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SESIÓN ORDINARIA DEL
EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO PLENO DE
FECHA CINCO DE JUNIO DE
DOS MIL DIECISIETE

SESIÓN
ORDINARIA
DO
EXCELENTÍSIMO
CONCELLO PLENO DE DATA
CINCO DE XUÑO DE DOUS
MIL DEZASETE

En el Salón de Sesiones de las
Casas Consistoriales de la ciudad
de A Coruña, a cinco de junio de
dos mil diecisiete. Bajo la
Presidencia del excelentísimo
señor alcalde – presidente don
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde
y con la asistencia de los ediles Dª
María Rocío Fraga Sáenz, D.
Xiao Varela Gómez, Dª Silvia
Cameán Calvete, D. José
Manuel Sande García, Dª María
Eugenia Vieito Blanco, D.
Alberto Lema Suárez, Dª
Claudia Delso Carreira, D.
Daniel Díaz Grandío, Dª María
García Gómez, Dª Rosa María
Gallego Neira, Dª Rosa María
Lendoiro Otero, Dª Lucía
Canabal Pérez, D. Miguel
Lorenzo Torres, Dª María
Begoña Freire Vázquez, D.
Roberto Luis Coira Andrade, D.
Martín Fernández Prado, D.
Francisco
José
Mourelo
Barreiro, Dª Mariel Padín
Fernández, Dª María Luisa Cid
Castro, Dª María del Mar
Barcón Sánchez, D. José
Manuel García Pérez, Dª Silvia
Longueira Castro, D. José
Manuel Dapena Varela, Dª
Eudoxia
María
Neira

No Salón de Sesións da Casa do
Concello da cidade da Coruña, a
cinco de xuño de dous mil
dezasete. Baixo a presidencia do
excelentísimo señor alcalde –
presidente don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde e coa
asistencia dos edís Dª María
Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao
Varela Gómez, Dª Silvia Cameán
Calvete, D. José Manuel Sande
García, Dª María Eugenia Vieito
Blanco, D. Alberto Lema Suárez,
Dª Claudia Delso Carreira, D.
Daniel Díaz Grandío, Dª María
García Gómez, Dª Rosa María
Gallego Neira, Dª Rosa María
Lendoiro Otero, Dª Lucía
Canabal Pérez, D. Miguel
Lorenzo Torres, Dª María
Begoña Freire Vázquez, D.
Roberto Luis Coira Andrade, D.
Martín Fernández Prado, D.
Francisco
José
Mourelo
Barreiro, Dª Mariel Padín
Fernández, Dª María Luisa Cid
Castro, Dª María del Mar Barcón
Sánchez, D. José Manuel García
Pérez, Dª Silvia Longueira
Castro, D. José Manuel Dapena
Varela, Dª Eudoxia María Neira
Fernández, D. Fito Ferreiro
Seoane e Dª Avia Veira
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Fernández, D. Fito Ferreiro
Seoane y Dª Avia Veira
González, se reunió, previa
convocatoria reglamentariamente
circulada,
el
Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, al objeto de
celebrar sesión ordinaria en
primera convocatoria.

González,
reuniuse,
previa
convocatoria
regulamentariamente circulada, o
excelentísimo Concello Pleno, co
obxecto de realizar sesión
ordinaria
en
primeira
convocatoria.

Da fe del acto el infrascrito
Secretario General del Pleno,
don Manuel José Díaz Sánchez,
hallándose además presente el
Interventor General don Ángel
David Murado Codesal.

Dá fe do acto o infraescrito
secretario xeral do Pleno, don
Manuel José Díaz Sánchez, e
atópase ademáis presente o
interventor xeral don Ángel
David Murado Codesal.

Siendo las diecisiete horas y dos
minutos, por la Presidencia se
declara
abierta
la
sesión,
pasándose a tratar de los
siguientes asuntos incluidos en el
orden del día.

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi boa tarde a todos e a todas,
membros
da
Corporación,
traballadores
municipais,
membros da prensa e público
asistente, supoño, e así como ás
persoas que nos están vendo a
través do streaming.

Moi boa tarde a todos e a todas,
membros
da
Corporación,
traballadores
municipais,
membros da prensa e público
asistente, supoño, e así como ás
persoas que nos están vendo a
través do streaming.

I - PARTE RESOLUTIVA

I - PARTE RESOLUTIVA

87.-Aprobación de actas

87.-Aprobación de actas

Remitida a todos y cada uno de

Remitida a todos e cada un dos

-3-

los miembros corporativos, copia
de los borradores de las actas de
las sesiones ordinarias celebradas
los días seis de marzo y diez de
abril de dos mil diecisiete, las
mismas se dan por leídas,
procediéndose a su aprobación.

membros corporativos, copia dos
borradores das actas das sesións
ordinarias realizadas os días seis
de marzo e dez de abril de dous
mil dezasete, estas dánse por
lídas, e procédese á súa
aprobación.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

88.-Comunicado de la Alcaldía
sobre las nuevas víctimas de la
violencia de género

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

De acordo co aprobado no Pleno
do 14 de outubro de dous mil
dezaseis, esa moción conxunta
sobre a violencia de xénero
durante o periodo estival e o
interese común en avanzar na
Coruña cara unha realidade sen
violencias machistas.

De acordo co aprobado no Pleno
do 14 de outubro de dous mil
dezaseis, esa moción conxunta
sobre a violencia de xénero
durante o periodo estival e o
interese común en avanzar na
Coruña cara unha realidade sen
violencias machistas.

Dentro
dos
compromisos
adquiridos, un deles era o de
iniciar cada Pleno ordinario,
gardando tantos minutos de
silencio como persoas fosen
asasinadas polo machismo dende
o anterior pleno. Neste Pleno
ordinario de hoxe, día cinco de
xuño de dous mil dezasete,
gardarase un minuto de silencio
por cada unha das vítimas que a
continuación se relacionan:

Dentro
dos
compromisos
adquiridos, un deles era o de
iniciar cada Pleno ordinario,
gardando tantos minutos de
silencio como persoas fosen
asasinadas polo machismo dende
o anterior pleno. Neste Pleno
ordinario de hoxe, día cinco de
xuño de dous mil dezasete,
gardarase un minuto de silencio
por cada unha das vítimas que a
continuación se relacionan:

- Menor de 11 anos, asasinado
polo pai durante o réxime de
visitas, na Coruña.

- Menor de 11 anos, asasinado
polo pai durante o réxime de
visitas, na Coruña.
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- Eliana González, de 27 anos,
asasinada pola súa ex parella, en
Usera (Madrid).

- Eliana González, de 27 anos,
asasinada pola súa ex parella, en
Usera (Madrid).

- Ana Hilda, 55 anos, acoitelada
polo
curmán,
en
Caudete
(Albacete).

- Ana Hilda, 55 anos, acoitelada
polo curmán,
en
Caudete
(Albacete).

- Susana Galindo, de 55 anos,
estrangulada pola súa parella, en
Madrid.

- Susana Galindo, de 55 anos,
estrangulada pola súa parella, en
Madrid.

- Valentina Chirac, 38 anos,
asfixiada pola súa parella en
Collado Villalba.

- Valentina Chirac, 38 anos,
asfixiada pola súa parella en
Collado Villalba.

- Beatriz Ros, 31 anos, acoitelada
polo compañeiro de traballo.
Molina del Segura (Murcia).

- Beatriz Ros, 31 anos, acoitelada
polo compañeiro de traballo.
Molina del Segura (Murcia).

E, finalmente, un menor de oito
meses, asasinado polo seu pai. En
Arcos de la Frontera (Cádiz).

E, finalmente, un menor de oito
meses, asasinado polo seu pai. En
Arcos de la Frontera (Cádiz).

Serán, por tanto, un total de sete
minutos de silencio.

Serán, por tanto, un total de sete
minutos de silencio.

Puestos en pie se procede a
guardar un minuto de silencio
por cada una de las víctimas de
la violencia de género.

Postos en pé procédese a gardar
un minuto de silencio por cada
unha das vítimas da violencia de
xénero.

ÁREA DE ALCALDÍA

ÁREA DE ALCALDÍA

89.- Toma de conocimiento

89.- Toma de coñecemento

Asunto: Toma de conocimiento
del escrito del Grupo Municipal
de Marea Atlántica presentado el
19 de mayo y los decretos de 19 y

Asunto: Toma de coñecemento do
escrito do Grupo Municipal de
Marea Atlántica presentado o 19
de maio e os decretos de 19 e 31
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31 de mayo sobre cambios en la
Comisión
Informativa
de
Seguridad.

de maio sobre cambios
Comisión
Informativa
Seguridade.

na
de

Acuerdo

Acordo

Tomar conocimiento, conforme a
lo previsto en el artículo 78 c) del
Reglamento Orgánico Municipal,
del escrito del Grupo Municipal
de la Marea Atlántica, presentado
el 19 de mayo de 2017, y de los
Decretos de diecinueve y treinta y
uno de mayo de 2017, por los que
se modifica la composición de la
Comisión
Informativa
de
Seguridad y se delega su
presidencia, respectivamente.

Tomar coñecemento, conforme ao
previsto no artigo 78 c) do
Regulamento
Orgánico
Municipal, do escrito do Grupo
Municipal da Marea Atlántica,
presentado o 19 de maio de 2017,
e dos Decretos de dezanove e
trinta e un de maio de 2017, polos
que se modifica a composición da
Comisión
Informativa
de
Seguridade e se delega a súa
presidencia, respectivamente.

REGENERACIÓN URBANA Y
DERECHO A LA VIVIENDA
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

REXENERACIÓN URBANA E
DEREITO Á VIVENDA E
MOBILIDADE SOSTIBLE

Regeneración
Urbana
Derecho a la Vivienda

y

Rexeneración Urbana e Dereito
á Vivenda

90.- Aprobación definitiva de la
Modificación puntual del Plan
Parcial Sector 5 Mesoiro

90.- Aprobación definitiva da
Modificación puntual do Plan
Parcial Sector 5 Mesoiro

Asunto: Aprobación definitiva
del
documento
denominado
“Modificación puntual del Plan
Parcial del Sector 5 Mesoiro.
Documento
para
aprobación
inicial. Noviembre 2016”.

Asunto: Aprobación definitiva do
documento
denominado
“Modificación puntual do Plan
Parcial do Sector 5 Mesoiro.
Documento para aprobación
inicial. Novembro 2016”.

Este asunto ha sido dictaminado
por
la
Comisión
de
Regeneración
Urbana
y

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
de
Rexeneración
Urbana e Dereito á Vivenda co
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Derecho a la Vivienda con el
voto a favor de los Grupos
Municipales de Marea Atlántica
y Mixto (BNG-AA) y las
abstenciones de los Grupos
Municipales
del
Partido
Popular y Socialista. Se propone
como dictamen de la Comisión,
en los términos de la propuesta
del Servicio, la adopción por el
Pleno Municipal de los acuerdos
siguientes:

voto a favor dos Grupos
Municipais de Marea Atlántica e
Mixto
(BNG-AA)
e
as
abstencións
dos
Grupos
Municipais do Partido Popular e
Socialista.
Proponse
como
ditame da Comisión, nos termos
da proposta do Servizo, a
adopción polo Pleno Municipal
dos acordos seguintes:

Acuerdo

Acordo

Primero.Aprobar
definitivamente el documento
denominado
“Modificación
puntual del Plan Parcial del Sector
5 Mesoiro. Documento para
aprobación inicial. Noviembre
2016”, redactado por la Oficina
técnica
municipal
de
Planeamiento y promovido por el
Ayuntamiento de A Coruña.

Primeiro.Aprobar
definitivamente o documento
denominado
“Modificación
puntual do Plan Parcial do Sector
5 Mesoiro. Documento para
aprobación inicial. Novembro
2016”, redactado pola Oficina
técnica municipal de Planeamento
e promovido polo Concello de A
Coruña.

Segundo.- Ordenar la diligencia
del documento aprobado con el
sello de la aprobación definitiva.

Segundo.- Ordenar a dilixencia
do documento aprobado co selo
da aprobación definitiva.

Tercero.- Realizar los trámites
previstos en los artículos 82 y 88
de la Ley 2/2016, del Suelo de
Galicia; artículos 199 y 212 del
Decreto 143/2016, reglamento
para el desarrollo de la Ley
anterior; y Orden del 10 de marzo
de 2017, por la que se establecen
los modelos normalizados de
solicitudes para la inscripción de

Terceiro.- Realizar os trámites
previstos nos artigos 82 e 88 da
Lei 2/2016, do Solo de Galicia;
artigos 199 e 212 do Decreto
143/2016, regulamento para o
desenvolvemento da Lei anterior;
e Orde do 10 de marzo de 2017,
pola que se establecen os modelos
normalizados de solicitudes para
a inscrición de datos no Rexistro
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datos en el Registro de
Planeamiento Urbanístico de
Galicia, a efectos de la entrada en
vigor del documento aprobado.

de Planeamento Urbanístico de
Galicia, na procura da entrada en
vigor do documento aprobado.

Cuarto.- Notificar este acuerdo a
los titulares catastrales, a los
Departamentos Municipales de
Gestión del Suelo, Licencias y
Disciplina Urbanística, Sección de
Patrimonio Urbanístico, Oficina
del SIG de Planeamiento y al Área
de Infraestructuras.

Cuarto.- Notificar este acordo aos
titulares
catastrais,
aos
Departamentos Municipais de
Xestión do Solo, Licenzas e
Disciplina Urbanística, Sección
de
Patrimonio
Urbanístico,
Oficina do SIX de Planeamento e
á Área de Infraestructuras.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Ten a palabra o concelleiro de
Rexeneración Urbana.

Ten a palabra o concelleiro de
Rexeneración Urbana.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Boas tardes a todas e a todos os
que seguen o Pleno desde casa.

Boas tardes a todas e a todos os
que seguen o Pleno desde casa.

Paso a introducir o informe
proposta para a aprobación
definitiva do documento da
Modificación puntual do Plan
Parcial do Sector 5 do Valle de
Novo Mesoiro. Os antecedentes
de interese básico serían, que o 16
de marzo de 2016 iníciase o
expediente
de
modificación
puntual do Plan Parcial do Sector
5 Novo Mesoiro, co fin de
permitir a implantación do uso
dotacional público nos baixos
comerciais dos edificios RC1,

Paso a introducir o informe
proposta para a aprobación
definitiva do documento da
Modificación puntual do Plan
Parcial do Sector 5 do Val de
Novo Mesoiro. Os antecedentes
de interese básico serían, que o
16 de marzo de 2016 iníciase o
expediente
de
modificación
puntual do Plan Parcial do Sector
5 Novo Mesoiro, co fin de
permitir a implantación do uso
dotacional público nos baixos
comerciais dos edificios RC1,
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RC2 e RC3.

RC2 e RC3.

Con data 30 de xuño de 2016, a
Oficina Técnica de Planeamento
do Concello redacta o documento
denominado Modificación puntual
do Plan Parcial do Sector 5 do
Valle de Mesoiro, procedemento
de
avaliación
ambiental
estratéxica simplificada.

Con data 30 de xuño de 2016, a
Oficina Técnica de Planeamento
do Concello redacta o documento
denominado Modificación puntual
do Plan Parcial do Sector 5 do
Val de Mesoiro, procedemento de
avaliación ambiental estratéxica
simplificada.

O 15 de xullo de 2016, a Xunta de
Goberno Local adopta o acordo de
aprobación do antedito documento
e o 31 de outubro de 2016 a
Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental remite ao
Concello a Resolución pola que se
formula
informe
ambiental
estratéxico
da
modificación
puntual.

O 15 de xullo de 2016, a Xunta de
Goberno Local adopta o acordo
de aprobación do antedito
documento e o 31 de outubro de
2016 a Secretaría Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental
remite ao Concello a Resolución
pola que se formula informe
ambiental
estratéxico
da
modificación puntual.

No mes de novembro de 2016 a
Oficina Técnica municipal de
Planeamento redacta o documento
Modificación puntual do Plan
Parcial do Sector 5 Mesoiro.
Documento
para
aprobación
inicial.

No mes de novembro de 2016 a
Oficina Técnica municipal de
Planeamento
redacta
o
documento Modificación puntual
do Plan Parcial do Sector 5
Mesoiro.
Documento
para
aprobación inicial.

O obxecto da modificación
puntual sería, o de ampliar o
abano de usos permitidos nas
parcelas
cualificadas
coa
Ordenanza
Z6Residencial
colectiva do Plan Parcial S-5
Valle de Mesoiro, que ten
limitado o uso das plantas baixas
da edificación ao uso comercial,
abrindo
a
posibilidade
de

O obxecto da modificación
puntual sería, o de ampliar o
abano de usos permitidos nas
parcelas
cualificadas
coa
Ordenanza
Z6Residencial
colectiva do Plan Parcial S-5 Val
de Mesoiro, que ten limitado o
uso das plantas baixas da
edificación ao uso comercial,
abrindo a posibilidade de
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implantar calquera uso regulado,
no réxime de usos contido na
ordenanza
de
aplicación.
Asemade, inclúese como usos
prohibidos, o residencial en planta
baixa e os non expresamente
recollidos na listaxe de usos
compatibles ou alternativos.

implantar calquera uso regulado,
no réxime de usos contido na
ordenanza
de
aplicación.
Asemade, inclúese como usos
prohibidos, o residencial en
planta
baixa
e
os
non
expresamente recollidos na listaxe
de
usos
compatibles
ou
alternativos.

Dentro do procedemento de
tramitación, o 12 de decembro de
2016, previamente á aprobación
inicial do documento, solicítase o
informe preceptivo a AENA,
sobre o ámbito da modificación.

Dentro do procedemento de
tramitación, o 12 de decembro de
2016, previamente á aprobación
inicial do documento, solicítase o
informe preceptivo a AENA, sobre
o ámbito da modificación.

A Xunta de Goberno Local, na
sesión que tivo lugar o 16 de
decembro de 2016, prestou
aprobación ao documento, que foi
sometido
ao
trámite
de
información pública por un
periodo superior a dous meses, no
Diario Oficial de Galicia.

A Xunta de Goberno Local, na
sesión que tivo lugar o 16 de
decembro de 2016, prestou
aprobación ao documento, que foi
sometido
ao
trámite
de
información pública por un
periodo superior a dous meses, no
Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, o documento foi
notificado a todas as persoas
titulares catastrais dos inmobles
afectados.

Así mesmo, o documento foi
notificado a todas as persoas
titulares catastrais dos inmobles
afectados.

O órgano competente para
outorgar a aprobación definitiva
ao documento é o Pleno municipal
e, polo tanto, e polo exposto,
elévase ao Pleno para a súa
aprobación, se procede, a seguinte
proposta de acordo. Sería, aprobar
definitivamente o documento
denominado Modificación puntual

O órgano competente para
outorgar a aprobación definitiva
ao documento é o Pleno
municipal e, polo tanto, e polo
exposto, elévase ao Pleno para a
súa aprobación, se procede, a
seguinte proposta de acordo.
Sería, aprobar definitivamente o
documento
denominado
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do Plan Parcial do Sector 5
Mesoiro, redactado pola Oficina
Técnica
municipal
de
Planeamento, ordenar a dilixencia
do documento aprobado, realizar
os trámites previstos para a
inscrición de datos no Rexistro de
Planeamento
Urbanístico
de
Galicia, na procura da entrada en
vigor do documento aprobado e
notificar este acordo aos titulares
catastrais, aos Departamentos
Municipais de Xestión do Solo,
Licenzas e Disciplina Urbanística,
Sección
de
Patrimonio
Urbanístico, Oficina do SIX e
Plaeamento, así como a Área de
Infraestruturas.

Modificación puntual do Plan
Parcial do Sector 5 Mesoiro,
redactado pola Oficina Técnica
municipal
de
Planeamento,
ordenar
a
dilixencia
do
documento aprobado, realizar os
trámites
previstos
para
a
inscrición de datos no Rexistro de
Planeamento Urbanístico de
Galicia, na procura da entrada en
vigor do documento aprobado e
notificar este acordo aos titulares
catastrais, aos Departamentos
Municipais de Xestión do Solo,
Licenzas
e
Disciplina
Urbanística,
Sección
de
Patrimonio Urbanístico, Oficina
do SIX e Plaeamento, así como a
Área de Infraestruturas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor
Varela. Ten a palabra a señora
Veira.

Moi ben, moitas grazas, señor
Varela. Ten a palabra a señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Boa tarde aos compañeiros e
compañeiras da Corporación,
funcionariado que está aquí no
salón de plenos, ás traballadoras e
os traballadores dos medios de
comunicación e ás persoas que
nos seguen por streaming e desde
o salón de plenos.

Boa tarde aos compañeiros e
compañeiras da Corporación,
funcionariado que está aquí no
salón de plenos, ás traballadoras
e os traballadores dos medios de
comunicación e ás persoas que
nos seguen por streaming e desde
o salón de plenos.

En canto a esta modificación
puntual do Plan parcial do Sector
5 Mesoiro, esta aprobación, nós,

En canto a esta modificación
puntual do Plan parcial do Sector
5 Mesoiro, esta aprobación, nós,
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evidentemente, xa anunciamos,
como non podía ser doutro xeito,
o noso voto a favor. Mais,
queremos facer, tamén, un par de
reflexións, ao respecto, deste
sinxelo trámite, o que debía ser un
trámite ben sinxelo.

evidentemente, xa anunciamos,
como non podía ser doutro xeito,
o noso voto a favor. Mais,
queremos facer, tamén, un par de
reflexións, ao respecto, deste
sinxelo trámite, o que debía ser
un trámite ben sinxelo.

A primeira é, que non ten a súa
orixe
en
ningún
proceso
participativo, desenvolvido nos
últimos meses, tal e como se
indicaba recentemente, nunha nota
de prensa remitida polo Goberno
municipal; polo que cumpriría
rectificar esa información. Pero,
parabenizar
aos
verdadeiros
impulsores desta iniciativa, que
non é outra que a propia
veciñanza de Novo Mesoiro. Así,
hai que lembrar, que esta
modificación puntual ten a súa
orixe nunha demanda histórica,
que a asociación veciñal leva
realizando desde o 2012, ao pouco
de rematarse a obra de
construción
dos
edificios
propiedade do Concello da
Coruña e da Xunta de Galiza na
rúa Ribeira Sacra 15, 17, 19, 21.
Naquel ano, e, como dicimos,
todavía rematada esta obra, esta
edificación, a veciñanza de Novo
Mesoiro solicitou que estes baixos
de propiedade
pública, se
empregaran para usos sociais,
como a construción dunha
biblioteca, para a instalación
dunha sala de reunións de uso
común, ou mesmo para realizar

A primeira é, que non ten a súa
orixe
en
ningún
proceso
participativo desenvolvido nos
últimos meses, tal e como se
indicaba recentemente, nunha
nota de prensa remitida polo
Goberno municipal; polo que
cumpriría
rectificar
esa
información. Pero, parabenizar
aos verdadeiros impulsores desta
iniciativa, que non é outra que a
propia veciñanza de Novo
Mesoiro. Así, hai que lembrar,
que esta modificación puntual ten
a súa orixe nunha demanda
histórica, que a asociación
veciñal leva realizando desde o
2012, ao pouco de rematarse a
obra de construción dos edificios
propiedade do Concello da
Coruña e da Xunta de Galiza na
rúa Ribeira Sacra 15, 17, 19, 21.
Naquel ano, e, como dicimos,
todavía rematada esta obra, esta
edificación, a veciñanza de Novo
Mesoiro solicitou que estes baixos
de propiedade pública, se
empregaran para usos sociais,
como a construción dunha
biblioteca, para a instalación
dunha sala de reunións de uso
común, ou mesmo para realizar
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actividades descentralizadas do
centro cívico do barrio. Mais,
topouse coa realidade dos usos
destinados para estes baixos, nun
exemplo de falta de coñecemento,
do día a día da situación dos
barrios que, moitas veces amosan
as
administracións
e,
que
imposibilitaba empregalos para
calquera das actividades que
reclamaba a veciñanza. Deste
xeito, desde o 2012, a demanda do
cambio de usos para estes baixos e
por extensión, a modificación
puntual do Plan parcial do Sector
5 Mesoiro, foi debidamente
comunicada, tanto ás responsables
municipais no anterior mandato e,
incluso á Xunta de Galiza e ao
IGVS, por ser aquel, un edificio
propiedade
de
ambas
administracións, realizándose de
xeito formal e de forma
continuada, polas catro xuntas
directivas distintas que, desde
entón se foron conformando na
asociación veciñal de Novo
Mesoiro. Entre tanto, en 2014
chegouse a un acordo entre o
Concello da Coruña e Correos,
para a ubicación dunha oficina no
baixo do portal número 21, xa que
logo, as instalacións destas
oficinas, desta empresa non
incumprían o uso dos baixos.
Asemade,
a
solicitude
da
modificación tamén foi asumida
pola maioría de formacións
políticas que se presentaron ás
eleccións municipais de 2015, e

actividades descentralizadas do
centro cívico do barrio. Mais,
topouse coa realidade dos usos
destinados para estes baixos, nun
exemplo de falta de coñecemento,
do día a día da situación dos
barrios que, moitas veces amosan
as administracións e, que
imposibilitaba empregalos para
calquera das actividades que
reclamaba a veciñanza. Deste
xeito, desde o 2012, a demanda
do cambio de usos para estes
baixos e por extensión, a
modificación puntual do Plan
parcial do Sector 5 Mesoiro, foi
debidamente comunicada, tanto
ás responsables municipais no
anterior mandato e, incluso á
Xunta de Galiza e ao IGVS, por
ser aquel, un edificio propiedade
de
ambas
administracións,
realizándose de xeito formal e de
forma continuada, polas catro
xuntas directivas distintas que,
desde entón se foron conformando
na asociación veciñal de Novo
Mesoiro. Entre tanto, en 2014
chegouse a un acordo entre o
Concello da Coruña e Correos,
para a ubicación dunha oficina
no baixo do portal número 21, xa
que logo, as instalacións destas
oficinas, desta empresa non
incumprían o uso dos baixos.
Asemade,
a
solicitude
da
modificación tamén foi asumida
pola maioría de formacións
políticas que se presentaron ás
eleccións municipais de 2015, e
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que introduciron esta proposta de
modificación no seu programa.

que introduciron esta proposta de
modificación no seu programa.

O que nos leva a unha seguda
reflexión. Que esta reforma
aparentemente
sinxela,
este
trámite administrativo topouse coa
burocracia e necesitou de dous
anos, desde o comezo do
mandato.

O que nos leva a unha seguda
reflexión. Que esta reforma
aparentemente
sinxela,
este
trámite administrativo topouse
coa burocracia e necesitou de
dous anos, desde o comezo do
mandato.

Estas son as pequenas cuestións
que, como diciamos máis arriba,
ou anteriormente, afectan no día a
día das persoas e da veciñanza e
incluso, á propia xestión, a partir
de agora, que faga o goberno
municipal e que non debería de
supor retrasos ou adiamentos,
porque, xa que imos aprobar este
cambio, agardamos que o
executivo local, que o goberno
local da Marea Atlántica faga
caso, agora, de xeito inmediato,
das demandas da asociación e,
polo tanto, da veciñanza de Novo
Mesoiro e comece, canto antes, a
reforma dos baixos da rúa Ribeira
Sacra, para destinalos ao que a
veciñanza vén demandando desde
o 2012, sen que sexa necesario
abrir
novos
procesos
participativos que, polo menos
van catro xa, desde 2015.
Algunhas das utilidades que
poden ter estes baixos e que ten
manifestado a veciñanza, sería
facer un aula con ordenadores e
impresoras para a veciñanza, aula
para actividades descentralizadas

Estas son as pequenas cuestións
que, como diciamos máis arriba,
ou anteriormente, afectan no día
a día das persoas e da veciñanza
e incluso, á propia xestión, a
partir de agora, que faga o
goberno municipal e que non
debería de supor retrasos ou
adiamentos, porque, xa que imos
aprobar este cambio, agardamos
que o executivo local, que o
goberno local da Marea Atlántica
faga caso, agora, de xeito
inmediato, das demandas da
asociación e, polo tanto, da
veciñanza de Novo Mesoiro e
comece, canto antes, a reforma
dos baixos da rúa Ribeira Sacra,
para destinalos ao que a
veciñanza vén demandando desde
o 2012, sen que sexa necesario
abrir
novos
procesos
participativos que, polo menos
van catro xa, desde 2015.
Algunhas das utilidades que
poden ter estes baixos e que ten
manifestado a veciñanza, sería
facer un aula con ordenadores e
impresoras para a veciñanza,
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do centro cívico, salón para actos,
punto de recollida ou deixada de
libros, inserido dentro da rede de
bibliotecas municipais, ou un
punto de atención do Concello.
Hai múltiples ideas enriba da
mesa; o máis útil sería,
efectivamente, un uso múltiple, a
demanda da veciñanza e que sirva,
tamén, como auxiliar dun centro
cívico que, ao final, se quedou
moi pequeño para a zona.

aula
para
actividades
descentralizadas do centro cívico,
salón para actos, punto de
recollida ou deixada de libros,
inserido dentro da rede de
bibliotecas municipais, ou un
punto de atención do Concello.
Hai múltiples ideas enriba da
mesa; o máis útil sería,
efectivamente, un uso múltiple, a
demanda da veciñanza e que
sirva, tamén, como auxiliar dun
centro cívico que, ao final, se
quedou moi pequeño para a zona.

Nada
máis.
Simplemente,
parabenizar a veciñanza de Novo
Mesoiro por acadar esta demanda
e, reiterar o noso voto favorable.
Nada máis.

Nada
máis.
Simplemente,
parabenizar a veciñanza de Novo
Mesoiro por acadar esta demanda
e, reiterar o noso voto favorable.
Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
Veira. Polo Grupo Socialista,
señor Dapena.

Moi ben. Moitas grazas, señora
Veira. Polo Grupo Socialista,
señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias, señor alcalde. Ante todo,
saludos a los miembros de la
Corporación,
al
personal
municipal, a los medios de
comunicación y a los vecinos y
vecinas que nos siguen en directo
y a través del streaming.

Grazas, señor alcalde. Ante todo,
saúdos
aos
membros
da
Corporación,
ao
persoal
municipal, aos medios de
comunicación e aos veciños e
veciñas que nos seguen en directo
e a través do streaming.

Se ha hablado en este Pleno, de
Novo Mesoiro, por distintas
cuestiones;
principalmente

Falouse neste Pleno, de Novo
Mesoiro, por distintas cuestións;
principalmente
afectantes
á
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afectantes a la situación que
sufren los vecinos de este barrio
por parte de la Xunta de Galicia,
del Partido Popular. Hemos
hablado en este Pleno de temas,
como la reivindicación de mejoras
en
el
centro
de
salud,
prioritariamente vinculadas a la
atención pediátrica, o de la
demanda de un centro público de
enseñanza,
que
cubra
las
necesidades de todos los niveles
educativos, no sólo de la
enseñanza primaria, a fin de evitar
a los niños y niñas de esta zona,
molestos desplazamientos hasta
otros barrios, alejados del suyo.
Junto a éstas y a otras cuestiones,
también nos lamentábamos, meses
atrás, del clima contrario a la
convivencia vecinal que padecían
los residentes de varios bloques de
viviendas en la calle Ribeira
Sacra; viviendas mayoritariamente
pertenecientes en propiedad a la
Xunta de Galicia, que las tenía
cedidas en arrendamiento. A
finales del año 2015, la
comunidad de vecinos de los
bloques de esos cuatro portales,
del 15 al 21 de la calle Ribeira
Sacra
del
Novo
Mesoiro,
explicaba que vivía un auténtico
calvario de convivencia vecinal,
según manifestaban los propios
vecinos a los medios de
comunicación. Los vecinos y
vecinas, residentes en estos
inmuebles se veían obligados a
realizar tareas de supervisión y

situación que sofren os veciños
deste barrio por parte da Xunta
de Galicia, do Partido Popular.
Falamos neste Pleno de temas,
como a reivindicación de
melloras no centro de saúde,
prioritariamente vinculadas á
atención pediátrica, ou da
demanda dun centro público de
ensino, que cubra as necesidades
de todos os niveis educativos, non
só do ensino primario, a fin de
evitar aos nenos e nenas desta
zona, molestos desprazamentos
ata outros barrios, afastados do
seu. Xunto a estas e a outras
cuestións,
tamén
nos
lamentabamos, meses atrás, do
clima contrario á convivencia
veciñal
que
padecían
os
residentes de varios bloques de
vivendas na rúa Ribeira Sacra;
vivendas
maioritariamente
pertencentes en propiedade á
Xunta de Galicia, que as tiña
cedidas en arrendamento. A finais
do ano 2015, a comunidade de
veciños dos bloques deses catro
portais, do 15 ao 21 da rúa
Ribeira Sacra do Novo Mesoiro,
explicaba que vivía un auténtico
calvario de convivencia veciñal,
segundo manifestaban os propios
veciños
aos
medios
de
comunicación. Os veciños e
veciñas,
residentes
nestes
inmobles víanse obrigados a
realizar tarefas de supervisión e
vixilancia, de feitos tales, como
roubo de radiadores, decenas de
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vigilancia, de hechos tales, como
robo de radiadores, decenas de
radiadores, intento de ocupar
algunas viviendas vacías de
madrugada; robo también, de
metros de cable de bombeo en los
garajes, de tomas de tierra,
incendio de algunos de los
trasteros… En fin, una situación
caótica, que llevaba a muchos
vecinos a afirmar que aquello era
como el Bronx y todo ello, ante la
pasividad de la Xunta de Galicia,
que era dueña, como ya digo, de
gran parte de las viviendas
cedidas en alquiler.

radiadores, intento de ocupar
algunhas vivendas baleiras de
madrugada; roubo tamén, de
metros de cable de bombeo nos
garaxes, de tomas de terra,
incendio dalgúns dos rochos… En
fin, unha situación caótica, que
levaba a moitos veciños para
afirmar que aquilo era como o
Bronx e todo iso, ante a
pasividade da Xunta de Galicia,
que era dona, como xa digo, de
gran parte das vivendas cedidas
en aluguer.

Apuntábamos ya, en aquel
momento, a finales de 2015, desde
el Grupo Municipal Socialista,
que era evidente que la solución
completa de esos problemas no
pasaba única y exclusivamente
por medidas represoras, pero,
también era evidente que debían
adoptarse y apoyarse las medidas
policiales y judiciales, que
pusiesen freno y sancionasen
conductas que vulneraban las
normas
de
convivencia
e
infringían el ordenamiento penal y
el ordenamiento administrativo.
Es lo propio del estado de derecho
en el que vivimos y, en el que los
vecinos y vecinas de ese barrio
querían seguir viviendo, sin
alteración
de
la
pacífica
convivencia a la que aspiraban.
Adoptadas esas medidas de
carácter policial, judicial y

Apuntabamos
xa,
naquel
momento, a finais de 2015, desde
o Grupo Municipal Socialista,
que era evidente que a solución
completa deses problemas non
pasaba única e exclusivamente
por medidas represoras, pero,
tamén era evidente que debían
adoptarse e apoiarse as medidas
policiais e xudiciais, que puxesen
freo e sancionasen condutas que
vulneraban as normas de
convivencia e infrinxían o
ordenamento
penal
e
o
ordenamento administrativo. É o
propio do estado de dereito no
que vivimos e, no que os veciños e
veciñas dese barrio querían
seguir vivindo, sen alteración da
pacífica convivencia á que
aspiraban.
Adoptadas
esas
medidas de carácter policial,
xudicial e administrativo, con
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administrativo, con apertura de los
oportunos
expedientes
sancionadores por parte del
Instituto Galego de la Vivenda, de
modo simultáneo y paralelo, se
pudieron estudiar y promover,
otro tipo de medidas, también
encuadrables en el estado social,
que va de la mano, en España,
según
proclama
nuestra
Constitución, del estado de
derecho.

apertura
dos
oportunos
expedientes sancionadores por
parte do Instituto Galego da
Vivenda, de modo simultáneo e
paralelo, puidéronse estudar e
promover, outro tipo de medidas,
tamén encadrables no estado
social, que vai da man, en
España, segundo proclama a nosa
Constitución, do estado de
dereito.

En esas medidas tendentes a
fomentar
y
estabilizar
la
convivencia, en favorecer la
integración y la cohesión social,
pueden encuadrarse las cuestiones
que hoy se traen a Pleno, a través
de la aprobación definitiva del
documento
denominado
Modificación puntual del Plan
parcial del Sector 5 de Mesoiro,
documento que… destinado a
posibilitar
usos,
no
sólo
comerciales, de los bajos de esos
bloques de viviendas, que
permanecían desocupados: su
próxima utilización para fines
públicos dotacionales permitirá
reactivar y revitalizar la vida
social en esa zona de Mesoiro,
como posibilitó, en su momento,
la ubicación allí, de la Oficina de
Correos, facilitando este cambio
de uso, nuevos servicios a los
vecinos y vecinas del barrio, a
través de esa sala polivalente que
reclamaban, de usos múltiples,
donde podrán realizarse labores de

Nesas medidas tendentes a
fomentar
e
estabilizar
a
convivencia, en favorecer a
integración e a cohesión social,
poden encadrarse as cuestións
que hoxe se traen a Pleno, a
través da aprobación definitiva do
documento
denominado
Modificación puntual do Plan
parcial do Sector 5 de Mesoiro,
documento que… destinado a
posibilitar
usos,
non
só
comerciais, dos baixos deses
bloques
de
vivendas,
que
permanecían desocupados; a súa
próxima utilización para fins
públicos dotacionais permitirá
reactivar e revitalizar a vida
social nesa zona de Mesoiro,
como
posibilitou,
no
seu
momento, a localización alí, da
Oficina de Correos, facilitando
este cambio de uso, novos
servizos aos veciños e veciñas do
barrio, a través desa sala
polivalente que reclamaban, de
usos múltiples, onde poderán
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ludoteca, zonas de esparcimiento,
convivencia y reunión. Y, desde
luego, no nos olvidamos desde el
Grupo Municipal Socialista, de la
necesidad de implantar, mejor a
corto plazo que a medio, una
biblioteca en el barrio, objeto,
precisamente, de una de nuestras
enmiendas
en
pasados
presupuestos,
por
ser
una
instalación largamente reclamada
por la vecindad, dado el carácter
periférico del barrio y la lejanía de
la biblioteca más próxima. Por
tanto, resulta más que necesaria,
esa biblioteca para atención
cultural y educativa de jóvenes y
adultos. Por todas esas razones,
desde luego, votaremos a favor.
Muchas gracias.

realizarse labores de ludoteca,
zonas de recreo, convivencia e
reunión. E, desde logo, non nos
esquecemos desde o Grupo
Municipal
Socialista,
da
necesidade de implantar, mellor a
curto prazo que a medio, unha
biblioteca no barrio, obxecto,
precisamente, dunha das nosas
emendas en pasados orzamentos,
por
ser
unha
instalación
longamente
reclamada
pola
veciñanza, dado o carácter
periférico do barrio e a distancia
da biblioteca máis próxima. Por
tanto, resulta máis que necesaria,
esa biblioteca para atención
cultural e educativa de mozos e
adultos. Por todas esas razóns,
desde logo, votaremos a favor.
Moitas grazas

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
Dapena. Polo Grupo Popular,
señor Fernández Prado.

