza que 

desaproveitaron nestes meses. 

Por tanto, neste momento, si 

apoiaremos a moción. Moitas 

grazas. 
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gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Grazas. Eu anticipo o voto en 

contra desta moción, da Marea 

Atlántica, pero creo que hai algo 

en que si, podemos estar de 

acordo é que se non fora polos 

okupas da Comandancia, agora 

mesmo non estarían licitadas as 

obras por valor dun con tres 

millóns de euros, levantándolle a 

paletilla os peores Orzamentos 

Xerais do Estado para esta cidade. 

 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor.  

 

Señora García Gómez 

 

Si. Me gustaría poder defender a 

moción. 

 

Presidencia 

 

Eu creo que, unha vez máis, un 

momentiño, señora García. Unha 

vez máis ninguén interrompe 

nunca aos señores do Partido 

Popular e vostedes interrompen 

sempre. A ver se podo eximirme 

nalgún Pleno de facer de señorita 

Rottenmeier. Continúe, señora 

García. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Grazas. Eu anticipo o voto en 

contra desta moción, da Marea 

Atlántica, pero creo que hai algo 

en que si, podemos estar de 

acordo é que se non fora polos 

okupas da Comandancia, agora 

mesmo non estarían licitadas as 

obras por valor dun con tres 

millóns de euros, levantándolle a 

paletilla os peores Orzamentos 

Xerais do Estado para esta 

cidade. 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor.  

 

Señora García Gómez 

 

Si. Gustaríame poder defender a 

moción. 

 

Presidencia 

 

Eu creo que, unha vez máis, un 

momentiño, señora García. Unha 

vez máis ninguén interrompe 

nunca aos señores do Partido 

Popular e vostedes interrompen 

sempre. A ver se podo eximirme 

nalgún Pleno de facer de señorita 

Rottenmeier. Continúe, señora 

García. 
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Señora García Gómez 

 

Estaba dicindo que eses 

orzamentos realmente, que se vén 

un pouco aumentados con estas 

obras, pois, son un exemplo máis 

do uso partidista que o Partido 

Popular está facendo das 

institucións, tanto na Xunta de 

Galicia como no Estado español. 

Xa estamos afeitos pero non 

satisfeitos, digamos. 

 

A cuestión da ocupación da 

Comandancia é un exemplo máis 

de como aborda o PP os temas e 

as polémicas. Se alían cos poderes 

fácticos da cidade e emprende 

unha campaña de confusión, 

difamación, que se agora estamos 

facéndolles obras aos okupas, 

difamando, recortando liberdades, 

etc, e iso o vemos en moitísimas 

circunstancias e moitísimas 

situacións: podíamos falar de toda 

a campaña que están facendo co 

tema de licenzas, a parálise, etc, 

dá igual, é simplemente o mesmo 

proceder, sempre. Neste caso se 

mesturan “churras ou merinas” ou 

como dicía outra destacada 

dirixente do Partido Popular 

“peras e mazás”, cando se 

mesturan realmente unha 

situación que pode ser puntual, 

realmente, cun caso, fraudulento, 

delictivo, onde se saca lucro 

dunha ocupación dunha vivenda 

particular, se mestura con outros 

motísimos casos onde realmente 

esas ocupacións o que tentan son 

cubrir dereitos que deberían cubrir 

as administracións públicas pero 

que non o están facendo e estamos 

falando do dereito á vivenda aínda 

Señora García Gómez 

 

Estaba dicindo que eses 

orzamentos realmente, que se vén 

un pouco aumentados con estas 

obras, pois, son un exemplo máis 

do uso partidista que o Partido 

Popular está facendo das 

institucións, tanto na Xunta de 

Galicia como no Estado español. 

Xa estamos afeitos pero non 

satisfeitos, digamos. 

 

A cuestión da ocupación da 

Comandancia é un exemplo máis 

de como aborda o PP os temas e 

as polémicas. Se alían cos 

poderes fácticos da cidade e 

emprende unha campaña de 

confusión, difamación, que se 

agora estamos facéndolles obras 

aos okupas, difamando, 

recortando liberdades, etc, e iso o 

vemos en moitísimas 

circunstancias e moitísimas 

situacións: podiamos falar de 

toda a campaña que están 

facendo co tema de licenzas, a 

parálise, etc, dá igual, é 

simplemente o mesmo proceder, 

sempre. Neste caso se mesturan 

“churras ou merinas” ou como 

dicía outra destacada dirixente do 

Partido Popular “peras e 

mazás”, cando se mesturan 

realmente unha situación que 

pode ser puntual, realmente, cun 

caso, fraudulento, delictivo, onde 

se saca lucro dunha ocupación 

dunha vivenda particular, se 

mestura con outros motísimos 

casos onde realmente esas 

ocupacións o que tentan son 

cubrir dereitos que deberían 

cubrir as administracións 
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que non é o caso de Insumisa, a 

autoxestión, a liberdade de 

expresión, a loita contra a 

especulación, ese caso absurdo 

das casas sen xente e xente sen 

casa, os colectivos sen espazo 

para desenvolver as súas 

actividades nunha cidade libre, 

etc. Pero xa sabemos, señores e 

señoras do Partido Popular de que 

lado están, xa o sabemos. Non fai 

falta que o exemplifiquen moito 

máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor, silencio. 

 

Señora García Gómez 

 

Hai precedentes, da Comandancia 

de Obras, hainos, claro que os hai, 

a Casa das Atochas e outro é o 

Centro Social okupado de 

Palavea, cada un nun goberno 

diferente, dos que estamos aquí 

representados, un do goberno do 

Partido Popular e outro do Partido 

Socialista. En ningún caso se fixo 

esa campaña que se está facendo 

agora, realmente de confusión e 

de difamación. Nós non somos 

así.  

 

Presidencia 

 

Señora Freire, por favor. 

 

Señora García Pérez 

 

Si. Me gustaría, eu respectei en 

todo momento os discursos dos 

compañeiros, concelleiros e 

públicas pero que non o están 

facendo e estamos falando do 

dereito á vivenda aínda que non é 

o caso de Insumisa, a autoxestión, 

a liberdade de expresión, a loita 

contra a especulación, ese caso 

absurdo das casas sen xente e 

xente sen casa, os colectivos sen 

espazo para desenvolver as súas 

actividades nunha cidade libre, 

etc. Pero xa sabemos, señores e 

señoras do Partido Popular de 

que lado están, xa o sabemos. 

Non fai falta que o exemplifiquen 

moito máis. 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor, silencio. 

 

Señora García Gómez 

 

Hai precedentes, da 

Comandancia de Obras, hainos, 

claro que os hai, a Casa das 

Atochas e outro é o Centro Social 

okupado de Palavea, cada un nun 

goberno diferente, dos que 

estamos aquí representados, un 

do goberno do Partido Popular e 

outro do Partido Socialista. En 

ningún caso se fixo esa campaña 

que se está facendo agora, 

realmente de confusión e de 

difamación. Nós non somos así.  

 

Presidencia 

 

Señora Freire, por favor. 

 

Señora García Pérez 

 

Si. Gustaríame, eu respectei en 

todo momento os discursos dos 

compañeiros, concelleiros e 
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concelleiras. Me gustaría ser 

escoitada, tamén. 

 

A Comandancia de Obras, agora 

mesmo non é responsabilidade do 

Concello. Non foi entregada a 

100% e aínda así o Concello está 

actuando e está actuando con 

dilixencia. Se executaron as obras 

de demolición que estaban xa 

programadas antes da ocupación e 

simplemente se realizaron os 

traballos que xa estaban previstos, 

non foi ningún traballo para os 

okupas, nin unha actuación que se 

tivera que levar a cabo a cargo 

desa ocupación. Simplemente 

estaba previsto, se actuou con 

dilixencia. Se actúa tamén con 

dilixencia cando se notifica que 

determinadas actividades non 

están autorizadas polo Concello é 

que, non se asumirá dende logo 

ninguha responsabilidade e se 

actúa tamén con dilixencia cando 

optamos polo diálogo e non pola 

represión e non por enviar á 

Policía e non por enviar aos 

antidisturbios á hora de resolver 

unha problemática porque nós si, 

nós falamos coa xente. Fronte a 

esa vía que abordou o goberno da 

Marea Atlántica de dilixencia, de 

apostar pola seguridade e do 

diálogo. Vostedes propoñen outro 

ben diferente e é o camiño da 

represión pero o que nos 

preguntamos realmente é se están 

preparando unha nova remesa de 

normas para protexer aos bancos, 

aos fondos de investimento que 

están ao cargo dun montón deste 

tipo de edificios desocupados, 

realmente, que pasa? Que queren 

ir por aí? Nós estamos doutro 

concelleiras. Gustaríame ser 

escoitada, tamén. 

 

A Comandancia de Obras, agora 

mesmo non é responsabilidade do 

Concello. Non foi entregada a 

100% e aínda así o Concello está 

actuando e está actuando con 

dilixencia. Executáronse as obras 

de demolición que estaban xa 

programadas antes da ocupación 

e simplemente realizáronse os 

traballos que xa estaban 

previstos, non foi ningún traballo 

para os okupas, nin unha 

actuación que se tivera que levar 

a cabo a cargo desa ocupación. 

Simplemente estaba previsto, 

actuouse con dilixencia. Actúase 

tamén con dilixencia cando se 

notifica que determinadas 

actividades non están autorizadas 

polo Concello é que, non se 

asumirá dende logo ninguha 

responsabilidade e actúase tamén 

con dilixencia cando optamos 

polo diálogo e non pola represión 

e non por enviar á Policía e non 

por enviar aos antidisturbios á 

hora de resolver unha 

problemática porque nós si, nós 

falamos coa xente. Fronte a esa 

vía que abordou o goberno da 

Marea Atlántica de dilixencia, de 

apostar pola seguridade e do 

diálogo. Vostedes propoñen outro 

ben diferente e é o camiño da 

represión pero o que nos 

preguntamos realmente é se están 

preparando unha nova remesa de 

normas para protexer aos bancos, 

aos fondos de investimento que 

están ao cargo dun montón deste 

tipo de edificios desocupados, 

realmente, que pasa? Que queren 
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lado, nós estamos do lado das 

persoas, nós sabemos seguir 

dialogando e nós apostamos 

sempre pola palabra. Moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

Procedemos á votación da 

moción. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la 

presidencia se somete a votación 

la moción presentada por el 

Partido Popular, sobre 

ocupaciones ilegales en nuestra 

ciudad, 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 (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Se abstiene el Bloque Nacionalista 

Gallego-Asembleas Abiertas 

(BNG-AA) (1 abstención).  

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

 

ir por aí? Nós estamos doutro 

lado, nós estamos do lado das 

persoas, nós sabemos seguir 

dialogando e nós apostamos 

sempre pola palabra. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

Procedemos á votación da 

moción. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada polo Partido 

Popular, sobre ocupacións ilegais 

na nosa cidade, 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 (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Abstense o Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas (BNG-

AA) (1 abstención).  

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 
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65.-Moción presentada por el 

Partido Popular sobre 

ocupaciones ilegales en nuestra 

ciudad 

 

Acuerdo 

 

1.-Mostrar el firme rechazo de la 

Corporación municipal a las 

ocupaciones ilegales de viviendas 

o edificios en nuestra ciudad, que 

tanta alarma social genera entre 

los coruñeses. 

 

2.-Instar al Gobierno municipal a 

adoptar las medidas necesarias 

dentro de sus competencias -como 

elaborar un censo de inmuebles 

presuntamente ocupados 

ilegalmente, aumentar los 

servicios de inspección de estas 

viviendas, reforzar la 

coordinación de la Policía Local 

con las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado, etc- con el 

objetivo de finalizar a la mayor 

brevedad con las que tenga 

conocimiento para garantizar los 

derechos de los vecinos y de los 

propietarios. 

 

3.-Instar al Alcalde a realizar, 

como responsable del 

mantenimiento, conservación y 

custodia de las naves de la antigua 

Comandancia de Obras en la 

avenida del Metrosidero en 

función del acuerdo firmado en 

2013 con el Ministerio de 

Defensa, cuantas actuaciones sean 

necesarias para proceder de 

manera inmediata y urgente al 

desalojo de dichas instalaciones 

ocupadas ilegalmente desde hace 

más de cinco meses y en las que 

65.-Moción presentada polo 

Partido Popular sobre 

ocupacións ilegais na nosa 

cidade 

 

Acordo 

 

1.-Mostrar o firme rexeitamento 

da Corporación municipal ás 

ocupacións ilegais de vivendas ou 

edificios na nosa cidade, que 

tanta alarma social xera entre os 

coruñeses. 

 

2.-Instar ao Goberno municipal a 

adoptar as medidas necesarias 

dentro das súas competencias -

como elaborar un censo de 

inmobles presuntamente ocupados 

ilegalmente, aumentar os servizos 

de inspección destas vivendas, 

reforzar a coordinación da 

Policía Local coas forzas e 

corpos de seguridade do Estado, 

etc- co obxectivo de finalizar o 

máis axiña posible coas que teña 

coñecemento para garantir os 

dereitos dos veciños e dos 

propietarios. 

 

 

3.-Instar ao Alcalde a realizar, 

como responsable do 

mantemento, conservación e 

custodia das naves da antiga 

Comandancia de Obras na 

avenida do Metrosidero en 

función do acordo asinado en 

2013 co Ministerio de Defensa, 

cantas actuacións sexan 

necesarias para proceder de 

maneira inmediata e urxente ao 

desaloxo das devanditas 

instalacións ocupadas ilegalmente 

desde fai máis de cinco meses e 
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se realizan obras y actividades 

ilegales. 

 

RESTANTE MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Primera.-Moción de apoio á 

liberdade de expresión e en 

defensa do carácter lúdico e 

irreverente do Entroido coruñés 

 

Presidencia 

 

O Grupo Municipal da Marea 

Atlántica propón ao Pleno do 

Concello a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

Primeiro.-O Pleno municipal da 

Coruña insta a solicitar ao 

Goberno central e ás autoridades 

competentes a reformar a 

lexislación vixente, así como 

retirar e modificar as normas 

lexislativas que atentan contra a 

liberdade de expresión e de 

reunión pacífica. 

 

Segundo.-O Pleno municipal da 

Coruña manifesta o seu apoio 

público e solidariedade con todas 

aquelas persoas ou entidades que 

estean a ser cuestionadas no seu 

dereito á liberdade de expresión e 

de reunión pacífica. 

 

Terceiro.-O Pleno municipal 

manifesta, así mesmo, o seu apoio 

público e solidariedade ao 

concelleiro de Culturas, Deporte e 

Coñecemento, José Manuel 

Sande, ante a investigación da que 

é obxecto a causa da promoción 

nas que se realizan obras e 

actividades ilegais. 

 

RESTANTE MOCIÓN 

PRESENTADA POLO GRUPO 

MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira.-Moción de apoio á 

liberdade de expresión e en 

defensa do carácter lúdico e 

irreverente do Entroido coruñés 

 

Presidencia 

 

O Grupo Municipal da Marea 

Atlántica propón ao Pleno do 

Concello a adopción dos 

seguintes acordos: 

 

Primeiro.-O Pleno municipal da 

Coruña insta a solicitar ao 

Goberno central e ás autoridades 

competentes a reformar a 

lexislación vixente, así como 

retirar e modificar as normas 

lexislativas que atentan contra a 

liberdade de expresión e de 

reunión pacífica. 

 

Segundo.-O Pleno municipal da 

Coruña manifesta o seu apoio 

público e solidariedade con todas 

aquelas persoas ou entidades que 

estean a ser cuestionadas no seu 

dereito á liberdade de expresión e 

de reunión pacífica. 

 

Terceiro.-O Pleno municipal 

manifesta, así mesmo, o seu apoio 

público e solidariedade ao 

concelleiro de Culturas, Deporte 

e Coñecemento, José Manuel 

Sande, ante a investigación da 

que é obxecto a causa da 



190 

 

por parte da súa área de Goberno 

dun cartel de Entroido que amosa 

a un home ataviado cun disfraz 

propio das características satíricas 

que sempre tivo esta festa na 

Coruña. 

 

Cuarto.-O Pleno municipal insta 

ao Concello a manifestar de forma 

pública o seu apoio e respecto 

polas entidades, asociacións e 

comparsas que durante décadas 

fixeron posible a festa do Entroido 

da Coruña. 

 

Quinto.-O Pleno municipal e os 

grupos que o integran amosan o 

seu apoio e se comprometen á 

defensa pública da liberdade de 

expresión dos e das creadoras 

locais no ámbito artístico. 

 

Ben. Efectivamente vémonos 

compelidos a traer esta moción 

hoxe ao Pleno pola situación 

inxusta, creo poder dicir, e 

ademais, absolutamente 

desproporcionada, que a mera 

admisión a trámite dunha 

denuncia contra o noso 

concelleiro de Culturas, señor 

Sande. Eu creo que por poñer en 

contexto un pouco a razón que nos 

trae aquí non é seguramente un 

acto puntual que, efectivamente 

toca máis de perto, por ser un 

compañeiro da Corporación pero 

creo que podemos contextualizalo, 

en principio na propia lexislación 

de dereitos humanos, artigo 19 da 

Declaración de Dereitos 

Humanos, fala do dereito á 

liberdade de opinión, dereito 

recollido, como non podía ser 

doutro xeito, pola Constitución 

promoción por parte da súa área 

de Goberno dun cartel de 

Entroido que amosa a un home 

ataviado cun disfraz propio das 

características satíricas que 

sempre tivo esta festa na Coruña. 

 

Cuarto.-O Pleno municipal insta 

ao Concello a manifestar de 

forma pública o seu apoio e 

respecto polas entidades, 

asociacións e comparsas que 

durante décadas fixeron posible a 

festa do Entroido da Coruña. 

 

Quinto.-O Pleno municipal e os 

grupos que o integran amosan o 

seu apoio e se comprometen á 

defensa pública da liberdade de 

expresión dos e das creadoras 

locais no ámbito artístico. 

 

Ben. Efectivamente vémonos 

compelidos a traer esta moción 

hoxe ao Pleno pola situación 

inxusta, creo poder dicir, e 

ademais, absolutamente 

desproporcionada, que a mera 

admisión a trámite dunha 

denuncia contra o noso 

concelleiro de Culturas, señor 

Sande. Eu creo que por poñer en 

contexto un pouco a razón que 

nos trae aquí non é seguramente 

un acto puntual que, 

efectivamente toca máis de preto, 

por ser un compañeiro da 

Corporación pero creo que 

podemos contextualizalo, en 

principio na propia lexislación de 

dereitos humanos, artigo 19 da 

Declaración de Dereitos 

Humanos, fala do dereito á 

liberdade de opinión, dereito 

recollido, como non podía ser 
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Española, que fala da liberdade da 

información, de expresión, de 

reunión, de manifestación, así 

como a liberdade comunicativa 

unida á arte, dereitos todos eles, 

efectivamente con límites, 

evidentemente non hai ningún 

dereito ilimitado, os dereitos dun, 

decía Kant, sempre rematan onde 

comezan os dereitos dos demais, 

teñen límites. Efectivamente en 

Dereito, recoñecidos, 

especialmente no dereito ao o 

honor, a intimidade, a propia 

imaxe e a protección da 

xuventude e a infancia. 

 

 

Con todo, nos últimos tempos 

estamos vivindo no Estado 

Español, eu creo que situacións, 

se se me permite, que serían 

caricaturescas, se no fosen 

sintomáticas dun déficit de 

respecto a esta liberdade de 

expresión. Non o digo eu, dio 

Amnistía Internancional, que unha 

e outra vez, nos seus informes 

anuais falan ou invitan aos 

poderes públicos no Estado 

Español, a revisar a lexislación, as 

políticas e as prácticas relativas a 

reunións públicas e 

manifestacións, coa fin de garantir 

e facilitar o exercicio efectivo do 

dereito á liberdade de expresión. 

Un recente estudo, xa digo, de 

Aministía Internacional fala 

efectivamente da pouca 

protección deses dereitos e 

ademais unha utilización cada vez 

maior da lexislación penal e 

administrativa para restrinxir e 

sancionar o exercicio do dereito á 

liberdade de expresión e de 

doutro xeito, pola Constitución 

Española, que fala da liberdade 

da información, de expresión, de 

reunión, de manifestación, así 

como a liberdade comunicativa 

unida á arte, dereitos todos eles, 

efectivamente con límites, 

evidentemente non hai ningún 

dereito ilimitado, os dereitos dun, 

decía Kant, sempre rematan onde 

comezan os dereitos dos demais, 

teñen límites. Efectivamente en 

Dereito, recoñecidos, 

especialmente no dereito ao o 

honor, a intimidade, a propia 

imaxe e a protección da 

xuventude e a infancia. 

 

Con todo, nos últimos tempos 

estamos vivindo no Estado 

Español, eu creo que situacións, 

se se me permite, que serían 

caricaturescas, se no fosen 

sintomáticas dun déficit de 

respecto a esta liberdade de 

expresión. Non o digo eu, dio 

Amnistía Internancional, que 

unha e outra vez, nos seus 

informes anuais falan ou invitan 

aos poderes públicos no Estado 

Español, a revisar a lexislación, 

as políticas e as prácticas 

relativas a reunións públicas e 

manifestacións, coa fin de 

garantir e facilitar o exercicio 

efectivo do dereito á liberdade de 

expresión. Un recente estudo, xa 

digo, de Aministía Internacional 

fala efectivamente da pouca 

protección deses dereitos e 

ademais unha utilización cada vez 

maior da lexislación penal e 

administrativa para restrinxir e 

sancionar o exercicio do dereito á 

liberdade de expresión e de 
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reunión pacífica. Podemos falar 

da Lei Mordaza, podemos falar 

doutras actuacións, as últimas 

reformas do Código Penal van 

encamiñadas, efectivamente, a 

restrinxir estes dereitos. Nos 

últimos tempos estamos vendo 

que no Estado Español sae máis 

caro facer chistes de dubidoso 

gusto en twitter que ameazar de 

morte directamente ás persoas, 

como así ocorre tamén nesas 

mesmas redes sociais sen que non 

haxa nin preocupacións nin de 

casadas nin de viuvas, nin de 

xuíces nin de xuízas, co cal eu 

creo que isto que lle está pasando 

ao noso concelleiro de Culturas 

José Manuel Sande, efectivamente 

é unha manifestación máis. O 

próximo día dezasete, José 

Manuel Sande será chamado a 

declarar, foi chamado a declarar 

para o próximo dezasete, diante 

do Xulgado de Instrución nº3 da 

Coruña por unha suposta ofensa 

contra os sentimentos relixiosos 

que, desde o punto de vista penal 

e permítanme aquí que dea a miña 

opinión persoal, é algo que non 

ten nin pes nin cabeza pola propia 

dicción do tipo penal de 

referencia. Eu creo que debemos 

apelar á nosa liberdade de 

expresión e de expresión artística, 

o traballo desenvolvido por 

Alberto Guitián non pretende en 

ningún momento ofender a 

ninguén, eu creo que a ninguén se 

nos pasou pola cabeza cando 

vimos o cartaz por primeira vez, 

pensar que alguén puidese ser 

ofendido, no contexto do que é o 

Antroido, o Antroido que, por 

séculos foi unha festa irreverente, 

reunión pacífica. Podemos falar 

da Lei Mordaza, podemos falar 

doutras actuacións, as últimas 

reformas do Código Penal van 

encamiñadas, efectivamente, a 

restrinxir estes dereitos. Nos 

últimos tempos estamos vendo que 

no Estado Español sae máis caro 

facer chistes de dubidoso gusto en 

twitter que ameazar de morte 

directamente ás persoas, como así 

ocorre tamén nesas mesmas redes 

sociais sen que non haxa nin 

preocupacións nin de casadas nin 

de viuvas, nin de xuíces nin de 

xuízas, co cal eu creo que isto que 

lle está pasando ao noso 

concelleiro de Culturas José 

Manuel Sande, efectivamente é 

unha manifestación máis. O 

próximo día dezasete, José 

Manuel Sande será chamado a 

declarar, foi chamado a declarar 

para o próximo dezasete, diante 

do Xulgado de Instrución nº3 da 

Coruña por unha suposta ofensa 

contra os sentimentos relixiosos 

que, desde o punto de vista penal 

e permítanme aquí que dea a 

miña opinión persoal, é algo que 

non ten nin pes nin cabeza pola 

propia dicción do tipo penal de 

referencia. Eu creo que debemos 

apelar á nosa liberdade de 

expresión e de expresión artística, 

o traballo desenvolvido por 

Alberto Guitián non pretende en 

ningún momento ofender a 

ninguén, eu creo que a ninguén se 

nos pasou pola cabeza cando 

vimos o cartaz por primeira vez, 

pensar que alguén puidese ser 

ofendido, no contexto do que é o 

Antroido, o Antroido que, por 

séculos foi unha festa irreverente, 
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lúdica, unha festa onde ademais 

certos traxes ou certos disfraces 

son comúns, eu invito a ir ao 

próximo Enterro da Sardiña a 

todos os que aquí estamos e 

poderemos comprobar que tipo de 

disfraces hai ese día e que, 

lamentablemente ese Antroido 

intentou ser reprimido durante 

moitos anos, durante  40 anos foi 

difícil ter Antroido na Coruña, 

creo que un mal entendemento de 

que hai festas onde o establecido é 

curiosamente obxecto, do mesmo 

xeito que a min no me causa 

ningún prexuízo verme 

caricaturizado un ano tras outro 

no Antroido, nos dous últimos 

Antroidos, polo menos, antes non, 

que non me coñecían, pero nos 

dous últimos e creo que non 

houbo ningún tipo de ofensa pola 

miña parte, evidentemente eu non 

teño ningún purpurado pero aínda 

así creo que en fin, por moi 

púrpura que sexa un, hai certos 

límites e certas actuacións que son 

absolutamente desproporcionadas 

e esta é a razón da moción 

presentada hoxe.  

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar anunciar o noso 

voto a favor da moción. Semella 

que volve a Inquisición, que volve 

a caza de bruxas, a utilización do 

Código Penal e a xustiza para 

perseguir ideas e mesmo parodias 

de Entroido. Parece algo 

absolutamente delirante. Mentres, 

os fascistas de onte e de hoxe 

seguen campando e ofendendo sen 

que, efectivamente, ningún xuíz, 

lúdica, unha festa onde ademais 

certos traxes ou certos disfraces 

son comúns, eu invito a ir ao 

próximo Enterro da Sardiña a 

todos os que aquí estamos e 

poderemos comprobar que tipo de 

disfraces hai ese día e que, 

lamentablemente ese Antroido 

intentou ser reprimido durante 

moitos anos, durante  40 anos foi 

difícil ter Antroido na Coruña, 

creo que un mal entendemento de 

que hai festas onde o establecido 

é curiosamente obxecto, do 

mesmo xeito que a min no me 

causa ningún prexuízo verme 

caricaturizado un ano tras outro 

no Antroido, nos dous últimos 

Antroidos, polo menos, antes non, 

que non me coñecían, pero nos 

dous últimos e creo que non 

houbo ningún tipo de ofensa pola 

miña parte, evidentemente eu non 

teño ningún purpurado pero 

aínda así creo que en fin, por moi 

púrpura que sexa un, hai certos 

límites e certas actuacións que 

son absolutamente 

desproporcionadas e esta é a 

razón da moción presentada hoxe.  

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar anunciar o 

noso voto a favor da moción. 

Semella que volve a Inquisición, 

que volve a caza de bruxas, a 

utilización do Código Penal e a 

xustiza para perseguir ideas e 

mesmo parodias de Entroido. 

Parece algo absolutamente 

delirante. Mentres, os fascistas de 

onte e de hoxe seguen campando 

e ofendendo sen que, 
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ningunha xuíza se dea por aludida 

por esas ofensas e teña o mínimo 

xesto para reaccionar. Eu, desde 

logo, quixera manifestar o meu 

apoio o concelleiro José Manuel 

Sande porque realmente é incrible 

o que está acontecendo e 

efectivamente, como se utiliza o 

Código Penal e a lexislación 

recentemente modificada para 

perseguir unhas ideas e xusto 

para, casualmente, escaparse 

doutras. Parece que se nos 

verifican todas esas, ás veces, 

ideas que se calificaron moitas 

veces como paranoides de que o 

sistema ten todo moi ben atado e 

como desde o fascismo, desde o 

franquismo ata agora, con esa 

transición fraudulenta polo medio, 

hai quen é intocábel, hai quen é 

efectivamente imparodiábel e hai 

quen non pode escribir nin 140 

caracteres, cos que podemos estar 

moi en contra ou o que sexa pero 

que desde logo non dan para 

penas como as que se están 

producindo hoxe en día no Estado 

Español. Parece que quedou todo 

moi ben atado e parece que, ata a 

persecución de ideas quedou ben 

atada nos anos 70 para aquí, senón 

eu, de verdade que non lle 

encontro outra explicación 

minimamente lóxica ao que está a 

acontecer e como “pata” diso, que 

hai 40 anos que supostamente xa 

non existe e foi tamén a Igrexa 

Católica, que tamén quedou como 

algo intocábel, cando menos nas 

súas partes altas da súa estrutura e 

bo, parece que estamos revivindo 

todo iso, parece que estamos 

vivindo un pouco as 

consecuencias do que pensabamos 

efectivamente, ningún xuíz, 

ningunha xuíza se dea por 

aludida por esas ofensas e teña o 

mínimo xesto para reaccionar. 

Eu, desde logo, quixera 

manifestar o meu apoio o 

concelleiro José Manuel Sande 

porque realmente é incrible o que 

está acontecendo e efectivamente, 

como se utiliza o Código Penal e 

a lexislación recentemente 

modificada para perseguir unhas 

ideas e xusto para, casualmente, 

escaparse doutras. Parece que se 

nos verifican todas esas, ás veces, 

ideas que se calificaron moitas 

veces como paranoides de que o 

sistema ten todo moi ben atado e 

como desde o fascismo, desde o 

franquismo ata agora, con esa 

transición fraudulenta polo 

medio, hai quen é intocábel, hai 

quen é efectivamente 

imparodiábel e hai quen non pode 

escribir nin 140 caracteres, cos 

que podemos estar moi en contra 

ou o que sexa pero que desde logo 

non dan para penas como as que 

se están producindo hoxe en día 

no Estado Español. Parece que 

quedou todo moi ben atado e 

parece que, ata a persecución de 

ideas quedou ben atada nos anos 

70 para aquí, senón eu, de 

verdade que non lle encontro 

outra explicación minimamente 

lóxica ao que está a acontecer e 

como “pata” diso, que hai 40 

anos que supostamente xa non 

existe e foi tamén a Igrexa 

Católica, que tamén quedou como 

algo intocábel, cando menos nas 

súas partes altas da súa estrutura 

e bo, parece que estamos 

revivindo todo iso, parece que 
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que podería estar esquecido. Eu, 

de verdade, todo o apoio do 

Bloque Nacionalista Galego ao 

concelleiro e evidentemente 

rexeitar xa non só a denuncia, que 

bo, denunciar pode denunciar 

quen queira, onde queira, pode ir a 

denunciar o que sexa, o que non 

ten lóxica é que se admitan a 

trámite estas cuestións. O final é 

iso o que choca máis. Pola miña 

banda nada máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Bueno. Creo que tenemos todos 

claro lo que dice el artículo 19 de 

la Declaración de los Derechos 

Humanos, el artículo 20 de la 

Constitución, sobre la libertad de 

expresión. Queremos mostrar 

nuestro apoyo al concejal Sande, 

que el día que salió la noticia se lo 

di personalmente, todo el grupo. 