Moi ben. Moitas grazas, señor
Dapena. Polo Grupo Popular,
señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Muchas gracias. Buenas tardes a
todos los que están presentes y a
los que nos siguen por streaming.

Moitas grazas. Boas tardes a
todos os que están presentes e aos
que nos seguen por streaming.

Sobre el tema en cuestión que se
trae, la verdad es que no tenemos
especiales comentarios que hacer.
Adelanto ya, nuestro voto
favorable y, si me permiten
durante este momento que tengo,

Sobre o tema en cuestión que se
trae, a verdade é que non temos
especiais comentarios que facer.
Adianto xa, o noso voto favorable
e, se me permiten durante este
momento que teño, facer unha
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hacer una reflexión general o
comentario general sobre algunos
temas vinculados. En general,
entendemos que hay una cierta
preocupación en la sociedad, por
la lentitud en la tramitación y la
gestión de los elementos o de los
planes en la Sección de
Planeamiento y en Urbanismo, en
general. En el Ayuntamiento
hemos tramitado poco más de
media docena de expedientes
bastante sencillos, en dos años.
Como decía antes, la portavoz del
BNG, expedientes que tenían que
estar en bastante menos tiempo y
sin ninguna complejidad y los
verdaderamente
o
muy
trascendentes
para
el
Ayuntamiento, como pueden ser
el de la Torre de Hércules o el de
la
modificación
para
la
Intermodal, siguen ahí pendientes.
En el de la Intermodal con
especial gravedad, porque estamos
jugándonos unos 8 millones de
euros en fondos europeos. En
cualquier caso y, ya hablando en
concreto, este Novo Mesoiro,
también entendemos que ha sido
una ocasión, creemos que perdida,
para dar un empujón a ese
corredor verde que, creo que ha
sido muy bien aceptado por los
vecinos que estaban demandando
esa segunda fase y, en concreto,
no sé si ustedes consideran que es
necesaria una modificación del
planeamiento
para
hacerlo.
Hubiese sido una buena ocasión,

reflexión xeral ou comentario
xeral
sobre
algúns
temas
vinculados. En xeral, entendemos
que hai unha certa preocupación
na sociedade, pola lentitude na
tramitación e a xestión dos
elementos ou dos plans na
Sección de Planeamento e en
Urbanismo, en xeral. No Concello
tramitamos pouco máis de media
ducia de expedientes bastante
sinxelos, en dous anos. Como
dicía antes, a portavoz do BNG,
expedientes que tiñan que estar en
bastante menos tempo e sen
ningunha complexidade e os
verdadeiramente
ou
moi
transcendentes para o Concello,
como poden ser o da Torre de
Hércules ou o da modificación
para a Intermodal, seguen aí
pendentes. No da Intermodal con
especial
gravidade,
porque
estamos xogándonos uns 8
millóns de euros en fondos
europeos. En calquera caso e, xa
falando en concreto, este Novo
Mesoiro, tamén entendemos que
foi unha ocasión, cremos que
perdida, para dar un empuxón a
ese corredor verde que, creo que
foi moi ben aceptado polos
veciños que estaban a demandar
esa segunda fase e, en concreto,
non sei se vostedes consideran
que
é
necesaria
unha
modificación do planeamento
para facelo. Tería sido unha boa
ocasión, este expediente. Se non o
consideran necesario, pois, lles
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este expediente. Si no lo
consideran necesario, pues, les
animo a que hagan esa segunda
fase, del corredor verde, ya.

animo a que fagan esa segunda
fase, do corredor verde, xa.

En cuanto a la modificación de
este plan, efectivamente, les
permitirá ahora, seguir tramitando
ese equipamiento que solicitan los
vecinos;
seguramente,
si
escuchan, esa sala polivalente, o
esa biblioteca –ludoteca, o un
espacio para el encuentro de los
vecinos de la zona, pero también
esperamos que lo hagan con un
poco más de diligencia que otros
proyectos
que
se
están
eternizando, que sino, nos
tememos que no les va a dar
tiempo a ejecutarlo, ni haciéndolo
a través de contratos menores sin
publicidad, como nos tienen
acostumbrados,
de
forma
genérica. Yo les animo, aunque
sólo sea como excepción, que
hagan
uno,
por
concurso,
anónimo, con lema, entre los
técnicos. Este puede ser un buen
ejemplo, pero bueno, uno. En
general, creemos que es el modelo
más transparente y justo. Nosotros
lo hicimos; más de 17 en el
mandato anterior y, bueno, alguno
de ellos parado, al final, como el
Mercado de Santa Lucía, o el
Cuartel de la Policía Local, pero,
en cualquier caso, que pongan un
poco de transparencia en estos
proyectos y creemos que éste,
además, podría ser un buen

En canto á modificación deste
plan, efectivamente, permitiralles
agora, seguir tramitando ese
equipamento que solicitan os
veciños; seguramente, se escoitan,
esa sala polivalente, ou esa
biblioteca –ludoteca, ou un
espazo para o encontro dos
veciños da zona, pero tamén
esperamos que o fagan cun pouco
máis de dilixencia que outros
proxectos
que
se
están
eternizando,
que
senón,
temémonos que non lles vai dar
tempo a executalo, nin facéndoo a
través de contratos menores sen
publicidade, como nos teñen
afeitos, de forma xenérica. Eu
anímolles, aínda que só sexa
como excepción, que fagan un,
por concurso, anónimo, con lema,
entre os técnicos. Este pode ser
un bo exemplo, pero bo, un. En
xeral, cremos que é o modelo
máis transparente e xusto. Nós
fixémolo; máis de 17 no mandato
anterior e, bo, algún deles
parado, ao final, como o Mercado
de Santa Lucía, ou o Cuartel da
Policía Local, pero, en calquera
caso, que poñan un pouco de
transparencia nestes proxectos e
cremos que este, ademais, podería
ser un bo exemplo para
incorporar eses proxectos, a
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ejemplo para incorporar esos
proyectos, a través de un concurso
o un tema abierto y no, por
contratación directa.

través dun concurso ou un tema
aberto e non, por contratación
directa.

A las diecisiete horas y veintiseis
minutos sale del Salón de
Sesiones la señora García
Gómez.

Ás dezasete horas e vinte e seis
minutos sae do Salón de Sesións
a señora García Gómez.

En cualquier caso, creemos que
Novo Mesoiro merece que este
Ayuntamiento, este gobierno
actual haga alguna obra. Ya sé
que no tienen ninguna intención
especial, interés, en hacer obras,
pero es verdad que en el anterior
se hicieron muchas cosas, como
ese campo fútbol de la Fundación
Johan Cruyff, la recuperación del
parque, la Oficina de Correos que
hablaban
anteriormente,
los
nuevos accesos por el carril bici o
la Rotonda de la Universidad, la
Pista Deportiva de Fragas do
Eume, el aparcamiento, las
mejoras en todo lo que es el
parque, el parque infantil para
niños de 6 a 12 años, los huertos
urbanos, etc. Un montón de obras,
toda la mejora de todos los
accesos, en pavimentación, pero
aún quedan cosas; es un barrio
populoso que necesita seguir
construyéndose.
Dejamos
el
compromiso firmado, de la Xunta,
para hacer ese colegio; les
animamos a que sigan detrás de
este proyecto y les animamos,
también, a que continúen con

En calquera caso, cremos que
Novo Mesoiro merece que este
Concello, este goberno actual
faga algunha obra. Xa sei que
non teñen ningunha intención
especial, interese, en facer obras,
pero é verdade que no anterior
fixéronse moitas cousas, como ese
campo fútbol da Fundación Johan
Cruyff, a recuperación do parque,
a Oficina de Correos que falaban
anteriormente, os novos accesos
polo carril bici ou a Rotonda da
Universidade, a Pista Deportiva
de Fragas do
Eume,
o
aparcadoiro, as melloras en todo
o que é o parque, o parque
infantil para nenos de 6 a 12
anos, os hortos urbanos, etc.
Unha chea de obras, toda a
mellora de todos os accesos, en
pavimentación,
pero
aínda
quedan cousas; é un barrio
populoso que necesita seguir
construíndose.
Deixamos
o
compromiso asinado, da Xunta,
para
facer
ese
colexio;
animámoslles a que sigan detrás
deste proxecto e animámoslles,
tamén, a que continúen con outras
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otras
mejoras,
como
este
equipamiento que pide el barrio.
En cualquier caso, ese problema
de seguridad… Señor Dapena, ya
veo que ha seguido muy bien las
instrucciones que le da la nueva
dirección del Partido. Es igual lo
que se hable, lo importante es tirar
contra el PP, pero en cualquier
caso, el problema de las viviendas
lo
arregló
la
Xunta
adecuadamente y efectivamente,
era
un
problema
social,
importante; está en solución. Yo
creo
que
ya
solucionado,
arreglándose
viviendas
y
poniéndolo a adjudicación, a
gente que necesita esas viviendas
sociales y, en cualquier caso, creo
que es más constructivo la postura
de ayudar a intentar solucionar los
problemas, que no, echarnos la
culpa al otro. Muchas gracias.

melloras, como este equipamento
que pide o barrio. En calquera
caso,
ese
problema
de
seguridade… Señor Dapena, xa
vexo que seguiu moi ben as
instrucións que lle dá a nova
dirección do Partido. É igual o
que se fale, o importante é tirar
contra o PP, pero en calquera
caso, o problema das vivendas
arranxouno
a
Xunta
adecuadamente e efectivamente,
era
un
problema
social,
importante; está en solución. Eu
creo
que
xa
solucionado,
arranxándose
vivendas
e
poñéndoo a adxudicación, a xente
que necesita esas vivendas sociais
e, en calquera caso, creo que é
máis construtivo a postura de
axudar a tentar solucionar os
problemas, que non, botarnos a
culpa ao outro. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Fernández
Prado. Señor Varela.

Moitas grazas, señor Fernández
Prado. Señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Eu si, me vou centrar no punto
que
nos
trae
ao
Pleno.
Efectivamente, coincidimos coa
señora Veira en que, con esta
modificación puntual vamos a dar
ou a mellorar a vida cotiá dos
veciños e, efectivamente, tamén
lle vamos a dar a razón, en que
esta é unha demanda histórica do

Eu si, me vou centrar no punto
que nos trae ao Pleno.
Efectivamente, coincidimos coa
señora Veira en que, con esta
modificación puntual imos dar ou
mellorar a vida cotiá dos veciños
e, efectivamente, tamén lle imos
dar a razón, en que esta é unha
demanda histórica do barrio,
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barrio, verdadeiramente histórica.
Tamén lle quero dicir á señora
Veira que non sei se o sabe, pero
se non o sabe, llo comento eu.
Novo Mesoiro é un barrio que se
constrúe no 2002; fai 15 anos,
hoxe en día. Que entre o 2007 e o
2011 xa estaba construído e que,
curiosamente, nós vimos agora a
resolver esas demandas históricas,
das que fala a señora Veira. E, por
outro lado, tamén aclararlle, cando
fala de inexistencia dun proceso
participativo, lle quero aclarar
dúas cousas. Por un lado, o
proceso participativo existiu e foi
ao redor das necesidades culturais
do barrio. E, curiosamente, tamén
clarificarlle, que participou a
mesma asociación de veciños nese
proceso participativo.

verdadeiramente histórica. Tamén
lle quero dicir á señora Veira que
non sei se o sabe, pero se non o
sabe, llo comento eu. Novo
Mesoiro é un barrio que se
constrúe no 2002; fai 15 anos,
hoxe en día. Que entre o 2007 e o
2011 xa estaba construído e que,
curiosamente, nós vimos agora a
resolver
esas
demandas
históricas, das que fala a señora
Veira. E, por outro lado, tamén
aclararlle,
cando
fala
de
inexistencia
dun
proceso
participativo, lle quero aclarar
dúas cousas. Por un lado, o
proceso participativo existiu e foi
ao redor das necesidades
culturais
do
barrio.
E,
curiosamente, tamén clarificarlle,
que
participou
a
mesma
asociación de veciños nese
proceso participativo.

A las diecisiete horas y
veintinueve minutos entra en el
Salón de Sesiones la señora
García Gómez.

Ás dezasete horas e vintenove
minutos entra no Salón de
Sesións a señora García Gómez.

Efectivamente a partir desa
demanda histórica, a partir deste
proceso de traballo, traballamos
para facer esta modificación
puntual, que permitirá que os
baixos comerciais nun barrio que,
ao noso entender, ten un
deficiente deseño urbanístico e
que se define, delimitando
exclusivamente, os baixos como
comerciais, puidera facer usos

Efectivamente a partir desa
demanda histórica, a partir deste
proceso de traballo, traballamos
para facer esta modificación
puntual, que permitirá que os
baixos comerciais nun barrio que,
ao noso entender, ten un
deficiente deseño urbanístico e
que se define, delimitando
exclusivamente, os baixos como
comerciais, puidera facer usos
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dotacionais públicos.

dotacionais públicos.

Para definir isto, como lles dicía,
nos baseamos, á parte de escoitar
á cidadanía, como facemos
sempre,
con
ese
proceso
participativo que definiu os usos,
entendendo que era necesario
aumentar as dotacións públicas no
barrio, a súa mellor localización
no mesmo, mellorar tamén, a
flexibilidade do seu uso e a
flexibilidade de xestión. En liñas
xerais e por concretar, as
actividades e usos recollidos,
tanto dende a asociación de
veciños, as achegas feitas pola
veciñanza,
pois,
definían
multitude de usos, entre os que
estaban,
principalmente,
actividades para a infancia e
mocidade, espazos de conciliación
para familias, espazos de ocio
para a mocidade, actividades
informáticas,
actividades
culturais…
usos
varios
e
polivalentes. Isto sumado á
demanda, efectivamente, que
había das comunidades de
propietarios, que por mor dos
conflitos existentes e, quero
recordar, tamén, que isto é unha
modificación puntual que vén
apoiada por unha moción plenaria
que ninguén citou, aprobada neste
Pleno que instaba ao goberno e
que, por suposto, tivo o noso voto
a favor, instaba ao goberno a facer
esta modificación. Se se lembran,
xurdiu naquel momento, no que

Para definir isto, como lles dicía,
nos baseamos, á parte de escoitar
á cidadanía, como facemos
sempre,
con
ese
proceso
participativo que definiu os usos,
entendendo que era necesario
aumentar as dotacións públicas
no barrio, a súa mellor
localización no mesmo, mellorar
tamén, a flexibilidade do seu uso
e a flexibilidade de xestión. En
liñas xerais e por concretar, as
actividades e usos recollidos,
tanto dende a asociación de
veciños, as achegas feitas pola
veciñanza,
pois,
definían
multitude de usos, entre os que
estaban,
principalmente,
actividades para a infancia e
mocidade,
espazos
de
conciliación
para
familias,
espazos de ocio para a mocidade,
actividades
informáticas,
actividades
culturais…
usos
varios e polivalentes. Isto sumado
á demanda, efectivamente, que
había das comunidades de
propietarios, que por mor dos
conflitos existentes e, quero
recordar, tamén, que isto é unha
modificación puntual que vén
apoiada por unha moción
plenaria que ninguén citou,
aprobada neste Pleno que instaba
ao goberno e que, por suposto,
tivo o noso voto a favor, instaba
ao goberno a facer esta
modificación. Se se lembran,
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había ese conflito do que eran
vítimas
ou
sufridores,
as
comunidades de propietarios
deses edificios. Tendo en conta
que o Concello ten dispoñibles
nesa rúa catro baixos, decidimos
traballar para permitir unha
localización dos usos cívicos máis
próximos ás vivendas e habilitar
dous deses catro baixos; un de 70
e outro de 135 metros, en
condicións de independencia, para
permitir outros modelos de
xestión, traballando en dotacións
de uso polivalente. O proxecto de
habilitación dos locais está moi
avanzado, pero tamén quero
clarificar aquí, que nós, ao
contrario do Grupo Municipal do
Partido Popular, si facemos as
cousas na súa correcta orde; non
aprobamos proxectos sen un
planeamento que o soporte, senón
que primeiro, modificamos o
planeamento. Sabe de que lle falo,
señor Fernández Prado? Estou
falando do Pavillón José Toubes.
Por certo, Pavillón José Toubes,
despois do panexírico que se
acaba de soltar. Pavillón José
Toubes, polo que estamos
esperando polos seus compañeiros
da Xunta, para poder traer aquí a
aprobación definitiva e traer a
modificación definitiva, para
poder rehabilitalo, porque xa
temos o proxecto; aínda non foi
aprobado, porque non temos o
planeamento en vigor, pero
estamos esperando por seus

xurdiu naquel momento, no que
había ese conflito do que eran
vítimas
ou
sufridores,
as
comunidades de propietarios
deses edificios. Tendo en conta
que o Concello ten dispoñibles
nesa rúa catro baixos, decidimos
traballar para permitir unha
localización dos usos cívicos máis
próximos ás vivendas e habilitar
dous deses catro baixos; un de 70
e outro de 135 metros, en
condicións de independencia,
para permitir outros modelos de
xestión, traballando en dotacións
de uso polivalente. O proxecto de
habilitación dos locais está moi
avanzado, pero tamén quero
clarificar aquí, que nós, ao
contrario do Grupo Municipal do
Partido Popular, si facemos as
cousas na súa correcta orde; non
aprobamos proxectos sen un
planeamento que o soporte, senón
que primeiro, modificamos o
planeamento. Sabe de que lle falo,
señor Fernández Prado? Estou
falando do Pavillón José Toubes.
Por certo, Pavillón José Toubes,
despois do panexírico que se
acaba de soltar. Pavillón José
Toubes, polo que estamos
esperando
polos
seus
compañeiros da Xunta, para
poder traer aquí a aprobación
definitiva e traer a modificación
definitiva,
para
poder
rehabilitalo, porque xa temos o
proxecto; aínda non foi aprobado,
porque non temos o planeamento
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compañeiros da Xunta, que non
fan máis que bloquearnos. Pois,
neste caso, nós modificamos o
planeamento, pero, xa temos moi
avanzado e, aquí resposto tamén,
á señora Veira, o proxecto que
permita habilitar estes locales
como locais polivalentes. Neste
caso, unha vez máis, nós facemos
as cousas ben e damos resposta
realmente, unha vez máis, a
demandas históricas da cidadanía,
demandas como CEIP, como o
corredor verde de Novo Mesoiro,
efectivamente, que vamos a
rematar nós, e ademáis, dunha
maneira bastante máis natural,
bastante máis amable para o
barrio, facendo as cousas como
teñen que ser feitas. Grazas.

en vigor, pero estamos esperando
polos seus compañeiros da Xunta,
que
non
fan
máis
que
bloquearnos. Pois, neste caso, nós
modificamos o planeamento,
pero, xa temos moi avanzado e,
aquí resposto tamén, á señora
Veira, o proxecto que permita
habilitar estes locais como locais
polivalentes. Neste caso, unha vez
máis, nós facemos as cousas ben e
damos resposta realmente, unha
vez máis, a demandas históricas
da cidadanía, demandas como
CEIP, como o corredor verde de
Novo Mesoiro, efectivamente, que
imos rematar nós, e ademáis,
dunha maneira bastante máis
natural, bastante máis amable
para o barrio, facendo as cousas
como teñen que ser feitas. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Varela.

Moitas grazas, señor Varela.

Señora Veira. Señor Dapena.

Señora Veira. Señor Dapena.

Señor Fernández Prado, se quere
utilizar a segunda quenda, porque
os outros voceiros non quixeron...

Señor Fernández Prado, se quere
utilizar a segunda quenda, porque
os outros voceiros non quixeron...

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Sólo preguntarle, si la pregunta
que hacía al aire era por la… Esa,
que se hacen las obras antes de
tener planeamiento. Sí, lo decía
por la Residencia Universitaria de
Calvo Sotelo.

Só preguntarlle, se a pregunta
que facía ao aire era pola… Esa,
que se fan as obras antes de ter
planeamento. Si, o dicía pola
Residencia
Universitaria
de
Calvo Sotelo.
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Presidencia

Presidencia

Señor Varela.

Señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Mire, xa que me dá pé, vou
aclarar esa cuestión tamén, porque
ese día me colleron a contrapé,
porque, efectivamente, as obras
que estaba facendo a Deputación,
estaban absolutamente habilitadas
para
facelas,
efectivamente,
porque…

Mire, xa que me dá pé, vou
aclarar esa cuestión tamén,
porque ese día me colleron a
contrapé, porque, efectivamente,
as obras que estaba facendo a
Deputación,
estaban
absolutamente habilitadas para
facelas, efectivamente, porque…

Presidencia

Presidencia

Señor Fernández Prado, xa puido
falar antes; non quixo utilizar
máis. Agora, deixemos ao señor
Varela. Grazas.

Señor Fernández Prado, xa puido
falar antes; non quixo utilizar
máis. Agora, deixemos ao señor
Varela. Grazas.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

A Deputación pedía obras,
efectivamente, de reforma e de
habilitación da súa residencia,
porque está capacitada para elo.
Outra cousa é que, cando queira
facer a residencia universitaria,
son obras de reforma da
residencia. Non, señor Fernández
Prado, aquí xa llo expliquei, llo
vou explicar. Non teño ninguha
présa. Cando vostede pretendía
facer un pavillón, un quiosco, si.
Non, efectivamente, un quiosco
no parque, xa sabe vostede, que
no planeamento, quiosco, como

A Deputación pedía obras,
efectivamente, de reforma e de
habilitación da súa residencia,
porque está capacitada para iso.
Outra cousa é que, cando queira
facer a residencia universitaria,
son obras de reforma da
residencia. Non, señor Fernández
Prado, aquí xa llo expliquei, llo
vou explicar. Non teño ninguha
présa. Cando vostede pretendía
facer un pavillón, un quiosco, si.
Non, efectivamente, un quiosco no
parque. Xa sabe vostede, que no
planeamento, quiosco como vén
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vén
definido
é
pequena
construción. Si, si, templete,
marquesiña, pequena construción
de bebidas…

definido é pequena construción.
Si, si, templete, marquesiña,
pequena construción de bebidas…

Presidencia

Presidencia

Señor Fernández Prado, por favor.

Señor
favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

… Iso é o que pon na Real
Academia. Quiosco non é o
Kiosco Alfonso, señor Fernández
Prado; xa llo expliquei e llo volvo
explicar. Entón, para que ese
equipamento dotacional tivera
capacidade ou puidese ser
construído no parque, había que
modificar o planeamento. Si,
efectivamente. Aproveito para
insistir. Falaban… Como sabía
que se ía ir polos cerros de Úbeda,
trouxen os datos. Número de
modificacións de planeamento
levadas a Pleno dende 2015: 19
expedientes aprobados en Pleno,
de modificacións de gran calado,
como
por
exemplo,
a
modificación puntual para a Praza
José Toubes, a modificación
puntual para a incorporación de
elementos
a
catálogo,
a
modificación puntual para o
Polígono Industrial da Grela –
Bens e a Fábrica de Armas, a
modificación puntual para o
Colexio Fogar Calvo Sotelo e, así,
outras tantas, ata 19. Entón,

… Iso é o que pon na Real
Academia. Quiosco non é o
Kiosco Alfonso, señor Fernández
Prado; xa llo expliquei e llo volvo
explicar. Entón, para que ese
equipamento dotacional tivera
capacidade ou puidese ser
construído no parque, había que
modificar o planeamento. Si,
efectivamente. Aproveito para
insistir. Falaban… Como sabía
que se ía ir polos cerros de
Úbeda, trouxen os datos. Número
de modificacións de planeamento
levadas a Pleno dende 2015: 19
expedientes aprobados en Pleno,
de modificacións de gran calado,
como
por
exemplo,
a
modificación puntual para a
Praza
José
Toubes,
a
modificación puntual para a
incorporación de elementos a
catálogo, a modificación puntual
para o Polígono Industrial da
Grela – Bens e a Fábrica de
Armas, a modificación puntual
para o Colexio Fogar Calvo
Sotelo e, así, outras tantas, ata

Fernández

Prado,

por

- 29 -

vostede é unha persoa preparada e
que, ademais, sabe do ramo. Eu
lle pediría que cando veña aquí e
faga ese tipo de afirmacións, as
faga sabendo o que di. E xa, para
rematar, nós consideramos que
con esta modificación puntual que
traemos a Pleno, axudamos a que
Novo Mesoiro, que para nós
representa un barrio con moita
vida, con case sete mil persoas
habitando no mesmo, pero que
representa, por desgraza, un
modelo urbanístico absolutamente
depredador,
un
modelo
urbanístico doutra época, pensado
para maior gloria de FADESA, un
modelo urbanístico do que os
partidos políticos responsables
están sentados neste Pleno; de
barrios instantáneos, de barrios
autistas, sen conexión e sen
ningún tipo de almas, sen centro
educativo consecuente, sen os
equipamentos
esenciais.,
Entendemos que este tipo de
iniciativas axudan a facer que eses
barrios sexan barrios máis
humanos e que se adapten dunha
maneira
máis
amable
ás
necesidades das persoas que os
habitan. Grazas.

19. Entón, vostede é unha persoa
preparada e que, ademais, sabe
do ramo. Eu lle pediría que cando
veña aquí e faga ese tipo de
afirmacións, as faga sabendo o
que di. E xa, para rematar, nós
consideramos que con esta
modificación puntual que traemos
a Pleno, axudamos a que Novo
Mesoiro, que para nós representa
un barrio con moita vida, con
case sete mil persoas habitando
no mesmo, pero que representa,
por
desgraza,
un
modelo
urbanístico
absolutamente
depredador,
un
modelo
urbanístico
doutra
época,
pensado para maior gloria de
FADESA, un modelo urbanístico
do que os partidos políticos
responsables están sentados neste
Pleno; de barrios instantáneos, de
barrios autistas, sen conexión e
sen ningún tipo de almas, sen
centro educativo consecuente, sen
os
equipamentos
esenciais.
Entendemos que este tipo de
iniciativas axudan a facer que
eses barrios sexan barrios máis
humanos e que se adapten dunha
maneira
máis
amable
ás
necesidades das persoas que os
habitan. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Varela.
Procedemos, daquela, á votación
deste asunto número tres, de
aprobación
definitiva
do

Moitas grazas, señor Varela.
Procedemos, daquela, á votación
deste asunto número tres, de
aprobación
definitiva
do
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documento
denominado
Modificación puntual do Plan
Parcial do Sector 5, Mesoiro,
documento para aprobación inicial
Novembro 2016. Este asunto,
señor secretario…?

documento
denominado
Modificación puntual do Plan
Parcial do Sector 5, Mesoiro,
documento para aprobación
inicial Novembro 2016. Este
asunto, señor secretario…?

Señor secretario xeral

Señor secretario xeral

A xuízo da Secretaría require de
maioría absoluta legal.

A xuízo da Secretaría require de
maioría absoluta legal.

Presidencia

Presidencia

Este asunto require de maioría
absoluta para a súa aprobación.

Este asunto require de maioría
absoluta para a súa aprobación.

Votación del asunto número tres

Votación do 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:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación o asunto
número tres, referenciado na
Orde do Día, producíndose o
seguinte resultado:

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

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

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

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

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1

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

voto).

Presidencia

Presidencia

Aprobado, non so por maioría
absoluta, senón por unanimidade.

Aprobado, non so por maioría
absoluta, senón por unanimidade.

Acuerdo

Acordo

Primero.Aprobar
definitivamente el documento
denominado
“Modificación
puntual del Plan Parcial del Sector
5 Mesoiro. Documento para
aprobación inicial. Noviembre
2016”, redactado por la Oficina
técnica
municipal
de
Planeamiento y promovido por el
Ayuntamiento de A Coruña.

Primeiro.Aprobar
definitivamente o documento
denominado
“Modificación
puntual do Plan Parcial do Sector
5 Mesoiro. Documento para
aprobación inicial. Novembro
2016”, redactado pola Oficina
técnica municipal de Planeamento
e promovido polo Concello de A
Coruña.

Segundo.- Ordenar la diligencia
del documento aprobado con el
sello de la aprobación definitiva.

Segundo.- Ordenar a dilixencia
do documento aprobado co selo
da aprobación definitiva.

Tercero.- Realizar los trámites
previstos en los artículos 82 y 88
de la Ley 2/2016, del Suelo de
Galicia; artículos 199 y 212 del
Decreto 143/2016, Reglamento
para el desarrollo de la Ley
anterior; y Orden del 10 de marzo
de 2017, por la que se establecen
los modelos normalizados de
solicitudes para la inscripción de
datos en el Registro de
Planeamiento Urbanístico de
Galicia, a efectos de la entrada en
vigor del documento aprobado.

Terceiro.- Realizar os trámites
previstos nos artigos 82 e 88 da
Lei 2/2016, do Solo de Galicia;
artigos 199 e 212 do Decreto
143/2016, regulamento para o
desenvolvemento da Lei anterior;
e Orde do 10 de marzo de 2017,
pola que se establecen os modelos
normalizados de solicitudes para
a inscrición de datos no Rexistro
de Planeamento Urbanístico de
Galicia, na procura da entrada en
vigor do documento aprobado.

Cuarto.- Notificar este acuerdo a

Cuarto.- Notificar este acordo aos
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los titulares catastrales, a los
Departamentos Municipales de
Gestión del Suelo, Licencias y
Disciplina Urbanística, Sección de
Patrimonio Urbanístico, Oficina
del SIG de Planeamiento y al Área
de Infraestructuras.

titulares
catastrais,
aos
Departamentos Municipais de
Xestión do Solo, Licenzas e
Disciplina Urbanística, Sección
de
Patrimonio
Urbanístico,
Oficina do SIX de Planeamento e
á Área de Infraestruturas.

Movilidad Sostenible

Mobilidade Sostible

91.-Aprobación definitiva de la
Ordenanza ORA

91.-Aprobación definitiva
Ordenanza ORA

Asunto: Aprobación Definitiva de
la Ordenanza del Servicio Público
de Ordenación y Regulación del
Aparcamiento (ORA).

Asunto: Aprobación Definitiva da
Ordenanza do Servizo Público de
Ordenación e Regulación do
Aparcadoiro (ORA).

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión de Movilidad
Sostenible, con los votos a favor
de los Grupos Municipales de
Marea Atlántica, Socialista y
Mixto
(BNG-AA)
y
la
abstención del Grupo Municipal
Popular. Se propone al Pleno
Municipal la adopción de los
acuerdos siguientes:

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión de Mobilidade Sostible,
cos votos a favor dos Grupos
Municipais de Marea Atlántica,
Socialista e Mixto (BNG-AA) e a
abstención do Grupo Municipal
Popular. Proponse ao Pleno
Municipal a adopción dos
acordos seguintes:

Acuerdo

Acordo

Primero.Desestimar
las
alegaciones
presentadas
por
MARÍA SUSANA GARCÍA
BRAÑAS a la modificación de la
Ordenanza del Servicio público de
Ordenación y Regulación del
Aparcamiento (ORA) aprobada
inicialmente
por
el
Pleno
Municipal, en base al informe

Primeiro.Desestimar
as
alegacions
presentadas
por
MARÍA
SUSANA
GARCÍA
BRAÑAS á modificación da
Ordenanza do Servizo público de
Ordenación e Regulación do
Aparcadoiro (ORA) aprobada
inicialmente
polo
Pleno
Municipal, en base ao informe

da
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precedente.

precedente.

Segundo.Aprobar
definitivamente la modificación
del artículo 12 de la Ordenanza
del
Servicio
público
de
Ordenación y Regulación del
Aparcamiento (ORA).

Segundo.Aprobar
definitivamente a modificación do
artigo 12 da Ordenanza do
Servizo público de Ordenación e
Regulación
do
Aparcadoiro
(ORA).

Tercero.- El texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza del
Servicio público de Ordenación y
Regulación del aparcamiento
(ORA) se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, entrando
en vigor a los 15 días de la
publicación.

Terceiro.- O texto íntegro da
modificación da Ordenanza do
Servizo público de Ordenación e
Regulación
do
Aparcadoiro
(ORA) publicarase no Boletín
Oficial da Provincia, entrando en
vigor aos 15 días da publicación

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Ten a palabra o señor Díaz.

Ten a palabra o señor Díaz.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Boa tarde a todos. Traemos a este
Pleno de xuño a aprobación
definitiva da modificación da
Ordenanza do servizo público de
ordenación e regulación do
aparcadoiro, a ORA.

Boa tarde a todos. Traemos a este
Pleno de xuño a aprobación
definitiva da modificación da
Ordenanza do servizo público de
ordenación e regulación do
aparcadoiro, a ORA.

En sesión celebrada o 6 de
febreiro de 2017, acordouse
aprobar
inicialmente
a
modificación da Ordenanza da
ORA. Este acordo que se publicou
no Boletín Oficial da Provincia o
20 de febreiro de 2017 tivo un

En sesión celebrada o 6 de
febreiro de 2017, acordouse
aprobar
inicialmente
a
modificación da Ordenanza da
ORA. Este acordo que se publicou
no Boletín Oficial da Provincia o
20 de febreiro de 2017 tivo un
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periodo de alegacións que
rematou o 5 de abril. Durante este
prazo presentouse nos Rexistros
municipais unha única alegación,
en tempo e forma, por suxeito
lexitimado.

periodo de alegacións que
rematou o 5 de abril. Durante
este prazo presentouse nos
Rexistros municipais unha única
alegación, en tempo e forma, por
suxeito lexitimado.

O 6 de febreiro de 2017 recolleuse
esta modificación puntual de
Ordenanza da ORA, para dar
cobertura e seguridade xurídica, á
anterior
aprobación
da
modificación da Ordenanza fiscal
número 21, da taxa que rexe o
estacionamento de vehículos de
tracción mecánica nas vías
públicas.

O 6 de febreiro de 2017
recolleuse esta modificación
puntual de Ordenanza da ORA,
para dar cobertura e seguridade,
xurídica á anterior aprobación da
modificación da Ordenanza fiscal
número 21, da taxa que rexe o
estacionamento de vehículos de
tracción mecánica nas vías
públicas.

Polo exposto no informe proposta,
xunto ao orde do día deste Pleno,
non se procede á modificación da
Ordenanza,
engadindo
ou
engadido o parágrafo indicado
pola interesada. Polo cal, traemos
a Pleno os seguintes tres acordos:

Polo
exposto
no
informe
proposta, xunto ao orde do día
deste Pleno, non se procede á
modificación da Ordenanza,
engadindo ou engadido o
parágrafo
indicado
pola
interesada. Polo cal, traemos a
Pleno os seguintes tres acordos:

O primeiro sería, desestimar as
alegacións
presentadas
pola
susodita, á modificación da
Ordenanza do servizo público de
ordenación e regulación de
aparcadoiro,
aprobada
inicialmente polo Pleno municipal
en base ao informe que se
adxunta.

O primeiro sería, desestimar as
alegacións presentadas pola
susodita, á modificación da
Ordenanza do servizo público de
ordenación e regulación de
aparcadoiro,
aprobada
inicialmente polo Pleno municipal
en base ao informe que se
adxunta.

O
segundo
sería,
aprobar
definitivamente a modificación do
artigo 12 da Ordenanza de servizo

O segundo sería, aprobar
definitivamente a modificación do
artigo 12 da Ordenanza de
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público
de
ordenación
regulación do aparcadoiro.

e

servizo público de ordenación e
regulación do aparcadoiro.

E o terceiro, sería, publicar o texto
íntegro desta modificación da
Ordenanza no Boletín Oficial da
Provincia, entrando en vigor aos
15 días da publicación.

E o terceiro, sería, publicar o
texto íntegro desta modificación
da Ordenanza no Boletín Oficial
da Provincia, entrando en vigor
aos 15 días da publicación.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Díaz
Grandío. Ten a palabra a señora
Veira.