Está claro que bueno, que 

nosotros consideramos que este 

cartel no debía ser juzgado, pero 

bueno, os voy a leer algo que 

escribí yo el 19 de febrero: a mí el 

cartel me parece simpático, me 

parece bonito y no me molesta, yo 

soy apóstata y lucho por una 

sociedad laica pero yo respeto la 

libertad religiosa de cada persona 

en su ámbito personal. A mí no 

me molesta pero habrá gente a la 

que sí que le molesta, por lo que 

lo ven  irrespetuoso con su 

estamos vivindo un pouco as 

consecuencias do que 

pensabamos que podería estar 

esquecido. Eu, de verdade, todo o 

apoio do Bloque Nacionalista 

Galego ao concelleiro e 

evidentemente rexeitar xa non só 

a denuncia, que bo, denunciar 

pode denunciar quen queira, onde 

queira, pode ir a denunciar o que 

sexa, o que non ten lóxica é que se 

admitan a trámite estas cuestións. 

O final é iso o que choca máis. 

Pola miña banda nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Bo. Creo que temos todos claro o 

que di o artigo 19 da Declaración 

dos Dereitos Humanos, o artigo 

20 da Constitución, sobre a 

liberdade de expresión. Queremos 

mostrar o noso apoio ao 

concelleiro Sande, que o día que 

saíu a noticia deillo 

persoalmente, todo o grupo. Está 

claro que bo, que nós 

consideramos que este cartel non 

debía ser xulgado, pero bo, vou 

ler algo que escribín eu o 19 de 

febreiro: a min o cartel paréceme 

simpático, paréceme bonito e non 

me molesta, eu son apóstata e 

loito por unha sociedade laica 

pero eu respecto a liberdade 

relixiosa de cada persoa no seu 

ámbito persoal. A min non me 

molesta pero haberá xente á que 

si que lle molesta, polo que o ven  

irrespetuoso coa súa relixión e 
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religión y desde el respeto del 

laicismo pido que exista una 

educación laica y yo voy a 

respetar a los que creen. Yo creo 

que esto es lo que opinamos el 

Grupo Socialista y está claro que 

podemos pensar que está bien, que 

no va contra nadie pero sí que hay 

gente que pueda sentirse 

incómoda con este cartel porque 

desde las instituciones públicas, 

desde las administraciones, más 

que mirar si es legal o no, o si 

molesta o no molesta, debemos 

mirar si le molesta a parte de la 

ciudadanía para la que se 

gobierna. Debemos velar por el 

cumplimiento de las leyes y 

especialmente por la libertad de 

expresión, pero también debemos 

ser conscientes de que 

gobernamos para una ciudadanía 

que es muy diversa en sus 

pensamientos y en su vida. La 

libertad de expresión es, además, 

un derecho muy complejo ya que 

debe, como dijo el alcalde, 

protegerse tanto el derecho del 

orador como el derecho del que 

escucha. Pero también debemos 

tener cuidado con la defensa de la 

libertad de expresión porque 

sabéis que se suspendió una 

actuación en un teatro de Coruña, 

donde la concejala Rocío Fraga 

anunció una revisión de los 

espectáculos en los recintos 

municipales para que cumplan los 

criterios de igualdad en espacios 

públicos. Hasta aquí todo bien, 

estamos de acuerdo. Lo único que 

ella habla del feminismo, es cierto 

que el feminismo hizo esa batalla 

acompañada de parte de la 

sociedad civil y del colectivo 

desde o respecto do laicismo pido 

que exista unha educación laica e 

eu vou respectar aos que cren. Eu 

creo que isto é o que opinamos o 

Grupo Socialista e está claro que 

podemos pensar que está ben, que 

non vai contra ninguén pero si 

que hai xente que poida sentirse 

incómoda con este cartel porque 

desde as institucións públicas, 

desde as administracións, máis 

que mirar se é legal ou non, ou se 

molesta ou non molesta, debemos 

mirar se lle molesta a parte da 

cidadanía para a que se goberna. 

Debemos velar polo cumprimento 

das leis e especialmente pola 

liberdade de expresión, pero 

tamén debemos ser conscientes de 

que gobernamos para unha 

cidadanía que é moi diversa nos 

seus pensamentos e na súa vida. A 

liberdade de expresión é, 

ademais, un dereito moi complexo 

xa que debe, como dixo o alcalde, 

protexerse tanto o dereito do 

orador como o dereito do que 

escoita. Pero tamén debemos ter 

coidado coa defensa da liberdade 

de expresión porque sabedes que 

se suspendeu unha actuación nun 

teatro de Coruña, onde a 

concelleira Rocío Fraga anunciou 

unha revisión dos espectáculos 

nos recintos municipais para que 

cumpran os criterios de igualdade 

en espazos públicos. Ata aquí 

todo ben, estamos de acordo. O 

único que ela fala do feminismo, é 

certo que o feminismo fixo esa 

batalla acompañada de parte da 

sociedade civil e do colectivo 

LGTB que sempre loitamos contra 

o mesmo inimigo pero aquí, sigo 

explicando e cito textualmente o 
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LGTB que siempre luchamos 

contra el mismo enemigo pero 

aquí, sigo explicando y cito 

textualmente lo que salió en 

prensa: outro dos compromisos 

que como Concello adquirimos en 

relación a isto é que asinamos 

unha carta a semana pasada para 

auditar, digamos, os espectáculos 

que actualmente xestiona o 

Concello nos nosos espazos a 

través do Instituto IMCE como 

son oTeatro Rosalía, o Fórum, o 

Agora e o Coliseo.  

 

A mencionada declaración es un 

convenio del gobierno local con la 

Asociación para a Igualdade 

Xénero na cultura clásica e 

modernas. 

 

A mí que una comisión formada 

por una asociación vaya a auditar 

los espectáculos que se realizan en 

nuestra ciudad, no lo tengo muy 

claro porque para defender la 

libertad de expresión no hace falta 

crear órganos que dicten lo que 

está bien o esté mal. Esos órganos 

van por su propia naturaleza 

contra la libertad de expresión. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Ferreiro. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno. Nosotros desde luego no 

vamos a juzgar ni al señor Sande 

ni a nadie. Faltaría más, ¿no?. 

Sande está llamado a declarar por 

una denuncia presentada por una 

que saíu en prensa: outro dos 

compromisos que como Concello 

adquirimos en relación a isto é 

que asinamos unha carta a 

semana pasada para auditar, 

digamos, os espectáculos que 

actualmente xestiona o Concello 

nos nosos espazos a través do 

Instituto IMCE como son o Teatro 

Rosalía, o Fórum, o Agora e o 

Coliseo.  

 

 

 

 

A mencionada declaración é un 

convenio do goberno local coa 

Asociación para a Igualdade 

Xénero na cultura clásica e 

modernas. 

 

A min que unha comisión formada 

por unha asociación vaia a 

auditar os espectáculos que se 

realizan na nosa cidade, non o 

teño moi claro porque para 

defender a liberdade de expresión 

non fai falta crear órganos que 

diten o que está ben ou estea mal. 

Eses órganos van pola súa propia 

natureza contra a liberdade de 

expresión. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Ferreiro. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bo. Nós desde logo non imos 

xulgar nin ao señor Sande nin a 

ninguén. Faltaría máis, non?. 

Sande está chamado a declarar 

por unha denuncia presentada 
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persona a título particular. El 

Juzgado la admitió a trámite y se 

resolverá, pero sí me gustaría, 

señor Ferreiro que usted hubiese 

sido tan comprensivo y ser tan 

comprensivo y contundente con 

otras denuncias también injustas 

que han utilizado políticamente y 

lo digo en primera persona. Hablo 

en primera persona. Sabe 

perfetamente a qué me refiero y 

que cuando se archiva no dicen ni 

pío, eso sí yo estoy harta de oir en 

los Plenos, hace un rato la señora 

Eugenia Vieito, como no tiene 

nada que defender de su área de 

gestión porque es un desastre, la 

corrupción y venga y ¡buf! y todo 

el día con el mismo rollo. Me 

gustaría que tuviesen la misma 

vara de medir porque ustedes 

atacan pero enseguida se ofenden 

cuando les tocan a ustedes 

directamente. La libertad de 

expresión existe pero no debe 

estar reñida con el respeto 

institucional. Ustedes gobiernan 

para todos. Que el Ayuntamiento 

sea capaz de ofender a más de 

3.000 personas que firmaron en 

contra del famoso cartel y que se 

manifieste públicamente el 

Arzobispado, simplemente se 

retira el cartel y ya está, no 

hubiera pasado nada. Llegar hasta 

aquí, pues será absurdo, será lo 

que ustedes quieran. Nosotros no 

vamos a juzgar a nadie por lo que 

hayan hecho, desde luego. Pero 

esta ciudad lo que está claro es 

que sólo es noticia por la parálisis 

y por temas absurdos, no por nada 

positivo, ni por ser referente de 

nada. Hablan en la moción de 

apoyo a las comparsas: ¿cómo no 

por unha persoa a título 

particular. O Xulgado admitiuna 

a trámite e resolverase, pero si 

me gustaría, señor Ferreiro que 

vostede fose tan comprensivo e 

ser tan comprensivo e 

contundente con outras denuncias 

tamén inxustas que utilizaron 

politicamente e dígoo en primeira 

persoa. Falo en primeira persoa. 

Sabe perfetamente a que me refiro 

e que cando se arquiva non din 

nin pío, iso si eu estou farta de oir 

nos Plenos, fai un intre a señora 

Eugenia Vieito, como non ten 

nada que defender da súa área de 

xestión porque é un desastre, a 

corrupción e veña e buf! e todo o 

día co mesmo rolo. Gustaríame 

que tivesen a mesma vara de 

medir porque vostedes atacan 

pero enseguida oféndense cando 

lles tocan a vostedes 

directamente. A liberdade de 

expresión existe pero non debe 

estar rifada co respecto 

institucional. Vostedes gobernan 

para todos. Que o Concello sexa 

capaz de ofender a máis de 3.000 

persoas que asinaron en contra 

do famoso cartel e que se 

manifeste publicamente o 

Arcebispado, simplemente 

retírase o cartel e xa está, non 

pasaría nada. Chegar ata aquí, 

pois será absurdo, será o que 

vostedes queiran. Nós non imos 

xulgar a ninguén polo que fixesen, 

desde logo. Pero esta cidade o 

que está claro é que só é noticia 

pola parálise e por temas 

absurdos, non por nada positivo, 

nin por ser referente de nada. 

Falan na moción de apoio ás 

comparsas: como non as imos a 
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las vamos a apoyar? Es que, de 

toda la vida, siempre, en los 

cuatro años que gobernamos, las 

comparsas, desde luego, cada uno 

se disfraza de lo que quiere, han 

hecho burla de políticos, sobre 

todo del Partido Popular, porque a 

usted le habrán puesto la cara este 

año pero es que del Partido 

Popular hemos pasado 

absoutamente todos y te ríes y no 

pasa nada y de la Iglesia y de 

monjas y de todo, pero es a título 

particular. No es lo mismo el 

cartel que una comparsa se 

disfrace de Ferreiro que yo dé una 

rueda de prensa haciendo burla de 

un cartel de Ferreiro. Es que no 

tiene absolutamente nada que ver 

una cosa con la otra. Y luego el 

punto 5º piden el apoyo y defensa 

pública de la libertad de expresión 

de los creadores locales en el 

ámbito artístico. Yo le añadiría 

locales y no locales, ¿por qué los 

locales, nada más? Totalmente de 

acuerdo. Lo que me parece 

curioso es que presenten este 

punto cuando se apresuraron a 

cancelar el espectáculo de 

Cremades en el Colón. 

Desconozco el contenido, lo 

desconozco, pero la concejala, que 

estuvo en la rueda de prensa, la 

señora Fraga, usted estuvo en una 

rueda de prensa con la 

vicepresidenta de la Diputación y 

no hablaron ni de libertad de 

expresión ni de derecho de 

difundir pensamientos ni de 

libertad artística, eso sí, me 

preocupan las manifestaciones 

que hizo en la rueda de prensa 

porque anunció por primera vez 

en la historia de la democracia que 

apoiar? É que, de toda a vida, 

sempre, nos catro anos que 

gobernamos, as comparsas, desde 

logo, cada un se disfraza do que 

quere, fixeron burla de políticos, 

sobre todo do Partido Popular, 

porque a vostede poñeranlle a 

cara este ano pero é que do 

Partido Popular pasamos 

absoutamente todos e rische e non 

pasa nada e da Igrexa e de 

monxas e de todo, pero é a título 

particular. Non é o mesmo o 

cartel que unha comparsa se 

disfrace de Ferreiro que eu dea 

unha rolda de prensa facendo 

burla dun cartel de Ferreiro. É 

que non ten absolutamente nada 

que ver unha cousa coa outra. E 

logo o punto 5º piden o apoio e 

defensa pública da liberdade de 

expresión dos creadores locais no 

ámbito artístico. Eu engadiríalle 

locais e non locais, por que os 

locais, nada máis? Totalmente de 

acordo. O que me parece curioso 

é que presenten este punto cando 

se apresuraron a cancelar o 

espectáculo de Cremades no 

Colón. Descoñezo o contido, 

descoñézoo, pero a concelleira, 

que estivo na rolda de prensa, a 

señora Fraga, vostede estivo 

nunha rolda de prensa coa 

vicepresidenta da Deputación e 

non falaron nin de liberdade de 

expresión nin de dereito de 

difundir pensamentos nin de 

liberdade artística, iso si, 

preocúpanme as manifestacións 

que fixo na rolda de prensa 

porque anunciou por primeira vez 

na historia da democracia que 

chegou a censura previa  a este 

Concello. Manifestou que as 
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ha llegado la censura previa  a 

este Ayuntamiento. Manifestó que 

las administraciones públicas 

tienen que tener claro qué 

espectáculos se pueden programar 

y cuáles no. Eso lo dijo usted. 

Sinceramente esto es 

contradictorio con su moción 

porque aplicar la censura previa y 

prohibir o poner límites no es 

precisamente lo que pide la 

concejala que pretendía cargarse 

la carrera de la mujer en la que 

participan miles de mujeres en la 

lucha contra el cáncer porque las 

camisetas son rosas o censura 

Inditex o llama mujeres florero a 

las meigas. Pues ya vemos a quién 

va a cancelar pero animan en 

redes sociales a los movimientos 

okupa. Hablan de libertad de 

expresión y van a aplicar la 

censura. Señor Xiao Varela, tachó 

de miseria mental las Casas 

Regionales o la Tuna de 

Veteranos. Después pidió 

disculpas. En este país hay 

libertad de expresión, ¿o no lo fue 

con el tweet de Fernan Vello, por 

ejemplo? “Estraño pobo o noso. 

Escravos que votan ao amo, ao 

cacique, ao que manda, aos de 

sempre. Pobo alienado e 

ignorante. Triste” Eso lo dijo y no 

pasó nada o Pablo Iglesias sobre 

Mariló Montero “la azotaría hasta 

que sangrase”. Fíjese, eso es 

machista. Yo creo que eso sí es 

machista y no dijeron ni pío, o 

Carmen Santos llamando asesinos 

a los del PP. Yo creo que tienen 

una doble vara de medir y me 

gustaría que pensasen un poquito. 

Y voy a dejar, ya que usted hizo 

alusión a esos tweets que hablan 

administracións públicas teñen 

que ter claro que espectáculos 

pódense programar e cales non. 

Iso díxoo vostede. Sinceramente 

isto é contraditorio coa súa 

moción porque aplicar a censura 

previa e prohibir ou poñer límites 

non é precisamente o que pide a 

concelleira que pretendía 

cargarse a carreira da muller na 

que participan miles de mulleres 

na loita contra o cancro porque 

as camisetas son rosas ou censura 

Inditex ou chama mulleres 

floreiro ás meigas. Pois xa vemos 

a quen vai cancelar pero animan 

en redes sociais aos movementos 

okupa. Falan de liberdade de 

expresión e van aplicar a censura. 

Señor Xiao Varela, tachou de 

miseria mental as Casas 

Rexionais ou a Tuna de 

Veteranos. Despois pediu 

desculpas. Neste país hai 

liberdade de expresión, ou non o 

foi co tweet de Fernan Vello, por 

exemplo? “Estraño pobo o noso. 

Escravos que votan ao amo, ao 

cacique, ao que manda, aos de 

sempre. Pobo alienado e 

ignorante. Triste” Iso díxoo e non 

pasou nada ou Pablo Iglesias 

sobre Mariló Montero 

“azoutaríaa ata que sangrase”. 

Fíxese, iso é machista. Eu creo 

que iso si é machista e non 

dixeron nin pío, ou Carmen 

Santos chamando asasinos aos do 

PP. Eu creo que teñen unha dobre 

vara de medir e gustaríame que 

pensasen un pouquiño. E vou 

deixar, xa que vostede fixo 

alusión a eses tweets que falan de 

mortes, no aire, unha pregunta… 
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de muertes, en el aire, una 

pregunta… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

¿Les parece libertad de expresión 

desearle la muerte a un niño de 

ocho años enfermo de cáncer, que 

tristemente falleció este fin de 

semana porque quería ser torero? 

 

 

¿Eso es libertad de expresión? 

Pues eso es lo que pasa en este 

país. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego.  A 

diferenza é que ningún deles está 

chamado a declarar en ningún 

lugar. 

 

Procedemos á votación da 

moción. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la 

presidencia se somete a votación 

la moción presentada por Marea 

Atlántica de apoio á liberdade de 

expresión e en defensa do 

carácter lúdico e irreverente do 

Entroido coruñés, produciéndose 

el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Parécelles liberdade de expresión 

desexarlle a morte a un neno de 

oito anos enfermo de cancro, que 

tristemente faleceu esta fin de 

semana porque quería ser 

toureiro? 

 

Iso é liberdade de expresión? 

Pois iso é o que pasa neste país. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego.  A 

diferenza é que ningún deles está 

chamado a declarar en ningún 

lugar. 

 

Procedemos á votación da 

moción. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

 

 

Seguidamente por parte da 

presidencia sométese a votación a 

moción presentada por Marea 

Atlántica de apoio á liberdade de 

expresión e en defensa do 

carácter lúdico e irreverente do 

Entroido coruñés, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

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

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Popular (10 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor el Bloque 

Nacionalista Gallego-Asembleas 

Abiertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

66.-Moción presentada por 

Marea Atlántica de apoio á 

liberdade de expresión e en 

defensa do carácter lúdico e 

irreverente do Entroido 

coruñés. 

 

Acuerdo 

 

Primero.-El Pleno municipal de A 

Coruña insta a solicitar al 

Gobierno central y a las 

autoridades competentes a 

reformar la legislación vigente, así 

como retirar y modificar las 

normas legislativas que atentan 

contra la libertad de expresión y 

de reunión pacífica. 

 

Segundo.-El Pleno municipal de 

A Coruña manifiesta su apoyo 

público y solidaridad con todas 

aquellas personas o entidades que 

estén siendo cuestionadas en su 

derecho a la libertad de expresión 

y de reunión pacífica. 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Popular (10 abstencións). 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor o Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto).  

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

66.-Moción presentada por 

Marea Atlántica de apoio á 

liberdade de expresión e en 

defensa do carácter lúdico e 

irreverente do Entroido coruñés. 

 

 

Acordo 

 

Primeiro.-O Pleno municipal da 

Coruña insta a solicitar ao 

Goberno central e ás autoridades 

competentes a reformar a 

lexislación vixente, así como 

retirar e modificar as normas 

lexislativas que atentan contra a 

liberdade de expresión e de 

reunión pacífica. 

 

Segundo.-O Pleno municipal da 

Coruña manifesta o seu apoio 

público e solidariedade con todas 

aquelas persoas ou entidades que 

estean a ser cuestionadas no seu 

dereito á liberdade de expresión e 

de reunión pacífica. 
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Tercero.-El Pleno municipal 

manifiesta, asimismo, su apoyo 

público y solidaridad al concejal 

de Culturas, Deporte y 

Conocimiento, José Manuel 

Sande, ante la investigación de la 

que es objeto a causa de la 

promoción por parte de su área de 

Gobierno de un cartel de Carnaval 

que muestra a un hombre ataviado 

con un disfraz propio de las 

características satíricas que 

siempre tuvo esta fiesta en A 

Coruña. 

 

Cuarto.-El Pleno municipal insta 

al Ayuntamiento a manifestar de 

forma pública su apoyo y respeto 

por las entidades, asociaciones y 

comparsas que durante décadas 

hicieron posible la fiesta del 

Carnaval de A Coruña. 

 

Quinto.-El Pleno municipal y los 

grupos que lo integran muestran 

su apoyo y se comprometen a la 

defensa pública de la libertad de 

expresión de los y de las creadoras 

locales en el ámbito artístico. 

 

3º.-Preguntas Orales 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Primera.-Pregunta oral sobre a 

situación das traballadoras de 

Servizos Sociais. 

 

 

 

 

Terceiro.-O Pleno municipal 

manifesta, así mesmo, o seu apoio 

público e solidariedade ao 

concelleiro de Culturas, Deporte 

e Coñecemento, José Manuel 

Sande, ante a investigación da 

que é obxecto a causa da 

promoción por parte da súa área 

de Goberno dun cartel de 

Entroido que amosa a un home 

ataviado cun disfraz propio das 

características satíricas que 

sempre tivo esta festa na Coruña. 

 

 

Cuarto.-O Pleno municipal insta 

ao Concello a manifestar de 

forma pública o seu apoio e 

respecto polas entidades, 

asociacións e comparsas que 

durante décadas fixeron posible a 

festa do Entroido da Coruña. 

 

Quinto.-O Pleno municipal e os 

grupos que o integran amosan o 

seu apoio e se comprometen á 

defensa pública da liberdade de 

expresión dos e das creadoras 

locais no ámbito artístico. 

 

3º.-Preguntas Orais 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primera.-Pregunta oral sobre a 

situación das traballadoras de 

Servizos Sociais. 
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Señora Veira González 

 

Como vai afrontar o goberno local 

a situación que sofren as 

traballadoras dos Servizos 

Sociais? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Este goberno é coñecedor porque 

sempre nos preocupamos por ter 

en conta as preoupacións e as 

achegas do propio persoal 

funcionario da área da situación 

de malestar das traballadoras 

sociais e o imos afrontar como 

non pode ser doutro xeito, 

atendendo e resolvendo as súas 

demandas, que, por outra banda, 

dende este goberno tamén 

compartimos e xa tivemos a ben 

comezar a reverter dende que 

chegamos aquí. 

 

Señora Veira González 

 

Pois o certo é que xa saiu no 

Pleno esta cuestión por parte do 

Partido Socialista cando falamos 

da cuestión do servizo de axuda a 

domicilio. Certo é que, reflectiuse 

en prensa efectivamente, o 

malestar das traballadoras e dos 

traballadores dos Servizos Sociais, 

especialmente, das traballadoras 

sociais e o certo é que non é un 

malestar puntual que só responda 

á situación laboral que están a 

vivir desde o servizo. O certo é 

que o malestar vén dado porque 

non existe un modelo de xestión 

dos Servizos Sociais na Coruña. 

Para empezar pola cuestión da 

descentralización, que temos 

traído xa a Pleno non nunha 

Señora Veira González 

 

Como vai afrontar o goberno 

local a situación que sofren as 

traballadoras dos Servizos 

Sociais? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Este goberno é coñecedor porque 

sempre nos preocupamos por ter 

en conta as preoupacións e as 

achegas do propio persoal 

funcionario da área da situación 

de malestar das traballadoras 

sociais e o imos afrontar como 

non pode ser doutro xeito, 

atendendo e resolvendo as súas 

demandas, que, por outra banda, 

dende este goberno tamén 

compartimos e xa tivemos a ben 

comezar a reverter dende que 

chegamos aquí. 

 

Señora Veira González 

 

Pois o certo é que xa saiu no 

Pleno esta cuestión por parte do 

Partido Socialista cando falamos 

da cuestión do servizo de axuda a 

domicilio. Certo é que, reflectiuse 

en prensa efectivamente, o 

malestar das traballadoras e dos 

traballadores dos Servizos 

Sociais, especialmente, das 

traballadoras sociais e o certo é 

que non é un malestar puntual 

que só responda á situación 

laboral que están a vivir desde o 

servizo. O certo é que o malestar 

vén dado porque non existe un 

modelo de xestión dos Servizos 

Sociais na Coruña. Para empezar 

pola cuestión da 

descentralización, que temos 
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ocasión senón en varias. Como 

seguen recentralizados os 

Servizos Sociais na Coruña. Xa 

temos traído un rogo oral, xa 

temos preguntado. O certo é que o 

Partido Popular no seu momento, 

a través do goberno do señor 

Negreira desfixo o que había na 

nosa cidade, eses Servizos Sociais 

descentralizados nos centros 

cívicos, centralizounos en tres 

puntos da cidade: no Agora, en 

Catro Camiños, etc e vostedes 

seguen co mesmo sistema, segue 

recentralizado, os Servizos Sociais 

non volveron aos barrios, non 

volveron aos centros cívicos. 

Seguen centralizados os puntos de 

atención ao cidadán, afastando á 

cidadanía dos servizos e 

mermando, evidentemente, a 

calidade da intervención. Segue 

nesa liña prestándose o servizo, 

polo tanto, persoal de referencia 

perdeuse, como xa temos 

manifestado en reiteradas 

ocasións. Ten que haber un 

persoal de referencia da rede 

pública que debe ser un 

traballador ou traballadora social, 

en ningún caso as súas axendas 

poden ser derivadas a outros 

profesionais, cousa, bo, que está 

acontecendo en ocasións. O certo 

é que hoxe en día nos Servizos 

Sociais hai unha falta de 

comunicación e de coordinación, 

de comunicación interna con 

distintos programas que se están a 

levar a cabo desde o ámbito 

municipal. Nós xa temos tamén, 

reclamado un Plan de Inclusión 

Social que efectivamente lle dea 

coherencia e coordinación a todas 

esas ferramentas e eses programas 

traído xa a Pleno non nunha 

ocasión senón en varias. Como 

seguen recentralizados os 

Servizos Sociais na Coruña. Xa 

temos traído un rogo oral, xa 

temos preguntado. O certo é que 

o Partido Popular no seu 

momento, a través do goberno do 

señor Negreira desfixo o que 

había na nosa cidade, eses 

Servizos Sociais descentralizados 

nos centros cívicos, 

centralizounos en tres puntos da 

cidade: no Agora, en Catro 

Camiños, etc e vostedes seguen co 

mesmo sistema, segue 

recentralizado, os Servizos 

Sociais non volveron aos barrios, 

non volveron aos centros cívicos. 

Seguen centralizados os puntos de 

atención ao cidadán, afastando á 

cidadanía dos servizos e 

mermando, evidentemente, a 

calidade da intervención. Segue 

nesa liña prestándose o servizo, 

polo tanto, persoal de referencia 

perdeuse, como xa temos 

manifestado en reiteradas 

ocasións. Ten que haber un 

persoal de referencia da rede 

pública que debe ser un 

traballador ou traballadora 

social, en ningún caso as súas 

axendas poden ser derivadas a 

outros profesionais, cousa, bo, 

que está acontecendo en ocasións. 

O certo é que hoxe en día nos 

Servizos Sociais hai unha falta de 

comunicación e de coordinación, 

de comunicación interna con 

distintos programas que se están 

a levar a cabo desde o ámbito 

municipal. Nós xa temos tamén, 

reclamado un Plan de Inclusión 

Social que efectivamente lle dea 
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e o certo é que non existe aínda, a 

día de hoxe e sería moi 

importante, tamén, para a calidade 

do servizo pero tamén para que as 

traballadoras puideran ofrecer o 

seu servizo de xeito adecuado. O 

certo é que todas esas deficiencias 

na xestión no modelo, que non 

existe, ao final acaban 

repercutindo en que, neste 

momento existen nove 

traballadoras sociais de baixa 

médica, que renunciaron dúas 

direccións, ás que non se deu 

cobertura, etc. O que se responde 

en prensa é que non se pode 

contratar. O certo é que nós 

acabamos de ter acceso a 

resolucións… 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

…que viñeron a este Pleno e o 

certo é que se está contratando 

agora mesmo xente, o que pasa é 

que non, desde o noso punto de 

vista e consultados tamén aos 

profesionais do sector o que nos 

din é que realmente, derivado da 

falta de modelo de xestión non se 

está podendo prestar o servizo 

adecuadamente e as persoas, as 

traballadoras sociais que o viven 

en primeira persoa non están en 

condicións para traballar. Nada 

máis. 

 

 

coherencia e coordinación a 

todas esas ferramentas e eses 

programas e o certo é que non 

existe aínda, a día de hoxe e sería 

moi importante, tamén, para a 

calidade do servizo pero tamén 

para que as traballadoras 

puideran ofrecer o seu servizo de 

xeito adecuado. O certo é que 

todas esas deficiencias na xestión 

no modelo, que non existe, ao 

final acaban repercutindo en que, 

neste momento existen nove 

traballadoras sociais de baixa 

médica, que renunciaron dúas 

direccións, ás que non se deu 

cobertura, etc. O que se responde 

en prensa é que non se pode 

contratar. O certo é que nós 

acabamos de ter acceso a 

resolucións… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, 

por favor. 

 

Señora Veira González 

 

…que viñeron a este Pleno e o 

certo é que se está contratando 

agora mesmo xente, o que pasa é 

que non, desde o noso punto de 

vista e consultados tamén aos 

profesionais do sector o que nos 

din é que realmente, derivado da 

falta de modelo de xestión non se 

está podendo prestar o servizo 

adecuadamente e as persoas, as 

traballadoras sociais que o viven 

en primeira persoa non están en 

condicións para traballar. Nada 

máis. 
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Señora Cameán Calvete 

 

Non deixa de resultar 

sorprendente que en base a unha 

carta, unha carta que esta 

concelleira en ningún momento 

recibiu no seu despacho, por 

certo, non teño ningunha queixa 

de ningunha traballadora social, 

do mesmo xeito que, non… 

 

Presidencia 

 

Señora Veira, por favor. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Non teño ningunha carta por 

escrito. Iso é así. De todas formas 

é o que dicía, que resulta 

sorprendente que aquí toda a 

oposición en bloque dea por 

verídicas unhas afirmacións, que 

supoño que terán probas para 

pensar que esas acreditacións son 

así e que iso é completamente 

real. Xa lles indico. Si que é certo 

que son coñecedora de que existe 

ese malestar, que provén, única e 

exclusivamente dunha decisión 

que tomou no seu momento o 

señor Miguel Lorenzo, que foi 

centralizar o Servizo de 

Información e Valoración. Ríase 

canto queira, señor Lorenzo pero 

ás traballadoras sociais lles podo 

asegurar que non lles vai facer nin 

pizca de graza e a min, por certo, 

tampouco. Esta decisión tomouna 

vostede, mire, señor Lorenzo, de 

xeito completamente unilateral. 