Moitas grazas, señor Díaz
Grandío. Ten a palabra a señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Desde o BNG volvemos sinalar,
como xa fixemos noutros plenos,
que entendemos que a reforma da
Ordenanza tiña que ir máis aló, na
liña das alegacións que fixemos
no seu momento. O feito de que
sexa a cuarta vez que vén este
asunto a Pleno, dá boa conta do
déficit, dos problemas que neste
mandato estamos a ter para chegar
a acordos; un problema que, como
temos sinalado en diferentes
ocasións, ten repercusións na vida
das coruñesas e dos coruñeses e
na cidade. É que resulta, que
levabamos un ano con este asunto
enriba da mesa, desde o 23 de
xuño de 2016 que foi á Xunta de
Goberno Local a aprobación do
proxecto de Ordenanza. Unha
modificación de mínimos, que nós
xa criticamos e á que xa lle
fixemos alegacións e logo, dun de

Desde o BNG volvemos sinalar,
como xa fixemos noutros plenos,
que entendemos que a reforma da
Ordenanza tiña que ir máis aló,
na liña das alegacións que
fixemos no seu momento. O feito
de que sexa a cuarta vez que vén
este asunto a Pleno, dá boa conta
do déficit, dos problemas que
neste mandato estamos a ter para
chegar a acordos; un problema
que, como temos sinalado en
diferentes
ocasións,
ten
repercusións
na
vida
das
coruñesas e dos coruñeses e na
cidade. É que resulta, que
levabamos un ano con este asunto
enriba da mesa, desde o 23 de
xuño de 2016 que foi á Xunta de
Goberno Local a aprobación do
proxecto de Ordenanza. Unha
modificación de mínimos, que nós
xa criticamos e á que xa lle
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novo fallido entre o Grupo
Municipal Socialista e A Marea
Atlántica, temos que dar marcha
atrás, para volver a unha
modificación de mínimos que
permita, finalmente, que as
coruñesas e os coruñeses poidan
anular as sancións por exceso de
tempo no aparcamento da ORA.
Un ano de perda de tempo para
unha modificación minúscula;
todo debido, de novo, á falta de
entendemento. Supoño que se
darán conta, ou que nos daremos
todos e todas conta, das
repercusións que ten non chegar a
acordos e limitar as intervencións
aos reproches e ao vitimismo. Ás
veces, gustaríame pensar que isto
non é unha estratexia de desgaste
mutuo que, por certo, non fai
máis, como xa teño dito outras
veces, que alimentar o discurso
dos que se sentan na bancada da
dereita do alcalde, de, ou o PP, ou
o caos. Mentres, perdemos o
tempo polo camiño, o tempo para
mudar A Coruña, para tomar
decisións, para chegar a acordos
que transformen a cidade, que a
fagan progresar polo ben das
coruñesas e dos coruñeses.
Sempre teño un raíño de
esperanza de que isto non sexa
unha
estratexia.
Pero,
en
definitiva, votaremos a favor para
facilitar que as coruñesas e os
coruñeses poidan anular as
sancións por exceso de tempo do
aparcamento da ORA. Mais en

fixemos alegacións e logo, dun de
novo fallido entre o Grupo
Municipal Socialista e A Marea
Atlántica, temos que dar marcha
atrás, para volver a unha
modificación de mínimos que
permita, finalmente, que as
coruñesas e os coruñeses poidan
anular as sancións por exceso de
tempo no aparcamento da ORA.
Un ano de perda de tempo para
unha modificación minúscula;
todo debido, de novo, á falta de
entendemento. Supoño que se
darán conta, ou que nos daremos
todos e todas conta, das
repercusións que ten non chegar
a
acordos
e
limitar
as
intervencións aos reproches e ao
vitimismo. Ás veces, gustaríame
pensar que isto non é unha
estratexia de desgaste mutuo que,
por certo, non fai máis, como xa
teño dito outras veces, que
alimentar o discurso dos que se
sentan na bancada da dereita do
alcalde, de, ou o PP, ou o caos.
Mentres, perdemos o tempo polo
camiño, o tempo para mudar A
Coruña, para tomar decisións,
para chegar a acordos que
transformen a cidade, que a fagan
progresar polo ben das coruñesas
e dos coruñeses. Sempre teño un
raíño de esperanza de que isto
non sexa unha estratexia. Pero,
en definitiva, votaremos a favor
para facilitar que as coruñesas e
os coruñeses poidan anular as
sancións por exceso de tempo do
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rigor, esta Ordenanza, así, tal cal,
non nos acaba de convencer e
cremos que se podía ter afondado
máis na súa reforma. Nada máis.

aparcamento da ORA. Mais en
rigor, esta Ordenanza, así, tal cal,
non nos acaba de convencer e
cremos que se podía ter afondado
máis na súa reforma. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señora Neira.

señora

Veira.

Moitas grazas, señora Veira.
Señora Neira.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Pues, desde el Grupo Municipal
Socialista vamos a votar a favor,
como no puede ser de otra
manera, de esta Ordenanza y
después de la intervención que ha
hecho la señora Veira, en la que
tiene para todos; seguramente con
una parte importante de razón. Yo
no puedo decir sino que,
evidentemente, nos hubiera, me
hubiera gustado, nos hubiera
gustado como grupo, tener una
Ordenanza con mucha más
amplitud de la que en este
momento se trae, que si,
finalmente no se ha llevado a
cabo, me imagino que será
responsabilidad de todos y que
esto tiene que ser el punto de
partida para intentar llegar a
mayores puntos de encuentro,
mayores puntos de diálogo y ver,
cuáles son las cuestiones más
prioritarias en la vida de los
ciudadanos, a la hora de negociar
y a la hora de acordar, cuando
unos no tienen mayoría absoluta

Pois, desde o Grupo Municipal
Socialista imos votar a favor,
como non pode ser doutra
maneira, desta Ordenanza e
despois da intervención que fixo a
señora Veira, na que ten para
todos; seguramente cunha parte
importante de razón. Eu non podo
dicir senón que, evidentemente,
teríanos,
teríame
gustado,
teríanos gustado como grupo, ter
unha Ordenanza con moita máis
amplitude da que neste momento
se trae, que se, finalmente non se
levou a cabo, imaxínome que será
responsabilidade de todos e que
isto ten que ser o punto de partida
para tentar chegar a maiores
puntos de encontro, maiores
puntos de diálogo e ver, cales son
as cuestións máis prioritarias na
vida dos cidadáns, á hora de
negociar e á hora de acordar,
cando uns non teñen maioría
absoluta para facelo e os demais
temos a responsabilidade de facer
achegas de maneira construtiva.
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para hacerlo y los demás tenemos
la responsabilidad de hacer
aportaciones
de
manera
constructiva. Por lo tanto, es
verdad que se trae una Ordenanza
de mínimos, es verdad que,
seguramente hubiera sido mejor
tratar de otras cuestiones, como
nosotros planteamos en las
alegaciones y que, por una razón u
otra, no se pudo llevar a cabo,
pero, vuelvo a decir lo mismo, que
esto que, al fin y al cabo, parece
una cuestión menor, pero no lo es,
nos haya enseñado a todos que,
finalmente, llegar a acuerdos tiene
que ser el mandato fundamental
por el que nos encontramos aquí,
cuando los números y las cuentas
no dan. Y yo, respecto de esta
Ordenanza, poco más puedo decir
que el voto favorable, ya por fin,
del Grupo Municipal Socialista.

Polo tanto, é verdade que se trae
unha Ordenanza de mínimos, é
verdade que, seguramente tería
sido mellor tratar doutras
cuestións, como nós propomos
nas alegacións e que, por unha
razón ou outra, non se puido
levar a cabo, pero, volvo dicir o
mesmo, que isto que, á fin e ao
cabo, parece unha cuestión
menor, pero non o é, ensinounos a
todos que, finalmente, chegar a
acordos ten que ser o mandato
fundamental polo que nos
atopamos aquí, cando os números
e as contas non dan. E eu,
respecto desta Ordenanza, pouco
máis podo dicir que o voto
favorable, xa por fin, do Grupo
Municipal Socialista.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
Neira.

Moi ben. Moitas grazas, señora
Neira.

Señora Freire.

Señora Freire.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Gracias, alcalde. Bueno, bien,
señor Díaz, en el ecuador del
mandato de la Marea Atlántica ha
conseguido traer a este Pleno una
modificación puntual de la
Ordenanza de la ORA de 1998.
Dos años para introducir un

Grazas, alcalde. Bo, ben, señor
Díaz, no ecuador do mandato da
Marea Atlántica conseguiu traer
a este Pleno unha modificación
puntual da Ordenanza da ORA de
1998. Dous anos para introducir
un pequeno parágrafo, para
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pequeño párrafo, para recoger la
anulación de denuncia, que quedó
planificada por el ejecutivo del
Partido Popular, para el nuevo
contrato de la ORA y que les
llevamos
reclamando
desde
octubre del 2015. Eficiencia, cero.
En lo que sí, que son eficientes es
en incumplir; esto lo hacen muy
bien. Incumplieron su promesa de
municipalización y desde octubre
de 2015 en que firman el nuevo
contrato ORA que dejamos
planificado, que era posible
implantar ya, la anulación de
denuncia y que le vinimos
reclamando desde entonces, no
dieron una. Le voy a recordar sus
palabras de octubre de 2015. El
concejal de Movilidad Sostenible
dice: “O que si faremos real, será
redactar a Ordenanza en vigor
deste servizo, de acordo aos novos
criterios de concesión”. Octubre
de 2015. Lo que sí, no dijo, es
cuánto tardaría en redactar la
Ordenanza, porque al final fueron
tres reuniones de Junta de
Gobierno, 23 de junio de 2016, 29
de julio de 2016, 27 de enero de
2017, cuatro de la Comisión de
Movilidad, dos de la Comisión de
Hacienda y cuatro Plenos, 12 de
agosto de 2016, 9 de enero de
2017, 6 de febrero de 2017 y 5 de
junio, el día de hoy, de 2017.
Total, 13 sesiones. Esto es igual a
ineficacia e ineficiencia; no
cumpliría usted ningún indicador
de calidad. Mire, después, el

recoller a anulación de denuncia,
que quedou planificada polo
executivo do Partido Popular,
para o novo contrato da ORA e
que lles levamos reclamando
desde
outubro
do
2015.
Eficiencia, cero. No que si, que
son eficientes é en incumprir; isto
fano moi ben. Incumpriron a súa
promesa de municipalización e
desde outubro de 2015 en que
asinan o novo contrato ORA que
deixamos planificado, que era
posible implantar xa, a anulación
de denuncia e que lle viñemos
reclamando desde entón, non
deron unha. Vou lembrar as súas
palabras de outubro de 2015. O
concelleiro
de
Mobilidade
Sostible di: “O que si faremos
real, será redactar a Ordenanza
en vigor deste servizo, de acordo
aos
novos
criterios
de
concesión”. Outubro de 2015. O
que si, non dixo, é canto tardaría
en redactar a Ordenanza, porque
ao final foron tres reunións de
Xunta de Goberno, 23 de xuño de
2016, 29 de xullo de 2016, 27 de
xaneiro de 2017, catro da
Comisión de Mobilidade, dúas da
Comisión de Facenda e catro
Plenos, 12 de agosto de 2016, 9
de xaneiro de 2017, 6 de febreiro
de 2017 e 5 de xuño, o día de
hoxe, de 2017. Total, 13 sesións.
Isto é igual a ineficacia e
ineficiencia;
non
cumpriría
vostede ningún indicador de
calidade. Mire, despois, o periplo
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periplo de este tema, también, a la
Junta de Gobierno del 23 de junio.
Llevan un primer proyecto de
nueva Ordenanza de la ORA a la
Junta del mes siguiente. El 29 del
siete llevaron un segundo
proyecto de nueva ordenanza,
anulando el primer proyecto que
habían llevado a la anterior y a la
Junta del 27 de enero, un párrafo
que supone la modificación
puntual de la Ordenanza de la
ORA de 1998 y que no se han
ocupado ni de actualizar, en
cuanto a los textos de la Ley de
Tráfico. Pero, le voy a recordar las
palabras que yo le dije en aquellos
momentos. “Lo que tenía que
haber
hecho
es
modificar
puntualmente la ordenanza, para
introducir la anulación de
denuncia con la puesta en marcha
del servicio del nuevo contrato en
diciembre de 2015 y evitar así.
que a los ciudadanos les lloviesen
las multas a diestro y siniestro y
cuando el nuevo contrato rodase
un tiempo y analizados los
indicadores, traer un nuevo
proyecto de ordenanza reguladora,
para ajustarla a las necesidades de
las personas y de la ciudad”. No
escuchó a tiempo; lo que ha
hecho, lo ha hecho al revés y así
le va. Se cumple la misma
máxima que llevamos repitiendo
desde que llegaron al gobierno;
sólo aciertan cuando rectifican.
Pero rectifican poco y la
rectificación llega tarde, mal y a

deste tema, tamén, á Xunta de
Goberno do 23 de xuño. Levan un
primeiro proxecto de nova
Ordenanza da ORA á Xunta do
mes seguinte. O 29 do sete
levaron un segundo proxecto de
nova ordenanza, anulando o
primeiro proxecto que levaran á
anterior e á Xunta do 27 de
xaneiro, un parágrafo que supón
a modificación puntual da
Ordenanza da ORA de 1998 e que
non se ocuparon nin de
actualizar, en canto aos textos da
Lei de tráfico. Pero, vou lembrar
as palabras que eu lle dixen
naqueles momentos. “O que tiña
que
facer
é
modificar
puntualmente a ordenanza, para
introducir a anulación de
denuncia coa posta en marcha do
servizo do novo contrato en
decembro de 2015 e evitar así,
que aos cidadáns lles choveran as
multas a torto e a dereito e cando
o novo contrato rodase un tempo
e analizados os indicadores, traer
un novo proxecto de ordenanza
reguladora, para axustala ás
necesidades das persoas e da
cidade”. Non escoitou a tempo; o
que fixo, fíxoo ao revés e así lle
vai. Cúmprese a mesma máxima
que levamos repetindo desde que
chegaron ao goberno; só acertan
cando rectifican. Pero rectifican
pouco e a rectificación chega
tarde, mal e a rastro. Dous anos
perdidos, o multa-móbil á rúa e
duascentas multas de media
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rastro. Dos años perdidos, el
multa-móvil a la calle y
doscientas multas de media diaria;
a la gente sin posibilidad de anular
la denuncia. Como en el EIDUS y
en SMART, 25,5 millones
perdidos, 22 millones que no eran
suyos, que eran de todos los
coruñeses y, al igual que le
reclamamos que se implantase ya,
la anulación de denuncia, le
reclamamos también, desde el
minuto uno, que se asegurase que
esos nuevos ingresos fuesen a
parar a la Caja Municipal y no a la
empresa concesionaria. Se lo
advertimos como martillo pilón,
que esa recaudación tenía que ir,
sí o sí, al bolsillo de todos los
coruñeses y le dijimos cómo lo
tenía que hacer. Ustedes, ni caso;
dieron vueltas y vueltas, a ver si
colaba. Primero, no contestaban,
luego, vaguedades, que entre la
relación contractual coa empresa.
Luego dijeron, hai cuestións
complexas de integrar, sobre todo,
coa cuestión económica. Algunhas
desas cuestións podían implicar
un
recondicionamento
das
condicións
económicas
do
contrato,
un
reequilibrio
económico, que cando se produza
a primeira remesa, o interventor
fará un informe. Hasta llegaron al
punto de intentar verter que el
responsable era el partido, bajo
cuyo mandato se habían redactado
los pliegos. Pero por fin, apareció
el informe de la Intervención

diaria; á xente sen posibilidade
de anular a denuncia. Como no
EIDUS e en SMART, 25,5 millóns
perdidos, 22 millóns que non eran
seus, que eran de todos os
coruñeses e, do mesmo xeito que
lle reclamamos que se implantase
xa, a anulación de denuncia,
reclamámoslle tamén, desde o
minuto un, que se asegurase que
eses novos ingresos fosen parar á
Caixa Municipal e non á empresa
concesionaria.
Advertímosllo
como martelo pilón, que esa
recadación tiña que ir, si ou si, ao
peto de todos os coruñeses e
dixémoslle como o tiña que facer.
Vostedes, nin caso; deron voltas e
voltas, a ver se coaba. Primeiro,
non
contestaban,
logo,
vaguedades, que entre a relación
contractual coa empresa. Logo
dixeron, hai cuestións complexas
de integrar, sobre todo, coa
cuestión económica. Algunhas
desas cuestións podían implicar
un
recondicionamento
das
condicións
económicas
do
contrato,
un
reequilibrio
económico, que cando se produza
a primeira remesa, o interventor
fará un informe. Ata chegaron ao
momento de tentar verter que o
responsable era o partido, baixo
cuxo mandato se redactaron os
pregos. Pero por fin, apareceu o
informe da Intervención Xeral o
último día e a última hora no
expediente, que lle viñamos
reclamando desde o minuto un;
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General el último día y a última
hora en el expediente, que le
veníamos reclamando desde el
minuto uno; ese informe de la
Intervención General de 30 de
enero de 2017, que se incluyó en
el expediente, como digo, a última
hora, en el último minuto.
Entonces sí, el gobierno local se
apura en sacar una nota de prensa
y les digo, de 1 de febrero de 2017
cuyo titular es, “Os ingresos
derivados da anulación de multas
da ORA reverterán nas arcas
municipais, tal e como establece o
informe do interventor” ¿Ya se ha
leído el informe del interventor?
Contundente, de principio a fin.
Analizados los pliegos y la
normativa, esos nuevos ingresos
corresponden
a
las
arcas
municipales,
el
equilibrio
económico del contrato está
garantizado y fíjese, si los
ingresos de esa nueva recaudación
fuesen
a
la
cuenta
del
concesionario, se provocaría un
desequilibrio del contrato a favor
del contratista, en contra de las
reglas de contratación. La
Asesoría Jurídica verbalmente
dijo lo mismo en aquella sesión de
la Comisión de Movilidad. Ese
informe, señor Díaz, se pudo traer
desde el primer momento al
expediente de la ordenanza, pero
no, su objetivo era otro; lo que
ustedes pretendían era desviar
esos nuevos ingresos a la empresa
concesionaria, a ver si colaba, y

ese informe da Intervención Xeral
do 30 de xaneiro de 2017, que se
incluíu no expediente, como digo,
a última hora, no último minuto.
Entón si, o goberno local apúrase
en sacar unha nota de prensa e
dígolles, do 1 de febreiro de 2017
cuxo titular é,” Os ingresos
derivados da anulación de multas
da ORA reverterán nas arcas
municipais, tal e como establece o
informe do interventor” Xa se leu
o informe do interventor?
Contundente, de principio a fin.
Analizados os pregos e a
normativa, eses novos ingresos
corresponden
ás
arcas
municipais,
o
equilibrio
económico do contrato está
garantido e fíxese, se os ingresos
desa nova recadación fosen á
conta
do
concesionario,
provocaríase un desequilibrio do
contrato a favor do contratista, en
contra
das
regras
de
contratación. A Asesoría Xurídica
verbalmente dixo o mesmo
naquela sesión da Comisión de
Mobilidade. Ese informe, señor
Díaz, púidose traer desde o
primeiro momento ao expediente
da ordenanza, pero non, o seu
obxectivo era outro; o que
vostedes pretendían era desviar
eses novos ingresos á empresa
concesionaria, a ver se coaba, e
tamén, outro obxectivo, de paso,
sacar
proveito
dos
seus
malintencionadas interpretacións
sobre os pregos planificados polo
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también, otro objetivo, de paso,
sacar
provecho
de
sus
malintencionadas interpretaciones
sobre los pliegos planificados por
el ejecutivo del Partido Popular.
Lo que siempre hacen; siempre
que se demuestra su inutilidad,
echarle la culpa a otros. Pero no la
ha colado, señor Díaz, lo hemos
frenado y ya no le ha quedado
más remedio que reconocer que, o
pretendían desviar, esos ingresos,
a la concesionaria, o no se enteran
de nada y las dos opciones,
sinceramente, son preocupantes.
Pero, a pesar de ese informe de
Intervención, el señor Díaz en el
Pleno de febrero, erre que erre;
unha cuestión que debería ter
quedado pechada no voso
contrato. Acuérdese de lo que le
digo, acuérdese de lo que le digo
hoy, que se lo dije anteriormente.
Si hay reclamación judicial, la
culpa es suya, por no hacer las
cosas como le dijimos entonces.
Espero que sepa defender los
intereses de los coruñeses, porque,
hasta ahora, no los ha defendido.
Su problema, señor Díaz…

executivo do Partido Popular. O
que sempre fan; sempre que se
demostra a súa inutilidade,
botarlle a culpa a outros. Pero
non a coou, señor Díaz, freámolo
e xa non lle quedou máis remedio
que recoñecer que, ou pretendían
desviar,
eses
ingresos,
á
concesionaria, ou non se decatan
de nada e as dúas opcións,
sinceramente, son preocupantes.
Pero, a pesar dese informe de
Intervención, o señor Díaz no
Pleno de febreiro, erre que erre;
unha cuestión que debería ter
quedado pechada no voso
contrato. Acórdese do que lle
digo, acórdese do que lle digo
hoxe, que llo dixen anteriormente.
Se hai reclamación xudicial, a
culpa é súa, por non facer as
cousas como lle dixemos entón.
Espero que saiba defender os
intereses dos coruñeses, porque,
ata agora, non os defendeu. O seu
problema, señor Díaz…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Freire,
por favor.

Vaia rematando, señora Freire,
por favor.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Sí, remato, señor alcalde.
Su problema, señor Díaz, es que

Si, remato, señor alcalde.
O seu problema, señor Díaz, é
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han venido a jugar y siguen
jugando con la ciudad y con los
intereses de todos los coruñeses.
No se toma las cosas en serio, no
están en un centro social
“okupado”, de concierto en
concierto, están gobernando la
ciudad. Esto no es una broma; ya
llevan dos años y sus decisiones,
por acción y por omisión, las
estamos sufriendo y las vamos a
sufrir todos los coruñeses. Muchas
gracias.

que viñeron a xogar e seguen
xogando coa cidade e cos
intereses de todos os coruñeses.
Non se toma as cousas en serio,
non están nun centro social
“okupado”, de concerto en
concerto, están a gobernar a
cidade. Isto non é unha broma; xa
levan dous anos e as súas
decisións, por acción e por
omisión, estamos a sufrilas e
ímolas sufrir todos os coruñeses.
Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora
Señor Díaz Grandío.

Freire.

Moitas grazas, señora Freire.
Señor Díaz Grandío.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Boa tarde, de novo, a todos.
Señora Freire, eu creo que isto, xa
insistimos no anterior Pleno. Creo
que deberían traballar máis e
deixar o twitter e o facebook para
outras cousas. Non sei se se
lembra, agora. Isto non coincidía,
agora, no final. Eu creo que iso…
Teñen que traballar máis e, sobre
todo, coa súa experiencia, creo
que non debería confundir ou ter
confundido, no seu momento,
unha
documentación,
a
documentación
que
vai
á
Comisión, da documentación que
vai a Pleno municipal. Son
diferentes e debería tela revisada,
para non confundir ou filtrar a un
medio de comunicación, unha

Boa tarde, de novo, a todos.
Señora Freire, eu creo que isto,
xa insistimos no anterior Pleno.
Creo que deberían traballar máis
e deixar o twitter e o facebook
para outras cousas. Non sei se se
lembra, agora. Isto non coincidía,
agora, no final. Eu creo que iso…
Teñen que traballar máis e, sobre
todo, coa súa experiencia, creo
que non debería confundir ou ter
confundido no seu momento, unha
documentación, a documentación
que vai á Comisión, da
documentación que vai a Pleno
municipal. Son diferentes e
debería tela revisada, para non
confundir ou filtrar a un medio de
comunicación unha noticia que
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noticia que tivo que rectificar ao
día seguinte, ao respecto do
informe do interventor. Ou sexa
que, déixense de facebook e de
twitter, que non teñen quince anos
e, póñanse a traballar nisto. Creo
que debería ser o seu. Pero, eu
creo que é preciso trasladar, para
tamén falar de onde vén esta
ordenanza,
esta
aprobación
definitiva, de como chegou ata a
día de hoxe. Non podo facer outra
cousa, senón reseñar que para esta
aprobación definitiva tróuxose no
Pleno de xaneiro a aprobación,
dúas ordenanzas. Por un lado, a
aprobación da Ordenanza fiscal nº
21, que é aquela que regula as
Taxas polo aparcadoiro de
vehículos nas vías públicas e a
propia ordenanza de xestión. As
dúas se debatiron de xeito
conxunto, pero se votaron de xeito
separado.
Mentres
que
a
ordenanza fiscal foi aprobada, cos
votos favorables do Grupo de
Goberno, a abstención dos Grupos
do Bloque e do PSOE, a
ordenanza de xestión, a que hoxe
traemos a aprobación definitiva,
foi rexeitada cos votos en contra
do Partido Popular e do Partido
Socialista; algo que xa estamos
moi afeitos a ver habitualmente,
que nos gustaría que cambiase no
futuro, pero que pasou, tamén, coa
Ordenanza de Mercados, coa do
EDAR de Bens, cos Orzamentos
de 2016, ou cando se reprobou na
Cuestión de Confianza ao noso

tivo que rectificar ao día seguinte,
ao respecto do informe do
interventor. Ou sexa que, déixense
de facebook e de twitter, que non
teñen quince anos e, póñanse a
traballar nisto. Creo que debería
ser o seu. Pero, eu creo que é
preciso trasladar, para tamén
falar de onde vén esta ordenanza,
esta aprobación definitiva, de
como chegou ata a día de hoxe.
Non podo facer outra cousa,
senón reseñar que para esta
aprobación definitiva tróuxose no
Pleno de xaneiro a aprobación,
dúas ordenanzas. Por un lado, a
aprobación da Ordenanza fiscal
nº 21, que é aquela que regula as
Taxas polo aparcadoiro de
vehículos nas vías públicas e a
propia ordenanza de xestión. As
dúas se debatiron de xeito
conxunto, pero se votaron de xeito
separado.
Mentres
que
a
ordenanza fiscal foi aprobada,
cos votos favorables do Grupo de
Goberno, a abstención dos
Grupos do Bloque e do PSOE, a
ordenanza de xestión, a que hoxe
traemos a aprobación definitiva,
foi rexeitada cos votos en contra
do Partido Popular e do Partido
Socialista; algo que xa estamos
moi afeitos a ver habitualmente,
que nos gustaría que cambiase no
futuro, pero que pasou, tamén,
coa Ordenanza de Mercados, coa
do EDAR de Bens, cos
Orzamentos de 2016, ou cando se
reprobou
na
Cuestión
de
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propio alcalde. Asuntos todos, de
moito calado para a nosa cidade e
sempre, nos que atoparon un
punto de encontro. Tras ese
estraño xogo no sentido do voto, a
cruda
realidade
deixou
descoordinadas dúas ordenanzas,
lamentablemente,
que
están
condenadas a bailar ao mesmo
ritmo. Hoxe, tráese a votación dos
membros do Pleno a mínima
modificación, para que os
usuarios da zona ORA poidan ter
o seu dereito cumprido, de anular
o aviso de denuncia, evitar,
efectivamente, ese pago de 60 ou
30 euros, en pronto pago, por vez
de pagar os 1,5, 3 ou 6 euros, en
función do tipo de incumprimento
da ordenanza. E o que pasou no
mes de xaneiro, neste Pleno, foi
algo que rozou o esperpento,
realmente; tal esperpento que
obriga a que quedasen melloras da
ordenanza no camiño. Cuestións
como a eliminación da parking
express, como que os usuarios de
tarxeta de estacionamento de
mobilidade reducida, puideran ter
acceso a dúas horas de
aparcadoiro gratuíto e tódolos días
en zona azul, ou o lanzamento
dese plan piloto que tanto se
comentou, para fomentar o uso
das zonas verdes. Cuestións,
curiosamente,
traballadas
e
introducidas neste proceso de
modificación
de
ordenanza.
Mesmo o Partido Socialista, que
votou en contra, tras ver aceptadas

Confianza ao noso propio
alcalde. Asuntos todos, de moito
calado para a nosa cidade e
sempre, nos que atoparon un
punto de encontro. Tras ese
estraño xogo no sentido do voto, a
cruda
realidade
deixou
descoordinadas dúas ordenanzas,
lamentablemente,
que
están
condenadas a bailar ao mesmo
ritmo. Hoxe, tráese a votación dos
membros do Pleno a mínima
modificación, para que os
usuarios da zona ORA poidan ter
o seu dereito cumprido, de anular
o aviso de denuncia, evitar,
efectivamente, ese pago de 60 ou
30 euros, en pronto pago, por vez
de pagar os 1,5, 3 ou 6 euros, en
función do tipo de incumprimento
da ordenanza. E o que pasou no
mes de xaneiro, neste Pleno, foi
algo que rozou o esperpento,
realmente; tal esperpento que
obriga a que quedasen melloras
da ordenanza no camiño.
Cuestións como a eliminación da
parking express, como que os
usuarios
de
tarxeta
de
estacionamento de mobilidade
reducida, puideran ter acceso a
dúas horas de aparcadoiro
gratuíto e tódolos días en zona
azul, ou o lanzamento dese plan
piloto que tanto se comentou,
para fomentar o uso das zonas
verdes. Cuestións, curiosamente,
traballadas e introducidas neste
proceso de modificación de
ordenanza. Mesmo o Partido
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total ou parcialmente, seis das sete
alegacións que fixo á proposta
inicial, ou mesmo o Partido
Socialista que rectificou no
sentido do seu voto, a dúas horas
do comezo dun Pleno municipal e
que abríu un escenario, á
aprobación dunha ordenanza
totalmente de compromiso, como
a que vimos, se o Pleno así o
considera,
de
aprobar
definitivamente neste Pleno. E
dentro deste marco de relación,
que xa se falou aquí entre o Grupo
municipal e o Grupo Socialista, eu
creo que, tamén, provocado tralos
cambios orgánicos no propio
partido, nos gustaría lembrar
tamén, e permítame, señora Neira,
que me dirixa ao seu voceiro, ao
señor García, que temos todavía,
moitas cuestións que tratar. Entre
elas, o propio Pacto de
Mobilidade,
un
pacto
fundamentado sobre bases sólidas
no arduo traballo feito polo Grupo
municipal Socialista, na súa etapa
de goberno, baseado no Plan de
Mobilidade do espazo público e
que, agora, semella que vostede
pretende denigrar ou, canto
menos, ignorar por tempo
ilimitado. Creo que xa estamos
dispostos a abrir ese marco ou esa
nova relación entre dous grupos
que estamos condenados a
entendernos.
Deberiamos
recuperar as cuestións que
quedaron polo camiño.

Socialista, que votou en contra,
tras ver aceptadas total ou
parcialmente, seis das sete
alegacións que fixo á proposta
inicial, ou mesmo o Partido
Socialista que rectificou no
sentido do seu voto, a dúas horas
do comezo dun Pleno municipal e
que abríu un escenario, á
aprobación dunha ordenanza
totalmente de compromiso, como
a que vimos, se o Pleno así o
considera,
de
aprobar
definitivamente neste Pleno. E
dentro deste marco de relación,
que xa se falou aquí entre o
Grupo municipal e o Grupo
Socialista, eu creo que, tamén,
provocado
tralos
cambios
orgánicos no propio partido, nos
gustaría lembrar tamén, e
permítame, señora Neira, que me
dirixa ao seu voceiro, ao señor
García, que temos todavía, moitas
cuestións que tratar. Entre elas, o
propio Pacto de Mobilidade, un
pacto fundamentado sobre bases
sólidas no arduo traballo feito
polo Grupo municipal Socialista,
na súa etapa de goberno, baseado
no Plan de Mobilidade do espazo
público e que, agora, semella que
vostede pretende denigrar ou,
canto menos, ignorar por tempo
ilimitado. Creo que xa estamos
dispostos a abrir ese marco ou
esa nova relación entre dous
grupos que estamos condenados a
entendernos.
Deberiamos
recuperar as cuestións que
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quedaron polo camiño.
Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Díaz. Señora
Veira. Señora Neira.

Moitas grazas, señor Díaz.
Señora Veira. Señora Neira.

Señora Freire, se quere utilizar a
segunda quenda.

Señora Freire, se quere utilizar a
segunda quenda.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Sí, gracias, alcalde.
Bueno, mire, señor Díaz, gracias a
Dios puedo con el twitter, con el
facebook y con mucho más.
Usted, a lo mejor, sí debería dejar
el twitter. Esperpento es su
discurso. Claro que tuvimos que
votar en contra en el Pleno del 9
de enero. ¿Por qué? Porque
ustedes no habían resuelto el tema
del destino de los nuevos ingresos
de la anulación de denuncia,
porque pretendían desviarlo a la
empresa concesionaria. Le digo,
“acuérdese de estas fechas. El
Pleno es de 9 de enero y el
informe del interventor que aquí
está, firma electrónica, 30 de
enero” O sea, que no mientan,
como siempre. Esperpento es su
discurso, después de haber
tardado dos años para traer aquí
un párrafo de Ordenanza de la
ORA para que los coruñeses
pudiesen anular las denuncias. Es
que, ¡Ya está bien! Y mire, le voy
a explicar yo, cuál ha sido la
gestión del ejecutivo del Partido

Si, grazas, alcalde.
Bo, mire, señor Díaz, grazas a
Deus podo co twitter, co facebook
e con moito máis. Vostede, se
cadra, si debería deixar o twitter.
Esperpento é o seu discurso.
Claro que tivemos que votar en
contra no Pleno do 9 de xaneiro.
Por que? Porque vostedes non
resolveran o tema do destino dos
novos ingresos da anulación de
denuncia, porque pretendían
desvialo
á
empresa
concesionaria. Dígolle, “acórdese
destas datas. O Pleno é do 9 de
xaneiro e o informe do interventor
que
aquí
está,
sinatura
electrónica, 30 de xaneiro” Ou
sexa, que non mintan, como
sempre. Esperpento é o seu
discurso, despois de tardar dous
anos para traer aquí un
parágrafo de Ordenanza da ORA
para que os coruñeses puidesen
anular as denuncias. É que, Xa
está ben! E mire, vou explicar eu,
cal foi a xestión do executivo do
Partido Popular en materia ORA
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Popular en materia ORA y cuál ha
sido la suya. Heredamos un
contrato, gestionar un contrato,
firmado en el año 2005, por el
gobierno del Partido Socialista,
que generaba un importante
déficit. Los coruñeses pagábamos
dos veces; una por aparcar y otra
por las pérdidas de la empresa. Se
hizo un esfuerzo importante para
reducir el déficit de un mal
contrato y aún así, lo logramos
reducir a la mitad de los datos del
2011. No prorrogamos un contrato
y nos pusimos a trabajar en los
pliegos para sacar una licitación
con un nuevo modelo de gestión.
Trabajamos con una obsesión: que
no le costase ni un euro a los
coruñeses. Separamos la Grúa y la
ORA, se redactaron unos pliegos,
para que, con el nuevo contrato, se
eliminase cualquier déficit de
explotación con cargo a los
fondos municipales. Ahora las
arcas municipales cobran y no
pagan a la concesionaria y el
servicio de la ORA lo pagan
quienes la utilizan, los usuarios,
no los coruñeses. Se introduce la
auditoría de control de servicio y
fórmulas o ITES de calidad que
redunden en la prestación del
servicio a los ciudadanos. Nuevas
funcionalidades y tecnologías
mejorando la gestión para ofrecer
un servicio de calidad a las
personas, pago por móvil, con
cualquier tipo de tarjeta, además
de la Millenium y la anulación de

e cal foi a súa. Herdamos un
contrato, xestionar un contrato,
asinado no ano 2005, polo
goberno do Partido Socialista,
que xeraba un importante déficit.
Os coruñeses pagabamos dúas
veces; unha por aparcar e outra
polas perdas da empresa. Fíxose
un esforzo importante para
reducir o déficit dun mal contrato
e aínda así, o logramos reducir á
metade dos datos do 2011. Non
prorrogamos un contrato e
puxémonos a traballar nos pregos
para sacar unha licitación cun
novo
modelo
de
xestión.
Traballamos cunha obsesión: que
non lle custase nin un euro aos
coruñeses.
Separamos
o
Guindastre
e
a
ORA,
redactáronse uns pregos, para
que, co novo contrato, se
eliminase calquera déficit de
explotación con cargo aos fondos
municipais. Agora as arcas
municipais cobran e non pagan á
concesionaria e o servizo da ORA
págano quen a utiliza, os
usuarios, non os coruñeses.
Introdúcese a auditoría de control
de servizo e fórmulas ou ITES de
calidade que redunden na
prestación do servizo aos
cidadáns. Novas funcionalidades
e tecnoloxías mellorando a
xestión para ofrecer un servizo de
calidade ás persoas, pagamento
por móbil, con calquera tipo de
tarxeta, ademais da Millenium e a
anulación de denuncia, señor
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denuncia, señor Díaz Grandío.
Ahora, le voy a resumir su gestión
chapucera.
Incumplieron
su
promesa de municipalización y
mientras lo estudiaban, tiraron a la
basura un millón de euros en
prórrogas innecesarias y dejando
de ingresar el canon del nuevo
contrato; tuvieron que reconocer
que su promesa electoral pondría
en grave riesgo las arcas
municipales, prometieron lo que
no podían cumplir y eso se llama
mentir.
Han
retrasado
la
implantación de la anulación de
denuncia, prevista por el ejecutivo
del Partido Popular dos años y
mientras, a los ciudadanos, nada,
multas tras multas. No saben
ejecutar el nuevo contrato, no han
exigido a la empresa que se pueda
abonar con tarjeta millenium.
Tome nota de este dato. Y no son
capaces de poner a funcionar los
indicadores de calidad. A su
compañera, la que tiene al lado, de
Medio Ambiente, le gusta mucho
hablar de ITES, indicadores de
calidad. Pues, que le diga cómo se
hacen cumplir, porque, la verdad,
hasta el momento no ha sabido
hacerlo. Léase los informes que
lleva usted a la Junta de Gobierno.
Y en la anulación de denuncia, lo
han gestionado mal, empezaron
mal, no supieron y no quisieron
escuchar, de no tener la
conformidad de la empresa…

Díaz Grandío. Agora, vou resumir
a súa
xestión
chafalleira.
Incumpriron a súa promesa de
municipalización e mentres o
estudaban, tiraron ao lixo un
millón de euros en prórrogas
innecesarias e deixando de
ingresar o canon do novo
contrato; tiveron que recoñecer
que a súa promesa electoral
poñería en grave risco as arcas
municipais, prometeron o que non
podían cumprir e iso chámase
mentir. Atrasaron a implantación
da anulación de denuncia,
prevista polo executivo do Partido
Popular dous anos e mentres, aos
cidadáns, nada, multas tras
multas. Non saben executar o
novo contrato, non esixiron á
empresa que se poida aboar con
tarxeta millenium. Tome nota
deste dato. E non son capaces de
poñer a funcionar os indicadores
de calidade. Á súa compañeira, a
que ten á beira, de Medio
Ambiente, gústalle moito falar de
ITES, indicadores de calidade.
Pois, que lle diga como se fan
cumprir, porque, a verdade, ata o
momento non soubo facelo. Léase
os informes que leva vostede á
Xunta de Goberno. E na
anulación
de
denuncia,
xestionárono mal, empezaron
mal, non souberon e non quixeron
escoitar,
de
non
ter
a
conformidade da empresa…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Freire,
por favor.

Vaia rematando, señora Freire,
por favor.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Vou rematando, si.

Vou rematando, si.

Había que escoger el camino de la
sanción reducida. Le dije cómo lo
tenía que hacer y ni caso y, bueno,
remato ya. Mire, mientras
nosotros no tardamos en redactar
pliegos y licitar nuevos contratos,
lo que ustedes han tardado en
modificar un párrafo de la
ordenanza para implantar una
mejora que el PP dejó planificada.
Eso sí, nosotros trabajamos día y
noche, usted duerme de día y, en
resumen y para finalizar, vamos a
apoyar, como no podía ser de otra
manera, teniendo en cuenta el
informe de la Intervención, que ha
dejado claro lo que pretendíamos.
Vamos a apoyar esta modificación
de la ordenanza, que beneficia,
por supuesto, a los coruñeses y no
por la eficaz gestión del concejal
de Inmovilidad.

Había que escoller o camiño da
sanción reducida. Díxenlle como
o tiña que facer e nin caso e, bo,
remato xa. Mire, mentres nós non
tardamos en redactar pregos e
licitar novos contratos, o que
vostedes tardaron en modificar un
parágrafo da ordenanza para
implantar unha mellora que o PP
deixou planificada. Iso si, nós
traballamos día e noite, vostede
dorme de día e, en resumo e para
finalizar, imos apoiar, como non
podía ser doutra maneira, tendo
en
conta
o
informe
da
Intervención, que deixou claro o
que pretendiamos. Imos apoiar
esta modificación da ordenanza,
que beneficia, por suposto, aos
coruñeses e non pola eficaz
xestión
do
concelleiro
de
Inmobilidade.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora
Freire.

Moi ben, moitas grazas, señora
Freire.

Señor Díaz.

Señor Díaz.
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Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Señora Freire, a miña compañeira
que teño ao meu lado, con todo o
desprezo que fala vostede,
chámase María García; ten nome
e apelidos. Pero, mire, eu creo
que, temos unha cousa que quede
clara, porque a verdade é que
descoloca, cando fala con esa
necedade nas súas palabras. De
desviar fondos públicos á
empresas, xa o sabedes vós,
moitos, de colocar aos amigos nas
empresas concesionarias do grupo
Vendex, antes de gañar as
eleccións. Sabedes vós moito e
nós non. E non o digo eu, eso o di
a literalidade dos audios da viva
voz, dalgún compañeiro que
tivestes aí sentado ao voso carón,
durante moito tempo e o tivestes
aí, moito tempo. E isto non o
invento, está certificado. Sodes
vós os da Pikachu, non nós e,
somos nós os que defendemos os
intereses do Concello e os
defendemos con esta ordenanza.

Señora
Freire,
a
miña
compañeira que teño ao meu
lado, con todo o desprezo que fala
vostede, chámase María García;
ten nome e apelidos. Pero, mire,
eu creo que, temos unha cousa
que quede clara, porque a
verdade é que descoloca, cando
fala con esa necedade nas súas
palabras. De desviar fondos
públicos á empresas, xa o sabedes
vós, moitos, de colocar aos
amigos
nas
empresas
concesionarias do grupo Vendex,
antes de gañar as eleccións.
Sabedes vós moito e nós non. E
non o digo eu, eso o di a
literalidade dos audios da viva
voz, dalgún compañeiro que
tivestes aí sentado ao voso carón,
durante moito tempo e o tivestes
aí, moito tempo. E isto non o
invento, está certificado. Sodes
vós os da Pikachu, non nós e,
somos nós os que defendemos os
intereses do Concello e os
defendemos con esta ordenanza.

Presidencia

Presidencia

Señora Gallego, por favor. Señora
Gallego, por favor, xa está ben.
Eu tamén escoito argumentos
repetidos moitas veces, durante
dous anos desde aí. Así que, por
favor, señora Gallego. No seu
turno fala o que queira e o señor
Díaz está no turno da palabra e di

Señora Gallego, por favor.
Señora Gallego, por favor, xa
está ben. Eu tamén escoito
argumentos repetidos moitas
veces, durante dous anos desde
aí. Así que, por favor, señora
Gallego. No seu turno fala o que
queira e o señor Díaz está no
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o que quere. Eu, a ninguén…
Aquí, cada un, no seu turno, está
falando o que quere. Entón, repito,
señora Gallego, por favor. Bueno,
ya estamos bien. Está xa, señora
Gallego? Está xa? Non se poña
nerviosa, por favor, señora
Gallego. Deixe, respecte a quenda
de palabra dos demais. Respecte a
quenda de palabra dos demais,
señora Gallego, por favor. Señora
Gallego, teño que chamala á orde?
Teño que chamala á orde? Por
favor, señora Gallego, chámoa á
orde. Pode permanecer en
silencio?

turno da palabra e di o que quere.
Eu, a ninguén… Aquí, cada un, no
seu turno, está falando o que
quere. Entón, repito, señora
Gallego, por favor. Bo, xa
estamos ben. Está xa, señora
Gallego? Está xa? Non se poña
nerviosa, por favor, señora
Gallego. Deixe, respecte a quenda
de palabra dos demais. Respecte
a quenda de palabra dos demais,
señora Gallego, por favor. Señora
Gallego, teño que chamala á
orde? Teño que chamala á orde?
Por favor, señora Gallego,
chámoa á orde. Pode permanecer
en silencio?

Señora Gallego, compórtese con
educación, que sei que a ten, por
favor. Como o señor Martínez
Prado falou llo que lle deu a gana
durante o seu tempo, cada un, aquí
fala do que quere. Se nos imos
meter niso, señora Gallego, a
metade do tempo vostede estaría
calada. Así que, por favor,
silencio.

Señora Gallego, compórtese con
educación, que sei que a ten, por
favor. Como o señor Martínez
Prado falou llo que lle deu a gana
durante o seu tempo, cada un,
aquí, fala do que quere. Se nos
imos meter niso, señora Gallego,
a metade do tempo vostede
estaría calada. Así que, por favor,
silencio.

Señor Díaz, por favor.

Señor Díaz, por favor.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Se se me permiten, continúo.
Somos nós e non vós os que
fixemos, porque a xente puidera
ter taxas dun euro cincuenta, por
excederse menos dunha hora no
tempo de estacionamento, por ter
taxas de tres euros por excederse

Se se me permiten, continúo.
Somos nós e non vós os que
fixemos, porque a xente puidera
ter taxas dun euro cincuenta, por
excederse menos dunha hora no
tempo de estacionamento, por ter
taxas de tres euros por excederse
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en máis dunha hora no tempo de
estacionamento, ou por poder
pagar seis euros na vez de 30
euros por estacionar sen tícket. E
fixemos nós, porque estas taxas
fosen recadadas polo Concello e
non pola empresa concesionaria.
Taxas, señora Freire, que este
goberno defendeu e defende que
deben chegar ás propias arcas do
Concello. Cuestión que debería ter
quedada nos vosos pregos, nos
vosos, nos que redactastes vós e
que terá que dirimir a vós seguro,
os xulgados. Aí está. E do que non
fixeron e o que non fan, como
facer oposición digna, como se ve
nestos plenos ou nos previos.
Resumindo, o que deberían facer é
traballar por ter unha oposición
digna, decente e decorosa.

en máis dunha hora no tempo de
estacionamento, ou por poder
pagar seis euros na vez de 30
euros por estacionar sen tícket. E
fixemos nós, porque estas taxas
fosen recadadas polo Concello e
non pola empresa concesionaria,
Taxas, señora Freire, que este
goberno defendeu e defende que
deben chegar ás propias arcas do
Concello. Cuestión que debería
ter quedada nos vosos pregos, nos
vosos, nos que redactastes vós e
que terá que dirimir a vós seguro,
os xulgados. Aí está. E do que non
fixeron e o que non fan, como
facer oposición digna, como se ve
nestos plenos ou nos previos.
Resumindo, o que deberían facer
é traballar por ter unha oposición
digna, decente e decorosa.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Votación del asunto número
cuatro

Votación
catro

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

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación o asunto
número catro, referenciado na
Orde do Día, producíndose o
seguinte resultado:

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

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

Vota a favor el Grupo Municipal

Vota a favor o Grupo Municipal

do

asunto

número
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del Partido Popular (PP) (10
votos).

do Partido Popular (PP) (10
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
voto).

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobado por unanimidade.

Queda
aprobado
unanimidade.

por

Acuerdo

Acordo

Primero.Desestimar
las
alegaciones
presentadas
por
MARÍA SUSANA GARCÍA
BRAÑAS a la modificación de la
Ordenanza del Servicio público de
Ordenación y Regulación del
Aparcamiento (ORA) aprobada
inicialmente
por
el
Pleno
Municipal, en base al informe
precedente.

Primeiro.Desestimar
as
alegacions
presentadas
por
MARÍA
SUSANA
GARCÍA
BRAÑAS á modificación da
Ordenanza do Servizo público de
Ordenación e Regulación do
Aparcadoiro (ORA) aprobada
inicialmente
polo
Pleno
Municipal, en base ao informe
precedente.

Segundo.Aprobar
definitivamente la modificación
del artículo 12 de la Ordenanza
del
Servicio
público
de
Ordenación y Regulación del
Aparcamiento (ORA).

Segundo.Aprobar
definitivamente a modificación do
artigo 12 da Ordenanza do
Servizo público de Ordenación e
Regulación
do
Aparcadoiro
(ORA).

Tercero.- El texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza del

Terceiro.- O texto íntegro da
modificación da Ordenanza do
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Servicio público de Ordenación y
Regulación del aparcamiento
(ORA) se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, entrando
en vigor a los 15 días de la
publicación.

Servizo público de Ordenación e
Regulación
do
Aparcadoiro
(ORA) publicarase no Boletín
Oficial da Provincia, entrando en
vigor aos 15 días da publicación.

EMPLEO
SOCIAL

EMPREGO
SOCIAL

Y

ECONOMÍA

E

ECONOMÍA

92.- Baja en la Red de Ciudades
de la España Verde

92.- Baixa na Red de Ciudades
de la España Verde

Asunto: Causar baja como socio
fundador de la Asociación Red de
Ciudades de la España Verde.

Asunto: Causar baixa como socio
fundador da Asociación Red de
Ciudades de la España Verde.

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión de Empleo y
Economía
Social,
por
unanimidad de los Grupos
Municipales
de
Marea
Atlántica, Popular y Mixto
(BNG-AA). Se propone al Pleno
Municipal la adopción de los
acuerdos siguientes:

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
de
Emprego
e
Economía
Social,
por
unanimidade
dos
Grupos
Municipais de Marea Atlántica,
Popular e Mixto (BNG-AA).
Proponse ao Pleno Municipal a
adopción dos acordos seguintes:

Acuerdo

Acordo

Primera.- Causar baja como socio
fundador de la Asociación “Red
de ciudades de la España Verde”
y, como consecuencia dejar de
abonar la cuota correspondiente
con efectos de 10 de mayo de
2017, fecha de aprobación de la
disolución de la Red de Ciudades
de la España Verde.

Primeira.- Causar baixa como
socio fundador da Asociación
“Rede de cidades da España
Verde” e, como consecuencia
deixar de abonar a cota
correspondente con efectos do 10
de maio de 2017, data de
aprobación da disolución da Rede
de Cidades da España Verde.

Segunda.-

Segunda.-

Comunicar

al

Comunicar

ao
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Ayuntamiento de Gijón, como
responsable de la asesoría técnica
de la Asociación y a las demás
ciudades integrantes de la misma
la baja acordada.

Concello
de
Xixón,
como
responsable da asesoría técnica
da Asociación e ás demais
cidades integrantes da mesma a
baixa acordada.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Ten a palabra o concelleiro de
Emprego, señor Lema.

Ten a palabra o concelleiro de
Emprego, señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Moitas grazas, señor alcalde.

Moitas grazas, señor alcalde.

Hoxe se propón, en primeiro
lugar, causar baixa como socio
fundador da Asociación Rede de
cidades da España Verde e, como
consecuencia, deixar de aboar a
cota correspondente con efectos
do 10 de maio de 2017; data de
aprobación da disolución da Rede
de Cidades da España Verde.

Hoxe se propón, en primeiro
lugar, causar baixa como socio
fundador da Asociación Rede de
cidades da España Verde e, como
consecuencia, deixar de aboar a
cota correspondente con efectos
do 10 de maio de 2017; data de
aprobación da disolución da Rede
de Cidades da España Verde.

E en segundo lugar, comunicar ao
Concello de Xixón, como
responsable da Asesoría Técnica
da Asociación e ás demais cidades
integrantes da mesma, a baixa
acordada.

E en segundo lugar, comunicar ao
Concello
de
Xixón,
como
responsable da Asesoría Técnica
da Asociación e ás demais
cidades integrantes da mesma, a
baixa acordada.

Na motivación desta resolución,
voulles ler un informe dun dos
técnicos do Consorcio de Turismo
que ten esa data do 13 de
novembro de 2015. A Rede de
Cidades da España Verde “Cool

Na motivación desta resolución,
voulles ler un informe dun dos
técnicos do Consorcio de Turismo
que ten esa data do 13 de
novembro de 2015. A Rede de
Cidades da España Verde “Cool
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cities” creouse no 2008, formando
parte da mesma nese momento, as
cidades de Coruña, Avilés, Xixón,
San Sebastián, Santiago de
Compostela.
Posteriormente,
Santiago de Compostela daríase
de baixa no ano 2011. Durante os
primeiros anos, entre o 2009 e o
2011, as achegas económicas das
cidades á rede eran bastante
elevadas, polo que se realizaron
accións de promoción de certo
calado en mercados, como
Madrid,
Oporto,
Londres,
Toulouse, París e Burdeos.
Accións,
consistentes
na
participación en feiras, Wolshops
e unha campaña en liña como
eDreams e TripAdvisor. Tamén se
editaron
distintos
materiais
promocionais, como folletos e
artigos de merchandising e
creouse unha páxina web.

cities”
creouse
no
2008,
formando parte da mesma nese
momento, as cidades de Coruña,
Avilés, Xixón, San Sebastián,
Santiago
de
Compostela.
Posteriormente, Santiago de
Compostela daríase de baixa no
ano 2011. Durante os primeiros
anos, entre o 2009 e o 2011, as
achegas económicas das cidades
á rede eran bastante elevadas,
polo que se realizaron accións de
promoción de certo calado en
mercados, como Madrid, Oporto,
Londres, Toulouse, París e
Burdeos. Accións, consistentes na
participación en feiras, Wolshops
e unha campaña en liña como
eDreams e TripAdvisor. Tamén se
editaron
distintos
materiais
promocionais, como folletos e
artigos de merchandising e
creouse unha páxina web.

A partir do ano 2011 debido á
crise económica e a cambios nos
respectivos gobernos municipais,
redúcense as cotas que se achegan
desde as cidades ás redes, o que
implica, tamén, unha redución das
accións de promoción. Á marxe
do mencionado impacto na rede,
na redución de cotas, tamén hai
que mencionar que en todos estes
anos non se verificou retorno nas
accións desenvolvidas, debido, ao
noso entender, aos seguintes
motivos:
existencia
doutras
marcas internacionais similares,
competidoras
dotadas
dun

A partir do ano 2011 debido á
crise económica e a cambios nos
respectivos gobernos municipais,
redúcense as cotas que se
achegan desde as cidades ás
redes, o que implica, tamén, unha
redución
das
accións
de
promoción.
Á
marxe
do
mencionado impacto na rede, na
redución de cotas, tamén hai que
mencionar que en todos estes
anos non se verificou retorno nas
accións desenvolvidas, debido, ao
noso entender, aos seguintes
motivos:
existencia
doutras
marcas internacionais similares,

- 59 -

proxecto estratéxico ben definido
e recursos para implementar
accións, falta de coherencia entre
a marca Cool cities e á súa
realidade, xa que hai pouco, a
oferta Cool, falta de implicación
das cidades da rede no proxecto,
dispersión
de
criterios
e
promoción creativa pouco áxil e
efectiva.

competidoras
dotadas
dun
proxecto estratéxico ben definido
e recursos para implementar
accións, falta de coherencia entre
a marca Cool cities e á súa
realidade, xa que hai pouco, a
oferta Cool, falta de implicación
das cidades da rede no proxecto,
dispersión
de
criterios
e
promoción creativa pouco áxil e
efectiva.

Este informe, con esta data de 13
de novembro de 2015, foi elevado
posteriormente con intención de
traer xa, a Pleno, en febreiro do
ano pasado, 2016, a nosa baixa
desta
asociación
conforme,
unicamente, a estes criterios
técnicos. Eu creo que, finalmente
resulta que, un ano despois, o
tempo nos dá a razón. A rede de
cidades Cool City acaba de ter a
súa Acta de Disolución o 10 de
maio de 2017 e entón, entendemos
que isto, evidentemente, agora xa
é un feito consumado e forzosa a
nosa baixa desta asociación, pero
creo que, funciona, tamén, como
un síntoma de moitas outras
cousas neste Concello, no cal,
evidentemente, eu creo que hai, ás
veces, unha mera vontade de
obstruír, o que pode ser unha
acción de goberno fundada
simplemente en motivos técnicos,
como é este caso. Por iso,
propoñemos hoxe, con esta
relativa tardanza, un ano despois,
facer efectiva a nosa baixa desta

Este informe, con esta data de 13
de novembro de 2015, foi elevado
posteriormente con intención de
traer xa, a Pleno, en febreiro do
ano pasado, 2016, a nosa baixa
desta
asociación,
conforme,
unicamente, a estes criterios
técnicos. Eu creo que, finalmente
resulta que, un ano despois, o
tempo nos dá a razón. A rede de
cidades Cool City acaba de ter a
súa Acta de Disolución o 10 de
maio de 2017 e entón, entendemos
que isto, evidentemente, agora xa
é un feito consumado e forzosa a
nosa baixa desta asociación, pero
creo que, funciona, tamén, como
un síntoma de moitas outras
cousas neste Concello, no cal,
evidentemente, eu creo que hai, ás
veces, unha mera vontade de
obstruír, o que pode ser unha
acción de goberno fundada
simplemente en motivos técnicos,
como é este caso. Por iso,
propoñemos hoxe, con esta
relativa tardanza, un ano despois,
facer efectiva a nosa baixa desta
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asociación. Moitas grazas.

asociación. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lema. Ten a
palabra a señora Avia.

Moitas grazas, señor Lema. Ten a
palabra a señora Avia.

Señora Veira González

Señora Veira González

Neste asunto, de causar baixa
como socio fundador da Rede de
Cidades da España Verde, desde o
BNG anunciamos que imos votar
a favor do asunto. Reiterar o que
se falou na Comisión, sobre que
sería preciso estudar, en que
medida podemos recuperar os
cartos pagados en forma de cotas
e que non foran investidos pola
asociación, xa que polo que se
deduce do expediente e xa
comentou o señor Lema, xa hai
tempo que non ten actividade.

Neste asunto, de causar baixa
como socio fundador da Rede de
Cidades da España Verde, desde
o BNG anunciamos que imos
votar a favor do asunto. Reiterar
o que se falou na Comisión, sobre
que sería preciso estudar, en que
medida podemos recuperar os
cartos pagados en forma de cotas
e que non foran investidos pola
asociación, xa que polo que se
deduce do expediente e xa
comentou o señor Lema, xa hai
tempo que non ten actividade.

Por outra banda, tamén sería
interesante, solicitámolo aquí, en
Pleno, que se faga unha revisión,
se é posible, de todas as entidades
deste tipo ás que pertence A
Coruña e que non teñen
funcionamento, así como as cotas
que se pagan por cada unha delas,
de cara a facer unha posíbel criba
e ver, a cal sería interesante
pertencer
e
cales
son
prescindibeis, por non pertencer a
entidades, polo simple feito de
facelo e pagar cotas, que non son,
o que se di, pequenas. Entón, esa
revisión sería interesante, non só

Por outra banda, tamén sería
interesante, solicitámolo aquí, en
Pleno, que se faga unha revisión,
se é posible, de todas as entidades
deste tipo ás que pertence A
Coruña e que non teñen
funcionamento, así como as cotas
que se pagan por cada unha
delas, de cara a facer unha
posíbel criba e ver, a cal sería
interesante pertencer e cales son
prescindibeis, por non pertencer a
entidades, polo simple feito de
facelo e pagar cotas, que non son,
o que se di, pequenas. Entón, esa
revisión sería interesante, non só
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desde a Concellería de Emprego,
senón desde todas. Nada máis.

desde a Concellería de Emprego,
senón desde todas. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira. Polo
Grupo Socialista, señor García.

Moitas grazas, señora Veira. Polo
Grupo Socialista, señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor alcalde. Vamos a
votar a favor de esta cuestión.
Pero antes, quería concluir una
serie de apreciaciones que me
parecen
muy
significativas.
Votaremos que sí, básicamente,
porque
el
Secretario
del
Ayuntamiento viene a decir que,
con evitación de cualquier
responsabilidad derivada de la
referida asociación, es procedente
que el Pleno municipal resuelva
sobre la baja, según la propuesta
que se formula por el Servicio de
Empleo y Empresa. El Secretario
recomienda que nos demos de
baja, porque se disuelve. Pero
aquí, me gustaría hacer un poco,
incidencia en los informes que nos
llegan. Me parece que hay una
maniobra por parte del concejal
con la que nosotros no estamos de
acuerdo. Sobre este particular se
habló en una Comisión de Empleo
de hace más de un año. Se habló
sobre la oportunidad de impulsarla
desde La Coruña, porque nos
parecía oportuno que cinco
ciudades del noroeste español
fortalecieran una red que con

Grazas, señor alcalde. Imos votar
a favor desta cuestión. Pero
antes, quería concluír unha serie
de apreciacións que me parecen
moi significativas. Votaremos que
si, basicamente, porque o
Secretario do Concello vén dicir
que, con evitación de calquera
responsabilidade derivada da
referida asociación, é procedente
que o Pleno municipal resolva
sobre a baixa, segundo a proposta
que se formula polo Servizo de
Emprego e Empresa. O Secretario
recomenda que nos deamos de
baixa, porque se disolve. Pero
aquí, gustaríame facer un pouco,
incidencia nos informes que nos
chegan. Paréceme que hai unha
manobra por parte do concelleiro
coa que nós non estamos de
acordo. Sobre este particular
falouse nunha Comisión de
Emprego de fai máis dun ano.
Falouse sobre a oportunidade de
impulsala desde A Coruña,
porque nos parecía oportuno que
cinco cidades do noroeste español
fortalecesen unha rede que con
elementos singulares, comúns,
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elementos singulares, comunes,
que podían potenciar aquellos
vectores que en La Coruña tiene
mucho interés, vinculados con la
gastronomía, con el turismo
atlántico, con el mar. Ciudades
como San Sebastián, Santander,
Gijón, Avilés y La Coruña. Se
había dado de baja Santiago, de
esta red, porque Santiago, en todo
caso, no tiene mar y, a lo mejor,
en la estrategia de trabajo de esta
asociación no interesaba tener
dentro una ciudad que no tuviese
mar. Más allá de eso, en esa
Comisión de Empleo incidimos en
la dificultad que tiene, montar
estructuras de este tipo, en la que
cinco ciudades puedan ser capaces
de sentarse al más alto nivel para
abordar proyectos conjuntos, que
puedan capturar fondos europeos,
que los hay y muy abundantes,
para proyectos vinculados con el
Medio Ambiente y con el
Turismo. No se me ocurren
ciudades más similares a La
Coruña, para potenciarnos como
destino turístico en el noroeste de
España, compitiendo con todo el
sur, que hacer una estrategia
conjunta con este tipo de
ciudades. En aquella Comisión se
le dijo al concejal que no procedía
darnos de baja y retiró el asunto
de la Comisión y no lo trajo a
Pleno, pero descubrimos que en el
Acta de la Asamblea de Cool
Cities, amargamente vienen a
decir, que hay un comunicado de

que podían potenciar aqueles
vectores que na Coruña ten moito
interese,
vinculados
coa
gastronomía,
co
turismo
atlántico, co mar. Cidades como
San Sebastián, Santander, Xixón,
Avilés e A Coruña. Deuse de
baixa Santiago, desta rede,
porque Santiago, en todo caso,
non ten mar e, se cadra, na
estratexia de traballo desta
asociación non interesaba ter
dentro unha cidade que non tivese
mar. Máis aló diso, nesa
Comisión de Emprego incidimos
na dificultade que ten, montar
estruturas deste tipo, na que cinco
cidades poidan ser capaces de
sentar ao máis alto nivel para
abordar proxectos conxuntos, que
poidan capturar fondos europeos,
que os hai e moi abundantes, para
proxectos vinculados co Medio
Ambiente e co Turismo. Non se
me
ocorren
cidades
máis
similares
á Coruña, para
potenciarnos
como
destino
turístico no noroeste de España,
competindo con todo o sur, que
facer unha estratexia conxunta
con este tipo de cidades. Naquela
Comisión díxoselle ao concelleiro
que non procedía darnos de baixa
e retirou o asunto da Comisión e
non o trouxo a Pleno, pero
descubrimos que no Acta da
Asemblea
de
Cool
Cities,
amargamente veñen dicir, que hai
un comunicado de baixa da
Coruña, expresado mediante
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baja de La Coruña, expresado
mediante correo electrónico en
enero de 2016, tres meses antes de
la citada Comisión y sin acreditar
documentalmente con acuerdo
Plenario, Junta de Gobierno del
Ayuntamiento,
pese
al
requerimiento insistente de la
Junta Directiva, a fecha de la
presente. Es decir, el concejal
actuó a espaldas de este Pleno,
porque en la Comisión que aborda
estos asuntos se le instó a que se
trabajara el análisis de las
potencialidades de esta red. Ante,
supuestamente, la pérdida de la
mayoría en la Comisión, decidió
retirar el asunto, pero ya había
comunicado previamente sin la
autorización de este Pleno, ni
tampoco de la Junta de Gobierno,
la baja de la ciudad de La Coruña
y no sólo no rectificó, sino que
ahora viene aquí, justificando lo
que en aquel momento nosotros le
transmitimos, que era una
oportunidad para explorar. A
nosotros este actuar no nos parece
bien. Ahora, ya es algo que está
de facto hecho, porque La Coruña
es la que dinamita internamente
esta red, tal y como dice el Acta
de la Asamblea, que la tengo aquí,
literal. Don Manuel Campa,
presidente de la Red de Ciudades
de la España Verde manifiesta que
a fecha de la reunión hay dos
bajas en la asociación. La baja de
San Sebastián, del 6 de abril de
2016, que se adjunta y el

correo electrónico en xaneiro de
2016, tres meses antes da citada
Comisión
e
sen
acreditar
documentalmente con acordo
Plenario, Xunta de Goberno do
Concello, pese ao requirimento
insistente da Xunta Directiva, a
data da presente. É dicir, o
concelleiro actuou ás costas deste
Pleno, porque na Comisión que
aborda estes asuntos instóuselle a
que se traballase a análise das
potencialidades desta rede. Ante,
supostamente, a perda da maioría
na Comisión, decidiu retirar o
asunto, pero xa comunicara
previamente sen a autorización
deste Pleno, nin tampouco da
Xunta de Goberno, a baixa da
cidade da Coruña e non só non
rectificou, senón que agora vén
aquí, xustificando o que naquel
momento nós transmitímoslle, que
era unha oportunidade para
explorar. A nós este actuar non
nos parece ben. Agora, xa é algo
que está de facto feito, porque A
Coruña é a que dinamita
internamente esta rede, tal e como
di a Acta da Asemblea, que a teño
aquí, literal. Don Manuel Campa,
presidente da Rede de Cidades da
España Verde manifesta que a
data da reunión hai dúas baixas
na asociación. A baixa de San
Sebastián, do 6 de abril de 2016,
que se adxunta e o comunicado de
baixa da Coruña, expresado
mediante correo electrónico de
xaneiro de 2016. Nesta reunión
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comunicado de baja de La
Coruña,
expresado
mediante
correo electrónico de enero de
2016. En esta reunión estaba el
concejal
de
Turismo
del
Ayuntamiento de Gijón, el
concejal
de
Promoción
Económica del Ayuntamiento de
Avilés y la alcaldesa de Santander
y el gerente de la Entidad de
Turismo de Gijón, que era el
secretario de Cool City. A
nosotros nos parece bien que el
gobierno decida las estrategias, a
través de las cuales la ciudad
puede potenciar una red de
ciudades vinculadas a ideología
propia del ámbito de Podemos. No
nos oponemos a que ustedes creen
estas redes de ciudades que tienen
una vinculación ideológica con
ustedes, pero no nos parece bien
que no se respete los preceptos
que en las Comisiones propias del
asunto, sin traer este Pleno, se
haga lo que este Acta dice, que es
comunicar una baja, sin el
preceptivo visto bueno de la
Comisión de Empleo y, por
supuesto, sin pasar por el Pleno.
En cualquier caso, a la vista de lo
que ha sucedido y siguiendo la
recomendación del secretario,
nosotros vamos a votar a favor de
la misma. Muchas gracias.

estaba o concelleiro de Turismo
do Concello de Xixón, o
concelleiro
de
Promoción
Económica do Concello de Avilés
e a alcaldesa de Santander e o
xerente da Entidade de Turismo
de Xixón, que era o secretario de
Cool City. A nós parécenos ben
que o goberno decida as
estratexias, a través das cales a
cidade pode potenciar unha rede
de cidades vinculadas a ideoloxía
propia do ámbito de Podemos.
Non nos opoñemos a que vostedes
cren estas redes de cidades que
teñen unha vinculación ideolóxica
con vostedes, pero non nos parece
ben que non se respecte os
preceptos que nas Comisións
propias do asunto, sen traer este
Pleno, se faga o que esta Acta di,
que é comunicar unha baixa, sen
o preceptivo visto e prace da
Comisión de Emprego e, por
suposto, sen pasar polo Pleno. En
calquera caso, á vista do que
sucedeu
e
seguindo
a
recomendación do secretario, nós
imos votar a favor da mesma.
Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García. Polo
Grupo Popular, señora Cid.

Moitas grazas, señor García.
Polo Grupo Popular, señora Cid.
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Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

Gracias, señor alcalde y buenas
tardes, tanto a las personas
presentes, como a aquellos que
nos siguen a través de Internet.

Grazas, señor alcalde e boas
tardes, tanto ás persoas presentes,
como a aqueles que nos seguen a
través de Internet.

Efectivamente, al Grupo Popular
le pasa una cosa similar. Tenemos
que votar a favor de esta baja,
porque no hay más remedio. Es
que ya no hay marcha atrás en
este sainete, que parcialmente
acaba de relatar el señor García y
que,
efectivamente,
empieza
cuando, después de un informe
técnico, porque aquí hay una
cuestión que es una cuestión
técnica, que es, que si la red
efectivamente está funcionando o
no está funcionando, hay un
correo electrónico en enero de
2016, sin encomendarse ni a Dios
ni al diablo, donde se le manda un
correo electrónico a la Red de
Ciudades Verdes, diciendo “La
Coruña se da de baja”, sin haberlo
consultado, ni con el Consorcio de
Turismo, sin haberlo consultado
con la Comisión de Empleo, sin
haber pasado por este Pleno. Se le
comunica la baja. Efectivamente,
tres meses más tarde se va a la
Comisión, como acaba de relatar
el señor García. Es que existe,
además,
un
acuerdo
por
unanimidad. El propio señor
Lema manifiesta y está recogido
en el Acta, que es interesante, que

Efectivamente, ao Grupo Popular
pásalle unha cousa similar.
Temos que votar a favor desta
baixa, porque non hai máis
remedio. É que xa non hai
marcha atrás neste sainete, que
parcialmente acaba de relatar o
señor
García
e
que,
efectivamente, empeza cando,
despois dun informe técnico,
porque aquí hai unha cuestión
que é unha cuestión técnica, que
é, que se a rede efectivamente está
a funcionar ou non está a
funcionar,
hai
un
correo
electrónico en xaneiro de 2016,
sen encomendarse nin a Deus nin
ao diaño, onde se lle manda un
correo electrónico á Rede de
Cidades Verdes, dicindo “A
Coruña dáse de baixa”, sen
consultalo, nin co Consorcio de
Turismo, sen consultalo coa
Comisión de Emprego, sen pasar
por este Pleno. Comunícaselle a
baixa. Efectivamente, tres meses
máis tarde vaise á Comisión,
como acaba de relatar o señor
García. É que existe, ademais, un
acordo por unanimidade. O
propio señor Lema manifesta e
está recollido na Acta, que é
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es una buena idea. Es más, habla
de proponer acciones con Francia,
el propio señor Lema. Por
supuesto, todos los demás
concejales del resto de los Grupos
insisten en que hay que hacer un
esfuerzo constructivo y ver, si
efectivamente a esta buena idea se
le da una última oportunidad,
plantear acciones, y se le hace una
encomienda al concejal, como
concejal de Turismo y como
presidente del Consorcio. Una
encomienda por unanimidad, para
que intercambie información con
las ciudades de la Red, para que
convoque una reunión de las
mismas, para dar una oportunidad
a la asociación y un nuevo
enfoque. Y nos preguntaremos ¿Y
qué pasó desde marzo de 2016
hasta la actualidad? Y también
está recogido: nada. En la
documentación que manda la Red
Cool Cities, la Red de las
Ciudades Verdes, se nos dice que,
pese a reiterados requerimientos
de
información
y
de
comunicación,
no
tuvieron
absolutamente jamás, ninguna
respuesta. Nada, pero es que es
más; en un informe del gerente de
Turismo, Lanzada Calatayud, de
abril de 2017, nos dice
literalmente,
“segundo
son
informada, dende esa data, enero
de 2016, non se asiste a ningunha
xuntanza, nin se fai ningún tipo de
acción nesa Rede” Una acción
absolutamente
consciente
o

interesante, que é unha boa idea.
É máis, fala de propoñer accións
con Francia, o propio señor
Lema. Por suposto, todos os
demais concelleiros do resto dos
Grupos insisten en que hai que
facer un esforzo construtivo e ver,
se efectivamente a esta boa idea
se
lle
dá
unha
última
oportunidade, expor accións, e
fáiselle unha encomenda ao
concelleiro, como concelleiro de
Turismo e como presidente do
Consorcio. Unha encomenda por
unanimidade,
para
que
intercambie información coas
cidades da Rede, para que
convoque unha reunión das
mesmas,
para
dar
unha
oportunidade á asociación e un
novo
enfoque.
E
preguntarémonos. E que pasou
desde marzo de 2016 ata a
actualidade? E tamén está
recollido:
nada.
Na
documentación que manda a Rede
Cool Cities, a Rede das Cidades
Verdes, dicir que, a pesar de
reiterados
requirimentos
de
información e de comunicación,
non
tiveron
absolutamente
xamais, ningunha resposta. Nada,
pero é que é máis; nun informe do
xerente de Turismo, Lanzada
Calatayud, de abril de 2017,
dinos literalmente, “segundo son
informada, dende esa data,
xaneiro de 2016, non se asiste a
ningunha xuntanza, nin se fai
ningún tipo de acción nesa Rede”
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inconsciente, me refiero, por las
consecuencias,
del
señor
presidente del Consorcio de
Turismo, concejal, señor Lema,
que desoyendo las instrucciones
expresas, unánimes y con su
propia anuencia, de la Comisión
de Empleo, abandona por
completo, algo en lo que se había
acordado precisamente construir.
¿Qué pasa? Pues, que se da de
baja la Red y se da de baja la Red
por la baja de San Sebastián y la
baja de La Coruña, sin haber
pasado por el Pleno, en contra de
las instrucciones de la Comisión y
ahora, ya no hay marcha atrás. No
sabemos si aquí, existía o no
existía una oportunidad. Nadie se
la dio y existe un responsable.
¿Verdad que sí, señor Lema?
Gracias, señor alcalde.

Unha
acción
absolutamente
consciente
ou
inconsciente,
refírome, polas consecuencias, do
señor presidente do Consorcio de
Turismo, concelleiro, señor Lema,
que desatendendo as instrucións
expresas, unánimes e coa súa
propia anuencia, da Comisión de
Emprego,
abandona
por
completo, algo no que se acordou
precisamente construír. Que
pasa? Pois, que se dá de baixa a
Rede e dáse de baixa a Rede pola
baixa de San Sebastián e a baixa
da Coruña, sen pasar polo Pleno,
en contra das instrucións da
Comisión e agora, xa non hai
marcha atrás. Non sabemos se
aquí, existía ou non existía unha
oportunidade. Ninguén lla deu e
existe un responsable. Verdade
que si, señor Lema? Grazas,
señor alcalde.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas a vostede, señora
Cid. Señor Lema.