Sen ter en conta en ningún 

momento ás propias traballadoras 

sociais. E máis, cando vostede se 

sentou coas propias traballadoras 

Señora Cameán Calvete 

 

Non deixa de resultar 

sorprendente que en base a unha 

carta, unha carta que esta 

concelleira en ningún momento 

recibiu no seu despacho, por 

certo, non teño ningunha queixa 

de ningunha traballadora social, 

do mesmo xeito que, non… 

 

Presidencia 

 

Señora Veira, por favor. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Non teño ningunha carta por 

escrito. Iso é así. De todas formas 

é o que dicía, que resulta 

sorprendente que aquí toda a 

oposición en bloque dea por 

verídicas unhas afirmacións, que 

supoño que terán probas para 

pensar que esas acreditacións son 

así e que iso é completamente 

real. Xa lles indico. Si que é certo 

que son coñecedora de que existe 

ese malestar, que provén, única e 

exclusivamente dunha decisión 

que tomou no seu momento o 

señor Miguel Lorenzo, que foi 

centralizar o Servizo de 

Información e Valoración. Ríase 

canto queira, señor Lorenzo pero 

ás traballadoras sociais lles podo 

asegurar que non lles vai facer 

nin pizca de graza e a min, por 

certo, tampouco. Esta decisión 

tomouna vostede, mire, señor 

Lorenzo, de xeito completamente 

unilateral. Sen ter en conta en 

ningún momento ás propias 

traballadoras sociais. E máis, 

cando vostede sentou coas 
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sociais, sentouse para pedirlles 

máis entrevistas ao día, máis 

traballo pola tarde e sabe, tamén 

para que, señor Lorenzo? Para que 

cada vez que chegaban ao seu 

despacho solicitudes de 

conciliación, vostede, día si, día 

tamén, denegaba ás traballadoras 

sociais un dereito como é a 

conciliación. Ríase disto tamén. 

Imos seguir. É certo que cando 

cheguei á concellería tiven a ben, 

como non pode ser doutra 

maneira, e disto tamén imos facer 

gala, recibir ás traballadoras 

sociais e me comprometín con 

elas a devolver a dignidade ao seu 

traballo, por elas e tamén polas 

persoas que precisan, dende logo, 

das propias traballadoras sociais, 

que son o seu referente. Pero non 

quero estenderme demasiado 

porque vou afondar nas cousas 

que fixemos no seu momento para 

solucionar esta situación: 

 

 

 

Primeiro: reducíuselles a xornada, 

porque cando chegamos a 

Servizos Sociais fomos 

conscientes de que vostedes dende 

o Partido Popular o que estaban 

facendo era afogar literalmente ás 

traballadoras sociais e impedirlles 

realizar dun xeito correcto o seu 

traballo.  

 

O plus de transporte, algo tan 

simple que levaban tempo 

reclamando, foilles concedido 

tamén ás propias traballadoras 

sociais.  

 

E podemos seguir falando tamén 

propias traballadoras sociais, 

sentou para pedirlles máis 

entrevistas ao día, máis traballo 

pola tarde e sabe, tamén para 

que, señor Lorenzo? Para que 

cada vez que chegaban ao seu 

despacho solicitudes de 

conciliación, vostede, día si, día 

tamén, denegaba ás traballadoras 

sociais un dereito como é a 

conciliación. Ríase disto tamén. 

Imos seguir. É certo que cando 

cheguei á concellería tiven a ben, 

como non pode ser doutra 

maneira, e disto tamén imos facer 

gala, recibir ás traballadoras 

sociais e me comprometín con 

elas a devolver a dignidade ao 

seu traballo, por elas e tamén 

polas persoas que precisan, dende 

logo, das propias traballadoras 

sociais, que son o seu referente. 

Pero non quero estenderme 

demasiado porque vou afondar 

nas cousas que fixemos no seu 

momento para solucionar esta 

situación: 

 

Primeiro: reducíuselles a 

xornada, porque cando chegamos 

a Servizos Sociais fomos 

conscientes de que vostedes dende 

o Partido Popular o que estaban 

facendo era afogar literalmente 

ás traballadoras sociais e 

impedirlles realizar dun xeito 

correcto o seu traballo.  

 

O plus de transporte, algo tan 

simple que levaban tempo 

reclamando, foilles concedido 

tamén ás propias traballadoras 

sociais.  

 

E podemos seguir falando tamén 
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doutros programas que se puxeron 

en marcha e para os cales se 

contou coa propia opinión das 

traballadoras sociais. Mire, dende 

logo está claro que desmantelar os 

Servizos Sociais foi moi fácil, só 

tivo que chegar o señor Miguel 

Lorenzo e dicir: centralizo. Por 

que? Por palabras, literais, que 

dixo vostede, por aforro público. 

Nós non o compartimos. Nós imos 

remediar esta situación. 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Temos límites. Xa remato. 

Comprometímonos a que neste 

ano íamos levar a cabo a 

descentralización e así será. 

Moitas grazas. 

 

Segunda.-Pregunta oral 

respecto da reforma do 

Regulamento de Participación 

 

Señora Veira González 

 

Para cando ten pensado este 

goberno municipal comezar coa 

reforma do Regulamento de 

Participación Cidadá? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Tal e como comentei na pasada 

Comisión de Partipación, 

convocarei unha vez máis a 

Comisión especial de 

modificación dos regulamentos 

nas vindeiras semanas e levarei 

doutros programas que se 

puxeron en marcha e para os 

cales se contou coa propia 

opinión das traballadoras sociais. 

Mire, dende logo está claro que 

desmantelar os Servizos Sociais 

foi moi fácil, só tivo que chegar o 

señor Miguel Lorenzo e dicir: 

centralizo. Por que? Por 

palabras, literais, que dixo 

vostede, por aforro público. Nós 

non o compartimos. Nós imos 

remediar esta situación. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Temos límites. Xa remato. 

Comprometímonos a que neste 

ano íamos levar a cabo a 

descentralización e así será. 

Moitas grazas. 

 

Segunda.-Pregunta oral respecto 

da reforma do Regulamento de 

Participación 

 

Señora Veira González 

 

Para cando ten pensado este 

goberno municipal comezar coa 

reforma do Regulamento de 

Participación Cidadá? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Tal e como comentei na pasada 

Comisión de Partipación, 

convocarei unha vez máis a 

Comisión especial de 

modificación dos regulamentos 

nas vindeiras semanas e levarei 
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entre outros asuntos o recente 

Informe presentado de 

reorganización da cidade en 

distritos. 

 

Señora Veira González 

 

Efectivamente hai dúas semanas 

deuse conta do Informe final da 

configuración en distritos da 

cidade da Coruña, a través do cal 

vemos como o goberno municipal 

parece que xa ten tomada unha 

decisión, independentemente do 

que dentro da Corporación 

falemos sobre a reforma do 

Regulamento de Participación 

Cidadá. Realmente a creación 

sobre o plano das divisións da 

cidade en forma de distritos, que 

formulan vostedes son 

simplemente iso, divisións sobre 

un mapa da Coruña no que non se 

afrontan ni atribucións, nin 

funcións nin competencias 

concretas, cuxo debate si se daría 

e si se produciría cunha reforma 

do Regulamento Orgánico de 

Participación, do que xa teño 

falado neste Pleno, pero convén 

lembrar que é un regulamento do 

ano dous mil seis, un regulamento 

que realmente non é un 

regulamento democrático, no que 

hai membros que están designados 

directamente polo alcalde, no que 

hai organismos nos que están 

excluídos, directamente, 

determinados sectores deste 

Concello, porque non se quería á 

súa participación e un 

regulamento que se sacou “da 

manga” no seu momento o señor 

Francisco Vázquez pero que 

nunca chegou ter ningunha 

entre outros asuntos o recente 

Informe presentado de 

reorganización da cidade en 

distritos. 

 

Señora Veira González 

 

Efectivamente hai dúas semanas 

deuse conta do Informe final da 

configuración en distritos da 

cidade da Coruña, a través do cal 

vemos como o goberno municipal 

parece que xa ten tomada unha 

decisión, independentemente do 

que dentro da Corporación 

falemos sobre a reforma do 

Regulamento de Participación 

Cidadá. Realmente a creación 

sobre o plano das divisións da 

cidade en forma de distritos, que 

formulan vostedes son 

simplemente iso, divisións sobre 

un mapa da Coruña no que non se 

afrontan ni atribucións, nin 

funcións nin competencias 

concretas, cuxo debate si se daría 

e si se produciría cunha reforma 

do Regulamento Orgánico de 

Participación, do que xa teño 

falado neste Pleno, pero convén 

lembrar que é un regulamento do 

ano dous mil seis, un regulamento 

que realmente non é un 

regulamento democrático, no que 

hai membros que están 

designados directamente polo 

alcalde, no que hai organismos 

nos que están excluídos, 

directamente, determinados 

sectores deste Concello, porque 

non se quería á súa participación 

e un regulamento que se sacou 

“da manga” no seu momento o 

señor Francisco Vázquez pero 

que nunca chegou ter ningunha 
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aplicación e que mesmo, 

efectivamente, distribuía a cidade 

en dous distritos: Oza - Pescadería 

e punto, se acabou porque non 

había intención de que funcionase. 

Pero certo é que vostedes chegan 

e poñen en marcha un proceso 

participativo onde a xente, ao que 

se dedica é a debuxar nun mapa 

pero non a falar realmente da 

representación, das estruturas, da 

dotación ou da capacidade de 

decisión que poden ter eses 

distritos. A participación non é 

trazar nun mapa a división 

territorial do Concello ou se un 

barrio pertence a un distrito ou a 

outro, xa o temos dito moitas 

veces e a verdade é que 

esperabamos do informe algo 

máis que simplemente a 

plasmación gráfica do que teñen 

comentado os cidadáns nos seus 

test, por dicilo dalgunha maneira. 

Ao final é unha traslación parcial, 

que deciden vostedes, ao final, 

unilateralmente. Os distritos só 

teñen encaixe se realmente hai 

unha fonda reforma do actual 

regulamento e se se dotan dunha 

estrutura integral, incluídas 

partidas orzamentarias para o seu 

traballo e a verdade é que o que só 

vemos é unha posta en escena moi 

bonita, publicitaria, con tintes moi 

publicitarios pero que ao final non 

resolve os problemas dos barrios e 

parece que non vai server para 

resolver os problemas dos barrios 

e mesmo a propia concelleira 

nunha tertulia radiofónica 

recoñecía que apenas ían ter 

funcións. Quixera saber, entón, se 

imos poder reformar o 

Regulamento de Participación 

aplicación e que mesmo, 

efectivamente, distribuía a cidade 

en dous distritos: Oza - 

Pescadería e punto, se acabou 

porque non había intención de 

que funcionase. Pero certo é que 

vostedes chegan e poñen en 

marcha un proceso participativo 

onde a xente, ao que se dedica é a 

debuxar nun mapa pero non a 

falar realmente da 

representación, das estruturas, da 

dotación ou da capacidade de 

decisión que poden ter eses 

distritos. A participación non é 

trazar nun mapa a división 

territorial do Concello ou se un 

barrio pertence a un distrito ou a 

outro, xa o temos dito moitas 

veces e a verdade é que 

esperabamos do informe algo 

máis que simplemente a 

plasmación gráfica do que teñen 

comentado os cidadáns nos seus 

test, por dicilo dalgunha maneira. 

Ao final é unha traslación parcial, 

que deciden vostedes, ao final, 

unilateralmente. Os distritos só 

teñen encaixe se realmente hai 

unha fonda reforma do actual 

regulamento e se se dotan dunha 

estrutura integral, incluídas 

partidas orzamentarias para o seu 

traballo e a verdade é que o que 

só vemos é unha posta en escena 

moi bonita, publicitaria, con 

tintes moi publicitarios pero que 

ao final non resolve os problemas 

dos barrios e parece que non vai 

server para resolver os problemas 

dos barrios e mesmo a propia 

concelleira nunha tertulia 

radiofónica recoñecía que apenas 

ían ter funcións. Quixera saber, 

entón, se imos poder reformar o 
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Cidadá dunha vez por todas, se 

imos poder debater na Comisión 

sobre regulamento… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

…ou se definitivamente a teñen 

aparcada e simplemente só se van 

limitar á cuestións parciais, como 

parece. Nada máis. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Respecto ao informe se lembra o 

primeiro informe onde se daba 

conta de toda a metodoloxía 

utilizada no proceso participado e 

que derivou nunha primeira fase 

nese mapa de barrios, que era 

unha condición sine qua non para 

esta proposta de reorganizar a 

cidade en distritos, se falaba non 

só, digamos da relación entre os 

barrios e de toda esa información 

volcada polas máis de mil persoas 

que participaron pero tamén se 

falaba da funcionalidade dos 

distritos e como a cidadanía e a 

veciñanza entendía o sentido que 

podían ter uns distritos nunha 

cidade como A Coruña, que como 

dicías, o regulamento, digamos, 

actual foi un mero trámite para 

cubrir o expediente pero nunca se 

puxo en práctica e foi o goberno 

da Marea Atlántica o que, a pesar 

de non estar de acordo con ese 

regulamento e a pesar de, 

obviamente, querer modifícalo e 

Regulamento de Participación 

Cidadá dunha vez por todas, se 

imos poder debater na Comisión 

sobre regulamento… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, 

por favor. 

 

Señora Veira González 

 

…ou se definitivamente a teñen 

aparcada e simplemente só se van 

limitar á cuestións parciais, como 

parece. Nada máis. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Respecto ao informe se lembra o 

primeiro informe onde se daba 

conta de toda a metodoloxía 

utilizada no proceso participado e 

que derivou nunha primeira fase 

nese mapa de barrios, que era 

unha condición sine qua non para 

esta proposta de reorganizar a 

cidade en distritos, se falaba non 

só, digamos da relación entre os 

barrios e de toda esa información 

volcada polas máis de mil persoas 

que participaron pero tamén se 

falaba da funcionalidade dos 

distritos e como a cidadanía e a 

veciñanza entendía o sentido que 

podían ter uns distritos nunha 

cidade como A Coruña, que como 

dicías, o regulamento, digamos, 

actual foi un mero trámite para 

cubrir o expediente pero nunca se 

puxo en práctica e foi o goberno 

da Marea Atlántica o que, a pesar 

de non estar de acordo con ese 

regulamento e a pesar de, 

obviamente, querer modifícalo e 
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niso estamos a traballar, o 

puxemos en marcha, por exemplo 

co Escano Cidadán ou o puxemos 

en marcha para levar a cabo os 

orzamentos participativos.  

 

A las nueve horas y veinte 

minutos sale del Salón de 

Sesiones la señora Padín 

Fernández. 

 

En todo caso e para dar resposta á 

pregunta e para corrixir algunhas 

das cuestións que acababa de 

mecionar que non son certas, os 

distritos, por suposto que son 

útiles e xa son útiles dende xa, 

porque nós os plantexamos non só 

como eses órganos 

descentralizadores de 

desconcentración administrativa, 

que, desgrazadamente neste 

momento e pola situación de 

marco lexislativo que vostede ben 

coñece coa Lei Montoro, dificulta 

facer unha implantación, digamos, 

a curto prazo desa 

descentralización, a cal, 

obviamente nós queremos facer 

realidade pero somos realistas e 

somos conscientes de que iso ten 

que facerse nun medio – longo 

prazo pero dende xa os distritos 

son útiles como garantes dos 

dereitos básicos, como 

ferramentas redistributivas e sobre 

todo como ferramentas de deseño 

de políticas públicas 

redistributivas.  

 

En todo caso e é importante 

lembralo, na última Comisión de 

Modificación do Regulamento, o 

goberno municipal presentou unha 

folla de ruta para a modificación 

niso estamos a traballar, o 

puxemos en marcha, por exemplo 

co Escano Cidadán ou o puxemos 

en marcha para levar a cabo os 

orzamentos participativos.  

 

Ás nove horas e vinte minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Padín Fernández. 

 

 

En todo caso e para dar resposta 

á pregunta e para corrixir 

algunhas das cuestións que 

acababa de mecionar que non son 

certas, os distritos, por suposto 

que son útiles e xa son útiles 

dende xa, porque nós os 

plantexamos non só como eses 

órganos descentralizadores de 

desconcentración administrativa, 

que, desgrazadamente neste 

momento e pola situación de 

marco lexislativo que vostede ben 

coñece coa Lei Montoro, dificulta 

facer unha implantación, 

digamos, a curto prazo desa 

descentralización, a cal, 

obviamente nós queremos facer 

realidade pero somos realistas e 

somos conscientes de que iso ten 

que facerse nun medio – longo 

prazo pero dende xa os distritos 

son útiles como garantes dos 

dereitos básicos, como 

ferramentas redistributivas e 

sobre todo como ferramentas de 

deseño de políticas públicas 

redistributivas.  

 

En todo caso e é importante 

lembralo, na última Comisión de 

Modificación do Regulamento, o 

goberno municipal presentou 

unha folla de ruta para a 
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participada deste Regulamento de 

Participación e seguimos 

agardando meses despois a que, 

canto menos a metade dos grupos 

desta cámara presenten as súas 

propostas, os seus comentarios. O 

mesmo nos sucede cos informes 

dos distritos. Entón, eu 

agradecería, de verdade, que 

ademais de facer preguntas no 

Pleno nos facilitarades as súas 

apreciacións aos documentos que 

o goberno vai realizando. Moitas 

grazas. 

 

Tercera.-Pregunta oral sobre a 

inclusión de cláusulas sociais 

nos contratos 

 

Señora Veira González 

 

Como avalía o Goberno local a 

aplicación real das cláusulas 

sociais nos contratos coas 

empresas? 

 

Señora Vieito Banco 
 

Consideramos que grazas ás 

actuacións deste goberno, e máis á 

implantación desas cláusulas 

estamos conseguindo ferramentas 

precisamente para garantir os 

dereitos das traballadoras e dos 

traballadores. 

 

Señora Veira González 

 

Na Xunta de Goberno Local que 

tivo lugar o 23 de outubro de 2015 

o goberno aprobou a Instrución 

sobre contratación estratéxica no 

Concello da Coruña. Hai xa máis 

de vinte meses, máis de vinte e 

dous, desa aprobación e teñen sido 

modificación participada deste 

Regulamento de Participación e 

seguimos agardando meses 

despois a que, canto menos a 

metade dos grupos desta cámara 

presenten as súas propostas, os 

seus comentarios. O mesmo nos 

sucede cos informes dos distritos. 

Entón, eu agradecería, de 

verdade, que ademais de facer 

preguntas no Pleno nos 

facilitarades as súas apreciacións 

aos documentos que o goberno 

vai realizando. Moitas grazas. 

 

Terceira.-Pregunta oral sobre a 

inclusión de cláusulas sociais 

nos contratos 

 

Señora Veira González 

 

Como avalía o Goberno local a 

aplicación real das cláusulas 

sociais nos contratos coas 

empresas? 

 

Señora Vieito Banco 
 

Consideramos que grazas ás 

actuacións deste goberno, e máis 

á implantación desas cláusulas 

estamos conseguindo ferramentas 

precisamente para garantir os 

dereitos das traballadoras e dos 

traballadores. 

 

Señora Veira González 

 

Na Xunta de Goberno Local que 

tivo lugar o 23 de outubro de 

2015 o goberno aprobou a 

Instrución sobre contratación 

estratéxica no Concello da 

Coruña. Hai xa máis de vinte 

meses, máis de vinte e dous, desa 
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numerosos os contratos que 

recollen cláusulas de tipo 

estratéxico, que xa teñen sido 

adxudicados, en cuxa execución 

deberían estar cumpríndose estas 

cláusulas. Cumpriría, pois, 

entendemos, pasado o tempo, 

facer unha análise e concluír cales 

son os resultados a efectos desa 

aprobación e aplicación da 

contratación estratéxica, mesmo 

para ver en que punto se está a 

fallar e en que puntos se debe 

ampliar e mellorar. En que puntos 

se pode afondar nesa contratación 

estratéxica e mesmo facer e 

analizar como se está a facer o 

seguemento dos contratos desde 

os propios servizos mais tamén 

desde o goberno: servizo de 

socorrismo, servizo de axuda a 

domicilio, limpeza dos centros de 

ensino, servizos de conserxería 

dos centros cívicos, servizo de 

atención ao público nos Museos 

Científicos, etc. Son algúns 

servizos nos que o seu persoal e as 

persoas usuarias detectan 

incumprimentos, especialmente 

no eido laboral, mesmo 

cualificados como moi graves 

polos propios pregos que levarían 

consigo penalidades económicas 

para as empresas adxudicatarias 

ou mesmo a rescisión do contrato. 

No entanto o goberno local non 

está a ser nin moito menos firme 

no cumprimento das cláusulas 

estratéxicas e mesmo doutro tipo 

de cláusulas, porque algúns dos 

contratos que nomeei no 

pertencen xa ao seu mandato, son 

de mandatos anteriores pero si que 

botamos de menos esa 

determinación contra esas 

aprobación e teñen sido 

numerosos os contratos que 

recollen cláusulas de tipo 

estratéxico, que xa teñen sido 

adxudicados, en cuxa execución 

deberían estar cumpríndose estas 

cláusulas. Cumpriría, pois, 

entendemos, pasado o tempo, 

facer unha análise e concluír 

cales son os resultados a efectos 

desa aprobación e aplicación da 

contratación estratéxica, mesmo 

para ver en que punto se está a 

fallar e en que puntos se debe 

ampliar e mellorar. En que puntos 

se pode afondar nesa 

contratación estratéxica e mesmo 

facer e analizar como se está a 

facer o seguemento dos contratos 

desde os propios servizos mais 

tamén desde o goberno: servizo 

de socorrismo, servizo de axuda a 

domicilio, limpeza dos centros de 

ensino, servizos de conserxería 

dos centros cívicos, servizo de 

atención ao público nos Museos 

Científicos, etc. Son algúns 

servizos nos que o seu persoal e 

as persoas usuarias detectan 

incumprimentos, especialmente 

no eido laboral, mesmo 

cualificados como moi graves 

polos propios pregos que levarían 

consigo penalidades económicas 

para as empresas adxudicatarias 

ou mesmo a rescisión do contrato. 

No entanto o goberno local non 

está a ser nin moito menos firme 

no cumprimento das cláusulas 

estratéxicas e mesmo doutro tipo 

de cláusulas, porque algúns dos 

contratos que nomeei no 

pertencen xa ao seu mandato, son 

de mandatos anteriores pero si 

que botamos de menos esa 
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empresas que pretenden lucrarse 

con cartos públicos pasando por 

riba dos dereitos laborais das súas 

traballadoras e dous seus 

traballadores e polo tanto, 

pasando por riba da calidade do 

servizo que deben de prestar. Non 

é só que nos preocupen as 

prácticas laborais desas empresas 

senón que diante non teñen quen 

os free. Lamentamos que non 

teñan diante a quen diga que as 

empresas que incumpran os 

convenios colectivos ou o Estatuto 

dos Traballadores non poderán 

seguir prestando servizos para o 

Concello. Nós o que queremos é 

que o goberno local sexa firme e 

que faga fronte a esas empresas 

que, insisto, pretenden lucrarse a 

costa das persoas, a costa das 

traballadoras e dos traballadores. 

Nós botamos de menos iso. Para 

nós é algo decepcionante como se 

están a aplicar estas cláusulas. É 

certo que se teñen imposto 

algunhas sancións pero é certo 

que non moitas que non se teñen 

iniciado moitos expedientes para 

que esas empresas, como falamos 

no caso de CLECE non volva a 

contratar coa administración e 

polo tanto, non volvan chuchar do 

que é de todas e de todos, 

abusando de todos e de todas, 

precisamente. Nós o que 

queremos é que se sexa máis 

firme, e incluso, algo que temos 

dito en reiteradas ocasións, que é 

poñer antes da contratación como 

criterios a valorar o cumprimento 

de determinadas cuestións, como 

criterios a avaliar 

automaticamente e 

numericamente e iso está 

determinación contra esas 

empresas que pretenden lucrarse 

con cartos públicos pasando por 

riba dos dereitos laborais das 

súas traballadoras e dous seus 

traballadores e polo tanto, 

pasando por riba da calidade do 

servizo que deben de prestar. Non 

é só que nos preocupen as 

prácticas laborais desas empresas 

senón que diante non teñen quen 

os free. Lamentamos que non 

teñan diante a quen diga que as 

empresas que incumpran os 

convenios colectivos ou o Estatuto 

dos Traballadores non poderán 

seguir prestando servizos para o 

Concello. Nós o que queremos é 

que o goberno local sexa firme e 

que faga fronte a esas empresas 

que, insisto, pretenden lucrarse a 

costa das persoas, a costa das 

traballadoras e dos traballadores. 

Nós botamos de menos iso. Para 

nós é algo decepcionante como se 

están a aplicar estas cláusulas. É 

certo que se teñen imposto 

algunhas sancións pero é certo 

que non moitas que non se teñen 

iniciado moitos expedientes para 

que esas empresas, como falamos 

no caso de CLECE non volva a 

contratar coa administración e 

polo tanto, non volvan chuchar do 

que é de todas e de todos, 

abusando de todos e de todas, 

precisamente. Nós o que 

queremos é que se sexa máis 

firme, e incluso, algo que temos 

dito en reiteradas ocasións, que é 

poñer antes da contratación como 

criterios a valorar o cumprimento 

de determinadas cuestións, como 

criterios a avaliar 

automaticamente e 
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acontecendo en Concellos como 

Lugo, que tampouco hai que irse 

moi lonxe. E se valora 

numericamente, na valoración da 

contratación e non a posteriori, 

porque ao final ten as súas 

deficiencias ese seguimento. Nada 

máis. 

 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Contestarei en primeiro lugar que 

as cláusulas estratéxicas que 

implantamos nos contratos 

públicos, incluída a que establece 

o compromiso de manter a 

subrogación para os traballadores 

que teñan ese dereito durante a 

duración do contrato si que se 

engaden, precisamente, nos 

contratos que nós adxudicamos 

como criterios de valoración e dan 

puntuación, precisamente a 

aquelas empresas que resultan 

adxudicatarias e se comprometen 

a respectalas. E ademais, nos 

contratos onde non se poden 

incluir estes criterios de 

valoración porque teñen que ter 

relación co obxecto e natureza do 

contrato, se inclúen como 

condición especial de execución 

do contrato de xeito que no caso 

de incumprimento por parte dun 

contratista si que pode dar lugar a 

sancións e incluso chegar á 

resolución do contrato.  

 

A las veintiuna horas y 

veinticinco minutos entra en el 

Salón de Sesiones la señora 

Padín Fernández. 

 

Tátase, polo tanto e é o camiño 

numericamente e iso está 

acontecendo en Concellos como 

Lugo, que tampouco hai que irse 

moi lonxe. E se valora 

numericamente, na valoración da 

contratación e non a posteriori, 

porque ao final ten as súas 

deficiencias ese seguimento. Nada 

máis. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Contestarei en primeiro lugar que 

as cláusulas estratéxicas que 

implantamos nos contratos 

públicos, incluída a que establece 

o compromiso de manter a 

subrogación para os 

traballadores que teñan ese 

dereito durante a duración do 

contrato si que se engaden, 

precisamente, nos contratos que 

nós adxudicamos como criterios 

de valoración e dan puntuación, 

precisamente a aquelas empresas 

que resultan adxudicatarias e se 

comprometen a respectalas. E 

ademais, nos contratos onde non 

se poden incluir estes criterios de 

valoración porque teñen que ter 

relación co obxecto e natureza do 

contrato, se inclúen como 

condición especial de execución 

do contrato de xeito que no caso 

de incumprimento por parte dun 

contratista si que pode dar lugar 

a sancións e incluso chegar á 

resolución do contrato.  

 

Ás vinte e unha horas e vinte e 

cinco minutos entra no Salón de 

Sesións a señora Padín 

Fernández. 

 

Tátase, polo tanto e é o camiño 
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que nós estamos seguindo, de 

abrir máis vías de control da 

execución dos contratos por parte 

das empresas e nos ofrecen así 

unha canle para que as actitudes, 

os comportamentos entre as 

empresas e o Concello vaian 

dirixidas precisamente a ese 

obxectivo de garantía dun 

emprego digno e de calidade. 

Entendemos, como entenderá 

vostede, tamén, que a 

administración debe de contribuír 

ademáis á garantía deses dereitos 

laborais e non debe ser 

unicamente un provedor de 

servizos, de subministros ou de 

obras, perseguindo un interese 

público de promover tamén un 

emprego digno e de calidade. 

Mostra da efectividade desas 

cláusulas que serven de 

ferramenta, ademais, para garantir 

eses dereitos, son as actuacións, 

como pode comprobar, recentes, 

realizadas por este goberno, xa 

non só en función das cláusulas 

estratéxicas senón en interese 

deste goberno particular de tratar 

coas empresas no mantemento 

deses dereitos laborais. Así pasou 

no contrato de conserxería en 

centros cívicos, onde se conseguiu 

facer valer precisamente ao 

respecto por parte das empresas 

dese compromiso asumido nas 

súas ofertas, que motivaron a 

adxudicación e que se refiren, 

precisamente ao mantemento da 

garantía dos dereitos dos 

traballadores e do dereito á 

subrogación, precisamente. Pero 

ademais, tamén podemos 

mencionar, e á parte das cláusulas 

estratéxicas, esa actuación deste 

que nós estamos seguindo, de 

abrir máis vías de control da 

execución dos contratos por parte 

das empresas e nos ofrecen así 

unha canle para que as actitudes, 

os comportamentos entre as 

empresas e o Concello vaian 

dirixidas precisamente a ese 

obxectivo de garantía dun 

emprego digno e de calidade. 

Entendemos, como entenderá 

vostede, tamén, que a 

administración debe de contribuír 

ademáis á garantía deses dereitos 

laborais e non debe ser 

unicamente un provedor de 

servizos, de subministros ou de 

obras, perseguindo un interese 

público de promover tamén un 

emprego digno e de calidade. 