Moitas grazas a vostede, señora
Cid. Señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

En primer lugar, agradecer tanto
ao señor García como á señora
Cid os tremendos poderes que me
atribúen, porque eu só son capaz
de destruír e disolver, nada
menos, que unha Asemblea dunha
asociación formada por cinco
cidades.
Moitas
grazas.
Francamente, eu creo que

En primer lugar, agradecer tanto
ao señor García como á señora
Cid os tremendos poderes que me
atribúen, porque eu só son capaz
de destruír e disolver, nada
menos, que unha Asemblea dunha
asociación formada por cinco
cidades.
Moitas
grazas.
Francamente, eu creo que
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Maquiavelo non o faría mellor ca
min. Eu, o que vexo aquí, é unha
terquedade ante os feitos, os feitos
obstinados
que
din
que
efectivamente esta Rede non ten
actividade e que, polo tanto, nós,
cun informe técnico do ano 2015,
aconsellamos desistir, seguir
participando
nela
e,
a
continuación sucede que a propia
Rede decide disolverse, porque
falta,
efectivamente,
esa
actividade. Hai que dicir, que
unha
comunicación
de
intencionalidade de darse de
baixa, non é o mesmo que
comunicar a baixa, porque para
iso fai falta levar a Pleno esa
baixa. Por certo, señora Cid, o
Concello da Coruña e, por tanto,
tamén o Cosorcio de Turismo, non
forma parte dunha Rede Europea,
European Cities Marketing desde
a súa presidencia, sen que iso fóra
levado a Pleno, en ningún
momento, nin sen que conste, que
haxa constancia documental de
como se fixo esa baixa.

Maquiavelo non o faría mellor ca
min. Eu, o que vexo aquí, é unha
terquedade ante os feitos, os feitos
obstinados
que
din
que
efectivamente esta Rede non ten
actividade e que, polo tanto, nós,
cun informe técnico do ano 2015,
aconsellamos desistir, seguir
participando
nela
e,
a
continuación sucede que a propia
Rede decide disolverse, porque
falta,
efectivamente,
esa
actividade. Hai que dicir, que
unha
comunicación
de
intencionalidade de darse de
baixa, non é o mesmo que
comunicar a baixa, porque para
iso fai falta levar a Pleno esa
baixa. Por certo, señora Cid, o
Concello da Coruña e, por tanto,
tamén o Cosorcio de Turismo,
non forma parte dunha Rede
Europea,
European
Cities
Marketing
desde
a
súa
presidencia, sen que iso fóra
levado a Pleno, en ningún
momento, nin sen que conste, que
haxa constancia documental de
como se fixo esa baixa.

A las dieciocho horas y
diecisiete minutos sale del Salón
de Sesiones el señor Fernández
Prado.

Ás dezaoito horas e dezasete
minutos sae do Salón de Sesións
o señor Fernández Prado.

En todo caso, temos que dicir, que
este Concello pagou a cota que lle
correspondía do ano 2015, pagou
tamén, a cota que correspondía no
ano 2016 e agora, trae a Pleno,

En todo caso, temos que dicir, que
este Concello pagou a cota que lle
correspondía do ano 2015, pagou
tamén, a cota que correspondía
no ano 2016 e agora, trae a
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efectivamente, a súa vontade de
darse de baixa. Esta cidade e o
Consorcio de Turismo seguen
formando parte de Redes, que non
son sospeitosas de formar parte ou
afíns a Podemos. Forman parte
das cidades do Eixo Atlántico ou
forman parte tamén da Marca
Saborea España que, por certo, se
deu de baixa, baixo a súa
presidencia, da señora Cid, co cal,
realmente é unha mágoa, por
certo, que o señor García non
puidera defender esas teses no
marco da Comisión Informativa
de Emprego. Pero, insisto, é unha
cuestión xa, de terquedade, a súa,
porque aquí ten vostede uns feitos
completamente evidentes, que
veñen a confirmar o que nós,
digamos, tentabamos introducir,
como argumento no 2015, en
decembro. Que ésta era unha Rede
baleira de contido, que ésta era era
unha Rede que non era operativa,
que ésta era unha Rede na que non
merecía a pena seguir investindo
os diñeiros públicos dos coruñeses
e
coruñesas
e,
vostede,
obstinadamente, creo que é un
vicio político, intocable, ademais,
polo seu perfil, que tanto a señora
Cid como o señor García
comparten, crerse máis listos que
os propios técnicos. Eu son un
pouco máis modesto; entendo que
a
materia
turística
é
o
suficientemente complexa como
para guiarse polos argumentos dos
técnicos, cousa que intentamos

Pleno, efectivamente, a súa
vontade de darse de baixa. Esta
cidade e o Consorcio de Turismo
seguen formando parte de Redes,
que non son sospeitosas de
formar parte ou afíns a Podemos.
Forman parte das cidades do
Eixo Atlántico ou forman parte
tamén da Marca Saborea España
que, por certo, se deu de baixa,
baixo a súa presidencia, da
señora Cid, co cal, realmente é
unha mágoa, por certo, que o
señor García non puidera
defender esas teses no marco da
Comisión
Informativa
de
Emprego. Pero, insisto, é unha
cuestión xa, de terquedade, a súa,
porque aquí ten vostede uns feitos
completamente evidentes, que
veñen a confirmar o que nós,
digamos, tentabamos introducir,
como argumento no 2015, en
decembro. Que ésta era unha
Rede baleira de contido, que ésta
era era unha Rede que non era
operativa, que ésta era unha Rede
na que non merecía a pena seguir
investindo os diñeiros públicos
dos coruñeses e coruñesas e,
vostede, obstinadamente, creo que
é un vicio político, intocable,
ademais, polo seu perfil, que
tanto a señora Cid como o señor
García comparten, crerse máis
listos que os propios técnicos. Eu
son un pouco máis modesto;
entendo que a materia turística é
o suficientemente complexa como
para guiarse polos argumentos
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facer, con mellor ou peor éxito,
pero, efectivamente, aquí temos
uns señores políticos que, baixo o
seu propio criterio, deciden que
una Rede é conveniente seguir
nela, en contra de calquera outro
criterio técnico ou conveniente,
deixalo. Desde logo, nós pagamos
a cota correspondente ao ano
2016; nós, asegúrolle, que lles
agradezo esa tremenda imputación
cara min, de capacidade para a
conspiración. Nós non somos
culpables de que esta Rede se
disolva. É un feito consumado,
efectivamente, é unha sociedade
baleira de contido, non houbo
convocatorias ás que asistir ou
non asistir. A verdade, iso tamén é
outro dos sinais de que esta Rede
estaba baleira e o que si houbo, foi
unha mágoa, é que esta cidade e
este Concello se deu de baixa da
Rede, pero deu Cities Marketing
sen pasar polo Pleno. Sen
embargo, nós aquí traemos a
Pleno esta proposta. Non imos
pola vía dos feitos consumados
de, por exemplo, deixar de facer
efectivo o pagamento das cotas. E,
por certo, eu creo que xa podemos
ir deste dato máis concreto a algo
máis xeral. Acabamos de coñecer
a semana pasada, os resultados
elaborados por Exceltur, a
patronal das grandes hotaleiras
españolas, o Informe Urbantur
que cualifica as 22 primeiras
cidades españolas no ámbito
turístico. A Coruña está no

dos
técnicos,
cousa
que
intentamos facer, con mellor ou
peor éxito, pero, efectivamente,
aquí temos uns señores políticos
que, baixo o seu propio criterio,
deciden que una Rede é
conveniente seguir nela, en contra
de calquera outro criterio técnico
ou conveniente, deixalo. Desde
logo, nós pagamos a cota
correspondente ao ano 2016; nós,
asegúrolle, que lles agradezo esa
tremenda imputación cara min, de
capacidade para a conspiración.
Nós non somos culpables de que
esta Rede se disolva. É un feito
consumado, efectivamente, é unha
sociedade baleira de contido, non
houbo convocatorias ás que
asistir ou non asistir. A verdade,
iso tamén é outro dos sinais de
que esta Rede estaba baleira e o
que si houbo, foi unha mágoa, é
que esta cidade e este Concello se
deu de baixa da Rede, pero deu
Cities Marketing sen pasar polo
Pleno. Sen embargo, nós aquí
traemos a Pleno esta proposta.
Non imos pola vía dos feitos
consumados de, por exemplo,
deixar de facer efectivo o
pagamento das cotas. E, por
certo, eu creo que xa podemos ir
deste dato máis concreto a algo
máis xeral. Acabamos de coñecer
a semana pasada, os resultados
elaborados por Exceltur, a
patronal das grandes hotaleiras
españolas, o Informe Urbantur
que cualifica as 22 primeiras
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número 20 das 22 cidades
reseñadas nun estudo que analiza
o comportamento turístico das
cidades españolas entre o 2012 e o
2015. Ámbitos exactamente que
corresponden
cos
da
súa
competencia, señora Cid e, hai
que dicir que é un descenso desde
a posición 16 ata a posición 20.
Pois
iso,
si
que
atinxe
directamente á súa competencia e
iso si que, desde logo, define
cando alguén é capaz ou non
capaz, de xestionar máis o menos
un destino, para o cal é
imprescindible, por certo, guiarse
minimamente de criterios técnicos
e non pensar que un está dotado
dunha especie de omnipotencia ou
sabiduría extrema en tódolos
ámbitos, cando despois, é unha
mágoa, pero non é exactamente o
que pasa. En todo caso,
entendemos
que
co
Plan
Estratéxico de Turismo que
proximamente queremos presentar
en público, esta cidade terá, por
fin, unha ferramenta que a dote
dunhas liñas estratéxicas para
recuperar, efectivamente, o tempo
perdido, ao longo dos últimos
catro anos. Moitas grazas.

cidades españolas no ámbito
turístico. A Coruña está no
número 20 das 22 cidades
reseñadas nun estudo que analiza
o comportamento turístico das
cidades españolas entre o 2012 e
o 2015. Ámbitos exactamente que
corresponden
cos
da
súa
competencia, señora Cid e, hai
que dicir que é un descenso desde
a posición 16 ata a posición 20.
Pois
iso,
si
que
atinxe
directamente á súa competencia e
iso si que, desde logo, define
cando alguén é capaz ou non
capaz, de xestionar máis o menos
un destino, para o cal é
imprescindible, por certo, guiarse
minimamente de criterios técnicos
e non pensar que un está dotado
dunha especie de omnipotencia ou
sabiduría extrema en tódolos
ámbitos, cando despois, é unha
mágoa, pero non é exactamente o
que pasa. En todo caso,
entendemos
que
co
Plan
Estratéxico de Turismo que
proximamente
queremos
presentar en público, esta cidade
terá, por fin, unha ferramenta que
a dote dunhas liñas estratéxicas
para recuperar, efectivamente, o
tempo perdido, ao longo dos
últimos catro anos. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lema.
Señora Veira. Señor García.

Moitas grazas, señor Lema.
Señora Veira. Señor García.
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Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor alcalde. Mire,
señor Lema. De verdad que yo le
recrimino que usted en la
Comisión en la que relatamos este
asunto, faltara a la verdad, nada
más. O sea, que no nos informara
que ya había enviado un correo
electrónico sin capacidad y
autorización para ello, pidiendo la
baja de la ciudad de La Coruña,
porque en esa reunión, en la que
yo sí estuve presente, usted esto
no lo dijo; nos enteramos por el
Acta que nos dan ahora en el
informe de Cool Cities, y esto que
usted hizo aquí es irregular.
¿Vale? Más allá de eso, me alegro
que pongan en marcha el Plan
Estratégico que metió el Partido
Socialista en los Presupuestos de
2016, cosa que a ustedes se les
había olvidado. Voy a utilizar el
tiempo que me queda, por
alusiones, para responderle al
señor Grandío, ya que se puede
hablar aquí de otras cuestiones en
los turnos de palabra. Mire, señor
Grandío. Usted dijo dos cosas que
me gustaría matizar. Una, que
estamos
condenados
a
entendernos. Mire, el Partido
Socialista se va a entender con
aquella fuerza política que haga
cosas por la ciudad, que nosotros
entendamos que permitan que la
ciudad avance. No es una
condena. Para nosotros es nuestro

Grazas, señor alcalde. Mire,
señor Lema. De verdade que eu
lle recrimino que vostede na
Comisión na que relatamos este
asunto, faltase á verdade, nada
máis. Ou sexa, que non nos
informase que xa enviara un
correo electrónico sen capacidade
e autorización para iso, pedindo a
baixa da cidade da Coruña,
porque nesa reunión, na que eu si
estiven presente, vostede isto non
o dixo; decatámonos pola Acta
que nos dan agora no informe de
Cool Cities, e isto que vostede
fixo aquí é irregular. Vale? Máis
aló diso, alégrome que poñan en
marcha o Plan Estratéxico que
meteu o Partido Socialista nos
Orzamentos de 2016, cousa que a
vostedes esquecéuselles. Vou
utilizar o tempo que me queda,
por alusións, para responderlle
ao señor Grandío, xa que se pode
falar aquí doutras cuestións nas
quendas de palabra. Mire, señor
Grandío. Vostede dixo dúas
cousas que me gustaría matizar.
Unha, que estamos condenados a
entendernos. Mire, o Partido
Socialista vaise entender con
aquela forza política que faga
cousas pola cidade, que nós
entendamos que permitan que a
cidade avance. Non é unha
condena. Para nós é o noso
propósito vital. Estamos en
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propósito vital. Estamos en
política para eso. No lo interprete
usted como una condena, que,
para nosotros no lo es. Y más que
preocuparse usted de la vida
orgánica del Partido Socialista, se
podría preocupar del atascazo que
está creando en el Paseo
Marítimo, por repintar o por hacer
desaparecer un paso de cebra, que
le denunció un periódico aquí
presente y que parece que
funcionan ustedes a golpe de
titular. Tienen allí una máquina
atascada y el atasco va a ser de los
históricos; ese sí que va a hacer
historia en el ámbito de la gestión
de su Concejalía, porque, más allá
de otras cosas, referente a lo que
usted dice del Plan de Movilidad,
estamos esperando a que se ponga
usted en marcha. Gracias.

política para iso. Non o interprete
vostede como unha condena, que,
para nós non o é. E máis que
preocuparse vostede da vida
orgánica do Partido Socialista,
poderíase preocupar do atascazo
que está a crear no Paseo
Marítimo, por repintar ou por
facer desaparecer un paso de
peóns, que lle denunciou un
xornal aquí presente e que parece
que funcionan vostedes a golpe de
titular. Teñen alí unha máquina
atrancada e o atasco vai ser dos
históricos; ese si que vai facer
historia no ámbito da xestión da
súa Concellería, porque, máis aló
doutras cousas, referente ao que
vostede di do Plan de Mobilidade,
estamos a esperar a que se poña
vostede en marcha. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García. En
todo caso, non é unha novidade de
hoxe, falar doutros asuntos nas
quendas de palabra. Eu creo que,
polo menos, desde que eu presido
este Pleno é cuestión habitual, na
que ata agora nunca me metín,
pero se vostedes mo piden, na
próxima Comisión de Voceiros
trataremos este asunto.

Moitas grazas, señor García. En
todo caso, non é unha novidade
de hoxe, falar doutros asuntos nas
quendas de palabra. Eu creo que,
polo menos, desde que eu presido
este Pleno é cuestión habitual, na
que ata agora nunca me metín,
pero se vostedes mo piden, na
próxima Comisión de Voceiros
trataremos este asunto.

Polo Partido Popular, señora Cid.

Polo Partido Popular, señora
Cid.
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Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

Gracias, señor alcalde.
Señor Lema, el señor García le
recrimina faltar a la verdad y es
así. Tiene sus razones para ello,
porque
efectivamente,
usted
mintió otra vez. Yo me sumo y
además, le recrimino incumplir
sus obligaciones, puesto que,
insisto, hubo un mandato en
aquella Comisión y no solamente
hubo un mandato, hubo incluso,
algo que se podría llamar en
Derecho la Doctrina de los Actos
Propios. Usted se comprometió a
ello, porque el acuerdo se adoptó
por unanimidad, a hacer una serie
de acciones, que está corroborado
por dos informes, uno de la Red
Cool Cities y otro de su propia
gerente de Turismo, que no se
hizo nada. Teniendo en cuenta que
en un año y medio, no se hizo
absolutamente
nada,
llama
poderosamente la atención que
usted tenga, de verdad, el, en fín,
no sé, ni cómo calificarlo,… de
venir
aquí
a
hablar
de
obstruccionismo.
Obstruccionismo,
el
suyo,
obstruccionismo, el que hizo usted
durante un año y medio, en el que
se expresó por parte de todos los
grupos una voluntad política, pero
una cosa es la voluntad política y
otra, efectivamente, la parte
técnica. La parte técnica asiste
para llevar adelante la voluntad
política. La voluntad política fue

Grazas, señor alcalde.
Señor Lema, o señor García
recrimínalle faltar á verdade e é
así. Ten as súas razóns para iso,
porque efectivamente, vostede
mentiu outra vez. Eu súmome e
ademais, lle recrimino incumprir
as súas obrigacións, posto que,
insisto, houbo un mandato
naquela Comisión e non soamente
houbo un mandato, houbo
incluso, algo que se podería
chamar en Dereito a Doutrina
dos Actos Propios. Vostede
comprometeuse a iso, porque o
acordo
adoptouse
por
unanimidade, a facer unha serie
de accións, que está corroborado
por dous informes, un da Rede
Cool Cities e outro da súa propia
xerente de Turismo, que non se
fixo nada. Tendo en conta que
nun ano e medio, non se fixo
absolutamente
nada,
chama
poderosamente a atención que
vostede teña, de verdade, o, en
fín,
non
sei,
nin
como
cualificalo,… de vir aquí a falar
de
obstrucionismo.
Obstrucionismo,
o
seu,
obstrucionismo, o que fixo
vostede durante un ano e medio,
no que se expresou por parte de
todos os grupos unha vontade
política, pero unha cousa é a
vontade
política
e
outra,
efectivamente, a parte técnica. A
parte técnica asiste para levar
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expresada por todos, incluyéndole
a usted y fue usted el que, durante
un año y medio, hizo una labor de
obstruccionismo.
Sigue
gestionando tan mal las cosas que,
aún hoy, incluso, tras la
liquidación de la Red de las
Ciudades Verdes, no ha pedido
usted la liquidación económica,
tan preocupado como está de esos
4.000 euros, que tiene razón,
porque son 4.000 euros para estar
perdidos, porque ustedes no se
comunican, no hacen nada, ni
quieren hacer nada, ni se
manifiestan, ni contestan, pues,
efectivamente están tirados, pero,
pregunte, por favor, cómo se ha
liquidado económicamente la Red.
Mire, habla de Exceltur. Exceltur,
cuando estaba el gobierno del
Partido Popular, situaba a La
Coruña en el número 14, no en el
20. Fíjese usted, a ver por qué han
evolucionado las cosas de esta
manera. Ustedes, ya, desde el
momento en el que se presentaron
a las elecciones y su propuesta en
Turismo era liquidar el NH
Atlántico, ya demostraron la
importancia que le dan a este
sector económico de la ciudad. El
11% de la economía, tres años
parado, señor Lema. El primero
que tardaron en contratar un
gerente, que nosotros tardamos
tres meses, un año. Dos años en
contratar un Plan Estratégico que,
por cierto, todavía no conocemos
y tres años en ponerlo en marcha,

adiante a vontade política. A
vontade política foi expresada por
todos, incluíndolle a vostede e foi
vostede o que, durante un ano e
medio, fixo un labor de
obstrucionismo.
Segue
xestionando tan mal as cousas
que, aínda hoxe, mesmo, tras a
liquidación da Rede das Cidades
Verdes, non pediu vostede a
liquidación
económica,
tan
preocupado como está deses
4.000 euros, que ten razón,
porque son 4.000 euros para estar
perdidos, porque vostedes non se
comunican, non fan nada, nin
queren facer nada, nin se
manifestan, nin contestan, pois,
efectivamente están tirados, pero,
pregunte, por favor, como se
liquidou economicamente a Rede.
Mire, fala de Exceltur. Exceltur,
cando estaba o goberno do
Partido Popular, situaba á
Coruña no número 14, non no 20.
Fíxese vostede, a ver por que
evolucionaron as cousas desta
maneira. Vostedes, xa, desde o
momento no que se presentaron
ás eleccións e a súa proposta en
Turismo era liquidar o NH
Atlántico, xa demostraron a
importancia que lle dan a este
sector económico da cidade. O
11% da economía, tres anos
parado, señor Lema. O primeiro
que tardaron en contratar un
xerente, que nós tardamos tres
meses, un ano. Dous anos en
contratar un Plan Estratéxico
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porque
no
tiene
dotación
presupuestaria. El 11% de la
economía paralizado. Tres de,
como mínimo, cuatro años. Claro,
¡así nos va! Acaban de salir, otra
vez, datos de desempleo; esta vez,
esos que dice usted que son los
que usted considera, los únicos
legítimos, del INEM, que nos
vuelven a decir, que seguimos
siendo la ciudad que peor se
comporta de toda Galicia. Así
seguimos, con una falta de
ejecución escandalosa en toda su
área. Fomento del Empleo, sin
ejecutar un 30%, Cursos de
Formación, un 55%, Comercio y
Mercados, un 75%, el Desarrollo
Empresarial, un 60% y el Plan de
Dinamización del Comercio, un
50%, todo sin ejecutar. Así nos
va. Yo, de verdad… Usted hace
una serie de alusiones personales
hacia mí, que yo ni comprendo de
dónde vienen…

que, por certo, aínda non
coñecemos e tres anos en poñelo
en marcha, porque non ten
dotación orzamentaria. O 11% da
economía paralizado. Tres de,
como mínimo, catro anos. Claro,
así nos vai! Acaban de saír, outra
vez, datos de desemprego; esta
vez, eses que di vostede que son
os que vostede considera, os
únicos lexítimos, do INEM, que
nos volven dicir, que seguimos
sendo a cidade que peor se
comporta de toda Galicia. Así
seguimos,
cunha
falta
de
execución escandalosa en toda a
súa área. Fomento do Emprego,
sen executar un 30%, Cursos de
Formación, un 55%, Comercio e
Mercados,
un
75%,
o
Desenvolvemento Empresarial, un
60% e o Plan de Dinamización do
Comercio, un 50%, todo sen
executar. Así nos vai. Eu, de
verdade… Vostede fai unha serie
de alusións persoais cara a min,
que eu nin comprendo de onde
veñen…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Cid, por
favor.

Vaia rematando, señora Cid, por
favor.

Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

…ni de dónde las saca. Yo no le
hago
alusiones
a
usted,
personales. A lo mejor, debería.
¿Quiere que recordemos cuál fue

… nin de onde as saca. Eu non lle
fago alusións a vostede, persoais.
Se cadra, debería. Quere que
lembremos cal foi o seu papel na
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su papel en la Real Academia
Gallega? ¿Quiere que hablemos
de eso? Porque, a algunas
personas de su bancada les gusta
mucho hablar de, según qué cosas.
Vamos a centrarnos en esto. Lo
están haciendo mal; usted no es
consecuente.

Real Academia Galega? Quere
que falemos diso? Porque, a
algunhas persoas da súa bancada
gústalles moito falar de, segundo
que cousas. Imos centrarnos
nisto. Están a facelo mal; vostede
non é consecuente.

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Cid, por favor.

Remate xa, señora Cid, por favor.

Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

Usted no cumple con los acuerdos
que adopta, ni siquiera usted
mismo y la ciudad está pagando
las consecuencias. En vez de
mirar hacia los demás, sea
también un poco crítico consigo
mismo, porque le está yendo al
pan de muchas familias. Gracias,
señor alcalde.

Vostede non cumpre cos acordos
que adopta, nin sequera vostede
mesmo e a cidade está a pagar as
consecuencias. No canto de mirar
cara aos demais, sexa tamén un
pouco crítico consigo mesmo,
porque lle está indo ao pan de
moitas familias. Grazas, señor
alcalde.

Presidencia

Presidencia

Grazas a vostede, señora Cid.
Señor Lema.

Grazas a vostede, señora Cid.
Señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Imos ir por partes, entón. A ver,
eu,
francamente
non
son
responsable da liquidación desta
sociedade,
tampouco
son
responsable da liquidación da
Liga de Sancións nin do
COMECON, se me permite. É
unha mágoa, a sociedade non tiña

Imos ir por partes, entón. A ver,
eu,
francamente
non
son
responsable da liquidación desta
sociedade,
tampouco
son
responsable da liquidación da
Liga de Sancións nin do
COMECON, se me permite. É
unha mágoa, a sociedade non tiña
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actividade; polo tanto, decidiu
disolverse. Vostedes, o seu partido
neste caso e tamén no seu
momento o PSOE, decidiron que
os argumentos técnicos non tiñan
validez. Unha vez máis, temos
aquí o partido político que todo o
sabe e decidiu seguir un ano máis.
Hai un ano en balde, vostede, sen
embargo, deu de baixa a esta
cidade, insisto, da European Cities
Marketing sen levalo a Pleno.
Podía vostede responder, de paso,
á pregunta que lle fixen antes. En
que momento e por que razóns
deu vostede de baixa A Coruña
desa
Rede
europea
Cities
Marketing. Falaba vostede dun
pequeno balance ou estado da
situación da cuestión do Turismo.
Di vostede que tardou tres meses
en contratar unha xerente para o
Consorcio e outros tres para
despedila; aproximadamente, seis
meses canto tardou. Di vostede
que todavía non temos aprobado
un Plan Estratéxico de Turismo.
Pero, señora Cid, vostede en catro
anos non aprobou ningún, nin
mellor, nin peor. Non hai ningún
Plan Estratéxico de Turismo. Di
vostede, por último, finalmente,
antes de entrar xa nun capítulo
persoal, que eu creo que tampouco
procede, que eu baixe ao seu nivel
de debate, ás veces… que o
informe da Rede Urbanturacabamos de coñecer a semana
pasada- fala dun periodo anterior
ao do seu mandato. Pois non,

actividade; polo tanto, decidiu
disolverse. Vostedes, o seu
partido neste caso e tamén no seu
momento o PSOE, decidiron que
os argumentos técnicos non tiñan
validez. Unha vez máis, temos
aquí o partido político que todo o
sabe e decidiu seguir un ano
máis. Hai un ano en balde,
vostede, sen embargo, deu de
baixa a esta cidade, insisto, da
European Cities Marketing sen
levalo a Pleno. Podía vostede
responder, de paso, á pregunta
que lle fixen antes. En que
momento e por que razóns deu
vostede de baixa A Coruña desa
Rede europea Cities Marketing.
Falaba vostede dun pequeno
balance ou estado da situación da
cuestión do Turismo. Di vostede
que tardou tres meses en
contratar unha xerente para o
Consorcio e outros tres para
despedila; aproximadamente, seis
meses canto tardou. Di vostede
que todavía non temos aprobado
un Plan Estratéxico de Turismo.
Pero, señora Cid, vostede en
catro anos non aprobou ningún,
nin mellor, nin peor. Non hai
ningún Plan Estratéxico de
Turismo. Di vostede, por último,
finalmente, antes de entrar xa nun
capítulo persoal, que eu creo que
tampouco procede, que eu baixe
ao seu nivel de debate, ás veces…
que o informe da Rede Urbanturacabamos de coñecer a semana
pasada- fala dun periodo anterior
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señora, recolle exactamente o ano
2012 – 2015, que son os anos que
coinciden exactamente co seu
mandato. Entón, realmente, eu
creo que os feitos son testarudos e
que estamos ante a situación que
acabamos de describir e traendo
hoxe a Pleno cun ano de retraso, o
que debía ter acontecido hai un
ano, se vostedes atenderan a
razóns
técnicas
que,
modestamente, se lles expoñen
desde esta Concellaría. Moitas
grazas.

ao do seu mandato. Pois non,
señora, recolle exactamente o ano
2012 – 2015, que son os anos que
coinciden exactamente co seu
mandato. Entón, realmente, eu
creo que os feitos son testudos e
que estamos ante a situación que
acabamos de describir e traendo
hoxe a Pleno cun ano de retraso,
o que debía ter acontecido hai un
ano, se vostedes atenderan a
razóns
técnicas
que,
modestamente, se lles expoñen
desde esta Concellaría. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lema.

Moitas grazas, señor Lema.

Votación del asunto número
cinco

Votación
cinco

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

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación o asunto
número cinco, referenciado na
Orde do Día, producíndose o
seguinte resultado:

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

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

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (PP) (9
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

do

asunto

número
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Vota a favor el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
voto).

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

Se contabiliza la abstención de
don Martín Fernández Prado (PP),
de acuerdo con el artículo 100.1
del ROF, por ausentarse del Salón
de Sesiones una vez iniciada la
deliberación y no estar presente en
el momento de la votación.

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

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobado tamén,
por unanimidade dos presentes.

Moi ben. Queda aprobado tamén,
por unanimidade dos presentes.

Acuerdo

Acordo

Primera.- Causar baja como socio
fundador de la Asociación “Red
de Ciudades de la España Verde”
y, como consecuencia dejar de
abonar la cuota correspondiente
con efectos de 10 de mayo de
2017, fecha de aprobación de la
disolución de la Red de Ciudades
de la España Verde.

Primeira.- Causar baixa como
socio fundador da Asociación
“Red de Ciudades de la España
Verde” e, como consecuencia
deixar de aboar a cota
correspondente con efectos do 10
de maio de 2017, data de
aprobación da disolución da Red
de Ciudades de la España Verde.

Segunda.Comunicar
al
Ayuntamiento de Gijón, como
responsable de la asesoría técnica
de la Asociación y a las demás
ciudades integrantes de la misma
la baja acordada.

Segunda.Comunicar
ao
Concello
de
Xixón,
como
responsable da asesoría técnica
da Asociación e ás demais
cidades integrantes da mesma a
baixa acordada.
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CULTURA,
DEPORTE
COÑECEMENTO

E

CULTURA,
DEPORTE
COÑECEMENTO

E

IMCE

IMCE

93.- Aprobación inicial del
modificativo del IMCE 2017

93.- Aprobación inicial
modificativo do IMCE 2017

Asunto: Aprobación inicial del
expediente de modificación del
Presupuesto del IMCE de 2017 y
reconocimiento extrajudicial de
créditos

Asunto: Aprobación inicial do
expediente de modificación do
Orzamento do IMCE de 2017 e
recoñecemento extraxudicial de
créditos

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión de Hacienda y
Administración, como dictamen
de la Comisión, en los términos
propuestos por el Servicio, con
el voto a favor del Grupo
Municipal de Marea Atlántica y
las abstenciones de los Grupos
Municipales
del
Partido
Popular, Partido Socialista y
Grupo Mixto (BNG-AA). Se
propone al Pleno Municipal la
adopción de los siguientes
acuerdos.

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

Acuerdo

Acordo

PRIMERO.
Aprobar
inicialmente el expediente de
modificación del Presupuesto del
IMCE de 2017 consistente en la
concesión
de
un
crédito
extraordinario en las aplicaciones
que se relacionan, por importe
total de 90501,89 €, financiada
con Remanente líquido de

PRIMEIRO.
Aprobar
inicialmente o expediente de
modificación do Orzamento do
IMCE de 2017 consistente na
concesión
dun
crédito
extraordinario nas aplicacións
que se relacionan, por importe
total de 90501,89 €, financiada
con Remanente líquido de

do
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tesorería para gastos generales por
el mismo importe (concepto 870
Remanente de Tesorería del
Estado de Ingresos):
334/203.91
AlquileresReconocimiento
de crédito
338/203.91
AlquileresReconocimiento
de crédito
338/226.91
Gastos diversosReconocimiento
de crédito
338/227.91
Trabajos
realizados
por
empresas
y
profesionalesReconocimiento
de crédito
330/221.91
SuministrosReconocimiento
de crédito
334/226.91
Gastos diversosReconocimiento
de crédito

4.658,50

21.126,50

7.378,45

56.148,70

805,69

384,05
90.501,89

El expediente aprobado será
expuesto al público durante el
plazo de quince días, previo
anuncio en el BOP, pudiendo los
interesados
examinarlo
y
presentar
reclamaciones.
Se

tesourería para gastos xerais polo
mesmo importe (concepto 870
Remanente de Tesourería do
Estado de Ingresos):
334/203.91
AlugueresRecoñecemento
de crédito
338/203.91
AlugueresRecoñecemento
de crédito.
338/226.91
Gastos diversosRecoñecemento
de crédito
338/227.91
Traballos
realizados
por
empresas
e
profesionaisRecoñecemento
de crédito
330/221.91
Subministracións
- Recoñecemento
de crédito
334/226.91
Gastos diversosRecoñecemento
de crédito

4.658,50

21.126,50

7.378,45

56.148,70

805,69

384,05
90.501,89

O expediente aprobado será
exposto ao público durante o
prazo de quince días, previo
anuncio no BOP, podendo os
interesados examinalo e presentar
reclamacións.
Entenderase
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entenderá
definitivamente
aprobado el expediente si,
transcurrido el plazo, no se
presentase ninguna reclamación.

definitivamente
aprobado
o
expediente se, transcorrido o
prazo,
non
se
presentase
ningunha reclamación.

SEGUNDO.
Aprobar el
reconocimiento extrajudicial de
créditos por las siguientes
facturas, con cargo a las
aplicaciones que se relacionan,
haciendo constar que la eficacia
de dicho reconocimiento queda
condicionada a la validez y
eficacia de la concesión del
crédito extraordinario antedicho:

SEGUNDO.
Aprobar
o
recoñecemento extraxudicial de
créditos polas seguintes facturas,
con cargo ás aplicacións que se
relacionan, facendo constar que a
eficacia
do
devandito
recoñecemento
queda
condicionada á validez e eficacia
da
concesión
do
crédito
extraordinario antedicho:

1. Rally Rías Altas de Vehículos
Históricos, celebrado los días 7 y
8 de octubre en la Pza. de María
Pita:

1. Rally Rías Altas de Vehículos
Históricos, celebrado os días 7 e
8 de outubro na Pza. de María
Pita:

- Fra. Emit 027 de Grupo Seec Dpto Ambulancias S.L., con NIF
B70373683, por importe de
260,00 €, IVE incluido, por los
servicios de cobertura sanitaria
(aplicación 338/227.91).

- Fra. Emit 027 de Grupo Seec Dpto Ambulancias S.L., con NIF
B70373683, por importe de
260,00 €, IVE incluído, polos
servizos de cobertura sanitaria
(aplicación 338/227.91).

- Fra. AM 35671 de Torneiro
Maquicoruña, S.A., con NIF
A15943863, por importe de
1.088,90 €, IVE incluido, por el
alquiler de vallas (aplicación
338/203.91).

- Fra. AM 35671 de Torneiro
Maquicoruña, S.A., con NIF
A15943863, por importe de
1.088,90 €, IVE incluído, polo
aluguer de valos (aplicación
338/203.91).

2. Fiestas del Rosario, en el mes
de octubre:

2. Festas do Rosario, no mes de
outubro:

- Fra. LE-2016-98 de Logística
del Espectáculo, S.L., con NIF

- Fra. LE-2016-98 de Logística
del Espectáculo, S.L., con NIF
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B15510605, por importe de
732,05 €, IVE incluido, por el
alquiler de un escenario para el
pregón, el día 1 de octubre en la
Pza. de las Bárbaras (aplicación
338/203.91).

B15510605, por importe de
732,05 €, IVE incluído, polo
aluguer dun escenario para o
pregón, o día 1 de outubro na
Pza. das Bárbaras (aplicación
338/203.91).

- Fra. Emit 16 -778 de Cega
Congresos Audiovisuales, S.L.,
con NIF B15843394, por importe
de 471,90 €, IVE incluido, por el
alquiler de equipos de luz y
sonido (aplicación 338/203.91).

- Fra. Emit 16 -778 de Cega
Congresos Audiovisuales, S.L.,
con NIF B15843394, por importe
de 471,90 €, IVE incluído, polo
aluguer de equipos de luz e son
(aplicación 338/203.91).

- Fra. A/10684 de Guillermo
Cedillo Barbeito, con NIF
32766926E, por importe de
689,70 €, IVE incluido, por el
alquiler de hinchables (aplicación
338/203.91).

- Fra. A/10684 de Guillermo
Cedillo Barbeito, con NIF
32766926E, por importe de
689,70 €, IVE incluído, polo
aluguer de inflaveis (aplicación
338/203.91).

- Fra. B 2016-22 de Artestudio
Xestión Cultural, S.L., con NIF
B70206008, por importe de
1.996,50 €, IVE incluido, por la
realización
de
una
sesión
cuentacuentos y un espectáculo de
magia en la Pza. de Azcárraga, el
día 8 (aplicación 338/227.91).

- Fra. B 2016-22 de Artestudio
Xestión Cultural, S.L., con NIF
B70206008, por importe de
1.996,50 €, IVE incluído, pola
realización
dunha
sesión
contacontos e un espectáculo de
maxia na Pza. de Azcárraga, o
día 8 (aplicación 338/227.91).

- Fra. B-16 136 de Servicios y
Materiales,
S.A,
con
NIF
A28781151, por importe de
713,05 €, IVE incluido, por el
personal
de
servicios
complementarios
(aplicación
338/227.91).

- Fra. B-16 136 de Servicios y
Materiales,
S.A,
con
NIF
A28781151, por importe de
713,05 €, IVE incluído, polo
persoal
de
servizos
complementarios
(aplicación
338/227.91).

- Fra. C 160108 de Iluminación
Naveiro,
S.L.,
con
NIF

- Fra. C 160108 de Iluminación
Naveiro,
S.L.,
con
NIF
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B15551195, por importe de
968,00 €, IVE incluido, por el
servicio de conexiones eléctricas
(aplicación 338/227.91).

B15551195, por importe de
968,00 €, IVE incluído, polo
servizo de conexións eléctricas
(aplicación 338/227.91).

3. Fiestas de Novo Mesoiro (2628/8):

3. Festas de Novo Mesoiro (2628/8):

- Fra. LE-2016-80 de Logística
del Espectáculo, S.L., por importe
de 986,15 €, IVE incluido, por el
alquiler
de
un
escenario
(aplicación 338/203.91).

- Fra. LE-2016-80 de Logística
del Espectáculo, S.L., por importe
de 986,15 €, IVE incluído, polo
aluguer dun escenario (aplicación
338/203.91).

- Fra. Emit 625 de Cega
Congresos Audiovisuales, S.L.,
por importe de 7.042,20 €, IVE
incluido, por el alquiler de
equipos de luz y sonido
(aplicación 338/203.91).

- Fra. Emit 625 de Cega
Congresos Audiovisuales, S.L.,
por importe de 7.042,20 €, IVE
incluído, polo aluguer de equipos
de luz e son (aplicación
338/203.91).