Mostra da efectividade desas 

cláusulas que serven de 

ferramenta, ademais, para 

garantir eses dereitos, son as 

actuacións, como pode 

comprobar, recentes, realizadas 

por este goberno, xa non só en 

función das cláusulas estratéxicas 

senón en interese deste goberno 

particular de tratar coas 

empresas no mantemento deses 

dereitos laborais. Así pasou no 

contrato de conserxería en 

centros cívicos, onde se conseguiu 

facer valer precisamente ao 

respecto por parte das empresas 

dese compromiso asumido nas 

súas ofertas, que motivaron a 

adxudicación e que se refiren, 

precisamente ao mantemento da 

garantía dos dereitos dos 

traballadores e do dereito á 

subrogación, precisamente. Pero 

ademais, tamén podemos 

mencionar, e á parte das 



219 

 

goberno con respecto ao recente 

caso do contrato dos Museos 

Científicos, con respecto a que 

nestes momentos e grazas, 

precisamente, ao esforzo deste 

goberno, se está garantindo tanto a 

prestación do servizo, que é un 

servizo obrigatorio, como os 

dereitos dos traballadores. As 

nosas prioridades sempre van ser 

estas dúas cuestións, tanto o 

mantemento de prestación de 

servizos como a garantía dos 

dereitos laborais e para iso 

aprobamos esa Instrución de 

Cláusulas Estratéxicas pero tamén 

terá que entender que ás veces 

estas cláusulas, e así pasarán 

nalgúns gobernos tamén do BNG, 

nalgunhas administracións 

gobernadas polo BNG, se están 

implantando e incluso non hai, 

non existe xurisprudencia 

consolidada que nos permita 

avaliar correctamente o 

funcionamento destas cláusulas. 

Por suposto, claro que debemos 

seguir mellorando no 

funcionamento desas cláusulas, 

sobra dicir que neste Concello se 

iniciarán expedientes, 

precisamente de prohibición de 

contratar con respecto non só a 

CLECE senón a calquera empresa 

que incurra en faltas moi graves 

que poidan ser causa de 

resolución de contratos e que 

estén acreditadas para dar inicio a 

ese tipo de expedientes. Nada 

máis. Grazas. 

 

 

 

 

 

cláusulas estratéxicas, esa 

actuación deste goberno con 

respecto ao recente caso do 

contrato dos Museos Científicos, 

con respecto a que nestes 

momentos e grazas, precisamente, 

ao esforzo deste goberno, se está 

garantindo tanto a prestación do 

servizo, que é un servizo 

obrigatorio, como os dereitos dos 

traballadores. As nosas 

prioridades sempre van ser estas 

dúas cuestións, tanto o 

mantemento de prestación de 

servizos como a garantía dos 

dereitos laborais e para iso 

aprobamos esa Instrución de 

Cláusulas Estratéxicas pero 

tamén terá que entender que ás 

veces estas cláusulas, e así 

pasarán nalgúns gobernos tamén 

do BNG, nalgunhas 

administracións gobernadas polo 

BNG, se están implantando e 

incluso non hai, non existe 

xurisprudencia consolidada que 

nos permita avaliar 

correctamente o funcionamento 

destas cláusulas. Por suposto, 

claro que debemos seguir 

mellorando no funcionamento 

desas cláusulas, sobra dicir que 

neste Concello se iniciarán 

expedientes, precisamente de 

prohibición de contratar con 

respecto non só a CLECE senón a 

calquera empresa que incurra en 

faltas moi graves que poidan ser 

causa de resolución de contratos 

e que estén acreditadas para dar 

inicio a ese tipo de expedientes. 

Nada máis. Grazas. 
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PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO SOCIALISTA 

 

Primera.-Pregunta oral sobre la 

situación del personal en los 

servicios vinculados a contratos 

públicos 

 

Señor Dapena Varela 

 

¿Cómo explica la situación vivida 

por el personal de determinados 

servicios municipales afectados 

por la renovación de los contratos 

públicos? 

 

Señor Sande García 

 

Existen dificultades e problemas 

que ata agora se van resolvendo, 

con enorme esforzo e toda a 

responsabilidade, eu creo, e 

moitos deles, por certo, herdados 

e se quere logo falamos con máis 

calma.  

 

A las veintiuna horas y treinta 

minutos se ausenta del Salón de 

Sesiones el alcalde Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde.  

  

Incidencia: preside la señora 

García Gómez. 

 

De paso, aproveito esta 

intervención para dar un respiro á 

señora Vieito, que logo ten unha 

acumulación de preguntas 

bastante similares. 

 

Señor Dapena Varela 

 

En lo que va de mandato se están 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primeira.-Pregunta oral sobre a 

situación do persoal nos servizos 

vinculados a contratos públicos 

 

 

Señor Dapena Varela 

 

Como explica a situación vivida 

polo persoal de determinados 

servizos municipais afectados 

pola renovación dos contratos 

públicos? 

 

Señor Sande García 

 

Existen dificultades e problemas 

que ata agora se van resolvendo, 

con enorme esforzo e toda a 

responsabilidade, eu creo, e 

moitos deles, por certo, herdados 

e se quere logo falamos con máis 

calma. 

 

Ás vinte e unha horas e trinta 

minutos auséntase do Salón de 

Sesións o alcalde Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde.  

  

Incidencia: preside a señora 

García Gómez. 

 

De paso, aproveito esta 

intervención para dar un respiro 

á señora Vieito, que logo ten unha 

acumulación de preguntas 

bastante similares. 

 

Señor Dapena Varela 

 

No que vai de mandato están a 
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produciendo unas recurrentes y 

preocupantes incidencias en la 

renovación de la contratación de 

servicios públicos municipales 

con numerosos casos en los que se 

retrasa el proceso causando una 

grave distorsión en el servicio o 

no se cumplen las cláusulas del 

contrato, un importante perjuicio e 

inseguridad para los trabajadores. 

A comienzos del mandato los 

problemas que se sucedieron con 

la adjudicación de la ORA 

determinaron que, pese a la 

promesa electoral de 

municipalizar servicios, se fue 

adjudicada la ORA a una empresa 

privada con incidencia en el 

personal y esas incidencias se 

fueron sucediendo luego en 

diferentes ámbitos, entre otros con 

el servicio de limpieza de 

dependencias municipales, el 

contrato de limpieza de los 

colegios, el contrato de conserjes 

de los centros públicos o el 

contrato de atención al público de 

los Museos municipales, por 

poner algunos ejemplos.  Y la 

opinión pública tiene derecho a 

conocer las causas de este 

recurrente problema y si el 

gobierno local tiene previsto dotar 

de algún tipo de medida para 

evitar que se repitan estos 

incidentes y controversias en 

venideros procesos de 

contratación porque, por ejemplo, 

el contrato de atención al público 

de los Museos Científicos, se sacó 

a licitación hasta en cuatro 

ocasiones, sin que fuesen capaces 

de adjudicarlo por quedar 

desiertos esos cuatro intentos. 

Todo debido a unas condiciones 

producirse unhas recorrentes e 

preocupantes incidencias na 

renovación da contratación de 

servizos públicos municipais con 

numerosos casos nos que se 

atrasa o proceso causando unha 

grave distorsión no servizo ou 

non se cumpren as cláusulas do 

contrato, un importante prexuízo 

e inseguridade para os 

traballadores. A comezos do 

mandato os problemas que se 

sucederon coa adxudicación da 

ORA determinaron que, a pesar 

da promesa electoral de 

municipalizar servizos, foise 

adxudicada a ORA a unha 

empresa privada con incidencia 

no persoal e esas incidencias 

fóronse sucedendo logo en 

diferentes ámbitos, entre outros 

co servizo de limpeza de 

dependencias municipais, o 

contrato de limpeza dos colexios, 

o contrato de conserxes dos 

centros públicos ou o contrato de 

atención ao público dos Museos 

municipais, por poñer algúns 

exemplos.  E a opinión pública 

ten dereito a coñecer as causas 

deste recorrente problema e se o 

goberno local ten previsto dotar 

dalgún tipo de medida para evitar 

que se repitan estes incidentes e 

controversias en vindeiros 

procesos de contratación porque, 

por exemplo, o contrato de 

atención ao público dos Museos 

Científicos, sacouse a licitación 

ata en catro ocasións, sen que 

fosen capaces de adxudicalo por 

quedar desertos eses catro 

intentos. Todo debido a unhas 

condicións inasumibles, o que 

agora motiva que se siga un 
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inasumibles, lo que ahora motiva 

que se siga un procedimiento 

negociado sin publicidad para su 

adjudicación y que esperamos que 

no ponga en riesgo ese proceso, la 

subrogación de los trabajadores 

afectados, porque el servicio de 

atención al público se presta en 

precario desde hace tres años, 

cuando finalizó el contrato con  

Samyl.  

 

A las veintiuna horas y treinta 

minutos sale del Salón de 

Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Desde entonces el Ayuntamiento 

ha sacado la concesión a concurso 

en cuatro ocasiones pero en todas 

las convocatorias quedaron 

desiertas. Un problema heredado, 

me dice usted pero tampoco 

ustedes han encontrado solución 

en lo que va de mandato, casi dos 

años y el problema persiste. Pero 

el de los Museos Científicos no es 

el único conflicto con el personal 

que presta servicios en este 

Ayuntamiento. Los sindicatos 

denunciaron hace poco más de 

una semana el eventual desvío de 

diez conserjes de centros cívicos 

de toda la ciudad. Se ha 

denunciado al colegio profesional 

de los trabajadores sociales, las 

condiciones laborales que 

afrontan a diario la Concejalía de 

Servicios Sociales, en donde, 

como ya he dicho en este Pleno, 

más de la mitad de la plantilla del 

Servicio de Orientación, 

Valoración e Información está de 

baja. Las empleadas del servicio 

de ayuda a domicilio mantienen 

procedemento negociado sen 

publicidade para a súa 

adxudicación e que esperamos 

que non poña en risco ese 

proceso, a subrogación dos 

traballadores afectados, porque o 

servizo de atención ao público 

préstase en precario desde fai tres 

anos, cando finalizou o contrato 

con Samyl.    

 

 

Ás vinte e unha horas e trinta 

minutos sae do Salón de Sesións 

a señora Veira González. 

 

 

Desde entón o Concello sacou a 

concesión a concurso en catro 

ocasións pero en todas as 

convocatorias quedaron desertas. 

Un problema herdado, dime 

vostede pero tampouco vostedes 

encontraron solución no que vai 

de mandato, case dous anos e o 

problema persiste. Pero o dos 

Museos Científicos non é o único 

conflito co persoal que presta 

servizos neste Concello. Os 

sindicatos denunciaron hai pouco 

máis dunha semana o eventual 

desvío de dez conserxes de 

centros cívicos de toda a cidade. 

Denunciouse ao colexio 

profesional dos traballadores 

sociais, as condicións laborais 

que afrontan a diario a 

Concellería de Servizos Sociais, 

onde, como xa dixen neste Pleno, 

máis da metade do persoal do 

Servizo de Orientación, 

Valoración e Información está de 

baixa. As empregadas do servizo 

de axuda a domicilio manteñen 

mobilizacións semanais por 
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movilizaciones semanales por 

incumplimientos por parte de la 

concesionaria. Parte de las 

escuelas municipales se quejan 

que siguen sin clases de inglés al 

no haberse renovado el servicio. A 

primeros de año hubo 

movilizaciones de las limpiadoras 

de los centros públicos, ya que 

parte de la plantilla no había sido 

subrogada y hay inquietud 

creciente entre los operarios de la 

recogida de basuras o limpieza 

viaria, cuyos contratos finalizan a 

primeros de 2018 y lo mismo que 

nosotros, el Grupo Municipal 

Socialista, los ciudadanos esperan 

que sus obligaciones y soluciones 

sean convincentes. Que las 

soluciones sean rápidas en el 

tiempo y efectivas en sus 

resultados, no como ha sucedido 

hasta ahora. Muchas gracias. 

 

Señor Sande García 

 

Efectivamente todas esas 

incidencias que se mencionan son 

casos que se foron resolvendo. Eu 

creo que esas dificultades e 

problemas e hai un histórico e 

tampouco imos entrar nunha 

comparativa, nun agravio co 

pasado mal resolto, nefasto, penso 

na Torre de Hércules, en outros 

contratos de limpeza pero creo 

que o importante é a parte 

conceptual, a parte de quen se pon 

este goberno, da legalidade, dos 

traballadores e traballadoras, da 

continuidade do servizo, hai 

pelexas constantes por parte de 

todas as Concellerías para que isto 

non suceda de calquera maneira e 

se cimenta sobre todo en dúas 

incumprimentos por parte da 

concesionaria. Parte das escolas 

municipais quéixanse que seguen 

sen clases de inglés ao non 

renovarse o servizo. A primeiros 

de ano houbo mobilizacións das 

limpadoras dos centros públicos, 

xa que parte do persoal non fóra 

subrogada e hai inquietude 

crecente entre os operarios da 

recollida de lixos ou limpeza 

viaria, cuxos contratos finalizan a 

primeiros de 2018 e o mesmo que 

nós, o Grupo Municipal 

Socialista, os cidadáns esperan 

que as súas obrigacións e 

solucións sexan convincentes. 

Que as solucións sexan rápidas 

no tempo e efectivas nos seus 

resultados, non como sucedeu ata 

agora. Moitas grazas. 

 

 

 

Señor Sande García 

 

Efectivamente todas esas 

incidencias que se mencionan son 

casos que se foron resolvendo. Eu 

creo que esas dificultades e 

problemas e hai un histórico e 

tampouco imos entrar nunha 

comparativa, nun agravio co 

pasado mal resolto, nefasto, 

penso na Torre de Hércules, en 

outros contratos de limpeza pero 

creo que o importante é a parte 

conceptual, a parte de quen se 

pon este goberno, da legalidade, 

dos traballadores e traballadoras, 

da continuidade do servizo, hai 

pelexas constantes por parte de 

todas as Concellerías para que 

isto non suceda de calquera 

maneira e se cimenta sobre todo 
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frontes: a administración como 

garante dos dereitos laborais por 

un lado e o que mencionaba a 

señora Vieito antes, as novas 

cláusulas estratéxicas como 

instrumento de respecto e 

contribución a todas esas 

garantías. Se puxo un exemplo, 

quizais que eu o coñezo mellor 

por todos estes días, falando 

ademais de condicións 

inasumibles, chega ver, na súa 

atención ao público nos Museos 

Científicos, un procedemento 

negociado, como se di, sen 

publicidade, posiblemente o 

mellor dotado economicamente da 

historia do Concello. Un episodio 

que casi lle costa a saúde a algúns 

dos implicados. Un contrato catro 

veces deserto pero que chega a ter 

unha subida xustificada de ata 

noventa mil euros na oferta, polo 

camiño e unha situación bastante 

anómala. Eu creo que houbo aí, 

reunión e negociación por todas as 

partes.  

 

A las veintiuna horas y treinta y 

cinco minutos sale del Salón de 

Sesiones la señora Freire 

Vázquez. 

 

Si que había unha conflictividade 

herdada considerable pero eu creo 

que é importante que todas estas 

historias, afortunadamente se van 

aclarando que creo que é o 

importante. Está o caso da 

conserxería dos centros cívicos, 

da limpeza de colexios, é dicir, 

non dicimos o mesmo que a 

anterior concelleira de Emprego e 

Turismo, os problemas son da 

empresa, aquí os afrontamos, 

en dúas frontes: a administración 

como garante dos dereitos 

laborais por un lado e o que 

mencionaba a señora Vieito 

antes, as novas cláusulas 

estratéxicas como instrumento de 

respecto e contribución a todas 

esas garantías. Púxose un 

exemplo, quizais que eu o coñezo 

mellor por todos estes días, 

falando ademais de condicións 

inasumibles, chega ver, na súa 

atención ao público nos Museos 

Científicos, un procedemento 

negociado, como se di, sen 

publicidade, posiblemente o 

mellor dotado economicamente 

da historia do Concello. Un 

episodio que casi lle costa a 

saúde a algúns dos implicados. 

Un contrato catro veces deserto 

pero que chega a ter unha subida 

xustificada de ata noventa mil 

euros na oferta, polo camiño e 

unha situación bastante anómala. 

Eu creo que houbo aí, reunión e  

negociación por todas as partes.  

 

Ás vinte e unha horas e trinta e 

cinco minutos sae do Salón de 

Sesións a señora Freire Vázquez. 

 

 

Si que había unha conflictividade 

herdada considerable pero eu 

creo que é importante que todas 

estas historias, afortunadamente 

se van aclarando que creo que é o 

importante. Está o caso da 

conserxería dos centros cívicos, 

da limpeza de colexios, é dicir, 

non dicimos o mesmo que a 

anterior concelleira de Emprego e 

Turismo, os problemas son da 

empresa, aquí os afrontamos, 
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dalgunha maneira nesa pelexa e 

aproveito a ocasión por un lado 

para agradecer o apoio incluso a 

falta de xuízo de todos os que se 

manifestaron na moción que 

defendeu o alcalde para indicar 

que Tempadas de Igualdade é un 

convenio laboral, xa que de 

traballo falamos, que busca unha 

análise, unha procura de equilibrio 

na gobernanza, na comunicación, 

na programación dos espectáculos 

escénicos, unha opción de 

mellora, por certo, non unha 

imposición, vinculada ao xénero 

pero non ten nada que ver cun 

mecanismo de censura previa, nin 

é órgano de nada. Nós non 

cancelamos nada, nós non 

censuramos nada e se alguén se 

cre a invención dalgún medio e 

non é capaz de distinguir os 

titulares fraudulentos é o seu 

problema, porque se dedica 

profesionalmente a algo que 

debería servir para analizar os 

texto que por aí adiante veñen. 

Grazas. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre la 

situación del Área de Servicios 

Sociales 

 

Señora Barcón Sánchez 

 

¿Cómo explica la situación de los 

servicios sociales y qué medidas 

ha tomado para resolver los 

problemas del área? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Como acabo de explicar na 

anterior pregunta xa se tomaron 

varias medidas como foi a 

dalgunha maneira nesa pelexa e 

aproveito a ocasión por un lado 

para agradecer o apoio incluso a 

falta de xuízo de todos os que se 

manifestaron na moción que 

defendeu o alcalde para indicar 

que Tempadas de Igualdade é un 

convenio laboral, xa que de 

traballo falamos, que busca unha 

análise, unha procura de 

equilibrio na gobernanza, na 

comunicación, na programación 

dos espectáculos escénicos, unha 

opción de mellora, por certo, non 

unha imposición, vinculada ao 

xénero pero non ten nada que ver 

cun mecanismo de censura previa, 

nin é órgano de nada. Nós non 

cancelamos nada, nós non 

censuramos nada e se alguén se 

cre a invención dalgún medio e 

non é capaz de distinguir os 

titulares fraudulentos é o seu 

problema, porque se dedica 

profesionalmente a algo que 

debería servir para analizar os 

texto que por aí adiante veñen. 

Grazas. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre a 

situación da área de Servizos 

Sociais 

 

Señora Barcón Sánchez 

 

Como explica a situación dos 

servizos sociais e que medidas 

tomou para resolver os problemas 

da área? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Como acabo de explicar na 

anterior pregunta xa se tomaron 

varias medidas como foi a 
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reorganización do SIVO. Neste 

ano está previsto levar a cabo a 

descentralización dos servizos 

sociais que é un dos principais 

motivos de descontento das 

traballadoras sociais. 

 

Señora Barcón Sánchez 

 

Si traemos esta pregunta una vez 

más a este Pleno, creo en los 

últimos Plenos se ha preguntado 

por el Grupo Socialista en varias 

ocasiones sobre la situación de los 

Servicios Sociales. Porque es un 

clamor.  

 

A las veintiuna horas y treinta y 

cinco minutos salen del Salón de 

Sesiones las señoras Gallego 

Neira y Fraga Sáenz. 

 

La concejala decía que no le 

constaban las protestas o los 

disgustos de las trabajadoras 

sociales y que no le había llegado 

ninguna carta. En concreto, esa 

carta que salió en los periódicos es 

normal que no le llegase porque 

iba dirigida, según ponían los 

medios de comunicación, al 

Colegio de Trabajadores Sociales, 

una vez que el disgusto y las 

críticas de las trabajadoras 

sociales no habían sido atendidas 

en la Concejalía.  

 

Hemos traído aquí la situación de 

los servicios sociales una y otra 

vez porque en el fondo sólo hay 

una realidad y es que ustedes no 

han puesto encima de la mesa un 

modelo de gestión de servicios 

sociales alternativo al que 

defendió el Partido Popular los 

reorganización do SIVO. Neste 

ano está previsto levar a cabo a 

descentralización dos servizos 

sociais que é un dos principais 

motivos de descontento das 

traballadoras sociais. 

 

Señora Barcón Sánchez 

 

Se traemos esta pregunta unha 

vez máis a este Pleno, creo nos 

últimos Plenos preguntouse polo 

Grupo Socialista en varias 

ocasións sobre a situación dos 

Servizos Sociais. Porque é un 

clamor.  

 

Ás vinte e unha horas e trinta e 

cinco minutos saen do Salón de 

Sesións as señoras Gallego Neira 

e Fraga Sáenz. 

 

A concelleira dicía que non lle 

constaban as protestas ou os 

desgustos das traballadoras 

sociais e que non lle chegou 

ningunha carta. En concreto, esa 

carta que saíu nos xornais é 

normal que non lle chegase 

porque ía dirixida, segundo 

poñían os medios de 

comunicación, ao Colexio de 

Traballadores Sociais, unha vez 

que o desgusto e as críticas das 

traballadoras sociais non foran 

atendidas na Concellería.  

 

Trouxemos aquí a situación dos 

servizos sociais unha e outra vez 

porque no fondo só hai unha 

realidade e é que vostedes non 

puxeron enriba da mesa un 

modelo de xestión de servizos 

sociais alternativo ao que 

defendeu o Partido Popular os 
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cuatro años anteriores. Estamos a 

mitad de mandato, no estamos en 

los seis primeros meses. El 

Partido Popular centralizó los 

equipos de trabajo social porque 

tenía un modelo alternativo al que 

había estado vigente en esta 

ciudad durante más de veinticinco 

años y que había valido para tener 

en cada barrio un equipo 

multidisciplinar, un equipo de 

diagnóstico y de intervención 

comunitaria, un equipo que servía 

para detectar las necesidades de 

los vecinos y vecinas y para poner 

soluciones encima de la mesa. Un 

modelo que, seguramente, 

necesitaría ser actualizado, el 

Partido Popular tenía un modelo 

alternativo, que consistió en 

centralizar, en convertir, a nuestro 

juicio, a las profesionales de 

trabajo social en administrativos, 

que cubrían formularios y que 

atendían a la gente según un 

formulario, nada más. Lo cierto es 

que en dos años ustedes no han 

puesto encima de la mesa un 

modelo alternativo al del Partido 

Popular. Responsable será el 

señor Lorenzo pero ese modelo no 

se ha revertido y se ha contratado 

a personal. No es cierto que no se 

haya contratado. Se ha contratado 

pero no para los centros cívicos. 

En el Centro Cívico de Los 

Mallos, durante meses, 

prácticamente sólo ha habido una 

profesional para hacer toda la 

gestión o para atender a todos los 

vecinos y así muchos otros. Pero 

no es eso, lo único, sino que se ha 

renunciado a otras cuestiones 

como el modelo de centros 

asociativos. El Partido Popular 

catro anos anteriores. Estamos a 

metade de mandato, non estamos 

nos seis primeiros meses. O 

Partido Popular centralizou os 

equipos de traballo social porque 

tiña un modelo alternativo ao que 

estivera vixente nesta cidade 

durante máis de vinte e cinco 

anos e que valera para ter en 

cada barrio un equipo 

multidisciplinar, un equipo de 

diagnóstico e de intervención 

comunitaria, un equipo que servía 

para detectar as necesidades dos 

veciños e veciñas e para poñer 

solucións enriba da mesa. Un 

modelo que, seguramente, 

necesitaría ser actualizado, o 

Partido Popular tiña un modelo 

alternativo, que consistiu en 

centralizar, en converter, ao noso 

xuízo, ás profesionais de traballo 

social en administrativos, que 

cubrían formularios e que 

atendían á xente segundo un 

formulario, nada máis. O certo é 

que en dous anos vostedes non 

puxeron enriba da mesa un 

modelo alternativo ao do Partido 

Popular. Responsable será o 

señor Lorenzo pero ese modelo 

non se reverteu e contratouse a 

persoal. Non é certo que non se 

contratou. Contratouse pero non 

para os centros cívicos. No 

Centro Cívico dos Mallos, 

durante meses, practicamente só 

houbo unha profesional para 

facer toda a xestión ou para 

atender a todos os veciños e así 

moitos outros. Pero non é iso, o 

único, senón que se renunciou a 

outras cuestións como o modelo 

de centros asociativos. O Partido 

Popular renunciou. Pechou o 
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renunció. Cerró el García Sabell 

por deficiencias y no abrió uno 

alternativo pero ustedes tampoco. 

En los presupuestos del año 

pasado nos dijeron que era que no 

tenían dinero, que se lo había 

quitado el PSOE pero en los de 

éste, en los que han elaborado 

ustedes, es que no va un euro para 

ningún centro asociativo.  

 

A las veintiuna horas y treinta y 

cinco minutos entra en el Salón 

de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Por lo tanto nuestra pregunta es:  

¿de verdad tienen ustedes algún 

modelo alternativo al que puso en 

marcha el Partido Popular? Por 

cierto, el Partido Popular y el 

señor Lorenzo es responsable de 

haber centralizado el SIVO y 

también del copago de la atención 

al domicilio. A él le gusta decir 

que lo dejó escrito la señora 

Longueira pero el que aprobó la 

ordenanza fue el Partido Popular, 

no en solitario, tiene razón, señor 

Lorenzo. No aprobaron ustedes 

solos la ordenanza del copago, la 

aprobaron en este Salón de 

Plenos, me desdecirá la señora 

Avia, si no tengo razón, con el 

voto afirmativo de Esquerda 

Unida. Muchas gracias. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moi ben. Dende logo, señora 

Barcón, vostede ben saberá que 

son concelleira da Marea 

Atlántica. Cómpre lembrarllo. 

 

Cando un disgusto non é atendido 

García Sabell por deficiencias e 

non abriu un alternativo pero 

vostedes tampouco. Nos 

orzamentos do ano pasado 

dixéronnos que era que non tiñan 

diñeiro, que llo quitou o PSOE 

pero nos deste, nos que 

elaboraron vostedes, é que non 

vai un euro para ningún centro 

asociativo.  

 

Ás vinte e unha horas e trinta e 

cinco minutos entra no Salón de 

Sesións a señora Veira González. 

 

 

Por tanto a nosa pregunta é: de 

verdade teñen vostedes algún 

modelo alternativo ao que puxo 

en marcha o Partido Popular? 

Por certo, o Partido Popular e o 

señor Lorenzo é responsable de 

centralizar o SIVO e tamén do 

copagamento da atención ao 

domicilio. A el gústalle dicir que 

o deixou escrito a señora 

Longueira pero o que aprobou a 

ordenanza foi o Partido Popular, 

non en solitario, ten razón, señor 

Lorenzo. Non aprobaron vostedes 

sós a ordenanza do copagamento, 

aprobárona neste Salón de 

Plenos, me desdecirá a señora 

Avia, se non teño razón, co voto 

afirmativo de Esquerda Unida. 

Moitas grazas. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moi ben. Dende logo, señora 

Barcón, vostede ben saberá que 

son concelleira da Marea 

Atlántica. Cómpre lembrarllo. 

 

Cando un desgusto non é 
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primeiramente ese disgusto ten 

que ser coñecido pola outra parte. 

Neste caso permítame que lles 

explique que directamente non foi 

reflectido con esta concelleira, 

moi a meu pesar porque noutras 

ocasións sempre estiveron abertas 

as portas, sempre estivemos 

traballando xuntas e sempre 

estivemos buscando de que 

maneira se poderían reorganizar 

os servizos sociais para volver a 

construilos porque estaban 

completamente rotos e imos 

empezar. 

 

 

A las veintiuna horas y cuarenta 

minutos sale del Salón de 

Sesiones el señor Mourelo 

Barreiro. 

 

Cando o goberno da Marea 

Atlántica entra nos servizos 

sociais atópase listas de agarda de 

seis meses, están oíndo ben, de 

seis meses, Miguel Lorenzo, 

atenda, non se acorda xa desa 

cuestión? Ben. Que decidiu o 

goberno? Reorganizar o SIVO. 

Como reorganizou o SIVO? 

Primeiro, xuntándose coas 

traballadoras sociais, que estaban 

directamente desquiciadas e con 

toda a razón porque o señor 

Miguel Lorenzo lles dixo que 

tocaba apretarse o cinturón, que 

tiñan que ter todavía máis 

entrevistas, que tiñan que ter 

menos dereitos de conciliación e 

que tiñan que atender polas tardes. 

E voulle dicir que se fixo. Voulles 

explicar a reorganización do 

SIVO: reorganizouse o SIVO en 

dous sentidos:  

atendido primeiramente ese 

desgusto ten que ser coñecido 

pola outra parte. Neste caso 

permítame que lles explique que 

directamente non foi reflectido 

con esta concelleira, moi a meu 

pesar porque noutras ocasións 

sempre estiveron abertas as 

portas, sempre estivemos 

traballando xuntas e sempre 

estivemos buscando de que 

maneira se poderían reorganizar 

os servizos sociais para volver a 

construilos porque estaban 

completamente rotos e imos 

empezar. 

 

Ás vinte e unha horas e corenta 

minutos sae do Salón de Sesións 

o señor Mourelo Barreiro. 

 

 

Cando o goberno da Marea 

Atlántica entra nos servizos 

sociais atópase listas de agarda 

de seis meses, están oíndo ben, de 

seis meses, Miguel Lorenzo, 

atenda, non se acorda xa desa 

cuestión? Ben. Que decidiu o 

goberno? Reorganizar o SIVO. 

Como reorganizou o SIVO? 

Primeiro, xuntándose coas 

traballadoras sociais, que estaban 

directamente desquiciadas e con 

toda a razón porque o señor 

Miguel Lorenzo lles dixo que 

tocaba apretarse o cinturón, que 

tiñan que ter todavía máis 

entrevistas, que tiñan que ter 

menos dereitos de conciliación e 

que tiñan que atender polas 

tardes. E voulle dicir que se fixo. 

Voulles explicar a reorganización 

do SIVO: reorganizouse o SIVO 

en dous sentidos:  



230 

 

 

Primeiro.-Establecendo a atención 

inmediata en todas as unidades de 

atención social. E sabe que se 

conseguiu con iso? Que todas as 

persoas que tiñan unha urxencia 

social no propio día eran 

atendidas por unha traballadora 

social e se requiría máis 

intervención, saben que faciamos, 

cal e o procedemento? Se 

derivaba á traballadora social de 

referencia e deste xeito se atendía 

a unha reivindicación das propias 

traballadoras sociais que era poder 

facer intervención de cara a acadar 

a autonomía das propias persoas. 