- Fra. 0795700 de Eulen
Seguridad, S.A., por importe de
1.189,45 €, IVE incluido, por los
servicios de vigilancia e seguridad
(aplicación 338/227.91).

- Fra. 0795700 de Eulen
Seguridad, S.A., por importe de
1.189,45 €, IVE incluído, polos
servizos
de
vixilancia
e
seguridade
(aplicación
338/227.91).

- Fra. 0028010124 de la Sociedad
General de Autores y Editores,
con NIF G28029643, por importe
de 809,94 €, IVE incluido, por los
derechos de autor devengados con
motivo del concierto de Burning
en las citadas fiestas (aplicación
338/227.91).

- Fra. 0028010124 da Sociedad
General de Autores y Editores,
con NIF G28029643, por importe
de 809,94 €, IVE incluído, polos
dereitos de autor devengados con
motivo do concerto de Burning
nas citadas festas (aplicación
338/227.91).

4. Fiestas del Castrillón (16-17/8):

4. Festas do Castrillón (16-17/8):

-

-

Fra.

Emit

618

de

Cega

Fra.

Emit

618

de

Cega
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Congresos Audiovisuales, S.L.,
por importe de 2.371,60 €, IVE
incluido, por el alquiler de
equipos de luz y sonido
(aplicación 338/203.91).
5. Fiestas Mª Pita 2016:

Congresos Audiovisuales, S.L.,
por importe de 2.371,60 €, IVE
incluído, polo aluguer de equipos
de luz e son (aplicación
338/203.91).
5. Festas Mª Pita 2016:

- Fra. Emit 68 de Equipment and
Hands for the Show, S.L.U., con
NIF B70277223, por importe de
6.836,50 €, IVE incluido, por el
alquiler de equipos (aplicación
338/203.91)

- Fra. Emit 68 de Equipment and
Hands for the Show, S.L.U., con
NIF B70277223, por importe de
6.836,50 €, IVE incluído, polo
aluguer de equipos (aplicación
338/203.91)

- Fra. B16-2956 de Talleres
Arteixo,
S.L.,
con
NIF
B15031560, por importe de
907,50 €, IVE incluido, por el
alquiler
de
módulos
para
camerinos para la Romería de
Santa
Margarita
(aplicación
338/203.91).

- Fra. B16-2956 de Talleres
Arteixo,
S.L.,
con
NIF
B15031560, por importe de
907,50 €, IVE incluído, polo
aluguer
de
módulos
para
camerinos para a Romaría de
Santa Margarita (aplicación
338/203.91).

- Fra. A079-16 de Montserrat
Rivera
Crespo,
con
NIF
33279482T, por importe de
2.238,50 €, IVE incluido, por la
organización y celebración del
concierto de Pesdelán, el 27 de
agosto en la Romería de Santa
Margarita
(aplicación
338/227.91).

- Fra. A079-16 de Montserrat
Rivera
Crespo,
con
NIF
33279482T, por importe de
2.238,50 €, IVE incluído, pola
organización e celebración do
concerto de Pesdelán, o 27 de
agosto na Romaría de Santa
Margarita
(aplicación
338/227.91).

- Fras. 0028010126, 0028013224,
0028010131,
0028010132
y
0028010770 de la Sociedad
General de Autores y Editores,
por importes de 1.827,23 €,
2.314,13 €, 7.906,59 €, 17.944,23
€ y 7.559,48 €, respectivamente,

- Fras. 0028010126, 0028013224,
0028010131,
0028010132
e
0028010770 da Sociedad General
de Autores y Editores, por
importes de 1.827,23 €, 2.314,13
€, 7.906,59 €, 17.944,23 € e
7.559,48 €, respectivamente,
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por los derechos de autor
devengados con motivo de la
celebración de conciertos y
actividades
de
las
Fiestas
(aplicación 338/227.91).
6. Concierto “El gusto es
nuestro”, no Coliseum o 29/7:

polos
dereitos
de
autor
devengados con motivo da
celebración de concertos e
actividades
das
Festas
(aplicación 338/227.91).
6. Concerto “El gusto es
nuestro”, no Coliseum o 29/7:

- Fra. Emit 67 de Equipment and
Hands for the Show, S.L.U., por
importe de 4.658,50 €, IVE
incluido, por el alquiler de
equipos (aplicación 338/203.91).

- Fra. Emit 67 de Equipment and
Hands for the Show, S.L.U., por
importe de 4.658,50 €, IVE
incluído, polo aluguer de equipos
(aplicación 338/203.91).

7. Fiestas San Xoan 2016

7. Festas San Xoan 2016

- Fra. 01 01735 de Radio Coruña,
S.L., con NIF B15011950, por
importe de 2.904,00 €, IVE
incluido, por la realización de un
programa especial de radio
(aplicación 338/226.91).

- Fra. 01 01735 de Radio Coruña,
S.L., con NIF B15011950, por
importe de 2.904,00 €, IVE
incluído, pola realización dun
programa especial de radio
(aplicación 338/226.91).

- Fra. O 162649 de Gráficas Mera,
S.L., con NIF B15237308, por
importe de 2.474,45 €, IVE
incluido, por la impresión de
cuadrípticos
y
carteles
publicitarios
(aplicación
338/226.91).

- Fra. O 162649 de Gráficas
Mera, S.L., con NIF B15237308,
por importe de 2.474,45 €, IVE
incluído, pola impresión de
cuadrípticos
e
carteis
publicitarios
(aplicación
338/226.91).

- Fra. Rect 16-Elect16-8 de
Pirotecnia Rocha Áreas, S.L., con
NIF B70101530, por importe de
7.700,00 €, IVE incluido, por la
realización de un espectáculo
pirotécnico
(aplicación
338/227.91).

- Fra. Rect 16-Elect16-8 de
Pirotecnia Rocha Áreas, S.L., con
NIF B70101530, por importe de
7.700,00 €, IVE incluído, pola
realización
dun
espectáculo
pirotécnico
(aplicación
338/227.91).

- Fra. 0027899225 da Sociedad

- Fra. 0027899225 dá Sociedad
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General de Autores y Editores,
por importe de 2.721,60 €, IVE
incluido, por los derechos de autor
devengados con motivo de los
conciertos
y
actividades
(aplicación 338/227.91).

General de Autores y Editores,
por importe de 2.721,60 €, IVE
incluído, polos dereitos de autor
devengados con motivo dos
concertos
e
actividades
(aplicación 338/227.91).

8. Nadal 2016

8. Nadal 2016

- Fra. 05/16 de Marta Álvarez
Miguéns, con NIF 35466964K,
por importe de 2.000,00 €, IVE
exento, por la ilustración del cartel
de Nadal 2016 (aplicación
338/226.91).

- Fra. 05/16 de Marta Álvarez
Miguéns, con NIF 35466964K,
por importe de 2.000,00 €, IVE
exento, pola ilustración do cartel
de Nadal 2016 (aplicación
338/226.91).

9. Otros

9. Outros

Factura
1150700107
de
Kilovatio Galicia, S.A.U., con
NIF A15051089, por importe de
846,84 €, IVE incluido, por el
suministro de materiales eléctricos
y de iluminación y otros
materiales para las instalaciones
de los edificios del IMCE,
realizadas en el año 2015
(aplicación 330/221.91; IVA
soportado deducible 41,15 €)

- Factura 1150700107 de
Kilovatio Galicia, S.A.U., con
NIF A15051089, por importe de
846,84 €, IVE incluído, pola
subministración de materiais
eléctricos e de iluminación e
outros
materiais
para
as
instalacións dos edificios do
IMCE, realizadas no ano 2015
(aplicación 330/221.91; IVE
soportado deducible 41,15 €)

- Factura FA 028335 de Mariño
Ropas de Trabajo, S.L., con NIF
B15736937, por importe de
384,05 €, IVE incluido, por el
suministro, en el año 2015, de
toallas de ducha y lavabo para los
camerinos
del
Coliseum
(aplicación 334/226.91).

- Factura FA 028335 de Mariño
Roupas de Trabajo, S.L., con NIF
B15736937, por importe de
384,05 €, IVE incluído, pola
subministración, no ano 2015, de
toallas de ducha e lavabo para os
camerinos
do
Coliseum
(aplicación 334/226.91).

En

En tanto que a modificación de

tanto

en

cuanto

la
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modificación de crédito no sea
eficaz no se podrá proceder a la
imputación presupuestaria de los
gastos y a su pago.

crédito non sexa eficaz non se
poderá proceder á imputación
orzamentaria dos gastos e ao seu
pago.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Ten a palabra a concelleiro de
Cultura, o señor Sande.

Ten a palabra a concelleiro de
Cultura, o señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Grazas. Moi boa tarde a todas e
todos. Logo de acordarse no
Consello Reitor do IMCE, en
Xunta de Goberno Local, a
aprobación inicial do expediente
de modificación do Orzamento
para IMCE en 2017, cun crédito
extraordinario, financiado con
remanente líquido, que este ano
foi preto dos 400.000 euros, de
Tesourería do mesmo IMCE,
como resultado da Conta da
liquidación do Orzamento de
2016, aprobouse por Decreto da
Alcaldía e aplicaba a gastos xerais
un valor total de 90.501,89 euros,
uns 14.000 euros menos que o ano
pasado.
Este
recoñecemento
extraxudicial que propoñemos ao
Pleno da Corporación, polo
importe citado, un crédito, tal e
como
relatamos
aos
representantes de todos os grupos
políticos municipais na Comisión
de Facenda a pasada semana, vai
con cargo, fundamentalmente, da

Grazas. Moi boa tarde a todas e
todos. Logo de acordarse no
Consello Reitor do IMCE, en
Xunta de Goberno Local, a
aprobación inicial do expediente
de modificación do Orzamento
para IMCE en 2017, cun crédito
extraordinario, financiado con
remanente líquido, que este ano
foi preto dos 400.000 euros, de
Tesourería do mesmo IMCE,
como resultado da Conta da
liquidación do Orzamento de
2016, aprobouse por Decreto da
Alcaldía e aplicaba a gastos
xerais un valor total de 90.501,89
euros, uns 14.000 euros menos
que o ano pasado. Este
recoñecemento extraxudicial que
propoñemos
ao
Pleno
da
Corporación, polo importe citado,
un crédito, tal e como relatamos
aos representantes de todos os
grupos políticos municipais na
Comisión de Facenda a pasada
semana,
vai
con
cargo,
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partida principal a aboar dereitos
de autor, a esa determinación de
prazos que xa comentamos outras
veces, á facturación tardía
executada anualmente por SGAE
e tamén correspondente á
actividade escénica e festiva nos
diversos recintos adscritos á
IMCE e á propia actividade
cultural na rúa, así como saben, a
algunhas facturas vinculadas a
festas da segunda metade de 2016.
Ten toda a necesidade de asumir
servizos completos e a lóxica
obriga legal de proceder ao seu
pago e cumprir cos provedores.
Deixo unha reflexión, para
rematar. Se en 2015 tardou, nada
menos que 47 días en constituirse
o Consello Reitor, en 2016 IMCE
tivo o orzamento máis baixo da
súa historia, en absoluto razoable,
para pór a un lado ese ritmo de
traballo trepidante, motivado
polas demandas existentes, coa
conseguinte creación de emprego
que xera este sector. Grazas.

fundamentalmente, da partida
principal a aboar dereitos de
autor, a esa determinación de
prazos que xa comentamos outras
veces, á facturación tardía
executada anualmente por SGAE
e tamén correspondente á
actividade escénica e festiva nos
diversos recintos adscritos á
IMCE e á propia actividade
cultural na rúa, así como saben, a
algunhas facturas vinculadas a
festas da segunda metade de
2016. Ten toda a necesidade de
asumir servizos completos e a
lóxica obriga legal de proceder
ao seu pago e cumprir cos
provedores. Deixo unha reflexión,
para rematar. Se en 2015 tardou,
nada menos que 47 días en
constituirse o Consello Reitor, en
2016 IMCE tivo o orzamento máis
baixo da súa historia, en absoluto
razoable, para pór a un lado ese
ritmo de traballo trepidante,
motivado
polas
demandas
existentes,
coa
conseguinte
creación de emprego que xera
este sector. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señora Veira.

señor

Sande.

Moitas grazas,
Señora Veira.

señor

Sande.

Señora Veira González

Señora Veira González

Grazas, señor alcalde. Desde o
BNG
manifestamos
que
obviamente, estamos de acordo

Grazas, señor alcalde. Desde o
BNG
manifestamos
que
obviamente, estamos de acordo
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con facer estes pagamentos.
Faltaría, non?. Sobre todo, tendo
en conta que non se retraen cartos
de
partidas
do
presente
orzamento, senón que este
recoñecemento extraxudicial de
créditos se financia con remanente
líquido de Tesouraría. Mais,
independentemente
de
que
entendamos a obriga de pagar por
uns servizos que foron prestados
ao Concello, o certo é, que non
queremos que se interprete o noso
aval á xestión que se está facendo
no IMCE, coa que non
concordamos e da que falarei máis
adiante no Pleno e na que me
extenderei un chisco máis. Tal e
como di o propio interventor no
informe que se trae adxunto a este
expediente, as obrigas, as das
SGAE que se derivan para IMCE
como consecuencia do expediente
ao que se fai referencia, proceden
de
gastos
executados
sen
autorización previa, sen crédito
orzamentario axeitado e suficiente
para a súa realización e a súa
maior parte de servizos ou
subministracións
de
tracto
sucesivo
non
contratados
legalmente. É dicir, de prestacións
necesarias
de
carácter
permantente, continuadas ou non,
no tempo, pero estruturais na
programación
de
festas
e
actuacións.
Representacións
teatrais,
proxeccións
cinematográficas e outros eventos
organizados polo IMCE, o que

con facer estes pagamentos.
Faltaría, non?. Sobre todo, tendo
en conta que non se retraen
cartos de partidas do presente
orzamento, senón que este
recoñecemento extraxudicial de
créditos
se
financia
con
remanente líquido de Tesouraría.
Mais, independentemente de que
entendamos a obriga de pagar
por uns servizos que foron
prestados ao Concello, o certo é,
que non queremos que se
interprete o noso aval á xestión
que se está facendo no IMCE, coa
que non concordamos e da que
falarei máis adiante no Pleno e na
que me extenderei un chisco máis.
Tal e como di o propio interventor
no informe que se trae adxunto a
este expediente, as obrigas, as das
SGAE que se derivan para IMCE
como consecuencia do expediente
ao que se fai referencia, proceden
de
gastos
executados
sen
autorización previa, sen crédito
orzamentario
axeitado
e
suficiente para a súa realización e
a súa maior parte de servizos ou
subministracións
de
tracto
sucesivo
non
contratados
legalmente.
É
dicir,
de
prestacións
necesarias
de
carácter
permantente,
continuadas ou non, no tempo,
pero estruturais na programación
de
festas
e
actuacións.
Representacións
teatrais,
proxeccións cinematográficas e
outros eventos organizados polo
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esixiría a formalización dos
correspondentes
contratos
conforme
aos
requisitos,
procedementos e formas de
adxudicación
da
Lei
de
contratación do sector público e
que xa se teñen advertido, en
numerosas ocasións, por parte da
Intervención. En concreto, en
numerosas facturas das que, como
digo, falarei máis adiante no
Pleno. Unha xestión, coa que nós
non estamos de acordo. Cremos
que estas cuestións se teñen que ir
corrixindo co tempo e que co
tempo, ten que ir habendo eses
contratos dos que fala o propio
interventor, que sexan contratos
máis estábeis e que atendan,
efectivamente
ao
carácter
permanente e continuado de
determinados servizos que precisa
o propio IMCE, polo ben dunha
xestión máis transparente de aquí
ao futuro. Nada máis. Estes son os
motivos obviamente polos que nos
imos abster neste punto da orde do
día. Nada máis.

IMCE, o que esixiría a
formalización
dos
correspondentes
contratos
conforme
aos
requisitos,
procedementos e formas de
adxudicación
da
Lei
de
contratación do sector público e
que xa se teñen advertido, en
numerosas ocasións, por parte da
Intervención. En concreto, en
numerosas facturas das que,
como digo, falarei máis adiante
no Pleno. Unha xestión, coa que
nós non estamos de acordo.
Cremos que estas cuestións se
teñen que ir corrixindo co tempo e
que co tempo, ten que ir habendo
eses contratos dos que fala o
propio interventor, que sexan
contratos máis estábeis e que
atendan,
efectivamente
ao
carácter permanente e continuado
de determinados servizos que
precisa o propio IMCE, polo ben
dunha xestión máis transparente
de aquí ao futuro. Nada máis.
Estes son os motivos obviamente
polos que nos imos abster neste
punto da orde do día. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira. Polo
Grupo Socialista, señor García.

Moitas grazas, señora Veira. Polo
Grupo Socialista, señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor alcalde. El Grupo
Socialista va a votar a favor de
este reconocimiento de crédito de

Grazas, señor alcalde. O Grupo
Socialista vai votar a favor deste
recoñecemento de crédito da
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la aprobación del Presupuesto del
IMCE, como no podía ser de otra
manera, toda vez que hay unas
responsabilidades contraídas por
el Ayuntamiento, pero vamos a
hacer lectura, porque es de tal
importancia para nosotros lo que
dice el interventor sobre la gestión
del IMCE que, además no se
corresponde con el alegato que
hizo el concejal; que vamos a
repetir en parte, lo que leyó la
concejala del Bloque Nacionalista
Galego, que viene a decir en su
primer punto, el interventor, que
las obligaciones económicas que
se derivan para el IMCE, como
consecuencia
del
expediente
refinanciado, proceden de gastos
ejecutados sin autorización previa,
sin
crédito
presupuestario
adecuado y suficiente para su
realización y, en su mayor parte,
de prestación de servicios o
suministros de tracto sucesivo no
contratados legalmente. Ni más ni
menos, viene a decir esto el
interventor y concluye diciendo
que, si se aprueba, sin perjuicio de
las
responsabilidades
que
procedan y, de que se adopten por
parte de los órganos competentes,
las medidas oportunas para evitar
en adelante la asunción de
obligaciones económicas sin
crédito adecuado y suficiente y/o
prescindiendo del procedimiento
legalmente establecido. Vendría
esto a decir, que esperemos que
desde el IMCE se tomen medidas

aprobación do Orzamento do
IMCE, como non podía ser doutra
maneira, tendo en conta que hai
unhas
responsabilidades
contraídas polo Concello, pero
imos facer lectura, porque é de tal
importancia para nós o que di o
interventor sobre a xestión do
IMCE que, ademais non se
corresponde co discurso que fixo
o concelleiro; que imos repetir en
parte, o que leu a concelleira do
Bloque Nacionalista Galego, que
vén dicir no seu primeiro punto, o
interventor, que as obrigas
económicas que se derivan para o
IMCE, como consecuencia do
expediente refinanciado, proceden
de
gastos
executados
sen
autorización previa, sen crédito
orzamentario
adecuado
e
suficiente para a súa realización
e, na súa maior parte, de
prestación de servizos ou
subministracións
de
tracto
sucesivo
non
contratados
legalmente. Nin máis nin menos,
vén dicir isto o interventor e
conclúe dicindo que, se se
aproba,
sen
prexuízo
das
responsabilidades que procedan
e, de que se adopten por parte dos
órganos competentes, as medidas
oportunas para evitar en diante a
asunción
de
obrigacións
económicas sen crédito adecuado
e suficiente e/ou prescindindo do
procedemento
legalmente
establecido. Viría isto a dicir, que
esperemos que desde o IMCE se
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sobre la interpretación del
interventor municipal de la
gestión que están haciendo de
estos modificativos especiales que
no se corresponden con lo que
decía el señor Sande, que venía a
decir que hay cuestiones de
derechos de autor que no se
conocen. Efectivamente, puede
haber cuestiones puntuales que no
se conozcan y que no se puedan
presupuestar en su justa medida
pero, yo, leyendo aquí las
facturas, pero sin orden ni
concierto, quiero decir, son
facturas como personal por
servicios complementarios, por el
servicio de conexiones eléctricas,
el alquiler de un escenario, el
alquiler de equipos de luz y
sonido, servicios de vigilancia, la
recepción de un programa especial
de radio, alquiler, más de
equipos… Hay que decir, son
facturas que deben de estar
previstas para los distintos
programas que se realizan desde
el IMCE. Además, un organismo
en el que tienen ustedes mayoría
absoluta, en el que el control de la
oposición no es efectivo, estamos
presentes con voz y voto, pero las
decisiones que ustedes toman las
pueden adoptar con carácter
individual y particular de la
perspectiva de la Marea, de lo que
está haciendo. Y nosotros
pensamos que no se están
haciendo bien las cosas, señor
Sande. Pero vamos, no lo

tomen
medidas
sobre
a
interpretación do interventor
municipal da xestión que están a
facer
destes
modificativos
especiais
que
non
se
corresponden co que dicía o
señor Sande, que viña dicir que
hai cuestións de dereitos de autor
que
non
se
coñecen.
Efectivamente,
pode
haber
cuestións puntuais que non se
coñezan e que non se poidan
orzar na súa xusta medida pero,
eu, lendo aquí as facturas, pero
sen orde nin concerto, quero
dicir, son facturas como persoal
por servizos complementarios,
polo servizo de conexións
eléctricas,
o
aluguer
dun
escenario, o aluguer de equipos
de luz e son, servizos de
vixilancia, a recepción dun
programa especial de radio,
aluguer, máis de equipos… Hai
que dicir, son facturas que deben
de estar previstas para os
distintos programas que se
realizan desde o IMCE. Ademais,
un organismo no que teñen
vostedes maioría absoluta, no que
o control da oposición non é
efectivo, estamos presentes con
voz e voto, pero as decisións que
vostedes toman pódenas adoptar
con
carácter
individual
e
particular da perspectiva da
Marea, do que está a facer. E nós
pensamos que non se están
facendo ben as cousas, señor
Sande. Pero imos, non o
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pensamos nosotros, lo piensa el
interventor municipal. Yo no sé si
usted, en su alegato explicativo
sobre el mismo, va a explicar qué
medidas se van a adoptar, porque
si en el futuro son gastos que
hacen referencia a partidas que
pueden ser no previsibles, como
los derechos de autor, porque no
pueden ser cuantificables, porque
depende de unas magnitudes que
se calculan a posteriori, por
nuestra parte, vale, pero la
realización
de
espectáculos
pirotécnicos, la ilustración de
carteles del Nadal… Por supuesto,
no menciono ni las personas, ni
las empresas, ni los importes, pero
no son importes pequeños, son
todos facturas de este orden y
concierto; básicamente de los
derechos de autor hay un par de
ellas, o sea, que tampoco se puede
usted justificar en esta retaíla de
facturas, en los condicionantes
técnicos de los derechos de autor.
Entonces, nosotros le pedimos,
por favor, que incorpore los
mecanismos de control suficientes
y necesarios para gestionar fondos
públicos, que es lo mínimo que se
le pide a alguien que tiene la
responsabilidad de gobierno.
Cierto que el IMCE es un ente que
tiene una independencia en la
gestión, además, necesaria, por
cierta agilidad pero, ya lo dice el
interventor municipal, es que no
es preceptivo que se hagan estos
gastos, además, con carácter

pensamos
nós,
pénsao
o
interventor municipal. Eu non sei
se vostede, no seu discurso
explicativa sobre o mesmo, vai
explicar que medidas van
adoptar, porque se no futuro son
gastos que fan referencia a
partidas que poden ser non
previsibles, como os dereitos de
autor, porque non poden ser
cuantificables, porque depende
dunhas magnitudes que se
calculan a posteriori, pola nosa
banda, vale, pero a realización de
espectáculos
pirotécnicos,
a
ilustración de carteis do Nadal…
Por suposto, non menciono nin as
persoas, nin as empresas, nin os
importes, pero non son importes
pequenos, son todos facturas
desta
orde
e
concerto;
basicamente dos dereitos de autor
hai un par delas, ou sexa, que
tampouco se pode vostede
xustificar nesta retaíla de
facturas, nos condicionantes
técnicos dos dereitos de autor.
Entón, nós pedímoslle, por favor,
que incorpore os mecanismos de
control suficientes e necesarios
para xestionar fondos públicos,
que é o mínimo que se lle pide a
alguén que ten a responsabilidade
de goberno. Certo que o IMCE é
un
ente
que
ten
unha
independencia
na
xestión,
ademais, necesaria, por certa
axilidade pero, xa o di o
interventor municipal, é que non é
preceptivo que se fagan estes
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“tractor”, es decir, que se vienen
haciendo cada año sin que se tome
ninguna
medida
sobre
el
particular, no haya esa famosa
concurrencia de la que ustedes, a
veces, hacen mención y se decida
todo después, en un Pleno en el
que
tenemos
que
aprobar
modificativos de este orden. Por
nuestra parte, decir que lo vamos
a aprobar, señor Sande, pero le
pedimos que tome medidas para
que en el IMCE esto no se
reproduzca. Muchas gracias.

gastos, ademais, con carácter
“tractor”, é dicir, que veñen
facendo cada ano sen que se tome
ningunha medida sobre o
particular, non haxa esa famosa
concorrencia da que vostedes, ás
veces, fan mención e decídase
todo despois, nun Pleno no que
temos que aprobar modificativos
desta orde. Pola nosa banda,
dicir que o imos a aprobar, señor
Sande, pero pedímoslle que tome
medidas para que no IMCE isto
non se reproduza. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García. Polo
Grupo Popular, señora Canabal.

Moitas grazas, señor García.
Polo Grupo Popular, señora
Canabal.

Señora Canabal Pérez

Señora Canabal Pérez

Muchas gracias, señor alcalde.
Buenas tardes a todos los
compañeros de la Corporación, al
público que nos acompaña, a los
medios de la comunicación y a los
que nos siguen por streaming.

Moitas grazas, señor alcalde.
Boas tardes a todos os
compañeiros da Corporación, ao
público que nos acompaña, aos
medios da comunicación e aos
que nos seguen por streaming.

A las dieciocho horas y treinta y
ocho minutos entra en el Salón
de Sesiones el señor Fernández
Prado.

Ás dezaoito horas e trinta e oito
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Fernández
Prado.

Traen a Pleno la aprobación
inicial de un modificativo del
IMCE para pagar facturas por
importe
de
90.501
euros,
correspondientes a una treintena

Traen a Pleno a aprobación
inicial dun modificativo do IMCE
para pagar facturas por importe
de 90.501 euros, correspondentes
a unha trintena de contratacións
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de contrataciones efectuadas en su
mandato, sin crédito adecuado y
suficiente, correspondientes a las
fiestas, como todos sabemos, de
María Pita, Rosario, San Juan y
otras varias. Estamos hablando de
29 facturas irregulares, tan sólo 29
facturas irregulares de fiestas, por
no tener dinero para pagarlas. Les
recuerdo a todos ustedes que
decían hace dos años, cuando
comenzaron a gobernar en
minoría, que iban a hacer las
cosas con sentidiño. Veo muy
poco sentidiño, el contratar sin
dinero para poder pagar. Tienen
que hacérselo mirar, este tema.
Llevamos tiempo denunciando el
caos que tienen ustedes en la
gestión del IMCE, porque
contratan mucho más de lo que
dicen y mucho más de lo que
presupuestan y ¿qué hacen? Pues,
intentan disimular derivando los
gastos. A mediados del año
pasado,
denunciamos
el
incremento de un millón de euros
en el gasto relacionado con el
IMCE desde junio, a mayores de
los 4,2 millones de euros del
presupuesto aprobado a finales de
mayo para el Instituto Municipal
de Espectáculos. Pues, nos
quedamos cortos. Me explico. En
este momento denunciamos que
había 173.000 euros de gasto de
eventos incluidos en el progama
de fiestas de verano, pagados por
varias concejalías, a mayores de
los gastos del IMCE. Vamos a

efectuadas no seu mandato, sen
crédito adecuado e suficiente,
correspondentes ás festas, como
todos sabemos, de María Pita,
Rosario, San Xoán e outras
varias. Estamos a falar de 29
facturas irregulares, tan só 29
facturas irregulares de festas, por
non ter diñeiro para pagalas.
Lémbrolles a todos vostedes que
dicían hai dous anos, cando
comezaron a gobernar en
minoría, que ían facer as cousas
con sentidiño. Vexo moi pouco
sentidiño, o contratar sen diñeiro
para poder pagar. Teñen que
facerllo
mirar, este tema.
Levamos tempo denunciando o
caos que teñen vostedes na
xestión
do IMCE,
porque
contratan moito máis do que din e
moito máis do que orzan e, que
fan? Pois, tentan disimular
derivando os gastos. A mediados
do ano pasado, denunciamos o
incremento dun millón de euros
no gasto relacionado co IMCE
desde xuño, a maiores dos 4,2
millóns de euros do orzamento
aprobado a finais de maio para o
Instituto
Municipal
de
Espectáculos. Pois, quedamos
curtos.
Explícome.
Neste
momento denunciamos que había
173.000 euros de gasto de eventos
incluídos no progama de festas de
verán,
pagos
por
varias
concellerías, a maiores dos gastos
do IMCE. Imos facer memoria.
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hacer memoria.
La Concejalía de Cultura ha
pagado la Romería de Santa
Margarita, 39.333 euros y el
Festival Familia Rúa, 24.450.

A Concellería de Cultura pagou a
Romaría de Santa Margarita,
39.333 euros e o Festival Familia
Rúa, 24.450.

Y la de Deportes ha pagado las
actuaciones de Ute Lemper,
36.000 euros, de Carlos Baute,
36.000 euros y el Festival de
Manicómicos, 38.345 euros.

E a de Deportes pagou as
actuacións de Ute Lemper, 36.000
euros, de Carlos Baute, 36.000
euros
e
o
Festival
de
Manicómicos, 38.345 euros.

A pesar de que estas actuaciones
estaban en el programa de fiestas
que organiza y gestiona el IMCE
y para lo que tenemos un
expediente
del
Instituto
Municipal.

A pesar de que estas actuacións
estaban no programa de festas
que organiza e xestiona o IMCE e
para o que temos un expediente
do Instituto Municipal.

Añadimos a lo anterior, que el
IMCE recibió transferencias de
otras áreas sin pasar por el Pleno.
Ustedes, el señor Lema decía
antes que ustedes pasaban todo
por el Pleno, por importe de
320.000 euros, con posterioridad a
la aprobación de su presupuesto y
a mayores de las facturas de
fiestas
pagadas
por
otras
concejalías. A esta cantidad hay
que sumar los 580.000 euros de
remanente incorporados durante el
año pasado. En total, entre
transferencias y remanentes el
Presupuesto del IMCE se había
incrementado en octubre de 2016
en 900.000 euros más las facturas
pagadas por otras concejalías.
Pues, nos quedamos cortos, ya

Engadimos ao anterior, que o
IMCE recibiu transferencias
doutras áreas sen pasar polo
Pleno. Vostedes, o señor Lema
dicía antes que vostedes pasaban
todo polo Pleno, por importe de
320.000 euros, con posterioridade
á aprobación do seu orzamento e
a maiores das facturas de festas
pagas por outras concellerías. A
esta cantidade hai que sumar os
580.000 euros de remanente
incorporados durante o ano
pasado.
En
total,
entre
transferencias e remanentes o
Orzamento
do
IMCE
incrementouse en outubro de
2016 en 900.000 euros máis as
facturas pagas por outras
concellerías. Pois, quedamos
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que al final de año, el incremento
del Presupuesto del IMCE, entre
transferencias y remanentes fue de
1.250.000 euros, como recoge la
liquidación del Presupuesto de
2016, a mayores de los 173.000
euros
pagados
por
otras
concejalías y de los 90.000 euros
que traen hoy por facturas
irregulares.
Repito,
facturas
irregulares. En total, entre facturas
de fiestas que debería pagar el
IMCE y que pagaron otras
concejalías,
el
dinero
de
transferencias sin pasar por Pleno,
el remanente incorporado y las
facturas que traen hoy, el
Presupuesto del IMCE del 2016
pasó de 4.242.000 euros a
5.755.000 euros; un incremento de
un 35,7 casi 6 millones de euros.
Y le digo más, a pesar del
incremento de 1,5 millones de
euros en el gasto del IMCE de
2016, todavía tienen alguna
factura irregular más, pendiente
de pago con reparo de legalidad,
como ustedes saben. Es decir,
estamos hablando que en el 2016
el gasto del IMCE se disparó hasta
casi, 6 millones; los que iban a
reducir. Ustedes, que presumían
que iban a reducir el gasto en
fiestas, los que hablaban del
despilfarro en el IMCE, gestionan
sin control, además de adjudicar
contratos a dedo, como ustedes
saben, a firmantes del manifiesto
de la Marea. Señor Ferreiro y
señor Sande, les resumo, el gasto

curtos, xa que ao final de ano, o
incremento do Orzamento do
IMCE, entre transferencias e
remanentes foi de 1.250.000
euros, como recolle a liquidación
do Orzamento de 2016, a maiores
dos 173.000 euros pagos por
outras concellerías e dos 90.000
euros que traen hoxe por facturas
irregulares. Repito, facturas
irregulares. En total, entre
facturas de festas que debería
pagar o IMCE e que pagaron
outras concellerías, o diñeiro de
transferencias sen pasar por
Pleno, o remanente incorporado e
as facturas que traen hoxe, o
Orzamento do IMCE do 2016
pasou de 4.242.000 euros a
5.755.000 euros; un incremento
dun 35,7 case 6 millóns de euros.
E dígolle máis, a pesar do
incremento de 1,5 millóns de
euros no gasto do IMCE de 2016,
aínda teñen algunha factura
irregular máis, pendente de
pagamento con reparo de
legalidade, como vostedes saben.
É dicir, estamos a falar que no
2016 o gasto do IMCE disparouse
ata case, 6 millóns; os que ían
reducir. Vostedes, que presumían
que ían reducir o gasto en festas,
os que falaban do malgasto no
IMCE, xestionan sen control,
ademais de adxudicar contratos a
dedo, como vostedes saben, a
asinantes do manifesto da Marea.
Señor Ferreiro e señor Sande,
resúmolles, o gasto total do IMCE
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total del IMCE en el 2016 con
datos
claros
y
concretos:
4.242.000 de presupuesto inicial
más
1.250.000
entre
transferencias sin pasar por Pleno
y remanentes de 2015, más
173.000 euros de fiestas pagadas
por otras concejalías, más 90.000
euros en facturas de hoy. En total,
casi 6 millones en fiestas en 2016,
1,5 millones más sobre el
presupuesto inicial, un 36% más,
de los que 795.000 euros son de
facturas irregulares con reparo de
legalidad. Gran gestión y gran
descontrol. Esto merece una
explicación. Muchas gracias.

no 2016 con datos claros e
concretos:
4.242.000
de
orzamento inicial máis 1.250.000
entre transferencias sen pasar por
Pleno e remanentes de 2015, máis
173.000 euros de festas pagas por
outras concellerías, máis 90.000
euros en facturas de hoxe. En
total, case 6 millóns en festas en
2016, 1,5 millóns máis sobre o
orzamento inicial, un 36% máis,
dos que 795.000 euros son de
facturas irregulares con reparo
de legalidade. Gran xestión e
gran descontrol. Isto merece unha
explicación. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Canabal.
Señor Sande.

Moitas grazas, señora Canabal.
Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

As cifras, de entrada non son
certas e son bastante inferiores,
porque, como vostedes saben
perfectamente e así o conciben,
como as festas teñen carácter
popular, desde a súa perspectiva
propagandística, na súa etapa, sen
ir máis lonxe, no 2013 estiveron
cerca dos 7 millóns. Pero se nos
imos ao 2010, sendo concelleiro
de Festas Carlos González Garcés,
as cifras eran de 6,3 millóns de
euros, tamén; ou sexa, que
practicamente casi dous millóns
máis que as nosas. Di cuestións,

As cifras, de entrada non son
certas e son bastante inferiores,
porque, como vostedes saben
perfectamente e así o conciben,
como as festas teñen carácter
popular, desde a súa perspectiva
propagandística, na súa etapa,
sen ir máis lonxe, no 2013
estiveron cerca dos 7 millóns.
Pero se nos imos ao 2010, sendo
concelleiro de Festas Carlos
González Garcés, as cifras eran
de 6,3 millóns de euros, tamén; ou
sexa, que practicamente casi dous
millóns máis que as nosas. Di
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ademais, que non son certas,
porque en ningún caso se
empregaron
cartos
doutra
concellería. Creo que é un dato
elocuente. Calquera orzamento
dos dous gobernos anteriores a
este, sobrepasa os 3 orzamentos
nosos que, en todos os casos foron
exiguos
e
deliberadamente
“afogados”, ademais, eu creo que
vostedes, que din que lles
preocupa
tanto
o
sector
económico, o comercio e demais
e, saben das posibilidades de
proxección de cidade que teñen as
ocasións festivas, sen embargo,
non teñen problemas de xeito
bastante contraditorio en asfixiar a
ese propio sector. Non deixa de
ser curioso, pero é só unha das
partes. Creo que aquí falamos,
case
sempre,
desde
a
incomprensión; digamos que
lanzar infundios, falsos mitos, iso
que agora chaman verdade o que
se
podería
chamar
trola,
directamente é o discurso tópico
no que vostedes cren que arraiga
na cidadanía e, por fortuna, non é
así. Un de tantos tópicos que
intentan estender sobre nós, como
o sectarismo, do que falaremos xa
mais adiante, tamén. En calquera
caso, creo que son bastante
elocuentes estes datos. Falando en
termos xerais, nestes preto de
dous anos, houbo un saneamento
necesario de métodos de traballo,
de inercias e costumes, a pesar
desa asfixia económica. Desde

cuestións, ademais, que non son
certas, porque en ningún caso se
empregaron
cartos
doutra
concellería. Creo que é un dato
elocuente. Calquera orzamento
dos dous gobernos anteriores a
este, sobrepasa os 3 orzamentos
nosos que, en todos os casos
foron exiguos e deliberadamente
“afogados”, ademais, eu creo que
vostedes, que din que lles
preocupa
tanto
o
sector
económico, o comercio e demais
e, saben das posibilidades de
proxección de cidade que teñen as
ocasións festivas, sen embargo,
non teñen problemas de xeito
bastante contraditorio en asfixiar
a ese propio sector. Non deixa de
ser curioso, pero é só unha das
partes. Creo que aquí falamos,
case
sempre,
desde
a
incomprensión; digamos que
lanzar infundios, falsos mitos, iso
que agora chaman verdade o que
se
podería
chamar
trola,
directamente é o discurso tópico
no que vostedes cren que arraiga
na cidadanía e, por fortuna, non é
así. Un de tantos tópicos que
intentan estender sobre nós, como
o sectarismo, do que falaremos xa
mais adiante, tamén. En calquera
caso, creo que son bastante
elocuentes estes datos. Falando
en termos xerai,s nestes preto de
dous anos, houbo un saneamento
necesario de métodos de traballo,
de inercias e costumes, a pesar
desa asfixia económica. Desde
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outono de 2015, creo que
recordabamos algunha vez, non se
puxeron entradas á venda sen
contrato asinado previamente,
cousa que sucedía masivamente
na
etapa
anterior.
Esa
irregularidade, como digo, foise
estendendo a todos os hábitos.
Dalgunha maneira, hai moitos
contratos en proceso, algúns
nunca
foron
licitados
con
anterioridade. Curioso… nos
cambios de contrato de escenario,
que manteñen a adxudicación
anual, o de equipos e produción,
que só existían para a praia de
Riazor; curiosamente, a licitación
de valados, de actividades
infantís, deste tempo, creo que
conseguimos cuantificar, rebaixar,
tamén. Xusto, vostede que fala de
prebendas, pois, as prebendas
serán as da etapa anterior, que se
agasallaba conscientemente aos
amigos.
Se
procuraron
patrocinios. Hai toda unha serie de
cousas, dentro dese ritmo
trepidante e que si, que apuntan a
garantir
a
concurrencia
e
regularizar o que nunca o foi. Vou
poñer un exemplo: as Festas do
Rosario de 2016 que están entre as
facturas. Ese gasto non estaba
contemplado a inicios de 2016. A
visita dos responsables das festas
do Rosario, entendidas como a
Cidade Vella sucedeu durante o
ano. Isto é unha das razóns que
orixina a convocatoria e facemos
comunidade, porque sabemos que

outono de 2015, creo que
recordabamos algunha vez, non
se puxeron entradas á venda sen
contrato asinado previamente,
cousa que sucedía masivamente
na
etapa
anterior.
Esa
irregularidade, como digo, foise
estendendo a todos os hábitos.
Dalgunha maneira, hai moitos
contratos en proceso, algúns
nunca foron licitados con
anterioridade. Curioso… nos
cambios de contrato de escenario,
que manteñen a adxudicación
anual, o de equipos e produción,
que só existían para a praia de
Riazor; curiosamente, a licitación
de valados, de actividades
infantís, deste tempo, creo que
conseguimos
cuantificar,
rebaixar, tamén. Xusto, vostede
que fala de prebendas, pois, as
prebendas serán as da etapa
anterior, que se agasallaba
conscientemente aos amigos. Se
procuraron patrocinios. Hai toda
unha serie de cousas, dentro dese
ritmo trepidante e que si, que
apuntan
a
garantir
a
concurrencia e regularizar o que
nunca o foi. Vou poñer un
exemplo: as Festas do Rosario de
2016 que están entre as facturas.
Ese
gasto
non
estaba
contemplado a inicios de 2016. A
visita dos responsables das festas
do Rosario, entendidas como a
Cidade Vella sucedeu durante o
ano. Isto é unha das razóns que
orixina a convocatoria e facemos
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abrir procesos de concorrencia é
un xeito de organizar o
funcionamento dos servizos. Con
respecto ao que dicía a concelleira
Avia
Veira,
efectivamente
falaremos máis adiante. Hai unha
pregunta
oral
na
que,
efectivamente, eu creo que,
incluso, podemos tamén mellorar
algunha das cuestións, ou
comentar algunha das cuestións
que quedan fóra deste marco e
referentes tamén, á xestión de
IMCE. En calquera caso, os cartos
pertencentes a dereitos de autor
sobrepasan os 41.000 euros, dos
90.000. Son case o 50% e, á parte
que se corresponde cos recintos,
onde, se mire como se mire, a
xestión foi bastante regularizada
durante todos estes tempos. Esa
idea de prestar servizos completos
e de xeito legal… Por certo, señor
García, ten que haber aprobación
orzamentaria tardía, que non
facilita os cálculos e as
contratacións e aquí hai un
montón de cuestións de orde
técnico que si, que dificultan todo
o que é o funcionamento de IMCE
e creo que este ano si se
convocaron axudas, esas mesmas
axudas e llo seguirei recordando;
aquel Pleno de marzo de 2016 que
todos vostedes negaron, para
reorganizar, nese caso, as axudas
económicas relacionadas co tecido
veciñal; unha óptica que creo que
implicaba
certo
dirixismo,
tutelaxe ao poder…

comunidade, porque sabemos que
abrir procesos de concorrencia é
un xeito de organizar o
funcionamento dos servizos. Con
respecto ao que dicía a
concelleira
Avia
Veira,
efectivamente falaremos máis
adiante. Hai unha pregunta oral
na que, efectivamente, eu creo
que, incluso, podemos tamén
mellorar algunha das cuestións,
ou comentar algunha das
cuestións que quedan fóra deste
marco e referentes tamén, á
xestión de IMCE. En calquera
caso, os cartos pertencentes a
dereitos de autor sobrepasan os
41.000 euros, dos 90.000. Son
case o 50% e, á parte que se
corresponde cos recintos, onde, se
mire como se mire, a xestión foi
bastante regularizada durante
todos estes tempos. Esa idea de
prestar servizos completos e de
xeito legal… Por certo, señor
García, ten que haber aprobación
orzamentaria tardía, que non
facilita os cálculos e as
contratacións e aquí hai un
montón de cuestións de orde
técnico que si, que dificultan todo
o que é o funcionamento de IMCE
e creo que este ano si se
convocaron axudas, esas mesmas
axudas e llo seguirei recordando;
aquel Pleno de marzo de 2016
que todos vostedes negaron, para
reorganizar, nese caso, as axudas
económicas relacionadas co
tecido veciñal; unha óptica que
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creo
que
implicaba
certo
dirixismo, tutelaxe ao poder…
A las dieciocho horas y cuarenta
y siete minutos sale del Salón de
Sesiones el señor Lema Suárez.

Ás dezaoito horas e corenta e sete
minutos sae do Salón de Sesións
o señor Lema Suárez.

…Porque creo que, a pesar de
todo, desde IMCE se axuda
bastante a todo o tecido asociativo
da cidade, vinculado a festas e, en
definitiva, eu creo que, se hai uns
problemas
ou
desaxustes,
fundamentalmente van marcados
por un orzamento insuficiente,
con respecto á excesiva demanda
que sofre o servizo e a propia
necesidade, como dicía, de prestar
servizos completos, cun ritmo de
traballo trepidante
e unha
plantilla, por certo, bastante
escasa e reforzada pola Lei de
estabilidade orzamentaria, na súa
propia escasez, o que leva a que
haxa encomendas de xestión
bastante inxustas. Moitas grazas.

…Porque creo que, a pesar de
todo, desde IMCE se axuda
bastante a todo o tecido
asociativo da cidade, vinculado a
festas e, en definitiva, eu creo que,
se hai uns problemas ou
desaxustes,
fundamentalmente
van marcados por un orzamento
insuficiente, con respecto á
excesiva demanda que sofre o
servizo e a propia necesidade,
como dicía, de prestar servizos
completos, cun ritmo de traballo
trepidante e un cadro de persoal,
por certo, bastante escaso e
reforzado pola Lei de estabilidade
orzamentaria, na súa propia
escasez, o que leva a que haxa
encomendas de xestión bastante
inxustas. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Sande.
Señora Veira. Señor García.

Moitas grazas, señor Sande.
Señora Veira. Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Brevemente. Señor Sande, lo que
dice no es del todo cierto, porque
lo que falta en el IMCE es un

Brevemente. Señor Sande, o que
di non é totalmente certo, porque
o que falta no IMCE é un
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ejercicio de planificación. Están
ustedes trabajando a matacaballo,
porque le voy a insistir en el tema
de las facturas. Son facturas en el
ámbito de fiestas. Se tienen que
planificar. Porque las fiestas se
llevan realizando décadas en la
ciudad de La Coruña y es que va a
haber Fiestas del Rosario, sí o sí.
Va a haber unos eventos que se
realizan cada año, porque es que
ya son tradición, pero es que, las
facturas que nos traen aquí como
reconocimiento de crédito, tienen
que ver con servicios de
ambulancia. En cada evento tiene
que haber una ambulancia, pero,
la pagan ustedes de manera
singular y repetida, sin tener una
previsión de un concierto de
ambulancias con una entidad que
cubra todos los eventos y fiestas
de la ciudad, como había, por
cierto, hace años, con una entidad
sin ánimo de lucro. Traen ustedes
aquí el alquiler de escenarios;
todos
los
eventos
tienen
escenarios, pero desde siempre,
traen aquí alquiler por equipos de
luz y de sonido; es que en todos
los eventos hay que alquilar
equipos de luz y de sonido. Habrá
que hacer un contrato anual para
las fiestas de la ciudad que recoja
estas singularidades y que, si no
se gasta, ya se verá qué se hace
con ese dinero, pero, lo que no
pueden
traer
es
facturas
singulares, que al final, asignan de
aquella manera, porque las

exercicio de planificación. Están
vostedes
traballando
atropeladamente, porque vou
insistir no tema das facturas. Son
facturas no ámbito de festas.
Téñense que planificar. Porque as
festas levan realizando décadas
na cidade da Coruña e é que vai
haber Festas do Rosario, si ou si.
Vai haber uns eventos que se
realizan cada ano, porque é que
xa son tradición, pero é que, as
facturas que nos traen aquí como
recoñecemento de crédito, teñen
que ver con servizos de
ambulancia. En cada evento ten
que haber unha ambulancia, pero,
págana vostedes de maneira
singular e repetida, sen ter unha
previsión dun concerto de
ambulancias cunha entidade que
cubra todos os eventos e festas da
cidade, como había, por certo, hai
anos, cunha entidade sen ánimo
de lucro. Traen vostedes aquí o
aluguer de escenarios; todos os
eventos teñen escenarios, pero
desde sempre, traen aquí aluguer
por equipos de luz e de son; é que
en todos os eventos hai que
alugar equipos de luz e de son.
Haberá que facer un contrato
anual para as festas da cidade
que recolla estas singularidades e
que, se non se gasta, xa se verá
que se fai con ese diñeiro, pero, o
que non poden traer é facturas
singulares, que ao final, asignan
daquela maneira, porque as
asignan directamente, sen ningún
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asignan directamente, sin ningún
control. Por eso tienen que venir a
este Pleno, de esta manera y a
nosotros, además, ahondando en
lo que dice el secretario, nos
parece irregular y nosotros le
pedimos, por favor, que sean
ustedes quien, de desarrollar un
mecanismo que gestione esto de
una manera que no se vea el
interventor obligado a escribir que
son servicios contratados no
legalmente. Es que tiene narices
que estemos aquí aprobando cosas
que el interventor municipal dice
que no son legales. Que alguien
me lo explique. Yo, ya le
decimos, podemos entender que
haya facturas sobre las cuales
ustedes desconozcan la cantidad,
vinculadas a los derechos de
autor, pero hombre, si hacen
ustedes, de repente, un programa
de radio, o varios y los pagan
directamente, uno puede pensar
que ustedes discriminan los pagos
a quien les parece, para aquellas
cuestiones que no son propias de
las fiestas, señor Sande y eso es lo
que no procede. Entonces, luego,
tiene que venir a este Pleno y
nosotros tenemos que votar que sí,
porque en el IMCE ustedes
deciden unilateralmente y deciden
gastar las cosas como quieren.
¿Qué
quieren
tener
un
cuentacuentos especial? Pues
2.000 euros que tenemos que
pagar. ¿Qué quieren tener
servicios de conexiones eléctricas,

control. Por iso teñen que vir a
este Pleno, desta maneira e a nós,
ademais, profundando no que di o
secretario, parécenos irregular e
nós pedímoslle, por favor, que
sexan
vostedes
quen,
de
desenvolver un mecanismo que
xestione isto dunha maneira que
non se vexa o interventor
obrigado a escribir que son
servizos
contratados
non
legalmente. É que ten narices que
esteamos aquí aprobando cousas
que o interventor municipal di
que non son legais. Que alguén
mo explique. Eu, xa lle dicimos,
podemos entender que haxa
facturas sobre as cales vostedes
descoñezan
a
cantidade,
vinculadas aos dereitos de autor,
pero home, se fan vostedes, de
súpeto, un programa de radio, ou
varios e páganos directamente, un
pode pensar que vostedes
discriminan os pagamentos a
quen lles parece, para aquelas
cuestións que non son propias das
festas, señor Sande e iso é o que
non procede. Entón, logo, ten que
vir a este Pleno e nós temos que
votar que si, porque no IMCE
vostedes deciden unilateralmente
e deciden gastar as cousas como
queren. Que queren ter un
contacontos especial? Pois 2.000
euros que temos que pagar. Que
queren ter servizos de conexións
eléctricas, outra vez? Pois, outra
vez 988 euros. Que queren
contratar, outra vez, outro equipo
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otra vez? Pues, otra vez 988 euros.
¿Qué quieren contratar, otra vez,
otro equipo de luz y de sonido?
Pues, otra vez; esta vez 7.000
euros. Pero es que de éstas hay
tropecientas facturas. Por eso digo
que esto requiere de una
planificación.
Solicítele,
por
favor,
usted a la gente que
depende de su departamento, que
esto no puede volver a Pleno, así.

de luz e de son? Pois, outra vez;
esta vez 7.000 euros. Pero é que
destas hai tropecentas facturas.
Por iso digo que isto require
dunha planificación. Solicítelle,
por favor, vostede á xente que
depende do seu departamento,
que isto non pode volver a Pleno,
así.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor García, por
favor.

Vaia rematando, señor García,
por favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Porque entonces, se va a encontrar
con un problema, que no va a
poder pagar las facturas que usted
compromete con esas empresas,
de manera directa, para hacer los
trabajos vinculados a las fiestas.
Muchas gracias.

Porque entón, vaise atopar cun
problema, que non vai poder
pagar as facturas que vostede
compromete con esas empresas,
de maneira directa, para facer os
traballos vinculados ás festas.
Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Grazas, señor
Canabal.

García.

Señora

Grazas, señor García. Señora
Canabal.

Señora Canabal Pérez

Señora Canabal Pérez

Yo me voy a remitir a datos y les
voy a recordar. Entre el 1 de julio
de 2015 y los primeros meses de
2017, el interventor presentó casi
200 reparos de legalidad a
facturas, órdenes de pago y

Eu voume remitir a datos e
voulles lembrar. Entre o 1 de
xullo de 2015 e os primeiros
meses de 2017, o interventor
presentou case 200 reparos de
legalidade a facturas, ordes de
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expedientes tramitados por el
IMCE. De estos 198 reparos, 183,
el 92,5% fueron de tipo
suspensivo. En el segundo
semestre 2015 hubo 74 reparos
por importe de 573.000 euros. En
2016 hubo 102 reparos por
790.000 euros. En los primeros
meses de 2017 hubo 22 reparos
por 75.000 euros. Es decir,
durante su mandato llevan en el
IMCE 198 reparos de legalidad
por importe de 1,5 millones de
euros. Los que iban a dar ejemplo
de gestión, repito y a controlar el
gasto, los que no iban a
despilfarrar en fiestas, son los
reyes de las facturas irregulares.
Pero esto no lo digo yo, ni lo dice
mi grupo municipal, sino que el
interventor apreció en reiteradas
ocasiones, como usted sabe, señor
Sande; que se omitieron trámites
esenciales u otras posibles
irregularidades, que deberían
provocar su suspensión, que en
muchos casos se produjeron
gastos similares y a la misma
empresa, que superan el límite del
contrato menor; que se omiten
trámites esenciales y hay facturas
que cubren necesidades de
carácter permanente y continuadas
en el tiempo, lo que habría
obligado a formalizar un contrato
único; que hay contratos que se
firmaron sin intervención previa,
es decir, que el expediente no
pasó en ningún momento por su
oficina, antes de que se presentase

pagamento
e
expedientes
tramitados polo IMCE. Destes
198 reparos, 183, o 92,5% foron
de tipo suspensivo. No segundo
semestre 2015 houbo 74 reparos
por importe de 573.000 euros. En
2016 houbo 102 reparos por
790.000 euros. Nos primeiros
meses de 2017 houbo 22 reparos
por 75.000 euros. É dicir, durante
o seu mandato levan no IMCE
198 reparos de legalidade por
importe de 1,5 millóns de euros.
Os que ían dar exemplo de
xestión, repito e a controlar o
gasto, os que non ían malgastar
en festas, son os reis das facturas
irregulares. Pero isto non o digo
eu, nin o di o meu grupo
municipal,
senón
que
o
interventor apreciou en reiteradas
ocasións, como vostede sabe,
señor Sande; que se omitiron
trámites esenciais ou outras
posibles irregularidades, que
deberían
provocar
a
súa
suspensión, que en moitos casos
producíronse gastos similares e á
mesma empresa, que superan o
límite do contrato menor; que se
omiten trámites esenciais e hai
facturas que cobren necesidades
de carácter permanente e
continuadas no tempo, o que
obrigaría a formalizar un
contrato único; que hai contratos
que se asinaron sen intervención
previa, é dicir, que o expediente
non pasou en ningún momento
pola súa oficina, antes de que se
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la factura, que en numerosos casos
coinciden varias irregularidades.
Señor Sande, tiene usted un
problema grave de descontrol del
gasto del IMCE, se le acumulan
las facturas irregulares y, si me lo
permite, le voy a dar un consejo.
Ya que sus personas de confianza
no vigilan por su bien y por sus
responsabilidades,
trate
de
vigilarlos a ellos, exíjales más, no
permita esta gestión nefasta en el
IMCE. Debe dar explicaciones,
porque están convirtiendo el
IMCE en un agujero negro. Ya le
dije antes, el Presupuesto de 2016
pasó de 4.242.000 euros a
5.755.000 euros; un incremento de
1,5 millones, mediante facturas de
fiestas
pagadas
por
otras
concejalías, que sí, que es así.
Transferencias sin pasar por Pleno
y los reparos de hoy; reparos que,
repito, que son de 198 en apenas
dos años, por importe de 1,5
millones de euros. Esto no explica
la reducción del presupuesto del
año pasado, con las enmiendas,
porque fue de 280.000 euros.

presentase a factura, que en
numerosos casos coinciden varias
irregularidades. Señor Sande, ten
vostede un problema grave de
descontrol do gasto do IMCE,
acumúlanselle
as
facturas
irregulares e, se mo permite,
voulle dar un consello. Xa que as
súas persoas de confianza non
vixían polo seu ben e polas súas
responsabilidades,
trate
de
vixialos a eles, esíxalles máis, non
permita esta xestión nefasta no
IMCE. Debe dar explicacións,
porque están a converter o IMCE
nun buraco negro. Xa lle dixen
antes, o Orzamento de 2016
pasou de 4.242.000 euros a
5.755.000 euros; un incremento
de 1,5 millóns, mediante facturas
de festas pagas por outras
concellerías, que si, que é así.
Transferencias sen pasar por
Pleno e os reparos de hoxe;
reparos que, repito, que son de
198 en apenas dous anos, por
importe de 1,5 millóns de euros.
Isto non explica a redución do
orzamento do ano pasado, coas
emendas, porque foi de 280.000
euros.

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

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

En 2016 se prorrogaron 3,9
millones de gasto y en 2017, 4,2
millones, por lo que tenían dinero

En 2016 prorrogáronse 3,9
millóns de gasto e en 2017, 4,2
millóns, polo que tiñan diñeiro
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suficiente desde el 1 de enero.
Señor Sande, su gestión del IMCE
es un caos, un descontrol
absoluto; debe dar explicaciones y
no esconder las facturas. Muchas
gracias.

suficiente desde o 1 de xaneiro.
Señor Sande, a súa xestión do
IMCE é un caos, un descontrol
absoluto; debe dar explicacións e
non esconder as facturas. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Canabal.
Señor Sande.

Moitas grazas, señora Canabal.
Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Dou explicacións sen problema e
non escondo as facturas, que están
aí. Ademais, eu creo que, máis
ben é a cidade a que ten un
problema grave, porque se o
Partido Popular fora leal, nin
IMCE pasaría esa asfixia que
mencionaba
antes,
nin
os
orzamentos serían aprobados en
xuño, nin teriamos as restricións
das que estamos falando e, xa
digo, en todo este tempo. E
agradecemos o voto favorable do
Partido Socialista e que nos diga,
un pouco, como temos que
reconducirnos, pero é que ese
saneamento existiu desde o inicio
e é bastante complicado, cando
non se está dentro do propio
servizo, insisto. Por certo, a
Concellería é a mesma, está
aludindo a facturas que pertencen
exactamente á mesma Concellería.
Hai un montón de complexidades
técnicas,
as
festas
foron
historicamente xestionadas dun

Dou explicacións sen problema e
non escondo as facturas, que
están aí. Ademais, eu creo que,
máis ben é a cidade a que ten un
problema grave, porque se o
Partido Popular fora leal, nin
IMCE pasaría esa asfixia que
mencionaba antes, nin os
orzamentos serían aprobados en
xuño, nin teriamos as restricións
das que estamos falando e, xa
digo, en todo este tempo. E
agradecemos o voto favorable do
Partido Socialista e que nos diga,
un pouco, como temos que
reconducirnos, pero é que ese
saneamento existiu desde o inicio
e é bastante complicado, cando
non se está dentro do propio
servizo, insisto. Por certo, a
Concellería é a mesma, está
aludindo a facturas que pertencen
exactamente
á
mesma
Concellería. Hai un montón de
complexidades técnicas, as festas
foron historicamente xestionadas
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modo desastroso, IMCE se
utilizou, o dixen outras veces,
como unha sorte de “desagüe”
polo que se filtraban actividades e
accións que viñan dadas doutras
Concellerías, doutras Áreas e da
propia Alcaldía e isto deixou de
acontecer, polo menos. Creo que
as festas, os eventos culturais son
relevantes para a cidade, pero o
que non é, o non debe ser
relevante para a cidade, é a falta
de concorrencia, a irregularidade
que vostedes mentan e creo que,
efectivamente,
nós
mesmos
estamos concienciados en seguir
un camiño de saneamento e de
romper coas inercias e costumes
indesexables que existiron no
pasado. Grazas.

dun modo desastroso, IMCE se
utilizou, o dixen outras veces,
como unha sorte de “desagüe”
polo que se filtraban actividades e
accións que viñan dadas doutras
Concellerías, doutras Áreas e da
propia Alcaldía e isto deixou de
acontecer, polo menos. Creo que
as festas, os eventos culturais son
relevantes para a cidade, pero o
que non é, o non debe ser
relevante para a cidade, é a falta
de concorrencia, a irregularidade
que vostedes mentan e creo que,
efectivamente,
nós
mesmos
estamos concienciados en seguir
un camiño de saneamento e de
romper coas inercias e costumes
indesexables que existiron no
pasado. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Sande.

Moitas grazas, señor Sande.

Votación del asunto número seis

Votación do 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:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación o asunto
número seis, referenciado na
Orde do Día, producíndose o
seguinte resultado:

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

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

Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Popular (PP) (10
abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (10
abstencións).
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Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobado
inicialmente este expediente de
modificación orzamentaria.

Moi ben. Queda aprobado
inicialmente este expediente de
modificación orzamentaria.

Acuerdo

Acordo

Primero.- Aprobar inicialmente el
expediente de modificación del
Presupuesto del IMCE de 2017
consistente en la concesión de un
crédito extraordinario en las
aplicaciones que se relacionan,
por importe total de 90501,89 €,
financiada con Remanente líquido
de tesorería para gastos generales
por el mismo importe (concepto
870 Remanente de Tesorería del
Estado de Ingresos):

Primeiro.- Aprobar inicialmente o
expediente de modificación do
Orzamento do IMCE de 2017
consistente na concesión dun
crédito
extraordinario
nas
aplicacións que se relacionan,
por importe total de 90501,89 €,
financiada con Remanente líquido
de tesourería para gastos xerais
polo mesmo importe (concepto
870 Remanente de Tesourería do
Estado de Ingresos):
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334/203.91
Alquileres- Reconocimiento de
crédito
338/203.91
Alquileres- Reconocimiento de
crédito
338/226.91
Gastos diversos- Reconocimiento
de crédito
338/227.91
Trabajos realizados por empresas
y profesionales- Reconocimiento
de crédito
330/221.91
Suministros- Reconocimiento de
crédito
334/226.91
Gastos diversos- Reconocimiento
de crédito

4.658,50

21.126,50

7.378,45

56.148,70

805,69

384,05
90.501,89

334/203.91
Alugueres- Recoñecemento de
crédito
338/203.91
Alugueres- Recoñecemento de
crédito.
338/226.91
Gastos
diversosRecoñecemento de crédito
338/227.91
Traballos
realizados
por
empresas
e
profesionaisRecoñecemento de crédito
330/221.91
SubministraciónsRecoñecemento de crédito
334/226.91
Gastos
diversosRecoñecemento de crédito

4.658,50

21.126,50

7.378,45

56.148,70

805,69

384,05
90.501,89

El expediente aprobado será
expuesto al público durante el
plazo de quince días, previo
anuncio en el BOP, pudiendo los
interesados
examinarlo
y
presentar
reclamaciones.
Se
entenderá
definitivamente
aprobado el expediente si,
transcurrido el plazo, no se
presentase ninguna reclamación.

O expediente aprobado será
exposto ao público durante o
prazo de quince días, previo
anuncio no BOP, podendo os
interesados examinalo e presentar
reclamacións.
Entenderase
definitivamente
aprobado
o
expediente se, transcorrido o
prazo,
non
se
presentase
ningunha reclamación.

Segundo.Aprobar
el
reconocimiento extrajudicial de
créditos por las siguientes
facturas, con cargo a las
aplicaciones que se relacionan,
haciendo constar que la eficacia
de dicho reconocimiento queda
condicionada a la validez y
eficacia de la concesión del
crédito extraordinario antedicho:

Segundo.Aprobar
o
recoñecemento extraxudicial de
créditos polas seguintes facturas,
con cargo ás aplicacións que se
relacionan, facendo constar que a
eficacia
do
devandito
recoñecemento
queda
condicionada á validez e eficacia
da
concesión
do
crédito
extraordinario antedicho:

1. Rally Rías Altas de Vehículos
Históricos, celebrado los días 7 y

1. Rally Rías Altas de Vehículos
Históricos, celebrado os días 7 e
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8 de octubre en la Pza. de María
Pita:

8 de outubro na Pza. de María
Pita:

- Fra. Emit 027 de Grupo Seec Dpto Ambulancias S.L., con NIF
B70373683, por importe de
260,00 €, IVA incluido, por los
servicios de cobertura sanitaria
(aplicación 338/227.91).

- Fra. Emit 027 de Grupo Seec Dpto Ambulancias S.L., con NIF
B70373683, por importe de
260,00 €, IVE incluído, polos
servizos de cobertura sanitaria
(aplicación 338/227.91).

- Fra. AM 35671 de Torneiro
Maquicoruña, S.A., con NIF
A15943863, por importe de
1.088,90 €, IVA incluido, por el
alquiler de vallas (aplicación
338/203.91).

- Fra. AM 35671 de Torneiro
Maquicoruña, S.A., con NIF
A15943863, por importe de
1.088,90 €, IVE incluído, polo
aluguer de valos (aplicación
338/203.91).

2. Fiestas del Rosario, en el mes
de octubre:

2. Festas do Rosario, no mes de
outubro:

- Fra. LE-2016-98 de Logística
del Espectáculo, S.L., con NIF
B15510605, por importe de
732,05 €, IVA incluido, por el
alquiler de un escenario para el
pregón, el día 1 de octubre en la
Pza. de las Bárbaras (aplicación
338/203.91).

- Fra. LE-2016-98 de Logística
del Espectáculo, S.L., con NIF
B15510605, por importe de
732,05 €, IVE incluído, polo
aluguer dun escenario para o
pregón, o día 1 de outubro na
Pza. das Bárbaras (aplicación
338/203.91).

- Fra. Emit 16 -778 de Cega
Congresos Audiovisuales, S.L.,
con NIF B15843394, por importe
de 471,90 €, IVA incluido, por el
alquiler de equipos de luz y
sonido (aplicación 338/203.91).

- Fra. Emit 16 -778 de Cega
Congresos Audiovisuales, S.L.,
con NIF B15843394, por importe
de 471,90 €, IVE incluído, polo
aluguer de equipos de luz e son
(aplicación 338/203.91).

- Fra. A/10684 de Guillermo
Cedillo Barbeito, con NIF
32766926E, por importe de
689,70 €, IVA incluido, por el

- Fra. A/10684 de Guillermo
Cedillo Barbeito, con NIF
32766926E, por importe de
689,70 €, IVE incluído, polo
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alquiler de hinchables (aplicación
338/203.91).

aluguer de inflaveis (aplicación
338/203.91).

- Fra. B 2016-22 de Artestudio
Xestión Cultural, S.L., con NIF
B70206008, por importe de
1.996,50 €, IVA incluido, por la
realización
de
una
sesión
cuentacuentos y un espectáculo de
magia en la Pza. de Azcárraga, el
día 8 (aplicación 338/227.91).

- Fra. B 2016-22 de Artestudio
Xestión Cultural, S.L., con NIF
B70206008, por importe de
1.996,50 €, IVE incluído, pola
realización
dunha
sesión
contacontos e un espectáculo de
maxia na Pza. de Azcárraga, o
día 8 (aplicación 338/227.91).

- Fra. B-16 136 de Servicios y
Materiales,
S.A,
con
NIF
A28781151, por importe de
713,05 €, IVA incluido, por el
personal
de
servicios
complementarios
(aplicación
338/227.91).

- Fra. B-16 136 de Servicios y
Materiales,
S.A,
con
NIF
A28781151, por importe de
713,05 €, IVE incluído, polo
persoal
de
servizos
complementarios
(aplicación
338/227.91).

- Fra. C 160108 de Iluminación
Naveiro,
S.L.,
con
NIF
B15551195, por importe de
968,00 €, IVA incluido, por el
servicio de conexiones eléctricas
(aplicación 338/227.91).

- Fra. C 160108 de Iluminación
Naveiro,
S.L.,
con
NIF
B15551195, por importe de
968,00 €, IVE incluído, polo
servizo de conexións eléctricas
(aplicación 338/227.91).

3. Fiestas de Novo Mesoiro (2628/8):

3. Festas de Novo Mesoiro (2628/8):

- Fra. LE-2016-80 de Logística
del Espectáculo, S.L., por importe
de 986,15 €, IVA incluido, por el
alquiler
de
un
escenario
(aplicación 338/203.91).

- Fra. LE-2016-80 de Logística
del Espectáculo, S.L., por importe
de 986,15 €, IVE incluído, polo
aluguer dun escenario (aplicación
338/203.91).

- Fra. Emit 625 de Cega
Congresos Audiovisuales, S.L.,
por importe de 7.042,20 €, IVA
incluido, por el alquiler de

- Fra. Emit 625 de Cega
Congresos Audiovisuales, S.L.,
por importe de 7.042,20 €, IVE
incluído, polo aluguer de equipos
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equipos de luz y
(aplicación 338/203.91).

sonido

de luz e
338/203.91).

son

(aplicación

- Fra. 0795700 de Eulen
Seguridad, S.A., por importe de
1.189,45 €, IVA incluido, por los
servicios de vigilancia e seguridad
(aplicación 338/227.91).

- Fra. 0795700 de Eulen
Seguridad, S.A., por importe de
1.189,45 €, IVE incluído, polos
servizos
de
vixilancia
e
seguridade
(aplicación
338/227.91).

- Fra. 0028010124 de la Sociedad
General de Autores y Editores,
con NIF G28029643, por importe
de 809,94 €, IVA incluido, por los
derechos de autor devengados con
motivo del concierto de Burning
en las citadas fiestas (aplicación
338/227.91).

- Fra. 0028010124 da Sociedad
General de Autores y Editores,
con NIF G28029643, por importe
de 809,94 €, IVE incluído, polos
dereitos de autor devengados con
motivo do concerto de Burning
nas citadas festas (aplicación
338/227.91).

4. Fiestas del Castrillón (16-17/8):

4. Festas do Castrillón
17/8):

- Fra. Emit 618 de Cega
Congresos Audiovisuales, S.L.,
por importe de 2.371,60 €, IVA
incluido, por el alquiler de
equipos de luz y sonido
(aplicación 338/203.91).

- Fra. Emit 618 de Cega
Congresos Audiovisuales, S.L.,
por importe de 2.371,60 €, IVE
incluído, polo aluguer de equipos
de luz e son (aplicación
338/203.91).

5. Fiestas Mª Pita 2016:

5. Festas Mª Pita 2016:

- Fra. Emit 68 de Equipment and
Hands for the Show, S.L.U., con
NIF B70277223, por importe de
6.836,50 €, IVA incluido, por el
alquiler de equipos (aplicación
338/203.91)

- Fra. Emit 68 de Equipment and
Hands for the Show, S.L.U., con
NIF B70277223, por importe de
6.836,50 €, IVE incluído, polo
aluguer de equipos (aplicación
338/203.91)

- Fra. B16-2956 de Talleres
Arteixo,
S.L.,
con
NIF

- Fra. B16-2956 de Talleres
Arteixo,
S.L.,
con
NIF

(16-
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B15031560, por importe de
907,50 €, IVA incluido, por el
alquiler
de
módulos
para
camerinos para la Romería de
Santa
Margarita
(aplicación
338/203.91).

B15031560, por importe de
907,50 €, IVE incluído, polo
aluguer
de
módulos
para
camerinos para a Romaría de
Santa Margarita (aplicación
338/203.91).

- Fra. A079-16 de Montserrat
Rivera
Crespo,
con
NIF
33279482T, por importe de
2.238,50 €, IVA incluido, por la
organización y celebración del
concierto de Pesdelán, el 27 de
agosto en la Romería de Santa
Margarita
(aplicación
338/227.91).

- Fra. A079-16 de Montserrat
Rivera
Crespo,
con
NIF
33279482T, por importe de
2.238,50 €, IVE incluído, pola
organización e celebración do
concerto de Pesdelán, o 27 de
agosto na Romaría de Santa
Margarita
(aplicación
338/227.91).

- Fras. 0028010126, 0028013224,
0028010131,
0028010132
y
0028010770 de la Sociedad
General de Autores y Editores,
por importes de 1.827,23 €,
2.314,13 €, 7.906,59 €, 17.944,23
€ y 7.559,48 €, respectivamente,
por los derechos de autor
devengados con motivo de la
celebración de conciertos y
actividades
de
las
Fiestas
(aplicación 338/227.91).

- Fras. 0028010126, 0028013224,
0028010131,
0028010132
e
0028010770 da Sociedad General
de Autores y Editores, por
importes de 1.827,23 €, 2.314,13
€, 7.906,59 €, 17.944,23 € e
7.559,48 €, respectivamente,
polos
dereitos
de
autor
devengados con motivo da
celebración de concertos e
actividades
das
Festas
(aplicación 338/227.91).

6. Concierto “El gusto
nuestro”, no Coliseum o 29/7:

es

6. Concerto “El gusto es
nuestro”, no Coliseum o 29/7:

- Fra. Emit 67 de Equipment and
Hands for the Show, S.L.U., por
importe de 4.658,50 €, IVA
incluido, por el alquiler de
equipos (aplicación 338/203.91).

- Fra. Emit 67 de Equipment and
Hands for the Show, S.L.U., por
importe de 4.658,50 €, IVE
incluído, polo aluguer de equipos
(aplicación 338/203.91).

7. Fiestas San Xoan 2016

7. Festas San Xoan 2016
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- Fra. 01 01735 de Radio Coruña,
S.L., con NIF B15011950, por
importe de 2.904,00 €, IVA
incluido, por la realización de un
programa especial de radio
(aplicación 338/226.91).

- Fra. 01 01735 de Radio Coruña,
S.L., con NIF B15011950, por
importe de 2.904,00 €, IVE
incluído, pola realización dun
programa especial de radio
(aplicación 338/226.91).

- Fra. O 162649 de Gráficas Mera,
S.L., con NIF B15237308, por
importe de 2.474,45 €, IVA
incluido, por la impresión de
cuadrípticos
y
carteles
publicitarios
(aplicación
338/226.91).

- Fra. O 162649 de Gráficas
Mera, S.L., con NIF B15237308,
por importe de 2.474,45 €, IVE
incluído, pola impresión de
cuadrípticos
e
carteis
publicitarios
(aplicación
338/226.91).

- Fra. Rect 16-Elect16-8 de
Pirotecnia Rocha Areas, S.L., con
NIF B70101530, por importe de
7.700,00 €, IVA incluido, por la
realización de un espectáculo
pirotécnico
(aplicación
338/227.91).

- Fra. Rect 16-Elect16-8 de
Pirotecnia Rocha Areas, S.L., con
NIF B70101530, por importe de
7.700,00 €, IVE incluído, pola
realización
dun
espectáculo
pirotécnico
(aplicación
338/227.91).

- Fra. 0027899225 da Sociedad
General de Autores y Editores,
por importe de 2.721,60 €, IVA
incluido, por los derechos de autor
devengados con motivo de los
conciertos
y
actividades
(aplicación 338/227.91).

- Fra. 0027899225 da Sociedad
General de Autores y Editores,
por importe de 2.721,60 €, IVE
incluído, polos dereitos de autor
devengados con motivo dos
concertos
e
actividades
(aplicación 338/227.91).