 

 

E dende logo cando pregunta cal é 

o modelo creo que o deixamos 

claro pero volvo repetilo unha vez 

máis: o modelo de servizos sociais 

do goberno da Marea Atlántica é a 

descentralización e mire, señora 

Barcón, vou rematar cunha 

cuestión: cando di vostede que hai 

todas as facilidades para contratar 

quero dicirlle que isto é 

rotundamente falso. Existe unha 

lei, unha lei que se chama a Lei 

Montoro que directamente impide 

aos Concellos contratar. Calquera 

persoa que se atreva a desmentir 

isto está faltando á verdade e por 

lembralo, hai pouco un grupo de 

deputados Unidos Podemos levou 

ao Congreso dos Deputados que 

se votase a favor de derrogar a Lei 

Montoro e sabe quen se abstivo, 

señora Barcón? O Partido 

Socialista. Moitas grazas. 

 

 

 

 

Primeiro.-Establecendo a 

atención inmediata en todas as 

unidades de atención social. E 

sabe que se conseguiu con iso? 

Que todas as persoas que tiñan 

unha urxencia social no propio 

día eran atendidas por unha 

traballadora social e se requiría 

máis intervención, saben que 

faciamos, cal e o procedemento? 

Se derivaba á traballadora social 

de referencia e deste xeito se 

atendía a unha reivindicación das 

propias traballadoras sociais que 

era poder facer intervención de 

cara a acadar a autonomía das 

propias persoas. 

 

E dende logo cando pregunta cal 

é o modelo creo que o deixamos 

claro pero volvo repetilo unha vez 

máis: o modelo de servizos 

sociais do goberno da Marea 

Atlántica é a descentralización e 

mire, señora Barcón, vou rematar 

cunha cuestión: cando di vostede 

que hai todas as facilidades para 

contratar quero dicirlle que isto é 

rotundamente falso. Existe unha 

lei, unha lei que se chama a Lei 

Montoro que directamente impide 

aos Concellos contratar. 

Calquera persoa que se atreva a 

desmentir isto está faltando á 

verdade e por lembralo, hai 

pouco un grupo de deputados 

Unidos Podemos levou ao 

Congreso dos Deputados que se 

votase a favor de derrogar a Lei 

Montoro e sabe quen se abstivo, 

señora Barcón? O Partido 

Socialista. Moitas grazas. 
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Tercera.-Pregunta oral sobre la 

ejecución del presupuesto 

municipal 

 

Señor García Pérez 

 

¿Qué consideración le merece la 

ejecución presupuestaria de 2016 

y cuál es el estado del ejercicio 

actual? 

 

Señora Vieito Blanco 

 

O exercicio 2016 pechouse con 

execución global de gastos de 

douscentos dezaseis coma un 

millóns, que representa un 77,7 % 

sobre créditos definitivos totais e 

sobre créditos iniciais supón un 

84,4 %. Polo tanto tendo en conta 

que se trata dun exercicio no que 

o orzamento estivo prorrogado 

practicamente ata o mes de xuño 

podemos dicir que son cifras 

bastante aceptables. 

 

Señor García Pérez 

 

Bueno, señora Vieito. Yo no sé lo 

que entiende usted por razonable. 

Yo lo que puedo constatar de las 

cifras que entrega  el 

Ayuntamiento es que el grado de 

ejecución del presupuesto de 2016 

fue un desastre. Cierto es que 

ustedes no lo tuvieron fácil. 

Llegaban por primera vez al 

Ayuntamiento y se encontraron 

con que necesitaban gestionar en 

solitario una pléyade de servicios 

en una multitud de áreas por 

básicamente nueve concejales, 

porque el décimo estaba ocupado 

en tareas no vinculadas con la 

gestión directa y esto se tradujo en 

Terceira.-Pregunta oral sobre a 

execución do orzamento 

municipal 

 

Señor García Pérez 

 

Que consideración lle merece a 

execución orzamentaria de 2016 e 

cal é o estado do exercicio 

actual? 

 

Señora Vieito Blanco 

 

O exercicio 2016 pechouse con 

execución global de gastos de 

douscentos dezaseis coma un 

millóns, que representa un 77,7 % 

sobre créditos definitivos totais e 

sobre créditos iniciais supón un 

84,4 %. Polo tanto tendo en conta 

que se trata dun exercicio no que 

o orzamento estivo prorrogado 

practicamente ata o mes de xuño 

podemos dicir que son cifras 

bastante aceptables. 

 

Señor García Pérez 

 

Bo, señora Vieito. Eu non sei o 

que entende vostede por razoable. 

Eu o que podo constatar das 

cifras que entrega  o Concello é 

que o grao de execución do 

orzamento de 2016 foi un 

desastre. Certo é que vostedes 

non o tiveron fácil. Chegaban por 

primeira vez ao Concello e 

atopáronse con que necesitaban 

xestionar en solitario unha 

pléiade de servizos nunha 

multitude de áreas por 

basicamente nove concelleiros, 

porque o décimo estaba ocupado 

en tarefas non vinculadas coa 

xestión directa e isto traduciuse 
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una parálisis de la ciudad bastante 

alarmante. De hecho, el 

presupuesto refleja que en 

determinadas áreas que deberían 

de haber sido básicamente de 

trámite, se produjo un atasco 

singular. Luego también lo que 

está pasando en el Pleno de hoy 

refleja que las cosas no van como 

debieran. Llama mucho la 

atención la poca actividad que se 

ejecutó en el área del señor Lema, 

concejal que lleva Aeropuerto, 

Turismo, Comercio, Mercados, 

Formación, Empleo no habla en 

todo el Pleno, nadie le pregunta 

yo creo que ya no es que lo demos 

por perdido, que no es el caso 

pero estamos seriamente 

preocupados por la parálisis en el 

área y lo poco que transmite en 

clave de ilusión de la ciudad.  

 

A las veintiuna horas y cuarenta 

minutos entran en el Salón de 

Sesiones el señor Alcalde Xulio 

Xosé Ferreiro Baamonde y la 

señora Freire Vázquez. 

 

Hay otras áreas que también nos 

llama la atención, lo ridículo de la 

ejecución presupuestaria pero, por 

terminar y por no centrarme tanto 

en lo que son las cifras de lo que 

pasó en el 2016. Lo que ya le 

adelanto es que el 2017 lleva las 

mismas trazas. Ya no le digo nada 

el 2018.  

 

A las veintiuna horas y cuarenta 

y cinco minutos salen del Salón 

de Sesiones la señora Barcón 

Sánchez y el señor Fernández 

Prado y entran la señora 

Gallego Neira y el señor 

nunha parálise da cidade bastante 

alarmante. De feito, o orzamento 

reflicte que en determinadas 

áreas que deberían de ser 

basicamente de trámite, 

produciuse un atasco singular. 

Logo tamén o que está a pasar no 

Pleno de hoxe reflicte que as 

cousas non van como deberan. 

Chama moito a atención a pouca 

actividade que se executou na 

área do señor Lema, concelleiro 

que leva Aeroporto, Turismo, 

Comercio, Mercados, Formación, 

Emprego non fala en todo o 

Pleno, ninguén lle pregunta eu 

creo que xa non é que o deamos 

por perdido, que non é o caso 

pero estamos seriamente 

preocupados pola parálise na 

área e o pouco que transmite en 

clave de ilusión da cidade.  

 

Ás vinte e unha horas e corenta 

minutos entran no Salón de 

Sesións o señor Alcalde Xulio 

Xosé Ferreiro Baamonde e a 

señora Freire Vázquez. 

 

Hai outras áreas que tamén nos 

chama a atención, o ridículo da 

execución orzamentaria pero, por 

terminar e por non centrarme 

tanto no que son as cifras do que 

pasou no 2016. O que xa lle 

adianto é que o 2017 leva as 

mesmas trazas. Xa non lle digo 

nada o 2018.  

 

Ás vinte e unha horas e corenta e 

cinco minutos saen do Salón de 

Sesións a señora Barcón 

Sánchez e o señor Fernández 

Prado e entran a señora Gallego 

Neira e o señor Mourelo 
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Mourelo Barreiro. 

 

 

Desde que ustedes han decidido lo 

que decidieron que es básicamente 

abanderar en solitario el 

presupuesto de 2017, no 

mantuvieron ninguna sola 

reunión, pese a las llamadas al 

diálogo, con ninguna de las otras 

formaciones políticas y vienen 

curvas y el presupuesto no 

funcionará hasta mayo, el de 

2017. Ya no le digo lo que les va a 

pasar en el 2018 porque ya no me 

quiero ni a atrever a pronosticarlo 

pero este mismo año la ciudad no 

se puede volver a permitir una 

ejecución presupuestaria desde el 

punto de vista municipal con la 

incidencia que tiene para la vida 

de todos los coruñeses, tan 

ridícula, por utilizar un término, 

en este caso, cuantitativo pero 

también cualitativo, porque lo que 

es cierto es que hay serios 

problemas para implementar los 

distintos programas y proyectos 

que ustedes explican en foros con 

formato de Chill out a los 

ciudadanos, pero que a nosotros 

nos preocupa que lo que es la 

gestión real, lo que es el día a día, 

no acabe de realizarse como la 

ciudad se merece y bueno, a los 

datos nos vamos a remitir. 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, por 

favor. 

 

 

 

Barreiro. 

 

 

Desde que vostedes decidiron o 

que decidiron que é basicamente 

abanderar en solitario o 

orzamento de 2017, non 

mantiveron ningunha soa reunión, 

a pesar das chamadas ao diálogo, 

con ningunha das outras 

formacións políticas e veñen 

curvas e o orzamento non 

funcionará ata maio, o de 2017. 

Xa non lle digo o que lles vai a 

pasar no 2018 porque xa non me 

quero nin a atrever a 

prognosticalo pero este mesmo 

ano a cidade non se pode volver 

permitir unha execución 

orzamentaria desde o punto de 

vista municipal coa incidencia 

que ten para a vida de todos os 

coruñeses, tan ridícula, por 

utilizar un termo, neste caso, 

cuantitativo pero tamén 

cualitativo, porque o que é certo é 

que hai serios problemas para 

implementar os distintos 

programas e proxectos que 

vostedes explican en foros con 

formato de Chill out aos 

cidadáns, pero que a nós 

preocúpanos que o que é a xestión 

real, o que é o día a día, non 

acabe de realizarse como a 

cidade se merece e bo, aos datos 

ímonos remitir. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, 

por favor. 
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Señor García Pérez 

 

Porque de la ejecución 

presupuestaria del 2017 todavía 

no tenemos cifras pero mucho me 

temo que cuando las tengamos 

serán también bastante 

dramáticas. Muchas gracias. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Bueno, señor García. Aos datos 

me vou remitir e debo dicir que a 

execución de gastos dos capítulos 

1, 2, 4, 8 e 9 si que presentan 

valores normais e semellantes e 

incluso superiores aos de outros 

anos. En todos os casos superiores 

á execución media dos concellos 

galegos neses mesmos capítulos 

no ano 2016, non sei se se 

molestou en comprobar. 

 

En canto á execución do Capítulo 

3, Gastos Financeiros, foi do 57,6 

%, a máis baixa dos últimos anos 

porque grazas, precisamente, á 

operación de refinanciamento da 

débeda, aforramos en intereses. 

Supoño que iso non lle parecerá 

mal. 

 

En canto aos Investimentos, 

vostede sabe perfectamente, como 

acaba de dicir, que o orzamento 

de 2016 entrou en vigor o 26 de 

maio e ata ese momento 

traballamos co orzamento 

prorrogado do 2015. Como 

debería saber tamén os 

investimentos son un tipo de gasto 

que con carácter xeral non se 

prorroga. Esta circunstancia fai 

que en situacións de bloqueos 

orzamentarios, tal como o que 

Señor García Pérez 

 

Porque da execución 

orzamentaria do 2017 aínda non 

temos cifras pero moito me temo 

que cando as teñamos serán 

tamén bastante dramáticas. 

Moitas grazas. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Bo, señor García. Aos datos me 

vou remitir e debo dicir que a 

execución de gastos dos capítulos 

1, 2, 4, 8 e 9 si que presentan 

valores normais e semellantes e 

incluso superiores aos de outros 

anos. En todos os casos 

superiores á execución media dos 

concellos galegos neses mesmos 

capítulos no ano 2016, non sei se 

se molestou en comprobar. 

 

En canto á execución do Capítulo 

3, Gastos Financeiros,  foi do 

57,6 %, a máis baixa dos últimos 

anos porque grazas, 

precisamente, á operación de 

refinanciamento da débeda, 

aforramos en intereses. Supoño 

que iso non lle parecerá mal. 

 

En canto aos Investimentos, 

vostede sabe perfectamente, como 

acaba de dicir, que o orzamento 

de 2016 entrou en vigor o 26 de 

maio e ata ese momento 

traballamos co orzamento 

prorrogado do 2015. Como 

debería saber tamén os 

investimentos son un tipo de gasto 

que con carácter xeral non se 

prorroga. Esta circunstancia fai 

que en situacións de bloqueos 

orzamentarios, tal como o que 
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tivemos o ano pasado e tal como o 

que parece queren reeditar tanto o 

seu grupo como o PP, os 

orzamentos de 2017 a execución 

dos investimentos fóra 

necesariamente máis baixa. Se a 

esa circunstancia, tamén lle 

engadimos que os gastos do 

Capítulo 6 están normalmente 

asociados a contratos de importes 

que requiren tramitación por 

procedementos abertos e se 

respectamos os prazos mínimos 

fixados na Lei de contratos que 

nós non damos contratos, como 

mencionou antes o señor Lorenzo, 

nós os adxudicamos, conforme a 

Lei de contratos, á marxe de 

tempo para a execución deste tipo 

de gastos é verdadeiramente 

escasa. 

 

Aínda así direille que en 2016 

executamos investimentos por un 

importe de trece coma un millóns 

e que esta cantidade é moi 

superior aos investimentos 

executados por calquera outro dos 

concellos de Galicia incluído o 

máis grande en poboación, como 

pode ser o Concello de Vigo, 

gobernado, por certo, con maioría 

absolutísima polo Partido 

Socialista, que en 2016 executou 

pouco máis á metade que o 

Concello da Coruña, en concreto 

seis coma nove millóns fronte a 

trece coma un millóns. Por certo, 

o Concello de Vigo tamén tivo un 

superávit de vinte e seis coma 

dous millóns en 2016, semellante 

ao noso e leva tendo superávits 

maiores de vinte millóns de euros 

nos últimos cinco anos, tamén. 

Ademais, e isto non o dicimos 

tivemos o ano pasado e tal como 

o que parece queren reeditar 

tanto o seu grupo como o PP, os 

orzamentos de 2017 a execución 

dos investimentos fóra 

necesariamente máis baixa. Se a 

esa circunstancia, tamén lle 

engadimos que os gastos do 

Capítulo 6 están normalmente 

asociados a contratos de importes 

que requiren tramitación por 

procedementos abertos e se 

respectamos os prazos mínimos 

fixados na Lei de contratos que 

nós non damos contratos, como 

mencionou antes o señor Lorenzo, 

nós os adxudicamos, conforme a 

Lei de contratos, á marxe de 

tempo para a execución deste tipo 

de gastos é verdadeiramente 

escasa. 

 

Aínda así direille que en 2016 

executamos investimentos por un 

importe de trece coma un millóns 

e que esta cantidade é moi 

superior aos investimentos 

executados por calquera outro 

dos concellos de Galicia incluído 

o máis grande en poboación, 

como pode ser o Concello de 

Vigo, gobernado, por certo, con 

maioría absolutísima polo 

Partido Socialista, que en 2016 

executou pouco máis á metade 

que o Concello da Coruña, en 

concreto seis coma nove millóns 

fronte a trece coma un millóns. 

Por certo, o Concello de Vigo 

tamén tivo un superávit de vinte e 

seis coma dous millóns en 2016, 

semellante ao noso e leva tendo 

superávits maiores de vinte 

millóns de euros nos últimos 

cinco anos, tamén. Ademais, e isto 
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nós, senón que o di a Federación 

Galega de Construción, A Coruña 

é o Concello que máis obra 

pública licitou dentro das cidades 

galegas no primeiro trimestre 

deste ano, uns dous coma catro 

millóns de euros e ademais o que 

máis esforzo inversor por 

habitante fixo no primeiro 

trimestre: 9,82 euros, Vigo non 

chegou nin aos 2 euros. 

 

 

A las veintiuna horas y 

cincuenta minutos entra en el 

Salón de Sesiones la señora 

Fraga Sáenz. 

 

Hai que ter en conta, polo tanto 

que somos o Concello con maior 

volume de investimento de toda 

Galicia e por suposto que 

queremos mellorar as cifras de 

execución dos investimentos pero 

antes de propagar teses de parálise 

a quen acaba prexudicando é á 

cidade. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito, 

por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Hai que poñerse un pouco en 

contexto e poñelas en relación 

coas demais administracións e os 

datos de execución de gobernos 

onde vostedes tamén teñen 

maioría absoluta.  

 

Tamén rematar dicindo que 

incluso neste Concello lle vou 

recordar cifras que vostede pode 

non o dicimos nós, senón que o di 

a Federación Galega de 

Construción, A Coruña é o 

Concello que máis obra pública 

licitou dentro das cidades galegas 

no primeiro trimestre deste ano, 

uns dous coma catro millóns de 

euros e ademais o que máis 

esforzo inversor por habitante 

fixo no primeiro trimestre: 9,82 

euros, Vigo non chegou nin aos 2 

euros. 

 

Ás vinte e unha horas e 

cincuenta minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Fraga 

Sáenz 

 

Hai que ter en conta, polo tanto 

que somos o Concello con maior 

volume de investimento de toda 

Galicia e por suposto que 

queremos mellorar as cifras de 

execución dos investimentos pero 

antes de propagar teses de 

parálise a quen acaba 

prexudicando é á cidade. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito, 

por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Hai que poñerse un pouco en 

contexto e poñelas en relación 

coas demais administracións e os 

datos de execución de gobernos 

onde vostedes tamén teñen 

maioría absoluta.  

 

Tamén rematar dicindo que 

incluso neste Concello lle vou 

recordar cifras que vostede pode 
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calificar de ridiculísimas: a media 

de execución do bipartito entre 

2007 e 2010 por exemplo non 

chegou ao 76%. Nós 77,7% sobre 

créditos definitivos e ademais co 

orzamento a partir de xuño. 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Vieito, por 

favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Sabe de sobra tamén que canto 

máis tarde se aproben os 

orzamentos menos se poden 

executar e non lles viría mal 

valorar en que medida vostedes 

tamén teñen contribuído 

precisamente a ese resultado de 

execución que, co seu 

comportamento precisamente á 

hora de aprobar os orzamentos 

quen sae prexudicada realmente é 

a cidade, non o goberno. Nada 

máis. Grazas. 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primera.-Pregunta oral sobre 

servicios sociales 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

¿Cómo valora Xulio Ferreiro las 

quejas de las trabajadoras sociales 

municipales sobre el caótico 

funcionamiento de la Concejalía 

de Xustiza Social? 

 

cualificar de ridiculísimas: a 

media de execución do bipartito 

entre 2007 e 2010 por exemplo 

non chegou ao 76%. Nós 77,7% 

sobre créditos definitivos e 

ademais co orzamento a partir de 

xuño. 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Vieito, por 

favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Sabe de sobra tamén que canto 

máis tarde se aproben os 

orzamentos menos se poden 

executar e non lles viría mal 

valorar en que medida vostedes 

tamén teñen contribuído 

precisamente a ese resultado de 

execución que, co seu 

comportamento precisamente á 

hora de aprobar os orzamentos 

quen sae prexudicada realmente é 

a cidade, non o goberno. Nada 

máis. Grazas. 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.-Pregunta oral sobre 

servizos sociais 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Como valora Xulio Ferreiro as 

queixas das traballadoras sociais 

municipais sobre o caótico 

funcionamento da Concellería de 

Xustiza Social? 
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Señora Cameán Calvete 

 

Seguimos coa rolda destas 

preguntas. Mire, señor Lorenzo ou 

lle deron mal a información, cousa 

que non creo ou 

intencionadamente o contido da 

súa pregunta non coincide co 

motivo real do malestar das 

propias traballadoras sociais. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

A estas horas, que ya estamos 

todos un poco cansados, alcalde, 

me va a permitir que utilice 

alguna de las frases que usted ya 

usó antes en este Pleno, no creo 

que tenga usted el copyright, decía 

al principio del Pleno que era muy 

difícil tirarle de las orejas a una 

compañera de partido y yo creo 

que hoy hay un motivo para que 

usted le tire de las orejas porque 

los tres partidos de la oposición 

hemos coincidido en la misma 

pregunta, que es la preocupación 

que existe en esta ciudad, los 

servicios sociales. Y yo escuché 

atentamente las respuestas, la 

verdad que después de dos años, 

hacerme responsable de lo que 

pasa en los servicios sociales es 

que me dan mucha importancia. 

Yo no soy responsable de que los 

trabajadores sociales estén 

protestando, que estén de baja o 

de que se quejen a su colegio, de  

que no les dejan hacer su trabajo, 

cosa que durante los cuatro años 

que yo estuve en esa concejalía no 

pasó. Le aseguro que no soy 

responsable de que haya nueve 

centros cívicos sin directores y 

que los directores cesen en su 

Señora Cameán Calvete 

 

Seguimos coa rolda destas 

preguntas. Mire, señor Lorenzo 

ou lle deron mal a información, 

cousa que non creo ou 

intencionadamente o contido da 

súa pregunta non coincide co 

motivo real do malestar das 

propias traballadoras sociais. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

A tal hora, que xa estamos todos 

un pouco cansos, alcalde, vai 

permitir que utilice algunha das 

frases que vostede xa usou antes 

neste Pleno, non creo que teña 

vostede o copyright, dicía ao 

principio do Pleno que era moi 

difícil tirarlle das orellas a unha 

compañeira de partido e eu creo 

que hoxe hai un motivo para que 

vostede lle tire das orellas porque 

os tres partidos da oposición 

coincidimos na mesma pregunta, 

que é a preocupación que existe 

nesta cidade, os servizos sociais. 

E eu escoitei atentamente as 

respostas, a verdade que despois 

de dous anos, facerme 

responsable do que pasa nos 

servizos sociais é que me dan 

moita importancia. Eu non son 

responsable de que os 

traballadores sociais estean a 

protestar, que estean de baixa ou 

de que se queixen ao seu colexio, 

de que  non lles deixan facer o seu 

traballo, cousa que durante os 

catro anos que eu estiven nesa 

concellería non pasou. Asegúrolle 

que non son responsable de que 

haxa nove centros cívicos sen 

directores e que os directores 



239 

 

trabajo pese a tener un incentivo 

económico porque no soportan o 

no aguantan la situación que está 

en la Concejalía, que los 

educadores no realicen su trabajo, 

que están atendiendo a personas 

como trabajadores sociales porque 

ahí confundimos lista de espera, 

atender a una persona como 

resolver el problema, cosa que 

nunca pasa. Que los trabajadores 

de esas empresas se estén 

quejando, sobre todo los 

trabajadores de las empresas de 

los servicios sociales, hoy hemos 

traído una moción al respecto. 

Que no se haya quitado el copago, 

ese copago, por cierto, señora Mar 

Barcón, que aprobaron ustedes en 

el 2010, en las Ordenanzas 

fiscales, no nosotros. Que no se 

haya abierto el centro de baja 

intensidad de Monte Alto, que se 

anunció en noviembre. Le aseguro 

que yo no soy responsable de todo 

eso. Que no se haya pagado una 

renta social. Seis millones de 

euros pusieron para la renta social, 

después dos millones, después lo 

iban a gastar en bicicletas y a día 

de hoy sólo hay una renta social, 

que se sepa, concedida. 

 

 

 

Que no se ejecuten los programas 

de ayuda a domicilio, el programa 

de talón restaurante, que no se 

ejecute el programa de bono taxi, 

la ayuda de emergencia, que no se 

ejecute. Yo no soy responsable, 

les aseguro, que nada de eso. Que 

protesten todas las entidades 

sociales que hay en esta ciudad 

por la rebaja en los presupuestos, 

cesen no seu traballo a pesar de 

ter un incentivo económico 

porque non soportan ou non 

aguantan a situación que está na 

Concellería, que os educadores 

non realicen o seu traballo, que 

están a atender a persoas como 

traballadores sociais porque aí 

confundimos lista de espera, 

atender a unha persoa como 

resolver o problema, cousa que 

nunca pasa. Que os traballadores 

desas empresas estean a 

queixarse, sobre todo os 

traballadores das empresas dos 

servizos sociais, hoxe trouxemos 

unha moción respecto diso. Que 

non se quitou o copagamento, ese 

copagamento, por certo, señora 

Mar Barcón, que aprobaron 

vostedes no 2010, nas 

Ordenanzas fiscais, non nós. Que 

non se abriu o centro de baixa 

intensidade de Monte Alto, que se 

anunciou en novembro. 

Asegúrolle que eu non son 

responsable de todo iso. Que non 

se pagou unha renda social. Seis 

millóns de euros puxeron para a 

renda social, despois dous 

millóns, despois íano gastar en 

bicicletas e a día de hoxe só hai 

unha renda social, que se saiba, 

concedida. 

 

Que non se executen os 

programas de axuda a domicilio, 

o programa de talón restaurante, 

que non se execute o programa de 

bono taxi, a axuda de emerxencia, 

que non se execute. Eu non son 

responsable, asegúrolles, que 

nada diso. Que protesten todas as 

entidades sociais que hai nesta 

cidade pola rebaixa nos 
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por la rebaja en las subvenciones, 

porque no se les atiende, porque 

no se les escucha, porque ni 

siquiera se va a conocer su 

trabajo. Yo, les aseguro que 

después de dos años no soy 

responsable. Entonces, a mí me 

llama mucho la atención que dos 

años después a mí se me quiera 

hacer responsable de esta desfeita, 

que son los servicios sociales. Le 

puedo decir más ejemplos, le 

puedo decir el equipo de 

chabolismo, que se levantó, a día 

de hoy, dos años después pese a 

su primera visita, no ha sido 

desalojada una familia. Así y 

puedo seguirle con más cosas. El 

equipo de atención a ciudadanos 

en la calle, se ha desmantelado. A 

día de hoy ¿cuál es su propuesta? 

¿cuál es la propuesta de los 

servicios sociales de la Coruña? 

Mandar a la gente debajo de un 

puente. Y mira, ya termino, y 

también termino con una frase 

suya, que dijo al principio: que 

esto no era el Bronx. Como siga 

usted así, como siga usted 

permitiendo que se siga así en los 

servicios sociales, sin atender a las 

personas, al final esta ciudad se va 

a convertir en el Bronx. Muchas 

gracias.  

 

Señora Cameán Calvete 

 

Mire, señor Lorenzo. A min 

vostede non me vai dar ningunha 

lección en materia de servizos 

sociais, por suposto que non. E 

mire, imos lembrar moi 

rapidamente o que fai o Partido 

Popular en materia de servizos 

sociais: repagos en dependencias, 

orzamentos, pola rebaixa nas 

subvencións, porque non se lles 

atende, porque non se lles escoita, 

porque nin sequera vaise a 

coñecer o seu traballo. Eu, 

asegúrolles que despois de dous 

anos non son responsable. Entón, 

a min chámame moito a atención 

que dous anos despois a min me 

queira facer responsable desta 

desfeita, que son os servizos 

sociais. Pódolle dicir máis 

exemplos, pódolle dicir o equipo 

de chabolismo, que se levantou, a 

día de hoxe, dous anos despois a 

pesar da súa primeira visita, non 

foi desaloxada unha familia. Así e 

podo seguirlle con máis cousas. O 

equipo de atención a cidadáns na 

rúa, desmantelouse. A día de hoxe 

cal é a súa proposta? cal é a 

proposta dos servizos sociais da 

Coruña? Mandar á xente debaixo 

dunha ponte. E mira, xa termino, 

e tamén termino cunha frase súa, 

que dixo ao principio: que isto 

non era o Bronx. Como siga 

vostede así, como siga vostede 

permitindo que se siga así nos 

servizos sociais, sen atender ás 

persoas, ao final esta cidade vai 

converterse no Bronx. Moitas 

grazas. 

 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Mire, señor Lorenzo. A min 

vostede non me vai dar ningunha 

lección en materia de servizos 

sociais, por suposto que non. E 

mire, imos lembrar moi 

rapidamente o que fai o Partido 

Popular en materia de servizos 

sociais: repagamentos en 
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repagos en medicamentos, en 

recortes en dependencias, según 

Bea Mato para evitar paguiñas, 

bueno, eses son outros temas, 

rescates aos bancos por riba de 

políticas sociais, centralización 

dos servizos sociais, cero medidas 

sociais que se fixeron neste 

Concello para atender ás persoas, 

listas de agarda de seis meses, 

ningún recurso en marcha, persoas 

sen teito, como as atendía o 

Partido Popular? Cun censo, 

repito, cun censo, isto é o que fixo 

o Partido Popular, isto é o que é o 

Partido Popular e sinceiramente, 

por moito que estemos en Semana 

Santa eu non creo nos milagres, 

vostedes non son outra cousa, por 

moito que vaian ás procesións 

“del Borriquito” son o que son e 

os coñecemos e non nos van dar 

agora leccións en materia de 

políticas sociais. Mire, voulle dicir 

unha cousa, señor Lorenzo. Hoxe 

mentiu, e teño probas que 

demostran que hoxe mentiu 

porque hai un escrito que 

presentaron as traballadoras 

sociais neste Concello, que 

ademais entrou por Rexistro onde 

literalmente  amosan  o seu 

profundo malestar por unha 

decisión que foi súa, que foi 

centralizar os servizos sociais. 

Cando queira lle paso copia deste 

escrito. Moi ben, con esta decisión 

o que fixo vostede á parte de ter a 

unha plantilla de traballadoras 

sociais que non están para nada 

traballando dun xeito a gusto, 

alonxou directamente os recursos 

das propias persoas, alonxou os 

servizos sociais da xente. E, por 

suposto xa lle indico, non lle vou 

dependencias, repagamentos en 

medicamentos, en recortes en 

dependencias, según Bea Mato 

para evitar paguiñas, bo, eses son 

outros temas, rescates aos bancos 

por riba de políticas sociais, 

centralización dos servizos 

sociais, cero medidas sociais que 

se fixeron neste Concello para 

atender ás persoas, listas de 

agarda de seis meses, ningún 

recurso en marcha, persoas sen 

teito, como as atendía o Partido 

Popular? Cun censo, repito, cun 

censo, isto é o que fixo o Partido 

Popular, isto é o que é o Partido 

Popular e sinceiramente, por 

moito que estemos en Semana 

Santa eu non creo nos milagres, 

vostedes non son outra cousa, por 

moito que vaian ás procesións 

“del Borriquito” son o que son e 

os coñecemos e non nos van dar 

agora leccións en materia de 

políticas sociais. Mire, voulle 

dicir unha cousa, señor Lorenzo. 

Hoxe mentiu, e teño probas que 

demostran que hoxe mentiu 

porque hai un escrito que 

presentaron as traballadoras 

sociais neste Concello, que 

ademais entrou por Rexistro onde 

literalmente  amosan  o seu 

profundo malestar por unha 

decisión que foi súa, que foi 

centralizar os servizos sociais. 

Cando queira lle paso copia deste 

escrito. Moi ben, con esta 

decisión o que fixo vostede á 

parte de ter a un cadro de persoal 

de traballadoras sociais que non 

están para nada traballando dun 

xeito a gusto, alonxou 

directamente os recursos das 

propias persoas, alonxou os 
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tolerar que me dea leccións na 

defensa das traballadoras porque 

vostede é un experto nos recortes, 

porque vostede, cando as 

traballadoras sociais, xa o dixen 

anteriormente e o volvo a repetir, 

pedían conciliación, vostede as 

denegaba, señor Lorenzo, sabe 

dicindo que? Por motivos de 

servizo. Cando chegamos nós cos 

mesmos motivos de servizo 

concedemos todas as 

conciliacións. E dende logo, é 

difícil reconstruír o que vostede 

desmantelou, non digo que non, 

non digo que non teñamos que ir 

máis rápido, non o digo, todavía 

nos falta moito por facer, 

seguramente sexa así, 

seguramente avanzamos moito e 

todavía nos falta, non vou a ser eu 

aquí quen diga que non pero como 

vostede fala da miña xestión eu 

tamén quero falar da súa e xa 

indico, para as persoas sen teito 

vostede non puxo en marcha 

ningún recurso. Realoxos, falemos 

de cantas persoas realoxou 

vostede, señor Lorenzo? 

Ningunha na Pasaxe e iso que 

estaba súper comprometido, dixo 

publicamente, vou realoxar á 

xente da pasaxe, vou realoxar á 

xente do Portiño, ningunha persoa 

e agora hai un equipo que se 

chama Equipo de Habitat Digno, 

por favor, señor Lorenzo, un 

pouco de rigor, non fale de oídas, 

un pouco de rigor, que estando na 

oposición ten que acreditar tamén 

o que di, non vale falar de oídas, 

non vale. E por seguir 

desmentindo cousas, vostede di 

que hoxe so hai unha persoa 

cobrando a renda social 

servizos sociais da xente. E, por 

suposto xa lle indico, non lle vou 

tolerar que me dea leccións na 

defensa das traballadoras porque 

vostede é un experto nos recortes, 

porque vostede, cando as 

traballadoras sociais, xa o dixen 

anteriormente e o volvo a repetir, 

pedían conciliación, vostede as 

denegaba, señor Lorenzo, sabe 

dicindo que? Por motivos de 

servizo. Cando chegamos nós cos 

mesmos motivos de servizo 

concedemos todas as 

conciliacións. E dende logo, é 

difícil reconstruír o que vostede 

desmantelou, non digo que non, 

non digo que non teñamos que ir 

máis rápido, non o digo, todavía 

nos falta moito por facer, 

seguramente sexa así, 

seguramente avanzamos moito e 

todavía nos falta, non vou a ser eu 

aquí quen diga que non pero 

como vostede fala da miña xestión 

eu tamén quero falar da súa e xa 

indico, para as persoas sen teito 

vostede non puxo en marcha 

ningún recurso. Realoxos, 

falemos de cantas persoas 

realoxou vostede, señor Lorenzo? 

Ningunha na Pasaxe e iso que 

estaba súper comprometido, dixo 

publicamente, vou realoxar á 

xente da pasaxe, vou realoxar á 

xente do Portiño, ningunha 

persoa e agora hai un equipo que 

se chama Equipo de Habitat 

Digno, por favor, señor Lorenzo, 

un pouco de rigor, non fale de 

oídas, un pouco de rigor, que 

estando na oposición ten que 

acreditar tamén o que di, non vale 

falar de oídas, non vale. E por 

seguir desmentindo cousas, 
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municipal: falso, hai vinte e seis e 

próximamente oitenta. 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

E remato xa, pedíndolle ao señor 

Lorenzo que a próxima vez que 

vaia sacar fotos ao Millenium se 

lembre de todas as medidas que 

vostede levou a cabo coas persoas 

sen teito, ningunha. Lémbreo a 

próxima vez que vaia facer esa 

magnífica oposición, e, por certo, 

lémbrelle tamén ao señor Feijóo, 

coa súa magnífica medida que 

puxo en marcha, de atención á 

pobreza enerxética, que non vou a 

ser eu quen a critique, todas as 

medidas en políticas sociais ben 

recibidas sexan, fale con el para 

explicarlle cal é a nosa realidade e 

para explicarlle por que é 

tremendamente inxusto que diga 

que non hai xente en Galicia con 

pobreza enerxética. Fágame ese 

favor. 

 

Presidencia 

 

Remate xa.  

 

Señora Cameán Calvete 

 

Explíquello ao seu compañeiro, 

señor Lorenzo. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas. 

vostede di que hoxe so hai unha 

persoa cobrando a renda social 

municipal: falso, hai vinte e seis e 

próximamente oitenta. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

E remato xa, pedíndolle ao señor 

Lorenzo que a próxima vez que 

vaia sacar fotos ao Millenium se 

lembre de todas as medidas que 

vostede levou a cabo coas persoas 

sen teito, ningunha. Lémbreo a 

próxima vez que vaia facer esa 

magnífica oposición, e, por certo, 

lémbrelle tamén ao señor Feijóo, 

coa súa magnífica medida que 

puxo en marcha, de atención á 

pobreza enerxética, que non vou a 

ser eu quen a critique, todas as 

medidas en políticas sociais ben 

recibidas sexan, fale con el para 

explicarlle cal é a nosa realidade 

e para explicarlle por que é 

tremendamente inxusto que diga 

que non hai xente en Galicia con 

pobreza enerxética. Fágame ese 

favor. 

 

Presidencia 

 

Remate xa.  

 

Señora Cameán Calvete 

 

Explíquello ao seu compañeiro, 

señor Lorenzo. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas. 
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Segunda.-Pregunta oral sobre 

inejecución presupuestaria 

 

Señor Coira Andrade 

 

¿Qué valoración hace Xulio 

Ferreiro de la inejecución del 

presupuesto de 2016?. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Como xa lle contestei antes ao 

señor García, a execución 

representa un 77,7% sobre 

créditos definitivos, un 88,4 % 

sobre créditos iniciais, polo tanto 

nos parece un resultado bastante 

aceptable. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Los datos económicos publicados 

en la página web del 

Ayuntamiento y confirmados 

estos días en la liquidación de la 

cuenta de 2016 que se trae hoy a 

Pleno, confirman la inejecución y 

la parálisis de este Ayuntamiento, 

con más de 62 millones de euros 

sin invertir. Si a esto le sumamos 

los millones de euros que 

quedaron sin invertir en 2015 

alcanzamos la cifra escalofriante 

de 109 millones de euros.  

 

A las veintiuna horas y 

cincuenta y nueve minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 

 

Ferreiro presume de un magnífico 

superávit privando a los coruñeses 

de los servicios y de las 

inversiones necesarias y 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre 

inexecución orzamentaria 

 

Señor Coira Andrade 

 

Que valoración fai Xulio Ferreiro 

da inexecución do orzamento de 

2016?. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Como xa lle contestei antes ao 

señor García, a execución 

representa un 77,7% sobre 

créditos definitivos, un 88,4 % 

sobre créditos iniciais, polo tanto 

nos parece un resultado bastante 

aceptable. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Os datos económicos publicados 

na páxina web do Concello e 

confirmados estes días na 

liquidación da conta de 2016 que 

se trae hoxe a Pleno, confirman a 

inexecución e a parálise deste 

Concello, con máis de 62 millóns 

de euros sen investir. Se a isto 

sumámoslle os millóns de euros 

que quedaron sen investir en 2015 

alcanzamos a cifra arrepiante de 

109 millóns de euros.  

 

 

Ás vinte e unha horas e 

cincuenta e nove minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 

Ferreiro presume dun magnífico 

superávit privando aos coruñeses 

dos servizos e dos investimentos 

necesarios e obrigatorios que 
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obligatorias que debe hacer un 

alcalde, un gestor público, con el 

dinero que recauda directamente 

de todos los coruñeses. El señor 

Ferreriro ha subido el IBI a los 

coruñeses ocho millones de euros.  

 

El Partido Popular le ha solicitado 

que lo rebaje en un 10%, lo cual 

representaría seis millones de 

euros, que, como el señor Ferreiro 

en el 2016 no ha necesitado 62 

millones, yo creo que el PP le 

exige al señor Ferreiro que baje el 

IBI, dado que no hay ninguna 

excusa de carácter económico 

para que no lo haga. Y para 

concretar un poco más en cifras 

vamos a hablar de lo que se ha 

dejado de gastar en diferentes 

áreas: de lo que son realmente los 

recortes directos que aplica Xulio 

Ferreiro y la Marea a todos los 

coruñeses: 62 millones de euros 

en el 2016 y que si sumamos el 

2015 son 109 millones de euros.  

 

Se han dejado sin ejecutar 7,2 

millones de euros en servicios 

sociales,  29 millones en vivienda, 

infraestructuras y rehabilitación, 

4,5 millones en seguridad y en 

movilidad.  

 

Cultura, educación y deporte han 

dejado sin ejecutar 6,6 millones de 

euros.  

 

Comercio, turismo, desarrollo 

empresarial y empleo han dejado 

sin ejecutar 4 millones de euros.  

 

 

Todo esto perjudicando la 

creación de muchos puestos de 

debe facer un alcalde, un xestor 

público, co diñeiro que recada 

directamente de todos os 

coruñeses. O señor Ferreriro 

subiu o IBI aos coruñeses oito 

millóns de euros.  

 

O Partido Popular solicitoulle 

que o rebaixe nun 10%, o cal 

representaría seis millóns de 

euros, que, como o señor Ferreiro 

no 2016 non necesitou 62 millóns, 

eu creo que o PP lle esixe ao 

señor Ferreiro que baixe o IBI, 

dado que non hai ningunha 

escusa de carácter económico 

para que non o faga. E para 

concretar un pouco máis en cifras 

imos falar do que se deixou de 

gastar en diferentes áreas: do que 

son realmente os recortes directos 

que aplica Xulio Ferreiro e a 

Marea a todos os coruñeses: 62 

millóns de euros no 2016 e que se 

sumamos o 2015 son 109 millóns 

de euros.  

 

Deixáronse sen executar 7,2 

millóns de euros en servizos 

sociais,  29 millóns en vivenda, 

infraestruturas e rehabilitación, 

4,5 millóns en seguridade e en 

mobilidade.  

 

Cultura, educación e deporte 

deixaron sen executar 6,6 millóns 

de euros.  

 

Comercio, turismo, 

desenvolvemento empresarial e 

emprego deixaron sen executar 4 

millóns de euros.  

 

Todo isto prexudicando a 

creación de moitos postos de 
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trabajo y perjudicando la 

generación de actividad 

económica en la ciudad de La 

Coruña.  

 

Pero vamos a seguir con los 

recortes de Xulio Ferreiro y la 

Marea en programas más 

concretos: 

 

-Vía Pública: 11,2 millones de 

euros sin ejecutar. 

 

-Pavimentación: 10 millones de 

euros sin ejecutar. 

 

-Alumbrado público: 2,3 millones 

de euros sin ejecutar. 

 

-Fomento de Empleo: 820.000 

euros sin ejecutar. 

 

-Comercio y Mercados: 1,7 

millones de euros sin ejecutar. 

 

-Educación: 1 millón de euros sin 

ejecutar. 

 

-Instalaciones Deportivas: 2,4 

millones de euros sin ejecutar. 

 

Y así podíamos seguir y seguir y 

además la paralización de 

licencias, un descenso en el 

ingreso de licencias de 46%, 

cuando en otros ayuntamientos 

limítrofes han ascendido estos 

ingresos en un 30% como es el 

caso de Oleiros. 109 millones de 

euros sin gastar, el mayor recorte 

de la historia de esta ciudad a los 

coruñeses.  

 

 

 

traballo e prexudicando a 

xeración de actividade económica 

na cidade da Coruña.  

 

 

Pero imos seguir cos recortes de 

Xulio Ferreiro e a Marea en 

programas máis concretos: 

 

 

-Vía Pública: 11,2 millóns de 

euros sen executar. 

 

-Pavimentación: 10 millóns de 

euros sen executar. 

 

-Iluminación pública: 2,3 millóns 

de euros sen executar. 

 

-Fomento de Emprego: 820.000 

euros sen executar. 

 

-Comercio e Mercados: 1,7 

millóns de euros sen executar. 

 

-Educación: 1 millón de euros sen 

executar. 

 

-Instalacións Deportivas: 2,4 

millóns de euros sen executar. 

 

E así podiamos seguir e seguir e 

ademais a paralización de 

licenzas, un descenso no ingreso 

de licenzas de 46%, cando 

noutros concellos limítrofes 

ascenderon estes ingresos nun 

30% como é o caso de Oleiros. 

109 millóns de euros sen gastar, o 

maior recorte da historia desta 

cidade aos coruñeses. 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Coira, por 

favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Ningún alcalde en tan poco 

tiempo había hecho tanto daño a 

todos los coruñeses como Xulio 

Ferreiro y la Marea, que han 

recortado 109 millones: 62 

millones de euros en todas las 

áreas a los coruñeses, ustedes 

directamente en esta ciudad en el 

2016 y no es culpa ni del Partido 

Socialista, que gobierna en Vigo 

con mayoría absoluta, ni del 

Bloque, ni del Partido Popular. Es 

culpa de los gestores de este 

presupuesto que empieza el 1 de 

enero de 2016 a gastarse y termina 

el 31 de diciembre. Y estos datos 

son irrefutables y evidentemente, 

es una vergüenza.  

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Coira, por favor. 

 

 

Señor Coira Andrade 

 

Señor Xulio Ferreiro, si no quiere 

ser alcalde de esta ciudad puede 

dejar el testigo a cualquier otro 

que seguro que lo hará mucho 

mejor porque esto es bastante fácil 

de mejorar, como usted bien sabe. 

Muchas gracias. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Primeiro dicirlle que o Concello 

da Coruña liquidou efectivamente 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Coira, por 

favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Ningún alcalde en tan pouco 

tempo fixera tanto dano a todos 

os coruñeses como Xulio Ferreiro 

e a Marea, que recortaron 109 

millóns: 62 millóns de euros en 

todas as áreas aos coruñeses, 

vostedes directamente nesta 

cidade no 2016 e non é culpa nin 

do Partido Socialista, que 

goberna en Vigo con maioría 

absoluta, nin do Bloque, nin do 

Partido Popular. É culpa dos 

xestores deste orzamento que 

empeza o 1 de xaneiro de 2016 a 

gastarse e termina o 31 de 

decembro. E estes datos son 

irrefutables e evidentemente, é 

unha vergoña. 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Coira, por 

favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Señor Xulio Ferreiro, se non 

quere ser alcalde desta cidade 

pode deixar a testemuña a 

calquera outro que seguro que o 

fará moito mellor porque isto é 

bastante fácil de mellorar, como 

vostede ben sabe. Moitas grazas. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Primeiro dicirlle que o Concello 

da Coruña liquidou efectivamente 
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o Orzamento de 2016 con 

superávit, en concreto, superávit 

de 27,4 millóns e un remanente 

líquido de Tesourería para gastos 

xerais de 20,1 millóns. Con iso o 

que pretendemos é reforzar os 

investimentos e vostedes, o seu 

goberno en Madrid non o 

permiten porque si, señor Coira, 

ese superávit se non se lle está 

devolvendo precisamente en 

forma de servizos á cidadanía que 

paga impostos é por culpa do 

goberno do señor Rajoy.  

 

A las veintidós horas y cinco 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Fernández 

Prado. 

 

O señor Rajoy non permite 

destinar ese superávit a outra 

cousa que non sexa amortización 

de débeda, o que é sangrante 

porque en gran parte dos 

concellos estamos neste momento 

en situación de superávit. Iso o 

dixo o propio señor Lorenzo 

nunha moción presentada neste 

Pleno hai pouco. Estamos casi 

todos os concellos, sobre todo 

determinados concellos en 

situación de superávit e quen 

realmente non está cumprindo 

coas súas obrigas é a 

administración autonómica e a 

estatal, precisamente. É o goberno 

do seu partido en Madrid quen 

impide precisamente que eses 

cartos non se poidan gastar nos 

veciños e nas veciñas da cidade.  

 

 

Neste momento ademais é que nin 

sequera temos a opción de 

o Orzamento de 2016 con 

superávit, en concreto, superávit 

de 27,4 millóns e un remanente 

líquido de Tesourería para gastos 

xerais de 20,1 millóns. Con iso o 

que pretendemos é reforzar os 

investimentos e vostedes, o seu 

goberno en Madrid non o 

permiten porque si, señor Coira, 

ese superávit se non se lle está 

devolvendo precisamente en 

forma de servizos á cidadanía que 

paga impostos é por culpa do 

goberno do señor Rajoy.  

 

Ás vinte e dous horas e cinco 

minutos entra no Salón de 

Sesións o señor Fernández 

Prado. 

 

O señor Rajoy non permite 

destinar ese superávit a outra 

cousa que non sexa amortización 

de débeda, o que é sangrante 

porque en gran parte dos 

concellos estamos neste momento 

en situación de superávit. Iso o 

dixo o propio señor Lorenzo 

nunha moción presentada neste 

Pleno hai pouco. Estamos casi 

todos os concellos, sobre todo 

determinados concellos en 

situación de superávit e quen 

realmente non está cumprindo 

coas súas obrigas é a 

administración autonómica e a 

estatal, precisamente. É o 

goberno do seu partido en Madrid 

quen impide precisamente que 

eses cartos non se poidan gastar 

nos veciños e nas veciñas da 

cidade.  

 

Neste momento ademais é que nin 

sequera temos a opción de 
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destinar o superávit a 

investimentos financeiramente 

sostibles nin para pagar débeda 

comercial, como sucedía o ano 

pasado e o ano anterior, ata que a 

vostedes se lles ocurra aprobar os 

orzamentos e que consigan os 

apoios necesarios, cousa que 

todos empezamos a ter dúbidas.  

 

Volvendo aos datos da liquidación 

dos orzamentos e do informe de 

estabilidade, mencionar que neste 

informe a Intervención destaca as 

ratios rexistradas que mostran en 

todos os casos datos positivos, 

mellorando significativamente os 

de 2015, xa que se produce un 

aumento do remanente líquido de 

Tesourería para gastos xerais, o 

que pon de manifesto unha 

mellora substancial de solvencia 

financeira a curto prazo. Deste 

ratio hai que destacar, ademais, as 

cifras relativas ao remanente, o 

superávit, o cumprimento do teito 

de gasto e o aforro neto positivo 

de 30,7 millóns, así como a 

redución significativa da débeda 

viva disposta a 31 de decembro de 

2016 de 73 millóns de euros, non 

coma no 2015, que acadou a cifra 

de 80,6 millóns de euros. Saben 

perfectamente que o resultado de 

execución vai ser máis baixo 

canto máis se tarde en aprobar os 

orzamentos, como o que vivimos 

o ano pasado e como o que parece 

que queren que vivamos este ano. 

Ademais, para dicirlle que se nós 

deixamos sen gastar 109 millóns 

por eses 62 millóns máis a suma 

do ano anterior, vostedes deixaron 

de gastar 229 millóns, que non 

puideron gastar en servizos para a 

destinar o superávit a 

investimentos financeiramente 

sostibles nin para pagar débeda 

comercial, como sucedía o ano 

pasado e o ano anterior, ata que a 

vostedes se lles ocurra aprobar os 

orzamentos e que consigan os 

apoios necesarios, cousa que 

todos empezamos a ter dúbidas.  

 

Volvendo aos datos da 

liquidación dos orzamentos e do 

informe de estabilidade, 

mencionar que neste informe a 

Intervención destaca as ratios 

rexistradas que mostran en todos 

os casos datos positivos, 

mellorando significativamente os 

de 2015, xa que se produce un 

aumento do remanente líquido de 

Tesourería para gastos xerais, o 

que pon de manifesto unha 

mellora substancial de solvencia 

financeira a curto prazo. Deste 

ratio hai que destacar, ademais, 

as cifras relativas ao remanente, 

o superávit, o cumprimento do 

teito de gasto e o aforro neto 

positivo de 30,7 millóns, así como 

a redución significativa da 

débeda viva disposta a 31 de 

decembro de 2016 de 73 millóns 

de euros, non coma no 2015, que 

acadou a cifra de 80,6 millóns de 

euros. Saben perfectamente que o 

resultado de execución vai ser 

máis baixo canto máis se tarde en 

aprobar os orzamentos, como o 

que vivimos o ano pasado e como 

o que parece que queren que 

vivamos este ano. Ademais, para 

dicirlle que se nós deixamos sen 

gastar 109 millóns por eses 62 

millóns máis a suma do ano 

anterior, vostedes deixaron de 
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cidadanía desta cidade. Iso si, nós 

non facemos trampas no solitario 

como o señor Montoro, que para 

dicir que incrementa os 

investimentos compara créditos 

iniciais do proxecto de 

orzamentos coa execución do ano 

anterior, que iso é enganar á 

xente, nin máis nin menos. E 

falando, ademais de investimentos 

recórdolles tamén …  

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito, 

por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Dous minutiños como a señora 

Canabal, por favor. 

 

Presidencia 

 

Que sexan menos, por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Un pouco menos, un minuto. 

Recórdolle ademais que o maior 

recorte en investimentos na 

historia deste Concello se 

produciu durante a pasada 

lexislatura, cando recortaron case 

53 millóns de euros de 

investimentos no Orzamento do 

ano 2012 con respecto ao ano 

anterior. Así tamén é moito máis 

fácil executar todo o orzamento e 

mellorar eses datos de execución.  

 

E ademais non é só que o 

Concello da Coruña, como 

gastar 229 millóns, que non 

puideron gastar en servizos para 

a cidadanía desta cidade. Iso si, 

nós non facemos trampas no 

solitario como o señor Montoro, 

que para dicir que incrementa os 

investimentos compara créditos 

iniciais do proxecto de 

orzamentos coa execución do ano 

anterior, que iso é enganar á 

xente, nin máis nin menos. E 

falando, ademais de investimentos 

recórdolles tamén …  

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito, 

por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Dous minutiños como a señora 

Canabal, por favor. 

 

Presidencia 

 

Que sexan menos, por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Un pouco menos, un minuto. 

Recórdolle ademais que o maior 

recorte en investimentos na 

historia deste Concello se 

produciu durante a pasada 

lexislatura, cando recortaron case 

53 millóns de euros de 

investimentos no Orzamento do 

ano 2012 con respecto ao ano 

anterior. Así tamén é moito máis 

fácil executar todo o orzamento e 

mellorar eses datos de execución.  

 

E ademais non é só que o 

Concello da Coruña, como 
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dixemos antes na intervención, da 

contestación da pregunta oral do 

señor García, fose este Concello 

quen ten máis volume de 

investimentos en Galicia senón 

que ademais foi a administración 

que máis investiu na cidade, nin a 

Xunta, nin a administración 

central, as dúas gobernadas polo 

seu partido, fixo tantos 

investimentos como esta cidade, e 

dos investimentos previstos no 

proxecto de orzamentos do estado 

que vostedes veñen de aprobar en 

Consello de Ministros xa nin 

falemos. 

 

Tercera.-Pregunta oral sobre 

Contratos Municipales 

 

Señora Gallego Neira 

 

¿Considera Xulio Ferreiro que su 

Instrucción para incluir cláusulas 

sociales en los contratos del 

Ayuntamiento garantiza los 

derechos laborales de los 

trabajadores y fomenta la calidad 

en el empleo?. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Consideramos que grazas a esas 

cláusulas e sobre todo grazas á 

actuación deste goberno se está 

conseguindo garantir dereitos 

laborais dos traballadores e 

traballadoras que antes non se 

garantían. Grazas. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Señora Vieito, trampas al 

solitario. Ustedes lo que hacen son 

trampas a los ciudadanos, debería 

dixemos antes na intervención, da 

contestación da pregunta oral do 

señor García, fose este Concello 

quen ten máis volume de 

investimentos en Galicia senón 

que ademais foi a administración 

que máis investiu na cidade, nin a 

Xunta, nin a administración 

central, as dúas gobernadas polo 

seu partido, fixo tantos 

investimentos como esta cidade, e 

dos investimentos previstos no 

proxecto de orzamentos do estado 

que vostedes veñen de aprobar en 

Consello de Ministros xa nin 

falemos. 

 

Terceira.-Pregunta oral sobre 

Contratos Municipais 

 

Señora Gallego Neira 

 

Considera Xulio Ferreiro que a 

súa Instrución para incluír 

cláusulas sociais nos contratos do 

Concello garante os dereitos 

laborais dos traballadores e 

fomenta a calidade no emprego?. 

 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Consideramos que grazas a esas 

cláusulas e sobre todo grazas á 

actuación deste goberno se está 

conseguindo garantir dereitos 

laborais dos traballadores e 

traballadoras que antes non se 

garantían. Grazas. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Señora Vieito, trampas ao 

solitario. Vostedes o que fan son 

trampas aos cidadáns, debería 
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caerle un poquito la cara. Y a la 

señora Cameán le quería decir: 

antes dijo que nunca nos sentamos 

con una empresa ni con los 

trabajadores. Dígame una sola 

persona, yo llevaba Contratación, 

a la que no haya recibido, o mis 

compañeros. No, no. 

 

Presidencia 

 

Silencio, señora Cameán, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

¿Vale? A todo el mundo se recibía 

aquí. Por la parte que me toca, 

absolutamente a todo el mundo.  

 

Pero bueno, vamos aquí a las 

cláusulas sociales. En marzo en el 

Pleno avisamos del problema que 

se les presentaba con la atención 

al público de los Museos 

Científicos y les ha estallado.  

 

Hace un par de semanas yo me 

reuní con la delegada y 

representante del Personal, 

porque, insisto, que nos reunimos, 

con Susana Blanco, por el 

conflicto en el que se encuentran 

ante la próxima finalización del 

contrato. Mi primera sorpresa fue 

que me dijo que Xulio Ferreiro no 

los iba a recibir hasta el 6 de abril, 

cuando la fecha prevista para que 

se hicieran efectivos los despidos 

era el 14, cuando termina la 

última prórroga del contrato, lo 

que pone en evidencia que este 

tema no era, desde luego, 

prioritario para ustedes. Además 

que no es de recibo que se haya 

caerlle un pouquiño a cara. E á 

señora Cameán queríalle dicir: 

antes dixo que nunca sentamos 

cunha empresa nin cos 

traballadores. Dígame unha soa 

persoa, eu levaba Contratación, á 

que non recibise, ou os meus 

compañeiros. Non, non. 

 

Presidencia 

 

Silencio, señora Cameán, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Vale? A todo o mundo recibíase 

aquí. Pola parte que me toca, 

absolutamente a todo o mundo.  

 

Pero bo, imos aquí ás cláusulas 

sociais. En marzo no Pleno 

avisamos do problema que se lles 

presentaba coa atención ao 

público dos Museos Científicos e 

estaloulles.  

 

Fai un par de semanas eu 

reuninme coa delegada e 

representante do Persoal, porque, 

insisto, que nos reunimos, con 

Susana Blanco, polo conflito no 

que se atopan ante a próxima 

finalización do contrato. A miña 

primeira sorpresa foi que me dixo 

que Xulio Ferreiro non os ía  

recibir ata o 6 de abril, cando a 

data prevista para que se fixesen 

efectivos os despedimentos era o 

14, cando termina a última 

prórroga do contrato, o que pon 

en evidencia que este tema non 

era, desde logo, prioritario para 

vostedes. Ademais que non é de 

recibo que se chegase a esta 
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llegado a esta situación y que el 

gobierno local no haya hablado 

con la empresa hasta el 29 de 

marzo por la tarde, confirmado 

también por la empresa, tal y 

como manifestaron los propios 

afectados. La Marea no sabe 

gestionar y las consecuencias son 

estas: en este contrato aumentaron 

el número de trabajadores, 

categorías, sueldos, arrastra una 

deuda, y a la hora de sacarlo a 

licitación no lo han tenido en 

cuenta, dijeron que iban a 

aumentar el precio en la última 

Junta de Gobierno. Salió un 

negociado por el mismo importe y 

por eso, evidentemente, ha 

quedado desierto. Una vez que el 

problema ya ha estallado, y hay 

un anuncio de huelga, es cuando 

reaccionan, a pesar de que la 

empresa llevaba meses avisando 

de que iba a dejar el contrato. 

Antes no y desde luego no 

continúan por las gestiones que 

haya hecho el gobierno. La 

empresa decidió continuar hasta 

que se adjudique lo que ustedes 

han llamado un “contrato puente”, 

una figura legal que realmente no 

existe y lo ha hecho por 

responsabilidad empresarial a 

falta de su responsabilidad como 

gestores. Eso sí, a partir del día 15 

empezarán a pagar con facturas de 

cajón porque ya estarán sin 

contrato a pesar de esa 

declaración que hacen ahora de 

continuidad pero las facturas 

siguen con reparos y eso que la 

empresa, como ya he dicho, 

llevaba meses avisando. Un mal 

parche y en un mes vamos a tener 

el mismo problema, porque van a 

situación e que o goberno local 

non falase coa empresa ata o 29 

de marzo pola tarde, confirmado 

tamén pola empresa, tal e como 

manifestaron os propios 

afectados. A Marea non sabe 

xestionar e as consecuencias son 

estas: neste contrato aumentaron 

o número de traballadores, 

categorías, soldos, arrastra unha 

débeda, e á hora de sacalo a 

licitación non o tiveron en conta, 

dixeron que ían aumentar o prezo 

na última Xunta de Goberno. Saíu 

un negociado polo mesmo importe 

e por iso, evidentemente, quedou 

deserto. Unha vez que o problema 

xa estalou, e hai un anuncio de 

folga, é cando reaccionan, a 

pesar de que a empresa levaba 

meses avisando de que ía deixar o 

contrato. Antes non e desde logo 

non continúan polas xestións que 

fixera o goberno. A empresa 

decidiu continuar ata que se 

adxudique o que vostedes 

chamaron un “contrato ponte”, 

unha figura legal que realmente 

non existe e fíxoo por 

responsabilidade empresarial a 

falta da súa responsabilidade 

como xestores. Iso si, a partir do 

día 15 empezarán a pagar con 

facturas de caixón porque xa 

estarán sen contrato a pesar desa 

declaración que fan agora de 

continuidade pero as facturas 

seguen con reparos e iso que a 

empresa, como xa dixen, levaba 

meses avisando. Un mal parche e 

nun mes imos ter o mesmo 

problema, porque van licitar un 

contrato ponte polo mesmo 

importe e só por un ano, co cal 

temos serias dúbidas de que se 
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licitar un contrato puente por el 

mismo importe y sólo por un año, 

con lo cual tenemos serias dudas 

de que se presente alguna oferta. 

Este problema se suma a los que 

ya conocemos como los de las 

limpiadoras del Ayuntamiento, a 

las que recortaban el sueldo un 

25% y tuvieron que volver a sacar 

a licitación, lo volvieron a hacer, 

una vez que se denunció, las 

limpiadoras de los colegios, a las 

que no se subrogaba o los 

conserjes de los centros cívicos, a 

los que tampoco subrogaban, 

porque no hay un control eficaz 

sobre los contratos públicos. Lo 

mismo sucede con las Bibliotecas, 

con el servicio de recogida de 

basuras, que se presta mediante 

factura irregular, con reparo de 

legalidad suspensivo del 

interventor y donde están jugando 

con muchos puestos de trabajo. Lo 

mismo sucederá con el contrato de 

limpieza viaria, que finaliza en 

enero y no estará adjudicado a 

tiempo porque siguen todavía 

estudiando. Son el enemigo 

número uno de la estabilidad 

laboral, son todo incertidumbres y 

promesas falsas. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, 

por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si. Otros dos minutos. 

 

Presidencia 

 

A señora Canabal está creando un 

presente algunha oferta. Este 

problema súmase aos que xa 

coñecemos como os das 

limpadoras do Concello, ás que 

recortaban o soldo un 25% e 

tiveron que volver sacar a 

licitación, volveron facer, unha 

vez que se denunciou, as 

limpadoras dos colexios, ás que 

non se subrogaba ou os conserxes 

dos centros cívicos, aos que 

tampouco subrogaban, porque 

non hai un control eficaz sobre os 

contratos públicos. O mesmo 

sucede coas Bibliotecas, co 

servizo de recollida de lixos, que 

se presta mediante factura 

irregular, con reparo de 

legalidade suspensivo do 

interventor e onde están a xogar 

con moitos postos de traballo. O 

mesmo sucederá co contrato de 

limpeza viaria, que finaliza en 

xaneiro e non estará adxudicado 

a tempo porque seguen aínda 

estudando. Son o inimigo número 

un da estabilidade laboral, son 

todo incertezas e promesas falsas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, 

por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si. Outros dous minutos. 

 

Presidencia 

 

A señora Canabal está creando 
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mal precedente neste Pleno. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pues medio minuto.  

Como saben los trabajadores de la 

Hora o los de socorrismo, a los 

que prometieron municipalizar y 

al final sus promesas electorales 

fóronse co vento y no le echen la 

culpa a Montoro, que ya existía 

cuando hicieron su programa 

electoral, en el que incluían la 

remunicipalización. Es muy grave 

que este gobierno de la Marea 

presuma de que priorizan y 

garantizan condiciones laborales y 

estabilidad laboral del personal y 

luego en la práctica sólo se 

interesan por los trabajadores que 

se quedan en la calle cuando la 

oposición hace lo que ustedes 

deberían hacer o cuando protestan 

públicamente. Eso sí, presumen de 

unas cláusulas sociales y de 

empleo estable que sólo está en el 

título de los pliegos porque la 

realidad es bien distinta. Muchas 

gracias. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Mire, señora Gallego. Primeiro 

desmentir que non tivemos 

reunións precisamente cos 

traballadores dos Museos 

Científicos, porque tanto o 

concelleiro señor Sande coma eu 

fumos varias veces e tivemos 

varias reunións precisamente para 

falar con eles e grazas a ese 

contacto conseguiuse desconvocar 

a folga, como afortunadamente 

sucedeu porque se conseguiron 

solucións e acordos entre a 

un mal precedente neste Pleno. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pois medio minuto.  

Como saben os traballadores da 

Hora ou os de socorrismo, aos 

que prometeron municipalizar e 

ao final as súas promesas 

electorais fóronse co vento e non 

lle boten a culpa a Montoro, que 

xa existía cando fixeron o seu 

programa electoral, no que 

incluían a remunicipalización. É 

moi grave que este goberno da 

Marea presuma de que priorizan 

e garanten condicións laborais e 

estabilidade laboral do persoal e 

logo na práctica só se interesan 

polos traballadores que quedan 

na rúa cando a oposición fai o 

que vostedes deberían facer ou 

cando protestan publicamente. Iso 

si, presumen dunhas cláusulas 

sociais e de emprego estable que 

só está no título dos pregos 

porque a realidade é ben distinta. 

Moitas grazas. 

 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Mire, señora Gallego. Primeiro 

desmentir que non tivemos 

reunións precisamente cos 

traballadores dos Museos 

Científicos, porque tanto o 

concelleiro señor Sande coma eu 

fumos varias veces e tivemos 

varias reunións precisamente 

para falar con eles e grazas a ese 

contacto conseguiuse 

desconvocar a folga, como 

afortunadamente sucedeu porque 

se conseguiron solucións e 
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empresa, entre o Comité de 

Empresa e o Concello. 

Precisamente por esas actuacións 

se conseguiu chegar a un acordo.  

 

En primeiro lugar vostedes, 

defensores dos traballadores? 

Vostedes que son, ademais, os das 

leis de reforma laboral que máis 

empobreceron á clase 

traballadora?. Vostedes que son 

tamén os da Lei Mordaza, para 

calar as protestas da xente ou os 

da Lei de Estabilidade, que 

desmantelan o público e ademais 

impiden recuperalo para seguir 

dándolle prebendas ás empresas 

dos seus amigos?. Si, dos amigos, 

señora Gallego. Que vostedes só 

vén ás Mesas de Contratación 

cando lles interesa para ver 

determinados contratos. Outros 

lles dan exactamente igual. Non 

pretendan agora enganar á xente 

precisamente erixíndose en 

defensa daqueles traballadores e 

traballadoras aos que nunca 

defenderon senón que 

prexudicaron todo o que puideron 

e iso demostran todas as leis que 

están aprobando continuamente.  

 

Vostedes ademais xustifican, e 

parecen estar a favor, de penas, 

por escribir tweets, como si fóra 

terroristmo, por imputacións por 

un cartel de Entroido, mentres que 

si, señora Gallego, teño que 

recordarlles que o seu partido é o 

primeiro partido imputado, que 

ten colapsada a administración de 

xustiza con máis de 800 casos, 

que darían contido dabondo para 

un completo manual sobre 

condutas típicas de delictos de 

acordos entre a empresa, entre o 

Comité de Empresa e o Concello. 

Precisamente por esas actuacións 

se conseguiu chegar a un acordo.  

 

En primeiro lugar vostedes, 

defensores dos traballadores? 

Vostedes que son, ademais, os das 

leis de reforma laboral que máis 

empobreceron á clase 

traballadora?. Vostedes que son 

tamén os da Lei Mordaza, para 

calar as protestas da xente ou os 

da Lei de Estabilidade, que 

desmantelan o público e ademais 

impiden recuperalo para seguir 

dándolle prebendas ás empresas 

dos seus amigos?. Si, dos amigos, 

señora Gallego. Que vostedes só 

vén ás Mesas de Contratación 

cando lles interesa para ver 

determinados contratos. Outros 

lles dan exactamente igual. Non 

pretendan agora enganar á xente 

precisamente erixíndose en 

defensa daqueles traballadores e 

traballadoras aos que nunca 

defenderon senón que 

prexudicaron todo o que puideron 

e iso demostran todas as leis que 

están aprobando continuamente.  

 

Vostedes ademais xustifican, e 

parecen estar a favor, de penas, 

por escribir tweets, como si fóra 

terroristmo, por imputacións por 

un cartel de Entroido, mentres 

que si, señora Gallego, teño que 

recordarlles que o seu partido é o 

primeiro partido imputado, que 

ten colapsada a administración de 

xustiza con máis de 800 casos, 

que darían contido dabondo para 

un completo manual sobre 

condutas típicas de delictos de 
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corrupción regulados no Código 

Penal. Si señora.  

 

Desgrazadamente algunhas desas 

condutas colocaron a este 

Concello tamén no eixo do mapa 

da corrupción. Desgrazadamente 

desas presuntas condutas. Nesa 

época, incluso, debe recordar que 

algún medio fíxose eco da súa 

preocupación polo emprego a 

través da contratación pública, 

que agora parece que lle importa 

moitísimo. Daquela non tiña 

necesidade de ningunha cláusula 

estratéxica nos pregos dos 

contratos. O Concello da Coruña 

en marzo de 2015 recibía nos 

medios o nome de “Axencia de 

Colocación de Enchufados da 

Pokémon”. Está claro que 

sobraban cláusulas estratéxicas se 

realmente se levaban a cabo ese 

suposto sistema de colocación do 

que falaban os medios, onde un 

número importante de persoas 

tiñan asegurado o seu posto de 

traballo precisamente grazas a 

certos vínculos. Cuestión á parte 

dese suposto método de garantía 

de emprego é que non 

encontramos nos pregos 

adxudicados durante o seu 

goberno ningunha mostra de 

interese por esa estabilidade e 

garantías de condicións dignas de 

emprego. Os contratos 

adxudicábanse sen incluír apenas 

compromisos laborais cos 

contratistas e menos en canto á 

subrogación, por moito que diga 

agora. A diferenza dos contratos 

que se adxudicaron desde que 

aprobamos nós esa Instrución de 

contratación incluíndo cláusulas 

corrupción regulados no Código 

Penal. Si señora.  

 

Desgrazadamente algunhas desas 

condutas colocaron a este 

Concello tamén no eixo do mapa 

da corrupción. Desgrazadamente 

desas presuntas condutas. Nesa 

época, incluso, debe recordar que 

algún medio fíxose eco da súa 

preocupación polo emprego a 

través da contratación pública, 

que agora parece que lle importa 

moitísimo. Daquela non tiña 

necesidade de ningunha cláusula 

estratéxica nos pregos dos 

contratos. O Concello da Coruña 

en marzo de 2015 recibía nos 

medios o nome de “Axencia de 

Colocación de Enchufados da 

Pokémon”. Está claro que 

sobraban cláusulas estratéxicas 

se realmente se levaban a cabo 

ese suposto sistema de colocación 

do que falaban os medios, onde 

un número importante de persoas 

tiñan asegurado o seu posto de 

traballo precisamente grazas a 

certos vínculos. Cuestión á parte 

dese suposto método de garantía 

de emprego é que non 

encontramos nos pregos 

adxudicados durante o seu 

goberno ningunha mostra de 

interese por esa estabilidade e 

garantías de condicións dignas de 

emprego. Os contratos 

adxudicábanse sen incluír apenas 

compromisos laborais cos 

contratistas e menos en canto á 

subrogación, por moito que diga 

agora. A diferenza dos contratos 

que se adxudicaron desde que 

aprobamos nós esa Instrución de 

contratación incluíndo cláusulas 
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estratéxicas, onde incluso se dá 

puntuación por eses criterios de 

valoración, cousa que antes non 

sucedía nin podía suceder. E 

actualmente, ademais, se inclúen 

en todos aqueles contratos onde é 

posible.  

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito, 

por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Recórdolles, como xa lle recordou 

o meu compañeiro o concelleiro 

Sande que antes non lles 

interesaba para nada a relación 

entre os traballadores e as 

empresas. Entendían que iso era 

unha cuestión totalmente allea, 

unha administración, un Concello. 

 

 

Nada máis. Grazas. 

 

A las veintidós horas y dieciséis 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Varela Gómez. 

 

4º.-Preguntas Escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Primera.-Pregunta escrita 

respecto da roza efectuada nas 

árbores da contorna do campo 

de fúbol Víctor Fernández 

 

-Pode o Goberno municipal 

estratéxicas, onde incluso se dá 

puntuación por eses criterios de 

valoración, cousa que antes non 

sucedía nin podía suceder. E 

actualmente, ademais, se inclúen 

en todos aqueles contratos onde é 

posible.  

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito, 

por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Recórdolles, como xa lle recordou 

o meu compañeiro o concelleiro 

Sande que antes non lles 

interesaba para nada a relación 

entre os traballadores e as 

empresas. Entendían que iso era 

unha cuestión totalmente allea, 

unha administración, un 

Concello. 

 

Nada máis. Grazas. 

 

Ás vinte e dous horas e dezaseis 

minutos entra no Salón de 

Sesións o señor Varela Gómez. 

 

4º.-Preguntas Escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primeira.-Pregunta escrita 

respecto da roza efectuada nas 

árbores da contorna do campo de 

fúbol Víctor Fernández 

 

-Pode o Goberno municipal 
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explicar cal foron os motivos 

extremos polos que se recorreu a 

este tipo de poda nestes árbores? 

 

-Este tipo de procedemento, a roza 

excepcional de tipo desmochado, 

é habitual por parte da/s empresa/s 

encargadas no mantemento de 

parques e xardíns? Cales foron as 

últimas podas realizadas deste tipo 

e en que lugares da cidade? 

 

 

-Podería este Goberno municipal 

detallar, para ás árbores sas, 

patrimonio do municipio,   cando, 

de que tipo e en función de que 

criterios se fan as podas no 

concello da Coruña? 

 

Segunda.-Pregunta escrita 

respecto da situación actual dos 

edificios modernistas da 

Avenida de Oza e que medidas 

ten pensado impulsar o 

Goberno municipal para a súa 

recuperación 

 

-Que actuacións realizou, a 

concellaría de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda 

durante o mandato actual a 

respecto da situación destes dous 

edificios? 

 

-Fíxose efectiva a sanción 

imposta? Con que data? Por que 

importe? 

 

-Que medidas ten pensado 

impulsar o Goberno municipal a 

respecto do desleixo continuado 

que se evidencia no mantemento 

de ambos edificios? 

 

explicar cal foron os motivos 

extremos polos que se recorreu a 

este tipo de poda nestes árbores? 

 

-Este tipo de procedemento, a 

roza excepcional de tipo 

desmochado, é habitual por parte 

da/s empresa/s encargadas no 

mantemento de parques e 

xardíns? Cales foron as últimas 

podas realizadas deste tipo e en 

que lugares da cidade? 

 

-Podería este Goberno municipal 

detallar, para ás árbores sas, 

patrimonio do municipio,   cando, 

de que tipo e en función de que 

criterios se fan as podas no 

concello da Coruña? 

 

Segunda.-Pregunta escrita 

respecto da situación actual dos 

edificios modernistas da Avenida 

de Oza e que medidas ten 

pensado impulsar o Goberno 

municipal para a súa 

recuperación 

 

-Que actuacións realizou, a 

concellaría de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda 

durante o mandato actual a 

respecto da situación destes dous 

edificios? 

 

-Fíxose efectiva a sanción 

imposta? Con que data? Por que 

importe? 

 

-Que medidas ten pensado 

impulsar o Goberno municipal a 

respecto do desleixo continuado 

que se evidencia no mantemento 

de ambos edificios? 
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-Ambos edificios, con nivel de 

protección II (ordenanza de 

aplicación 2.3), de seguir 

abandonados, e adiada a súa 

reparación e mantemento, van 

sufrir un deterioro progresivo e 

irreversíbel que pode dar lugar á 

súa perda definitiva. Ten o 

goberno municipal prevista esta 

circunstancia? Como actuará para 

evitala? 

 

-Entre a veciñanza da zona, e ante 

as evidencias do deterioro, existe 

o temor que o abandono destes 

edificios poida dar lugar a 

desprendementos ou 

derrubamentos de partes destes. 

Dada a situación actual, a 

concellaría de Rexeneración 

Urbana ten avaliado o risco de que 

poidan producir eses 

desprendementos ou 

derrubamentos? Que medidas 

preventivas pensa realizar?  

   

-Na actualidade, anclado á 

fachada lateral do edificio do 

número 152 colocouse un valado 

publicitario de grandes 

dimensións. Este edificio ten nivel 

de protección II, protección 

estrutural. Podería a concellaría de 

Rexeneración Urbana indicar se a 

colocación deste valado foi 

solicitada debidamente? Cando? 

Quen autorizou esta colocación? 

Podería a concellaría de 

rexeneración urbana facilitar o 

informe técnico polo cal se 

autoriza a colocación deste valado 

publicitario? 

 

-Ante esta posibilidade probábel 

de que este valado publicitario 

-Ambos edificios, con nivel de 

protección II (ordenanza de 

aplicación 2.3), de seguir 

abandonados, e adiada a súa 

reparación e mantemento, van 

sufrir un deterioro progresivo e 

irreversíbel que pode dar lugar á 

súa perda definitiva. Ten o 

goberno municipal prevista esta 

circunstancia? Como actuará 

para evitala? 

 

-Entre a veciñanza da zona, e 

ante as evidencias do deterioro, 

existe o temor que o abandono 

destes edificios poida dar lugar a 

desprendementos ou 

derrubamentos de partes destes. 

Dada a situación actual, a 

concellaría de Rexeneración 

Urbana ten avaliado o risco de 

que poidan producir eses 

desprendementos ou 

derrubamentos? Que medidas 

preventivas pensa realizar?  

   

-Na actualidade, anclado á 

fachada lateral do edificio do 

número 152 colocouse un valado 

publicitario de grandes 

dimensións. Este edificio ten nivel 

de protección II, protección 

estrutural. Podería a concellaría 

de Rexeneración Urbana indicar 

se a colocación deste valado foi 

solicitada debidamente? Cando? 

Quen autorizou esta colocación? 

Podería a concellaría de 

rexeneración urbana facilitar o 

informe técnico polo cal se 

autoriza a colocación deste 

valado publicitario? 

 

-Ante esta posibilidade probábel 

de que este valado publicitario 
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poida estar causando un presunto 

dano patrimonial, e que incluso 

poda danar definitivamente a 

estrutura exterior, cal vai ser a 

actuación desde a concellaría de 

Rexeneración Urbana? Se se 

houbese  incorrido nalgún tipo de 

incumprimento das normativas 

urbanísticas procederase a 

impoñer a correspondente 

sanción? 

 

Tercera.-Pregunta escrita sobre 

cláusulas estratéxicas 

 

-Ten feito o Goberno Local algún 

tipo de avaliación da aplicación 

destas cláusulas estratéxicas? 

 

-Estase comprobando dalgunha 

maneira de xeito periódico da 

aplicación estas cláusulas 

estratéxicas nos diferentes 

contratos suxeitos a pregos que 

conteñan cláusulas especiais de 

execución? 

 

-Ten designado o Goberno Local 

alguna persoa responsábel de 

facer este seguimento? 

 

-Está a estudar o Executivo Local 

ampliar esta instrución para 

mesmo recoller como criterio non 

avaliábel automáticamente “as 

proposicións dos licitadores que 

implique melloras nas condicións 

laborais e salariais que melloren o 

disposto no Estatuto dos 

Traballadores e no seu caso no 

Convenio Colectivo Estatal”? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre 

a cantidade destinada aos cursos 

de formación para 

poida estar causando un presunto 

dano patrimonial, e que incluso 

poda danar definitivamente a 

estrutura exterior, cal vai ser a 

actuación desde a concellaría de 

Rexeneración Urbana? Se se 

houbese  incorrido nalgún tipo de 

incumprimento das normativas 

urbanísticas procederase a 

impoñer a correspondente 

sanción? 

 

Terceira.-Pregunta escrita sobre 

cláusulas estratéxicas 

 

-Ten feito o Goberno Local algún 

tipo de avaliación da aplicación 

destas cláusulas estratéxicas? 

 

-Estase comprobando dalgunha 

maneira de xeito periódico da 

aplicación estas cláusulas 

estratéxicas nos diferentes 

contratos suxeitos a pregos que 

conteñan cláusulas especiais de 

execución? 

 

-Ten designado o Goberno Local 

alguna persoa responsábel de 

facer este seguimento? 

 

-Está a estudar o Executivo Local 

ampliar esta instrución para 

mesmo recoller como criterio non 

avaliábel automáticamente “as 

proposicións dos licitadores que 

implique melloras nas condicións 

laborais e salariais que melloren 

o disposto no Estatuto dos 

Traballadores e no seu caso no 

Convenio Colectivo Estatal”? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre a 

cantidade destinada aos cursos 

de formación para 
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desempregados que ficou sen 

executar no 2016 

 

-Como explica o Goberno Local 

que nunha cidade con 19.063 

persoas paradas sobren 238.000 

euros da partida de Cursos de 

Formación para o Emprego? 

 

-Que cursos organizou a 

Concellaría de Emprego e 

Economía Social con cargo a esta 

partida no ano 2016? 

 

-Canto custaron cada un deses 

cursos? 

 

-Deses cursos, cales tiveron un 

carácter novidoso a respecto dos 

que se viñan realizando con 

anterioridade desde a  Concellaría 

de Emprego e Economía Social? 

 

 

-Avaliou a Concellaría de 

Emprego e Economía Social a 

efectividade destes cursos na 

inserción laboral das persoas 

desempregadas que os recibiron? 

 

Quinta.-Pregunta escrita 

respecto do incidente producido 

nas escaleiras mecánicas da rúa 

Mestre Clavé 

 

-Segundo se indica na notificación 

de decreto de data de saída 

21/02/2017, número 88, emitido 

polo Servizo de Interior, Sección 

de Reclamacións Patrimoniais, a 

empresa mantedora da escaleira o 

día do accidente era Ascensores 

Enor SA, mais tamén se indica 

que a entrada en vigor do contrato 

de mantemento con esta empresa 

desempregados que ficou sen 

executar no 2016 

 

-Como explica o Goberno Local 

que nunha cidade con 19.063 

persoas paradas sobren 238.000 

euros da partida de Cursos de 

Formación para o Emprego? 

 

-Que cursos organizou a 

Concellaría de Emprego e 

Economía Social con cargo a esta 

partida no ano 2016? 

 

-Canto custaron cada un deses 

cursos? 

 

-Deses cursos, cales tiveron un 

carácter novidoso a respecto dos 

que se viñan realizando con 

anterioridade desde a  

Concellaría de Emprego e 

Economía Social? 

 

-Avaliou a Concellaría de 

Emprego e Economía Social a 

efectividade destes cursos na 

inserción laboral das persoas 

desempregadas que os recibiron? 

 

Quinta.-Pregunta escrita 

respecto do incidente producido 

nas escaleiras mecánicas da rúa 

Mestre Clavé 

 

-Segundo se indica na 

notificación de decreto de data de 

saída 21/02/2017, número 88, 

emitido polo Servizo de Interior, 

Sección de Reclamacións 

Patrimoniais, a empresa 

mantedora da escaleira o día do 

accidente era Ascensores Enor 

SA, mais tamén se indica que a 

entrada en vigor do contrato de 
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o foi 1 de decembro de 2015. 

Pode o Goberno municipal indicar 

que empresa ou empresas eran as 

encargadas do mantemento das 

escaleiras mecánicas desde a súa 

inauguración?  

 

 

Por que tipo de contratación e 

desde cando estaba adxudicado?  

 

-Até cando durou/duraron ese/s 

contrato/s de mantemento?  

 

-Existía naquel momento algún 

tipo de seguro que cubrira 

calquera tipo de percance 

ocasionado por un deficiente ou 

mal funcionamento? 

 

-A cargo de que compañía 

aseguradora? 

 

-Podería indicar o Executivo local 

se existe na actualidade un seguro 

que cubra calquera tipo de 

accidente? 

 

-Podería, do mesmo xeito, sinalar 

se é específico para este tipo de 

infraestruturas ou entre dentro 

dalgún tipo de seguro xenérico? 

 

-A cargo de que empresa ou 

empresas aseguradoras? 

 

-Segundo se indica na notificación 

de decreto arriba sinalada, na 

actualidade, e desde o 28 de 

decembro de 2015, 8 días despois 

do accidente, por orde da Xefatura 

de Servizo de Infraestruturas, 

programáronse as escaleiras de 

xeito que o seu funcionamento 

fora unidireccional sentido subida. 

mantemento con esta empresa o 

foi 1 de decembro de 2015. Pode 

o Goberno municipal indicar que 

empresa ou empresas eran as 

encargadas do mantemento das 

escaleiras mecánicas desde a súa 

inauguración?  

 

Por que tipo de contratación e 

desde cando estaba adxudicado?  

 

-Até cando durou/duraron ese/s 

contrato/s de mantemento?  

 

-Existía naquel momento algún 

tipo de seguro que cubrira 

calquera tipo de percance 

ocasionado por un deficiente ou 

mal funcionamento? 

 

-A cargo de que compañía 

aseguradora? 

 

-Podería indicar o Executivo 

local se existe na actualidade un 

seguro que cubra calquera tipo de 

accidente? 

 

-Podería, do mesmo xeito, sinalar 

se é específico para este tipo de 

infraestruturas ou entre dentro 

dalgún tipo de seguro xenérico? 

 

-A cargo de que empresa ou 

empresas aseguradoras? 

 

-Segundo se indica na 

notificación de decreto arriba 

sinalada, na actualidade, e desde 

o 28 de decembro de 2015, 8 días 

despois do accidente, por orde da 

Xefatura de Servizo de 

Infraestruturas, programáronse 

as escaleiras de xeito que o seu 

funcionamento fora 
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Ten presente o Goberno municipal 

que o proxecto técnico para a 

Mellora da mobilidade peonil na 

rúa Mestre Clavé foi elaborado co 

suposto da construción de 

escaleiras mecánicas reversíbeis?  

 

 

 

-Ten presente o Goberno 

municipal que orzamento e 

licitación por 1.395.932,24 euros 

e o prego de cláusulas 

administrativas para a Mellora da 

mobilidade peonil na rúa Mestre 

Clavé foron elaborados tendo en 

conta a circunstancia da 

construción dunha escaleiras 

mecánicas reversíbeis? 

 

-Non considera o Goberno 

municipal que o uso 

unidireccional das escaleiras 

mecánicas, independentemente do 

argumento da Xefatura de Servizo 

de Infraestruturas [...existe unha 

mellor comprensión do 

funcionamento unidireccional das 

escaleiras por parte das persoas 

usuarias e que o funcionamento 

bireccional penaliza os tempos de 

recorrido das persoas usuarias ao 

ter que agardar aos cambios de 

sentido das escaleiras (...) as 

escaleiras en sentido ascendente 

ao entenderse que devandito 

sentido é o mais demandado...] 

está en contra duns criterios 

mínimos de accesibilidade, 

anulando a posibilidade das 

persoas usuarias con 

discapacidade empregar as 

escaleiras para salvar o desnivel 

de baixada entre rúas de Mestre 

Clavé? 

unidireccional sentido subida. 

Ten presente o Goberno 

municipal que o proxecto técnico 

para a Mellora da mobilidade 

peonil na rúa Mestre Clavé foi 

elaborado co suposto da 

construción de escaleiras 

mecánicas reversíbeis?  

 

-Ten presente o Goberno 

municipal que orzamento e 

licitación por 1.395.932,24 euros 

e o prego de cláusulas 

administrativas para a Mellora da 

mobilidade peonil na rúa Mestre 

Clavé foron elaborados tendo en 

conta a circunstancia da 

construción dunha escaleiras 

mecánicas reversíbeis? 

 

-Non considera o Goberno 

municipal que o uso 

unidireccional das escaleiras 

mecánicas, independentemente do 

argumento da Xefatura de Servizo 

de Infraestruturas [...existe unha 

mellor comprensión do 

funcionamento unidireccional das 

escaleiras por parte das persoas 

usuarias e que o funcionamento 

bireccional penaliza os tempos de 

recorrido das persoas usuarias ao 

ter que agardar aos cambios de 

sentido das escaleiras (...) as 

escaleiras en sentido ascendente 

ao entenderse que devandito 

sentido é o mais demandado...] 

está en contra duns criterios 

mínimos de accesibilidade, 

anulando a posibilidade das 

persoas usuarias con 

discapacidade empregar as 

escaleiras para salvar o desnivel 

de baixada entre rúas de Mestre 

Clavé? 



265 

 

 

-Non cre o Goberno municipal 

que se está infrautilizando a 

infraestrutura ao limitar a 

bidireccionalidade?  

 

Sexta.-Pregunta escrita respecto 

das obras que se están 

realizando na contorna do 

Castro de Elviña 

 

-O Goberno municipal ten 

coñecemento da realización destas 

obras?  

 

-Téñense presentado as 

correspondente solicitudes de 

licenza para a realización destas 

obras? 

 

-En que consisten estas obras e 

quen está a realizalas? 

 

-Dada a proximidade ao Castro de 

Elviña, menos de 400 metros, que 

medidas pensa tomar o Executivo 

local a respecto destas obras? 

 

 

-Non considera o Goberno 

municipal que con estas obras se 

está deteriorando, aínda máis, o 

patrimonio inmaterial deste BIC, 

declarado Monumento Histórico-

Artístico Estatal? 

 

-Que novas políticas ten pensado 

desenvolver durante este mandato 

o Executivo local a respecto do 

Castro de Elviña? 

 

-Ten coñecemento o Goberno 

municipal que na contorna onde 

se están realizando estas obras 

existe un hábitat natural para 

 

-Non cre o Goberno municipal 

que se está infrautilizando a 

infraestrutura ao limitar a 

bidireccionalidade?  

 

Sexta.-Pregunta escrita respecto 

das obras que se están realizando 

na contorna do Castro de Elviña 

 

 

-O Goberno municipal ten 

coñecemento da realización 

destas obras?  

 

-Téñense presentado as 

correspondente solicitudes de 

licenza para a realización destas 

obras? 

 

-En que consisten estas obras e 

quen está a realizalas? 

 

-Dada a proximidade ao Castro 

de Elviña, menos de 400 metros, 

que medidas pensa tomar o 

Executivo local a respecto destas 

obras? 

 

-Non considera o Goberno 

municipal que con estas obras se 

está deteriorando, aínda máis, o 

patrimonio inmaterial deste BIC, 

declarado Monumento Histórico-

Artístico Estatal? 

 

-Que novas políticas ten pensado 

desenvolver durante este mandato 

o Executivo local a respecto do 

Castro de Elviña? 

 

-Ten coñecemento o Goberno 

municipal que na contorna onde 

se están realizando estas obras 

existe un hábitat natural para 
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moitas especies da zona (como 

píntegas, víboras, diversas aves e 

pequenos animais mamíferos etc), 

que xa se viron afectados polo 

impacto da construción da 

Terceira Rolda? 

 

-É coñecedor o Goberno local que 

da existencia de cursos fluviais na 

zona de obras da Terceira Rolda 

que confúen no rego de Campos, á 

súa vez afluente do río Mesoiro? 

 

 

-Que pensa facer ao respecto? 

 

-Ten coñecemento o Goberno 

municipal que na contorna onde 

se están realizando estas obras 

existen pasos de servidume 

tradicionais que doutra volta 

volverán ser modificados como se 

fixo coa construción da Terceira 

Rolda? 

 

Séptima.-Pregunta escrita 

respecto da situación actual do 

edificio pertencente ao conxunto 

chamado Casas de Paredes a 

altura do número 29 da Avenida 

da Mariña 

 

-O Goberno municipal está a lle 

facer seguimento a situación deste 

edificio? 

 

-Existe algún informe a respecto 

da situación actual deste edificio, 

situación da estrutura, fachada, 

estado do seu interior e riscos 

sobre calquera situación de 

deterioro irreversíbel? 

 

-Desde cando ten coñecemento, se 

ten, da súa situación actual? 

moitas especies da zona (como 

píntegas, víboras, diversas aves e 

pequenos animais mamíferos etc), 

que xa se viron afectados polo 

impacto da construción da 

Terceira Rolda? 

 

-É coñecedor o Goberno local que 

da existencia de cursos fluviais na 

zona de obras da Terceira Rolda 

que confúen no rego de Campos, 

á súa vez afluente do río 

Mesoiro? 

 

-Que pensa facer ao respecto? 

 

-Ten coñecemento o Goberno 

municipal que na contorna onde 

se están realizando estas obras 

existen pasos de servidume 

tradicionais que doutra volta 

volverán ser modificados como se 

fixo coa construción da Terceira 

Rolda? 

 

Sétima.-Pregunta escrita 

respecto da situación actual do 

edificio pertencente ao conxunto 

chamado Casas de Paredes a 

altura do número 29 da Avenida 

da Mariña 

 

-O Goberno municipal está a lle 

facer seguimento a situación deste 

edificio? 

 

-Existe algún informe a respecto 

da situación actual deste edificio, 

situación da estrutura, fachada, 

estado do seu interior e riscos 

sobre calquera situación de 

deterioro irreversíbel? 

 

-Desde cando ten coñecemento, se 

ten, da súa situación actual? 
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-Existe a posibilidade da 

declaración de ruína e que se poda 

perder este BIC? 

 

-Que medidas pensa tomar o 

Goberno municipal ante a 

situación de deterioro evidente 

que amosa?  

 

-Que prazos se dá o Goberno 

municipal para a recuperación 

integral deste edifico en concreto 

e adecualo ao conxunto histórico 

da chamada Casas de Paredes? 

 

Octava.-Pregunta escrita 

respecto dunha serie de 

contedores de lixo na rúa 

Trompeta 

 

-Podería explicar o Goberno 

municipal por que estes 

contedores, a diferenza doutros 

existentes na zona, no están 

soterrados e integrados no 

conxunto urbano? 

 

-Non cre o Executivo local que 

esta colocación está, canto menos, 

prexudicando ao conxunto 

sociourbano na zona así como ao 

pequeno comercio e hostelaría?  

 

-Contémplase a posibilidade de 

soterralos? Para Cando? 

 

-Existe algún impedimento para 

facelo? Se non, por que non se 

fixo a data de hoxe? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO SOCIALISTA 

 

-Existe a posibilidade da 

declaración de ruína e que se 

poda perder este BIC? 

 

-Que medidas pensa tomar o 

Goberno municipal ante a 

situación de deterioro evidente 

que amosa?  

 

-Que prazos se dá o Goberno 

municipal para a recuperación 

integral deste edifico en concreto 

e adecualo ao conxunto histórico 

da chamada Casas de Paredes? 

 

Oitava.-Pregunta escrita respecto 

dunha serie de contedores de lixo 

na rúa Trompeta 

 

 

-Podería explicar o Goberno 

municipal por que estes 

contedores, a diferenza doutros 

existentes na zona, no están 

soterrados e integrados no 

conxunto urbano? 

 

-Non cre o Executivo local que 

esta colocación está, canto 

menos, prexudicando ao conxunto 

sociourbano na zona así como ao 

pequeno comercio e hostelaría?  

 

-Contémplase a posibilidade de 

soterralos? Para Cando? 

 

-Existe algún impedimento para 

facelo? Se non, por que non se 

fixo a data de hoxe? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 
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Primera.-Pregunta escrita 

relativa al estado del barrio de 

Labañou 

 

1.-¿Tiene previsto renovar o 

adecentar el suelo acolchado del 

área infantil situada junto al 

centro cívico de Labañou? 

¿Cuándo? ¿En qué plazo? 

 

2.-¿Tiene previsto renovar o 

reparar los equipamientos de las 

áreas infantiles de la zona, así 

como el mobiliario: farolas, 

bancos…? ¿Cuándo? ¿En qué 

plazo? ¿Cuál es la inversión? ¿Se 

ha contratado la actuación? 

 

3.-¿Qué alternativas plantea para 

mejorar la movilidad en el barrio? 

¿Tiene previsto proceder a la 

reparación y sustitución de 

bolardos y otros elementos que 

dañan los vehículos? 

 

4.-¿Cuándo piensa adecentar la 

zona de la pasarela que une 

Náutica con el Paseo Marítimo en 

San Roque, así como la reparación 

del enlosado en este espacio? 

 

Segunda.-Pregunta escrita 

relativa a la situación de la 

prisión de Teixeiro 

 

1.-¿Por qué el Concello de A 

Coruña no firma el acuerdo con 

Instituciones Penitenciarias y 

oferta plazas de trabajo en 

beneficio de la comunidad? 

 

Tercera.-Pregunta escrita sobre 

la Comisión del Reglamento 

Municipal y Reglamento de 

 

Primeira.-Pregunta escrita 

relativa ao estado do barrio de 

Labañou 

 

1.-Ten previsto renovar ou 

arrombar o chan acolchado da 

área infantil situada xunto ao 

centro cívico de Labañou? 

Cando? En que prazo? 

 

2.-Ten previsto renovar ou 

reparar os equipamentos das 

áreas infantís da zona, así como o 

mobiliario: farois, bancos…? 

Cando? En que prazo? Cal é o 

investimento? Contratouse a 

actuación? 

 

3.-Que alternativas expón para 

mellorar a mobilidade no barrio? 

Ten previsto proceder á 

reparación e substitución de 

bolardos e outros elementos que 

danan os vehículos? 

 

4.-Cando pensa arrombar a zona 

da pasarela que une Náutica co 

Paseo Marítimo en San Roque, 

así como a reparación do lousado 

neste espazo? 

 

Segunda.-Pregunta escrita 

relativa á situación da prisión de 

Teixeiro 

 

1.-Por que o Concello da Coruña 

non asina o acordo con 

Instituciones Penitenciarias e 

oferta prazas de traballo en 

beneficio da comunidade? 

 

Terceira.-Pregunta escrita sobre 

a Comisión do Regulamento 

Municipal e Regulamento de 
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Participación 

 

1.-¿Cuándo tiene intención el 

gobierno municipal de Marea 

Atlántica de convocar la Comisión 

de Reforma del Reglamento 

Orgánico Municipal y de Reforma 

del Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita 

relativa al lugar de As Rañas 

 

1.-¿Conoce la propuesta de los 

vecinos de As Rañas para habilitar 

un acceso desde este lugar al 

centro comercial Marineda por el 

Martinete? 

 

2.-¿Ha mantenido reunión con los 

vecinos de la zona para escuchar 

su propuesta? 

 

3.-¿Tiene previsto realizar alguna 

acutación en este sentido? ¿Cuál 

es la propuesta y cómo se 

abordaría? 

 

Quinta.-Pregunta escrita 

relativa al tráfico en La Marina 

 

1.-¿Cómo justifica que a día 4 de 

abril los comerciantes, hosteleros 

y pequeños empresarios de la 

zona de La Marina no hayan sido 

informados de cómo podrán 

circular con sus vehículos por la 

zona para atender sus negocios sin 

ser multados? 

 

2.-¿Cuándo tiene previsto dar una 

respuesta a las solicitudes de 

información presentadas por 

registro por los afectados, algunas 

pendientes de respuesta desde 

Participación 

 

1.-Cando ten intención o goberno 

municipal de Marea Atlántica de 

convocar a Comisión de Reforma 

do Regulamento Orgánico 

Municipal e de Reforma do 

Regulamento Orgánico de 

Participación Cidadá? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita relativa 

ao lugar das Rañas 

 

1.-Coñece a proposta dos veciños 

das Rañas para habilitar un 

acceso desde este lugar ao centro 

comercial Marineda polo 

Martinete? 

 

2.-Mantivo reunión cos veciños 

da zona para escoitar a súa 

proposta? 

 

3.-Ten previsto realizar algunha 

acutación neste sentido? Cal é a 

proposta e como se abordaría? 

 

 

Quinta.-Pregunta escrita relativa 

ao tráfico na Mariña 

 

1.-Como xustifica que a día 4 de 

abril os comerciantes, hostaleiros 

e pequenos empresarios da zona 

da Mariña non fosen informados 

de como poderán circular cos 

seus vehículos pola zona para 

atender os seus negocios sen ser 

multados? 

 

2.-Cando ten previsto dar unha 

resposta ás solicitudes de 

información presentadas por 

rexistro polos afectados, algunhas 

pendentes de resposta desde 
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octubre de 2016? 

 

3.-¿A qué se ha debido este 

retraso? ¿Cuál es la solución que 

ha planteado para estos pequeños 

empresarios, para que puedan 

atender sus negocios sin ser 

multados? 

 

Sexta.-Pregunta escrita relativa 

a la cesión de los polideportivos 

de la Xunta 

 

1.-Respecto a la posible cesión de 

la gestión de los polideportivos de 

la Xunta, ¿se ha producido alguna 

conversación en este sentido entre 

administraciones? 

 

2.-¿Cuál es la propuesta de la 

Xunta? y ¿Cuál es la propuesta del 

gobierno municipal? 

 

3.-Si hay interés por parte del 

Ayuntamiento, ¿en qué plazo 

considera que se puede concretar 

la cesión de las instalaciones? 

 

Séptima.-Pregunta escrita 

relativa al abandono de la 

puerta de San Miguel en la zona 

de las murallas 

 

1.-¿Conoce el estado de abandono 

de la puerta de San Miguel en la 

zona de las Murallas? 

 

2.-¿Tiene previsto abordar alguna 

medida para adecentar este 

espacio? ¿Cuándo y en qué 

condiciones? 

 

Octava.-Pregunta escrita 

relativa al retraso en la 

contratación de las clases de 

outubro de 2016? 

 

3.-A que se debeu este atraso? 

Cal é a solución que expuxo para 

estes pequenos empresarios, para 

que poidan atender os seus 

negocios sen ser multados? 

 

 

Sexta.-Pregunta escrita relativa á 

cesión dos polideportivos da 

Xunta 

 

1.-Respecto da posible cesión da 

xestión dos polideportivos da 

Xunta, produciuse algunha 

conversación en este sentido entre 

administracións? 

 

2.-Cal é a proposta da Xunta? e 

Cal é a proposta do goberno 

municipal? 

 

3.-Se hai interese por parte do 

Concello, en que prazo considera 

que se pode concretar a cesión 

das instalacións? 

 

Sétima.-Pregunta escrita relativa 

ao abandono da porta de San 

Miguel na zona das murallas 

 

 

1.-Coñece o estado de abandono 

da porta de San Miguel na zona 

das Murallas? 

 

2.-Ten previsto abordar algunha 

medida para arrombar este 

espazo? Cando e en que 

condicións? 

 

Oitava.-Pregunta escrita relativa 

ao atraso na contratación das 

clases de inglés nas escolas 
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inglés en las escuelas infantiles 

municipales 

 

1.-¿Cómo justifica el retraso en la 

contratación de las aulas de inglés 

para las escuelas infantiles 

municipales? 

 

2.-¿Ha tomado alguna medida 

para corregir esta situación y 

evitar que se reproduzca en el 

futuro? 

 

3.-¿Tiene previsto reintegrar a los 

padres los gastos asumidos para 

mantener las clases? 

 

Novena.-Pregunta escrita 

relativa a los campos de fútbol 

de Visma 

 

1.-¿Se han retomado las 

conversaciones con la Federación 

Gallega de Fútbol para 

desbloquear la apertura de los 

camos de fútbol de Visma? 

 

2.-¿Se ha alcanzado algún 

acuerdo? ¿En qué condiciones? 

 

3.-¿Hay fecha prevista para la 

apertura y puesta en servicio de 

las instalaciones? 

 

Décima.-Pregunta escrita 

relativa a las casas okupadas 

 

1.-¿Ha detectado un aumento de 

casas okupas en la ciudad durante 

los últimos meses? 

 

2.-¿Conoce el número de casas 

okupadas en la ciudad? ¿Cuál es? 

 

3.-¿Qué medidas ha tomado al 

infantís municipais 

 

 

1.-Como xustifica o atraso na 

contratación das aulas de inglés 

para as escolas infantís 

municipais? 

 

2.-Tomou algunha medida para 

corrixir esta situación e evitar 

que se reproduza no futuro? 

 

 

3.-Ten previsto reintegrar aos 

pais os gastos asumidos para 

manter as clases? 

 

Novena.-Pregunta escrita 

relativa aos campos de fútbol de 

Visma 

 

1.-Retomáronse as conversacións 

coa Federación Galega de Fútbol 

para desbloquear a apertura dos 

camos de fútbol de Visma? 

 

 

2.-Alcanzouse algún acordo? En 

que condicións? 

 

3.-Hai data prevista para a 

apertura e posta en servizo das 

instalacións? 

 

Décima.-Pregunta escrita 

relativa ás casas okupadas 

 

1.-Detectou un aumento de casas 

okupas na cidade durante os 

últimos meses? 

 

2.-Coñece o número de casas 

okupadas na cidade? Cal é? 

 

3.-Que medidas tomou respecto 
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respecto? 

 

Décimo primera.-Pregunta 

escrita relativa a la antena de 

telefonía de los Rosales 

 

1.-¿En qué punto se encuentran 

las actuaciones de este gobierno 

municipal para la retirada de la 

entena de telefonía en los Rosales, 

que según un decreto del 1 de 

diciembre de 2016 de la 

Concejalía de Regeneración 

Urbanística, es una obra 

ilegalizable y ordena su retirada, y 

cuatro meses después de esta 

orden la empresa no procedió a su 

retirada? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primera.-Pregunta escrita 

relativa a Contratos 

Municipales 

 

¿Cuáles son los importes, cuáles 

las empresas adjudicatarias y 

cuáles las invitadas de cada uno 

de los contratos menores y de los 

contratos negociados sin 

publicidad de cada una de las 

Concejalías? 

 

Segunda.-Pregunta escrita 

relativa a Coruña Próxima 

 

1.-¿A qué empresa se le adjudicó 

el diseño del folleto sobre Coruña 

Próxima que se encartó en 

diversos periódicos y se repartió 

en el mitin de la Marea pagado 

con dinero de todos los coruñeses 

diso? 

 

Décimo primeira.-Pregunta 

escrita relativa á antena de 

telefonía dos Rosales 

 

1.-En que punto atópanse as 

actuacións deste goberno 

municipal para a retirada da 

entena de telefonía nos Rosales, 

que segundo un decreto do 1 de 

decembro de 2016 da Concellería 

de Rexeneración Urbanística, é 

unha obra ilegalizable e ordena a 

súa retirada, e catro meses 

despois desta orde a empresa non 

procedeu á súa retirada? 

 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.-Pregunta escrita 

relativa a Contratos Municipais 

 

 

Cales son os importes, cales as 

empresas adxudicatarias e cales 

as invitadas de cada un dos 

contratos menores e dos contratos 

negociados sen publicidade de 

cada unha das Concellerías? 

 

 

Segunda.-Pregunta escrita 

relativa a Coruña Próxima 

 

1.-A que empresa adxudicóuselle 

o deseño do folleto sobre Coruña 

Próxima que se encartó en 

diversos xornais e repartiuse no 

mitin da Marea pagado con 

diñeiro de todos os coruñeses 
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celebrado en el Teatro Rosalía de 

Castro? 

 

2.-¿Cuál fue el importe de dicha 

adjudicación? 

 

3.-¿Qué procedimiento de 

contratación se siguió para esta 

adjudicación? 

 

4.-¿A qué otras empresas se invitó 

o participó en el mismo? 

 

 

5.-¿A qué empresa se le adjudicó 

la impresión del folleto, con qué 

importe, con qué procedimiento 

de contratación y a qué empresas 

se invitó o se presentaron al 

mismo? 

 

6.-¿Qué coste tuvo para el IMCE 

la celebración de ese acto 

(acomodación, etc)? 

 

Tercera.-Pregunta escrita 

relativa a Cultura 

 

¿Tiene algún coste para el 

Ayuntamiento los locales que 

colaboran en el Proyecto 1+1 Play 

Artistas en micro-residencias?  

 

Cuarta.-Pregunta escrita 

relativa al Convenio Federación 

Gallega de Fútbol 

 

1.-¿Por qué el Gobierno municipal 

renuncia a especificar en el nuevo 

convenio con la Federación 

Gallega de Fútbol que mantenga 

su sede central en nuestra ciudad, 

incumpliendo así la moción 

aprobada en el Pleno de enero de 

2016 y que decía: 

celebrado no Teatro Rosalía de 

Castro? 

 

2.-Cal foi o importe da devandita 

adxudicación? 

 

3.-Que procedemento de 

contratación seguiuse para esta 

adxudicación? 

 

4.-A que outras empresas 

convidouse ou participou no 

mesmo? 

 

5.-A que empresa adxudicóuselle 

a impresión do folleto, con que 

importe, con que procedemento de 

contratación e a que empresas 

convidouse ou se presentaron ao 

mesmo? 

 

6.-Que custo tivo para o IMCE a 

celebración dese acto 

(acomodación, etc)? 

 

Terceira.-Pregunta escrita 

relativa a Cultura 

 

Ten algún custo para o Concello 

os locais que colaboran no 

Proxecto 1+1 Play Artistas en 

micro-residencias?  

 

Cuarta.-Pregunta escrita relativa 

ao Convenio Federación Galega 

de Fútbol 

 

1.-Por que o Goberno municipal 

renuncia a especificar no novo 

convenio coa Federación Galega 

de Fútbol que manteña a súa sede 

central na nosa cidade, 

incumprindo así a moción 

aprobada no Pleno de xaneiro de 

2016 e que dicía: 
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ACORDO 

 

1º.-Instar a Federación Galega de 

Fútbol, a que, respecte os acordos 

adoptados polas dúas partes e 

formalizados no convenio de 2012 

e na posterior concesión 

municipal outorgada. 

 

2º.-Instar á Federación Galega de 

Fútbol a que manteña e constrúa a 

súa sede central prevista na cidade 

da Coruña, de conformidade cos 

acordos e condicións pactadas e 

estabelecidas. 

 

 

3º.-No caso de non cumprir a 

Federación Galega de Fútbol cos 

compromisos recollidos no 

convenio asinado en 2012 e na 

concesión demanial gratuíta, 

ínstase ao goberno municipal ao 

exercicio das súas competencias 

en relación coa extinción da 

concesión e reversión dos terreos, 

así como da esixencia á FGF dos 

danos e prexuízos derivados do 

incumprimento do pactado e 

acordado. 

 

2.-En este caso, tiene previsto el 

Gobierno municipal exigir daños 

y perjuicios a la FGF, tal y como 

recoge el punto 3 de dicha 

moción? 

 

Quinta.-Pregunta escrita 

relativa a Movilidad 

 

¿Cuál ha sido el coste para el 

Ayuntamiento (transporte, 

alojamiento, comida, etc) de la 

presencia de Salvador Rueda en el 

 

ACORDO 

 

1º.-Instar a Federación Galega de 

Fútbol, a que, respecte os acordos 

adoptados polas dúas partes e 

formalizados no convenio de 2012 

e na posterior concesión 

municipal outorgada. 

 

2º.-Instar á Federación Galega de 

Fútbol a que manteña e constrúa 

a súa sede central prevista na 

cidade da Coruña, de 

conformidade cos acordos e 

condicións pactadas e 

estabelecidas. 

 

3º.-No caso de non cumprir a 

Federación Galega de Fútbol cos 

compromisos recollidos no 

convenio asinado en 2012 e na 

concesión demanial gratuíta, 

ínstase ao goberno municipal ao 

exercicio das súas competencias 

en relación coa extinción da 

concesión e reversión dos terreos, 

así como da esixencia á FGF dos 

danos e prexuízos derivados do 

incumprimento do pactado e 

acordado. 

 

2.-Neste caso, ten previsto o 

Goberno municipal esixir danos e 

prexuízos á FGF, tal e como 

recolle o punto 3 da devandita 

moción? 

 

Quinta.-Pregunta escrita relativa 

a Mobilidade 

 

Cal foi o custo para o Concello 

(transporte, aloxamento, comida, 

etc) da presenza de Salvador 

Rueda no acto sobre mobilidade 
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acto sobre movilidad celebrado el 

3 de abril? 

 

Sexta.-Pregunta escrita relativa 

al Contrato de Mantenimiento 

de Parques y Jardines 

 

1.-¿En qué fecha se adjudicó el 

nuevo contrato de mantenimiento 

de parques y jardines? 

 

2.-¿En qué fecha se firmaron los 

contratos correspondientes a los 

diversos lotes? 

 

3.-¿A qué se debe el retraso en la 

firma? 

 

Séptima.-Pregunta escrita 

relativa a Realojos 

 

1.-¿Tiene previsto el Gobierno 

municipal realojar o dar cobijo de 

alguna manera en algún local o 

vivienda municipal en Orillamar a 

personas sin hogar? 

 

 

2.-En caso afirmativo, ¿en qué 

condiciones, en qué local, desde 

cuándo, a qué personas, a cuántas 

y cuál sería el coste del 

acondicionamiento de dicho local 

o vivienda? 

 

3.-En caso afirmativo, ¿sería en 

sustitución del centro de baja 

exigencia previsto en el Centro 

Cívico de Monte Alto? Si es así, 

¿cuáles serían los motivos para 

este cambio? 

 

4.-¿Ha mantenido algún concejal 

del Gobierno municipal alguna 

reunión al respecto sobre este 

celebrado o 3 de abril? 

 

 

Sexta.-Pregunta escrita relativa 

ao Contrato de Mantemento de 

Parques e Xardíns 

 

1.-En que data adxudicouse o 

novo contrato de mantemento de 

parques e xardíns? 

 

2.-En que data asináronse os 

contratos correspondentes aos 

diversos lotes? 

 

3.-A que se debe o atraso na 

sinatura? 

 

Sétima.-Pregunta escrita relativa 

a Realoxamentos 

 

1.-Ten previsto o Goberno 

municipal reacoller ou dar 

acubillo dalgunha maneira 

nalgún local ou vivenda 

municipal en Orillamar a persoas 

sen fogar? 

 

2.-En caso afirmativo, en que 

condicións, en que local, desde 

cando, a que persoas, a cantas e 

cal sería o custo do 

acondicionamento do devandito 

local ou vivenda? 

 

3.-En caso afirmativo, sería en 

substitución do centro de baixa 

esixencia previsto no Centro 

Cívico de Monte Alto? Se é así, 

cales serían os motivos para este 

cambio? 

 

4.-Mantivo algún concelleiro do 

Goberno municipal algunha 

reunión respecto diso sobre este 
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realojo en Orillamar? 

 

5.-En caso afirmativo, ¿en qué 

fecha o fechas y quiénes 

estuvieron presentes? 

 

Octava.-Pregunta escrita 

relativa a la Renta Social 

 

¿En qué fecha se produjo el 

primer pago de la primera renta 

social concedida? 

 

Novena.-Pregunta escrita 

relativa a Reparos de Legalidad 

 

1.-¿Cuáles son los importes de 

cada factura, qué empresas las 

presentan, cuál es el concepto y 

desde qué fecha comenzaron a 

presentarlas, correspondientes a 

los pagos que se realizan con 

reparos de legalidad suspensivos 

de la Intervención municipal, 

como sucede por ejemplo con 

Bibliotecas, Mantenimiento de 

Parques y Jardines, Recogida de 

Basuras, etc? 

 

2.-¿Cuáles son los importes de 

cada factura, qué empresas las 

presentan, cuál es el concepto y 

desde qué fecha comenzaron a 

presentarlas, correspondientes a 

los pagos que se realizan con 

reparos de legalidad no 

suspensivos de la Intervención 

municipal? 

 

 

 

 

 

 

 

realoxamento en Orillamar? 

 

5.-En caso afirmativo, en que 

data ou datas e quen estiveron 

presentes? 

 

Oitava.-Pregunta escrita relativa 

á Renda Social 

 

En que data produciuse o 

primeiro pagamento da primeira 

renda social concedida? 

 

Novena.-Pregunta escrita 

relativa a Reparos de Legalidade 

 

1.-Cales son os importes de cada 

factura, que empresas se 

presentan, cal é o concepto e 

desde que data comezaron a 

presentalas, correspondentes aos 

pagamentos que se realizan con 

reparos de legalidade suspensivos 

da Intervención municipal, como 

sucede por exemplo con 

Bibliotecas, Mantemento de 

Parques e Xardíns, Recollida de 

Lixos, etc? 

 

2.-Cales son os importes de cada 

factura, que empresas as 

presentan, cal é o concepto e 

desde que data comezaron a 

presentalas, correspondentes aos 

pagamentos que se realizan con 

reparos de legalidade non 

suspensivos da Intervención 

municipal? 
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5º.-Ruegos 

 

Ruegos Orales 

 

RUEGOS ORALES 

PRESENTADOS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primer.-Ruego oral sobre 

espacio municipal en la antigua 

Fábrica de Tabacos 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

Ruego para que el alcalde 

consensúe con la Xunta de Galicia 

tal y como establece el Protocolo 

firmado entre ambas 

administraciones el uso de los 

3.000 metros cuadrados puestos a 

disposición municipal en la 

antigua Fábrica de Tabacos para 

destinarlos: 

 

1º-A la creación de un Museo en 

recuerdo de la figura de las 

Cigarreras Coruñesas, poniendo 

en valor su historia y la del propio 

edificio. 

 

2º-Para la cesión de un local para 

el colectivo de Cigarreras y para 

las oficinas municipales. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

 

 

 

 

 

 

5º.-Rogos 

 

Ruegos Orais 

 

ROGOS ORAIS 

PRESENTADOS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primer.-Rogo oral sobre espazo 

municipal na antiga Fábrica de 

Tabacos 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

Rogo para que o alcalde 

consensúe coa Xunta de Galicia 

tal e como establece o Protocolo 

asinado entre ambas as 

administracións o uso dos 3.000 

metros cadrados postos a 

disposición municipal na antiga 

Fábrica de Tabacos para 

destinalos: 

 

1º-Á creación dun Museo en 

recordo da figura das Cigarreiras 

Coruñesas, poñendo en valor a 

súa historia e a do propio 

edificio. 

 

2º-Para a cesión dun local para o 

colectivo de Cigarreiras e para as 

oficinas municipais. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 
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Segundo.-Ruego oral para que 

Xulio Ferreiro atienda la 

solicitud del Grupo Popular 

para conceder la medalla al 

mérito a la Compañía de María 

y a Maristas Cristo Rey 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

Buenas noches. 

 

Ruego para que el Alcalde atienda 

la solicitud del Grupo Municipal 

Popular presentada en el Registro 

Municipal para iniciar los 

trámites, en función del artículo 4 

y del capítulo IV del Reglamento 

de Honores y Distinciones, de 

concesión de la Medalla al Mérito 

en Categoría de Oro a la 

Compañía de María y a Martistas 

Cristo Rey, al cumplirse el 

centenario de su presencia en 

nuestra ciudad y en razón de su 

trayectoria en la educación y 

formación de la infancia y de la 

juventud coruñesa. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Segundo.-Ruego oral para que 

Xulio Ferreiro responda a las 

peticiones de medios materiales 

realizadas por la oposición hace 

20 meses. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Ruego para que el Alcalde 

responda a las peticiones de 

medios materiales de los grupos 

municipales de la oposición, 

formuladas hace más de veinte 

Segundo.-Rogo oral para que 

Xulio Ferreiro atenda a 

solicitude do Grupo Popular para 

conceder a medalla ao mérito á 

Compañía de María e a Maristas 

Cristo Rey 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

Boas noites. 

 

Rogo para que o Alcalde atenda a 

solicitude do Grupo Municipal 

Popular presentada no Rexistro 

Municipal para iniciar os 

trámites, en función do artigo 4 e 

do capítulo IV do Regulamento de 

Honras e Distincións, de 

concesión da Medalla ao Mérito 

en Categoría de Ouro á 

Compañía de María e a Martistas 

Cristo Rey, ao cumprirse o 

centenario da súa presenza na 

nosa cidade e en razón da súa 

traxectoria na educación e 

formación da infancia e da 

mocidade coruñesa. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Segundo.-Rogo oral para que 

Xulio Ferreiro responda ás 

peticións de medios materiais 

realizadas pola oposición hai 20 

meses. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Rogo para que o Alcalde 

responda ás peticións de medios 

materiais dos grupos municipais 

da oposición, formuladas fai máis 

de vinte meses por Rexistro, a 
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meses por Registro, a pesar de 

decir que creía que ya estaban 

resueltas, a pesar de habérselo 

recordado en varias Juntas de 

Portavoces y en varias 

intervenciones en los Plenos, a 

pesar de haber presentado trece 

Ruegos Orales en los Plenos de 

noviembre de 2015, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 

de 2016 y de enero, febrero y 

marzo de 2017, a pesar de haberse 

aprobado dos mociones al 

respecto en los Plenos de 

septiembre de 2015 y de enero de 

2016, por lo que sólo 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 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Coira.  

 

Ruegos Escritos 

 

RUEGO ESCRITO 

PRESENTADO POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Primer.-Ruego escrito respecto 

dunha serie de contedores de 

lixo na rúa Trompeta 

 

pesar de dicir que cría que xa 

estaban resoltas, a pesar de terllo 

lembrado en varias Xuntas de 

Portavoces e en varias 

intervencións nos Plenos, a pesar 

de presentar trece Rogos Orais 

nos Plenos de novembro de 2015, 

marzo, abril, maio, xuño, xullo, 

setembro, outubro, novembro e 

decembro de 2016 e de xaneiro, 

febreiro e marzo de 2017, a pesar 

de aprobarse dúas mocións 

respecto diso nos Plenos de 

setembro de 2015 e de xaneiro de 

2016, polo que só se pode 

interpretar como outro intento de 

obstaculizar intencionadamente o 

traballo da oposición, xa que 

mentres se nos negan os medios 

materiais, a Marea auto-

adxudicouse polo menos 30 

teléfonos móbiles, 12 ordenadores 

portátiles e 12 tablets nunha clara 

mostra de sectarismo e de falta de 

espírito democrático. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Coira.  

 

Rogos Escritos 

 

ROGO ESCRITO 

PRESENTADO POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primer.-Rogo escrito respecto 

dunha serie de contedores de lixo 

na rúa Trompeta 
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Se proceda ao soterramento deste 

grupo de contedores do lixo da rúa 

Trompeta, a maior brevidade 

posíbel, ao igual que outros 

moitos existentes nesta zona da 

cidade. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las veintidós horas 

y diecinueve 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 de 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. 

 

Se proceda ao soterramento deste 

grupo de contedores do lixo da 

rúa Trompeta, a maior brevidade 

posíbel, ao igual que outros 

moitos existentes nesta zona da 

cidade. 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás vinte e dúas horas e 

dezanove minutos, a presidencia 

remata a sesión, e redáctase a 

presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía Presidencia 

e o Secretario xeral; todo iso de 

conformidade co disposto no 

artigo 110.2 do Real decreto 

2568/86, do 28 de novembro, polo 

que se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e 

réxime xurídico das Entidades 

Locais.   

 

 

 
 