8. Nadal 2016

8. Nadal 2016

- Fra. 05/16 de Marta Álvarez
Miguéns, con NIF 35466964K,
por importe de 2.000,00 €, IVA
exento, por la ilustración del cartel
de Nadal 2016 (aplicación
338/226.91).

- Fra. 05/16 de Marta Álvarez
Miguéns, con NIF 35466964K,
por importe de 2.000,00 €, IVE
exento, pola ilustración do cartel
de Nadal 2016 (aplicación
338/226.91).
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9. Otros

9. Outros

Factura
1150700107
de
Kilovatio Galicia, S.A.U., con
NIF A15051089, por importe de
846,84 €, IVA incluido, por el
suministro de materiales eléctricos
y de iluminación y otros
materiales para las instalaciones
de los edificios del IMCE,
realizadas en el año 2015
(aplicación 330/221.91; IVA
soportado deducible 41,15 €)

- Factura 1150700107 de
Kilovatio Galicia, S.A.U., con
NIF A15051089, por importe de
846,84 €, IVE incluído, pola
subministración de materiais
eléctricos e de iluminación e
outros
materiais
para
as
instalacións dos edificios do
IMCE, realizadas no ano 2015
(aplicación 330/221.91; IVE
soportado deducible 41,15 €)

- Factura FA 028335 de Mariño
Ropas de Trabajo, S.L., con NIF
B15736937, por importe de
384,05 €, IVA incluido, por el
suministro, en el año 2015, de
toallas de ducha y lavabo para los
camerinos
del
Coliseum
(aplicación 334/226.91).

- Factura FA 028335 de Mariño
Ropas de Trabajo, S.L., con NIF
B15736937, por importe de
384,05 €, IVE incluído, pola
subministración, no ano 2015, de
toallas de ducha e lavabo para os
camerinos
do
Coliseum
(aplicación 334/226.91).

En
tanto
en
cuanto
la
modificación de crédito no sea
eficaz no se podrá proceder a la
imputación presupuestaria de los
gastos y a su pago

En tanto que a modificación de
crédito non sexa eficaz non se
poderá proceder á imputación
orzamentaria dos gastos e ao seu
pago

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

94.- Solicitud de declaración de
Espacio Natural de Interés
Local de la Torre de Hércules.

94.- Solicitude de declaración de
Espazo Natural de Interese Local
da Torre de Hércules.

Asunto: Propuesta ENIL Torre de
Hércules. Acuerdo de solicitud de
declaración de Espacio Natural de
Interés Local de la Torre de

Asunto: Proposta ENIL Torre
Hércules. Acordo de solicitude
declaración de Espazo Natural
Interese Local da Torre

de
de
de
de
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Hércules.

Hércules.

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión de Medio
Ambiente, con los votos a favor
de los Grupos Municipales de
Marea Atlántica, Socialista y
Mixto
(BNG-AA),
y
la
abstención del Grupo Municipal
Popular. Se propone al Pleno
Municipal, en los propios
términos de la propuesta
formulada por el Servicio, la
adopción de los acuerdos
siguientes:

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión de Medio Ambiente,
cos votos a favor dos Grupos
Municipais de Marea Atlántica,
Socialista e Mixto (BNG-AA), e a
abstención do Grupo Municipal
Popular. Proponse ao Pleno
Municipal, nos propios termos da
proposta formulada polo Servizo,
a
adopción
dos
acordos
seguintes:

Acuerdo

Acordo

Primero.- Que se solicite a la
Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio la
iniciación del procedimiento de
declaración de la Torre de
Hércules como Espacio Natural de
Interés Local, de acuerdo con los
artículos 17.1 y 22 de la Ley
9/2001, de 21 de agosto, de
conservación de la naturaleza.

Primeiro.- Que se solicite á
Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio a
iniciación do procedemento de
declaración da Torre de Hércules
como Espazo Natural de Interese
Local, de acordo cos artigos 17.1
e 22 da Lei 9/2001, de 21 de
agosto, de conservación da
natureza.

Segundo.- Que, de acuerdo con
las exigencias del Decreto
124/2005, de 6 de mayo, que
regula el procedimiento de
declaración de espacios naturales
de interés local, manifieste el
compromiso
formal
del
Ayuntamiento de poner en
práctica las medidas precisas para
la conservación de los valores
naturales
que
motivan
la

Segundo.- Que, de acordo coas
esixencias do Decreto 124/2005,
de 6 de maio, que regula o
procedemento de declaración de
espazos naturais de interese local,
manifeste o compromiso formal
do Concello de poñer en práctica
as medidas precisas para a
conservación dos valores naturais
que motivan a declaración, así
como
de
elaborar
o
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declaración, así como de elaborar
el correspondiente plan de
conservación y de uso público de
este espacio.

correspondente
plan
de
conservación e de uso público
deste espazo.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Ten a palabra a
concelleira de Medio Ambiente,
señora García.

Moi ben. Ten a palabra a
concelleira de Medio Ambiente,
señora García.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Moi boas tardes a todas as persoas
que están traballando ou seguindo
este Pleno.

Moi boas tardes a todas as
persoas que están traballando ou
seguindo este Pleno.

Efectivamente, hoxe traemos a
Pleno acordo sobre á solicitude á
Xunta, de iniciar o expediente de
Declaración da Torre de Hércules
como Espazo Natural de Interese
Local. É unha figura de protección
que se caracteriza pola xestión
municipal, a iniciativa municipal e
a xestión municipal, despois de
obter a autorización da Xunta e,
polo tanto, traemos a este Pleno o
inicio dun procedemento; é un
inicio, nada máis. Nos pasos
ulteriores, a Xunta vai pedir
informes
ás
administracións
implicadas,
vaise
proceder
posiblemente,
á
declaración
provisional deste ENIL, deste
Espazo Natural de Interese Local
e, posteriormente, terá lugar a
elaboración
do
Plano
de
conservación, onde se establecen
as medidas que rexen o uso dese

Efectivamente, hoxe traemos a
Pleno acordo sobre á solicitude á
Xunta, de iniciar o expediente de
Declaración da Torre de Hércules
como Espazo Natural de Interese
Local. É unha figura de
protección que se caracteriza
pola xestión
municipal, a
iniciativa municipal e a xestión
municipal, despois de obter a
autorización da Xunta e, polo
tanto, traemos a este Pleno o
inicio dun procedemento; é un
inicio, nada máis. Nos pasos
ulteriores, a Xunta vai pedir
informes
ás
administracións
implicadas,
vaise
proceder
posiblemente,
á
declaración
provisional deste ENIL, deste
Espazo Natural de Interese Local
e, posteriormente, terá lugar a
elaboración
do
Plano
de
conservación, onde se establecen
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espazo.
Simplemente,
para
enmarcar que ésta é a solicitude
de inicio á Xunta, de inicio de
procedemento, un acordo que,
pretendemos aquí presentar no
Pleno e, por outro lado, outro
acordo relativo ao compromiso
formal do Concello para poñer en
marcha as medidas previstas para
a conservación do espazo, así
como a elaboración de dito Plan
de conservación. Son os dous
acordos que traemos, á toma de
decisións.

as medidas que rexen o uso dese
espazo.
Simplemente,
para
enmarcar que ésta é a solicitude
de inicio á Xunta, de inicio de
procedemento, un acordo que,
pretendemos aquí presentar no
Pleno e, por outro lado, outro
acordo relativo ao compromiso
formal do Concello para poñer en
marcha as medidas previstas para
a conservación do espazo, así
como a elaboración de dito Plan
de conservación. Son os dous
acordos que traemos, á toma de
decisións.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
García. Señora Veira

Moi ben. Moitas grazas, señora
García. Señora Veira

Señora Veira González

Señora Veira González

Neste punto da orde do día
quixeramos sinalar, en primeiro
lugar, que imos votar a favor,
aínda que nos gustaría que o
ENIL, tal e como se comentou na
Comisión, incluíse tamén os
illotes da Torre, porque cremos
que tamén son interesantes a nivel
medioambiental e de preservación
da zona. Ademais, tamén, como
comentamos
na
Comisión,
gustaríanos que o Concello, de
xeito paralelo á tramitación desta
solicitude, apostase tamén pola
conservación dunha máis que
toponimia, unha microtoponimia,
recollida, así dixen na Comisión,

Neste punto da orde do día
quixeramos sinalar, en primeiro
lugar, que imos votar a favor,
aínda que nos gustaría que o
ENIL, tal e como se comentou na
Comisión, incluíse tamén os
illotes da Torre, porque cremos
que tamén son interesantes a nivel
medioambiental e de preservación
da zona. Ademais, tamén, como
comentamos
na
Comisión,
gustaríanos que o Concello, de
xeito paralelo á tramitación desta
solicitude, apostase tamén pola
conservación dunha máis que
toponimia, unha microtoponimia,
recollida, así dixen na Comisión,
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polo polifacético Xurxo Souto, da
memoria dun moi bo coñecedor
de todas as pedras, eiras, da
contorna da Torre de Hércules, de
Emilio “Milucho” Mariñas, a
través da instalación de paneis que
manteñan, precisamente, viva esa
historia e esa microtoponimia.
Coido que é máis que interesante,
coido, tamén que a memoria
histórica tamén é preservación
ambiental. E por outra banda, xa
dixen
na
Comisión,
sería
interesante que protexéramos toda
esa contorna ao máximo e que
procurásemos ir traballando nunha
alternativa de mobilidade para os
campos da Torre, que nos
permitise ir eliminando, pouco a
pouco, todo o aparcamento que se
produce polo lateral da Cidade
Deportiva da Torre. E pola nosa
banda, nada máis.

polo polifacético Xurxo Souto, da
memoria dun moi bo coñecedor
de todas as pedras, eiras, da
contorna da Torre de Hércules,
de Emilio “Milucho” Mariñas, a
través da instalación de paneis
que manteñan, precisamente, viva
esa
historia
e
esa
microtoponimia. Coido que é
máis que interesante, coido,
tamén que a memoria histórica
tamén é preservación ambiental.
E por outra banda, xa dixen na
Comisión, sería interesante que
protexéramos toda esa contorna
ao máximo e que procurásemos ir
traballando nunha alternativa de
mobilidade para os campos da
Torre, que nos permitise ir
eliminando, pouco a pouco, todo
o aparcamento que se produce
polo lateral da Cidade Deportiva
da Torre. E pola nosa banda,
nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señora Neira.

señora

Veira.

Moitas grazas, señora Veira.
Señora Neira.

Señora Neiva Fernández

Señora Neiva Fernández

Gracias, señor alcalde. Bueno,
pues, por nuestra parte, lo mismo
que ya hemos manifestado en la
Comisión. Agradecemos que esto
se traiga a Pleno, a pesar de que
parece ser que no es obligatorio,
que sería simplemente necesario
el voto de la Comisión y, como no

Grazas, señor alcalde. Bo, pois,
pola nosa banda, o mesmo que xa
manifestamos
na
Comisión.
Agradecemos que isto se traia a
Pleno, a pesar de que parece ser
que non é obrigatorio, que sería
simplemente necesario o voto da
Comisión e, como non pode ser
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puede ser de otra manera, digo lo
mismo que ya dije en ese Pleno en
el que se estableció lo del ENIL
de las islas de San Pedro, los
islotes de San Pedro. Fue un
camino ya iniciado por el Partido
Socialista
cuando
estaba
gobernando, en el caso de los
islotes de San Pedro. En el caso de
la Torre, se estaba empezando a
trabajar en él, a pesar de que,
efectivamente,
de
manera
práctica, las medidas que se
hacían desde la Concejalía de
Medio Ambiente, eran tendentes a
la protección de la flora y de la
fauna en lo que es el entorno.
Indudablemente lo que pedimos es
que nos adherimos a la petición
que hizo Avia Veira en la
Comisión. Ser cautos, también, en
el tema de los usos que se van a
permir, o los cuales se van a
prohibir en el entorno de la Torre
de Hércules, teniendo en cuenta
que es un lugar de mucha
utilización pública, utilización
deportiva y de otro tipo de eventos
que,
entendemos
que,
evidentemente va a ser un entorno
que tenga que ser protegido, pero
también hay que conciliarlo con
ese uso urbano que además existe
y que, evidentemente, dar
también, soluciones para lo que es
el tema del aparcamiento de los
campos de la Torre, diciendo lo
mismo que hemos dicho en
Comisión. Teniendo razón en lo
planteado por la concejala del

doutra maneira, digo o mesmo
que xa dixen nese Pleno no que se
estableceu o do ENIL das illas de
San Pedro, os illotes de San
Pedro. Foi un camiño xa iniciado
polo Partido Socialista cando
estaba a gobernar, no caso dos
illotes de San Pedro. No caso da
Torre, estaba a empezarse a
traballar nel, a pesar de que,
efectivamente,
de
maneira
práctica, as medidas que se facían
desde a Concellería de Medio
Ambiente, eran tendentes á
protección da flora e da fauna no
que
é
a
contorna.
Indubidablemente o que pedimos
é que nos adherimos á petición
que fixo Avia Veira na Comisión.
Ser cautos, tamén, no tema dos
usos que se van permir, ou os
cales se van prohibir na contorna
da Torre de Hércules, tendo en
conta que é un lugar de moita
utilización pública, utilización
deportiva e doutro tipo de eventos
que,
entendemos
que,
evidentemente vai ser unha
contorna que teña que ser
protexida, pero tamén hai que
concilialo con ese uso urbano que
ademais
existe
e
que,
evidentemente,
dar
tamén,
solucións para o que é o tema do
aparcadoiro dos campos da
Torre, dicindo o mesmo que
dixemos en Comisión. Tendo
razón no exposto pola concelleira
do Bloque Nacionalista Galego,
se iso vai ser unha contorna
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Bloque Nacionalista Galego, si
eso va a ser un entorno con una
especial protección, no tiene
tampoco, mucho sentido la
utilización masiva que se está
haciendo para aparcamiento en
esa zona. Bien es verdad, que no
se puede suprimir sin dar una
alternativa, teniendo en cuenta
que ahí están situados los campos
de fútbol y que son lugares muy
utilizados, fundamentalmente los
fines de semana, aunque también
por semana, por muchos padres y
madres que tienen que ir allí con
los pequeños y que no tienen,
además en este momento, una
alternativa en el transporte
público. Por lo tanto, agradecemos
que se traiga a Pleno; desde luego,
lo vamos a respaldar y pedimos
diálogo con los vecinos y con las
vecinas, de cara, sobre todo, a la
restricción de lo que pueden ser
los usos en ese entorno, teniendo
en cuenta que están muy
interiorizadas
determinadas
utilizaciones
de
carácter
deportivo, de carácter lúdico, en
esa zona. Y por nuestra parte,
nada más. Gracias.

cunha especial protección, non
ten, tampouco moito sentido a
utilización masiva que se está
facendo para aparcadoiro nesa
zona. Ben é verdade, que non se
pode suprimir sen dar unha
alternativa, tendo en conta que aí
están situados os campos de
fútbol e que son lugares moi
utilizados, fundamentalmente as
fins de semana, aínda que tamén
por semana, por moitos pais e
nais que teñen que ir alí cos
pequenos e que non teñen,
ademais neste momento, unha
alternativa no transporte público.
Por tanto, agradecemos que se
traia a Pleno; desde logo, ímolo
apoiar e pedimos diálogo cos
veciños e coas veciñas, cara,
sobre todo, á restrición do que
poden ser os usos nesa contorna,
tendo en conta que están moi
interiorizadas
determinadas
utilizacións de carácter deportivo,
de carácter lúdico, nesa zona. E
pola nosa banda, nada máis.
Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora
Señora Lendoiro.

Neira.

Señora Lendoiro Otero
Buenas

tardes

a

todos

Moitas grazas, señora Neira.
Señora Lendoiro.
Señora Lendoiro Otero

los

Boas tardes a todos os membros
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miembros de la Corporación, al
personal del Ayuntamiento, a los
ciudadanos
que
hoy
nos
acompañan en el Pleno, a los
medios
de
comunicación
presentes y a todos los que nos
siguen vía streamig.

da Corporación, ao persoal do
Concello, aos cidadáns que hoxe
nos acompañan no Pleno, aos
medios
de
comunicación
presentes e a todos os que nos
seguen vía streamig.

Traen a Pleno la solicitud de
iniciación del Procedimiento de
Declaración de la Torre de
Hércules como Espacio Natural de
Interés Local, de acuerdo con la
Ley de conservación de la
naturaleza. También se manifiesta
en dicho informe, como ha dicho
la concejala, propuesta del
compromiso
formal
del
Ayuntamiento de poner en
práctica las medidas necesarias
para la conservación de los
valores naturales que motivan la
Declaración,
así
como,
la
elaboración del correspondiente
Plan de conservación y de uso
público.

Traen a Pleno a solicitude de
iniciación do Procedemento de
Declaración da Torre de Hércules
como Espazo Natural de Interese
Local, de acordo coa Lei de
conservación da natureza. Tamén
se manifesta no devandito
informe, como dixo a concelleira,
proposta do compromiso formal
do Concello de poñer en práctica
as medidas necesarias para a
conservación dos valores naturais
que motivan a Declaración, así
como,
a
elaboración
do
correspondente
Plan
de
conservación e de uso público.

Comienzo
mi
intervención,
adelantando el voto favorable y
diciendo que en este asunto nos
adherimos, una vez más, al
compromiso medioambiental que
entiendo, todos los concejales de
los distintos grupos compartimos
en esta ciudad. Nuestro bienestar
y el de las próximas generaciones
está
condicionado
a
la
conservación y restauración de la
naturaleza, patrimonio común de
todos los ciudadanos y nuestro

Comezo a miña intervención,
adiantando o voto favorable e
dicindo
que
neste
asunto
adherímonos, unha vez máis, ao
compromiso
ambiental
que
entendo, todos os concelleiros dos
distintos grupos compartimos
nesta cidade. O noso benestar e o
das próximas xeracións está
condicionado á conservación e
restauración
da
natureza,
patrimonio común de todos os
cidadáns e o noso principal
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principal seguro para el futuro.
Sobre la solicitud, nada que
objetar, en general. Insisto, por
tanto, nuestro voto favorable,
pero, me gustaría hacer un par de
matizaciones, como ya las
manifestó mi compañero Martín
Fernández Prado en la Comisión
Informativa.

seguro para o futuro. Sobre a
solicitude, nada que obxectar, en
xeral. Insisto, por tanto, o noso
voto favorable, pero, gustaríame
facer un par de matizacións, como
xa as manifestou o meu
compañeiro Martín Fernández
Prado na Comisión Informativa.

En primer lugar, consideramos
necesaria una cartografía más
detallada de la zona, porque los
planos aportados no son muy
específicos, además de no haber
estudiado correctamente la zona
marítima, con sus mareas.

En primeiro lugar, consideramos
necesaria unha cartografía máis
detallada da zona, porque os
planos achegados non son moi
específicos, ademais de non
estudar correctamente a zona
marítima, coas súas mareas.

En segundo lugar,
desarrollado todavía
Director de la Torre.

En
segundo
lugar,
desenvolveron aínda o
Director da Torre.

no han
el Plan

non
Plan

Sobre el compromiso formal de
poner en práctica las medidas
necesarias para la conservación de
los valores naturales, así como la
elaboración del correspondiente
Plan de Conservación y de uso
público, otro par de precisiones:

Sobre o compromiso formal de
poñer en práctica as medidas
necesarias para a conservación
dos valores naturais, así como a
elaboración do correspondente
Plan de Conservación e de uso
público, outro par de precisións:

-En primer lugar, nos tememos
que con su propuesta van a limitar
en exceso, los usos y las
actividades que se pueden
desarrollar en la zona de la Torre,
en la que, como decía la concejala
Yoya Neira, los coruñeses
aprovechan esa zona para realizar
actividades diversas de ocio, que
no afectan, en principio, a la

-En primeiro lugar, temémonos
que coa súa proposta van limitar
en exceso, os usos e as
actividades
que
se
poden
desenvolver na zona da Torre, na
que, como dicía a concelleira
Yoya Neira, os coruñeses
aproveitan esa zona para realizar
actividades diversas de lecer, que
non afectan, en principio, á
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conservación y que, además,
entendemos, deben mantenerse,
porque los intereses de los
ciudadanos deben de priorizarse.

conservación e que, ademais,
entendemos, deben manterse,
porque os intereses dos cidadáns
deben de priorizarse.

-En segundo lugar, hablan de
conservar los valores naturales,
pero la realidad es que la zona de
la Torre de Hércules está, como el
resto de barrios de la ciudad,
totalmente descuidada, y si no,
invito a que vayan por allí, a dar
un paseo, con el mobiliario urbano
que allí hay abandonado y lleno
de desperfectos, con la maleza sin
cuidar, invadiendo todos los
senderos peatonales, con basura
sin recoger, por todas las
esquinas.

-En segundo lugar, falan de
conservar os valores naturais,
pero a realidade é que a zona da
Torre de Hércules está, como o
resto de barrios da cidade,
totalmente descoidada, e se non,
convido a que vaian por alí, a dar
un paseo, co mobiliario urbano
que alí hai abandonado e cheo de
danos, coa maleza sen coidar,
invadindo todos os sendeiros
peonís, con lixo sen recoller, por
todas as esquinas.

En resumen, ofrecen una imagen
lamentable, tanto a los turistas que
visitan la zona donde se ubica el
monumento Patrimonio de la
Humanidad, como a los propios
coruñeses, que ven que el
descontrol en la limpieza llega
hasta una zona, como es la de la
Torre de Hércules, que se debería
cuidar con exquisito esmero. En
cualquier caso, nuestro voto
favorable a esta propuesta y
muchas gracias.

En resumo, ofrecen unha imaxe
lamentable, tanto aos turistas que
visitan a zona onde se sitúa o
monumento
Patrimonio
da
Humanidade, como aos propios
coruñeses, que ven que o
descontrol na limpeza chega ata
unha zona, como é a da Torre de
Hércules, que se debería coidar
con
exquisito
esmero.
En
calquera caso, o noso voto
favorable a esta proposta e
moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Lendoiro.
Señora García.

Moitas grazas, señora Lendoiro.
Señora García.
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Señora García Gómez

Señora García Gómez

Moitas grazas. Pois, a verdade é
que celebro que vaiamos aprobar
a solicitude de ENIL por
unanimidade. Creo que é un valor
que temos na cidade que estamos
obrigados a conservar e, xa, da
mesma maneira que xa conta
cunha protección do patrimonio
cultural. E non se trata só da Torre
de Hércules, senón que alí,
efectivamente,
como
se
comentaba dende o Bloque
Nacionalista Galego, hai outra
serie de valores que son altamente
representativos da nosa historia e
da nosa identidade, como pode ser
a cuestión da Memoria Histórica,
como pode ser a cuestión,
efectivamente
recollida
da
toponimia e da microtoponimia,
como poden ser os xacementos
arqueolóxicos que hai alí, nos
petroglifos e incluso, se me
permiten,
a historia de
naufraxios,
incluso
algunha
historia recente que temos, que
lembramos todos e todas na
cidade. E a nivel do patrimonio
natural, a zona da Torre de
Hércules non ten menos valor; ao
contrario, é un privilexio contar,
realmente, a tiro de pedra,
puidendo camiñar, dende calquera
dos barrios da cidade, cunha serie
de paisaxes e de ecosistemas
atlánticos, que están á altura,
moitas veces, dos valores da Costa
da Morte ou do Golfo Ártabro e

Moitas grazas. Pois, a verdade é
que celebro que vaiamos aprobar
a solicitude de ENIL por
unanimidade. Creo que é un valor
que temos na cidade que estamos
obrigados a conservar e xa, da
mesma maneira que xa conta
cunha protección do patrimonio
cultural. E non se trata só da
Torre de Hércules, senón que alí,
efectivamente,
como
se
comentaba dende o Bloque
Nacionalista Galego, hai outra
serie de valores que son
altamente representativos da nosa
historia e da nosa identidade,
como pode ser a cuestión da
Memoria Histórica, como pode
ser a cuestión, efectivamente
recollida da toponimia e da
microtoponimia, como poden ser
os xacementos arqueolóxicos que
hai alí, nos petroglifos e incluso,
se me permiten, a historia de
naufraxios,
incluso
algunha
historia recente que temos, que
lembramos todos e todas na
cidade. E a nivel do patrimonio
natural, a zona da Torre de
Hércules non ten menos valor; ao
contrario, é un privilexio contar,
realmente, a tiro de pedra,
puidendo
camiñar,
dende
calquera dos barrios da cidade,
cunha serie de paisaxes e de
ecosistemas atlánticos, que están
á altura, moitas veces, dos
valores da Costa da Morte ou do
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os temos aí, ao lado e creo que, en
realidade é unha obriga establecer
as medidas de conservación que
garantan que as seguintes
xeracións tamén, van poder seguir
desfrutando deste espazo natural
como facemos nós agora. Son
case 42 hectáreas de terreo que
abranguen dende a cala de
Adormideiras ata a zona da Casa
dos Peixes, incluíndo a praia das
Lapas e diferentes hábitats que
teñen
interese
para
a
conservación, mesmo a nivel
europeo. Estamos falando dos
cantís, das furnas, dos prados,
desas matorreiras atlánticas, de
toxos, que nos parecen moi
comúns e teñen un elevadísimo
valor ecolóxico. Estamos falando,
incluso, do bosque de Ribeira que
hai no merendeiro das Lapas. Son
unha serie de hábitats de
moitísimo
interese
para
a
conservación.
O
mapa
da
biodiversidade que identifica
3.500 especies no municipio da
Coruña, cita no eido da Torre de
Hércules, 700 especies no seu
entorno máis próximo e se nos
ampliamos nun quilómetro á
redonda, nos subimos a 1.045
especies; isto é moitísimo e a
verdade é, que un motivo de
celebración. De todas elas, 6 son
endemismos ibéricos, é dicir, que
existen aquí e en ningún outro
sitio do planeta. Ou sexa, que
realmente
é
que
a
súa
vulnerabilidade
ou
a
súa

Golfo Ártabro e os temos aí, ao
lado e creo que, en realidade é
unha obriga establecer as
medidas de conservación que
garantan que as seguintes
xeracións tamén, van poder
seguir desfrutando deste espazo
natural como facemos nós agora.
Son case 42 hectáreas de terreo
que abranguen dende a cala de
Adormideiras ata a zona da Casa
dos Peixes, incluíndo a praia das
Lapas e diferentes hábitats que
teñen
interese
para
a
conservación, mesmo a nivel
europeo. Estamos falando dos
cantís, das furnas, dos prados,
desas matorreiras atlánticas, de
toxos, que nos parecen moi
comúns e teñen un elevadísimo
valor ecolóxico. Estamos falando,
incluso, do bosque de Ribeira que
hai no merendeiro das Lapas. Son
unha serie de hábitats de
moitísimo interese para a
conservación. O mapa da
biodiversidade que identifica
3.500 especies no municipio da
Coruña, cita no eido da Torre de
Hércules, 700 especies no seu
entorno máis próximo e se nos
ampliamos nun quilómetro á
redonda, nos subimos a 1.045
especies; isto é moitísimo e a
verdade é, que un motivo de
celebración. De todas elas, 6 son
endemismos ibéricos, é dicir, que
existen aquí e en ningún outro
sitio do planeta. Ou sexa, que
realmente
é
que
a
súa
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regresión, ten consecuencias a
nivel global no mantemento da
biodiversidade. Entendemos que,
lonxe de facer un caparazón que
impida o uso público da Torre de
Hércules, o que si que temos que
fomentar é o seu uso e o seu
coñecemento, como xa vémos
facendo dende que chegamos a
este goberno. Iso si, un
coñecemento e un uso público,
ordenado, canalizado e con
sentidiño. Dende logo, dende que
empezamos a gobernar, dende a
Concellería de Medio Ambiente,
implementamos un montón de
medidas neste sentido, dende o
calendario de segas, que se retrasa
para manter a época de cría, o
control de eventos, que teñen
lugar na zona da Torre de
Hércules, pois, moitas veces
cambiándoos
de
data
ou
desprazándoos lixeiramente, cara
a zonas de menor impacto e o que
non se fixo, en ningún momento,
foi prohibir absolutamente nada.
Quero dicir, realmente o que
queremos facer é establecer unhas
medidas de xestión que inclúen,
incluso, orzamentos para melloras
medioambientais, para eliminar as
plantas invasoras, para darlle a
coñecer á cidadanía, os valores
que temos aí ao lado e que, ás
veces, nos pasan un pouquiño
desapercibidos e creo que, a
ninguén, a estas alturas, se
atrevería a dicirlle que non, a unha
protección como a que establece a

vulnerabilidade
ou
a
súa
regresión, ten consecuencias a
nivel global no mantemento da
biodiversidade. Entendemos que,
lonxe de facer un caparazón que
impida o uso público da Torre de
Hércules, o que si que temos que
fomentar é o seu uso e o seu
coñecemento, como xa vémos
facendo dende que chegamos a
este goberno. Iso si, un
coñecemento e un uso público,
ordenado, canalizado e con
sentidiño. Dende logo, dende que
empezamos a gobernar, dende a
Concellería de Medio Ambiente,
implementamos un montón de
medidas neste sentido, dende o
calendario de segas, que se
retrasa para manter a época de
cría, o control de eventos, que
teñen lugar na zona da Torre de
Hércules, pois, moitas veces
cambiándoos
de
data
ou
desprazándoos lixeiramente, cara
a zonas de menor impacto e o que
non se fixo, en ningún momento,
foi prohibir absolutamente nada.
Quero dicir, realmente o que
queremos facer é establecer
unhas medidas de xestión que
inclúen, incluso, orzamentos para
melloras medioambientais, para
eliminar as plantas invasoras,
para darlle a coñecer á
cidadanía, os valores que temos
aí ao lado e que, ás veces, nos
pasan
un
pouquiño
desapercibidos e creo que, a
ninguén, a estas alturas, se
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UNESCO para a Torre de
Hércules, porque a cidadanía non
a poida usar, moi ao contrario. A
verdade é, que a cidadanía, tanto
local como visitante, é benvida en
todo momento e iso; queremos
deixalo claro. A declaración deste
ENIL, deste Espazo Natural de
Interese Local se suma ás Illas de
San Pedro; estamos esperando,
neste sentido a contestación da
Xunta de Galicia, para declaralo
definitivamente espazo protexido,
e se suma a outro tipo de medidas
que
teñen
que
ver
coa
conservación da natureza e a
protección da biodiversidade na
cidade, como poden ser os dous
ENILES que acabamos de
impulsar dende o Concello, e nos
sitúan na cabeceira de todos os
concellos de Galicia en espazos
protexidos, promovidos dende a
Administración Local. O mapa da
biodiversidade que identifica ou
ubica dentro do mapa ás 3.500
especies que temos no Municipio
da Coruña, o Plan de Segas que
pretende respectar as épocas de
cría nos espazos naturais de maior
valor, a retirada dos herbicidas
tóxicos para persoas, para animais
e para plantas do uso rutinario, en
limpeza viaria en parques e
xardíns; o acompañamento de
eventos e de obras públicas para
diminuír o impacto no medio
ambiente; os obradoiros de
emprego
aquí,
dende
a
Concellería de Economía e

atrevería a dicirlle que non, a
unha protección como a que
establece a UNESCO para a
Torre de Hércules, porque a
cidadanía non a poida usar, moi
ao contrario. A verdade é, que a
cidadanía, tanto local como
visitante, é benvida en todo
momento e iso; queremos deixalo
claro. A declaración deste ENIL,
deste Espazo Natural de Interese
Local se suma ás Illas de San
Pedro; estamos esperando, neste
sentido a contestación da Xunta
de Galicia, para declaralo
definitivamente espazo protexido,
e se suma a outro tipo de medidas
que
teñen
que
ver
coa
conservación da natureza e a
protección da biodiversidade na
cidade, como poden ser os dous
ENILES que acabamos de
impulsar dende o Concello, e nos
sitúan na cabeceira de todos os
concellos de Galicia en espazos
protexidos, promovidos dende a
Administración Local. O mapa da
biodiversidade que identifica ou
ubica dentro do mapa ás 3.500
especies que temos no Municipio
da Coruña, o Plan de Segas que
pretende respectar as épocas de
cría nos espazos naturais de
maior valor, a retirada dos
herbicidas tóxicos para persoas,
para animais e para plantas do
uso rutinario, en limpeza viaria
en parques e xardíns; o
acompañamento de eventos e de
obras públicas para diminuír o
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Emprego, no Obradoiro das Lapas
para disfrutamento deste entorno
tan querido e tan usado, o
galardón do Sendeiro Azul, que o
que premia é ese percorrido que
vai dende o Parrote ata as Illas de
San Pedro; as actividades
periódicas de educación ambiental
e as visitas guiadas das que están
tendo lugar no entorno da Torre; a
Mesa da Ría do Burgo que o que
tenta é acabar cos verquidos de
augas residuais incontrolados e a
mellora
medioambiental
do
Concello da Coruña e dos
Concellos veciños e outra serie de
medidas que teñen que ver coa
observación da natureza.

impacto no medio ambiente; os
obradoiros de emprego aquí,
dende a Concellería de Economía
e Emprego, no Obradoiro das
Lapas para disfrutamento deste
entorno tan querido e tan usado,
o galardón do Sendeiro Azul, que
o que premia é ese percorrido que
vai dende o Parrote ata as Illas
de San Pedro; as actividades
periódicas
de
educación
ambiental e as visitas guiadas das
que están tendo lugar no entorno
da Torre; a Mesa da Ría do
Burgo que o que tenta é acabar
cos verquidos de augas residuais
incontrolados e a mellora
medioambiental do Concello da
Coruña e dos Concellos veciños e
outra serie de medidas que teñen
que ver coa observación da
natureza.

Traemos, efectivamente, esta
decisión a Pleno, aínda que
poderiamos facer en Xunta de
Goberno, mesmo cun Decreto da
Alcaldía, porque entendemos que
ese tipo de decisións necesitan de
continuidade,
goberne
quen
goberne, necesitan de consenso e
por iso, a verdade é que nos
felicitamos de que a decisión se
tome
por
unanimidade
e
agardamos que se inicie aquí, un
camiño positivo de conservación
do noso patrimonio. Moitas
grazas.

Traemos, efectivamente, esta
decisión a Pleno, aínda que
poderiamos facer en Xunta de
Goberno, mesmo cun Decreto da
Alcaldía, porque entendemos que
ese tipo de decisións necesitan de
continuidade,
goberne
quen
goberne, necesitan de consenso e
por iso, a verdade é que nos
felicitamos de que a decisión se
tome
por
unanimidade
e
agardamos que se inicie aquí, un
camiño positivo de conservación
do noso patrimonio. Moitas
grazas.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora García.
Señora Veira. Señora Neira.
Señora Lendoiro. Señora García,
non sei, se vostede cre… non
responde a nadie.

Moitas grazas, señora García.
Señora Veira. Señora Neira.
Señora Lendoiro. Señora García,
non sei, se vostede cre… non
responde a ninguén.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. Eu, a min, si que me gustaría
seguir falando.

Si. Eu, a min, si que me gustaría
seguir falando.

Presidencia

Presidencia

Ben.

Ben.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Bueno. A min me gustaría dicir
que hai varios meses que
enviamos á Xunta de Galicia a
solicitude de Declaración do
ENIL das Illas de San Pedro;
outro caso. Me gustaría dicir que é
a segunda vez que se paraliza un
procedemento así, dende o Partido
Popular. Entón, a primeira vez se
paralizou
cando
vostedes
chegaron ao goberno en 2011. O
proceso de tramitación que estaba
moi avanzado nas Illas de San
Pedro,
morreu
simplemente,
porque non se presentou ese Plan
de Conservación necesario, para a
declaración definitiva. Agora
mesmo, o ENIL volve estar
paralizado na Xunta de Galicia en
espera simplemente dun OK,
porque é que está todo feito, non

Bo. A min me gustaría dicir que
hai varios meses que enviamos á
Xunta de Galicia a solicitude de
Declaración do ENIL das Illas de
San
Pedro;
outro
caso.
Gustaríame dicir que é a segunda
vez que se paraliza un
procedemento así, dende o
Partido Popular. Entón, a
primeira vez paralizouse cando
vostedes chegaron ao goberno en
2011. O proceso de tramitación
que estaba moi avanzado nas Illas
de
San
Pedro,
morreu
simplemente, porque non se
presentou
ese
Plan
de
Conservación necesario, para a
declaración definitiva. Agora
mesmo, o ENIL volve estar
paralizado na Xunta de Galicia
en espera simplemente dun OK,
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hai nada máis que facer. Nos
preguntamos que pasa. A verdade
é, que a xestión de conservación
da natureza, dende o Partido
Popular, non está sendo boa a
nivel local e non está sendo boa
tampouco, a nivel Galicia.
Digamos que, incluso a Rede
Natura en Galicia é das menos
representadas do Estado. Nós
temos un 11%, 12% de superficie
protexida, fronte a media dun 24%
do Estado Español. A verdade é
que é menos da metade. Na Rede
Natura segue habendo incendios,
segue habendo lume, segue
habendo plantas invasoras, segue
habendo canteiras, segue habendo
todo tipo de actividades de
enorme impacto ambiental e,
ademais de non protexer os
valores naturais, a xente está
enormemente descontenta, porque
non se lles compensa de ningunha
maneira polas limitacións. moitas
veces necesarias, ao uso deses
espazos. A xestión non está sendo
boa. E nos gustaría pedir dende
aquí, á conselleira de Medio
Ambiente, Beatriz Mato, que faga
o seu traballo e resolva o ENIL
das Illas de San Pedro. Si, falo
con ela a diario, por h o por b;
ultimamente nos atopamos a
miúdo, moitas veces, en eventos
que non teñen nada que ver coa
Consellería de Medio Ambiente.
Me gustaría que, se cadra, pedirlle
que fixera o seu traballo, que faga
o seu traballo con Ecoembes, que

porque é que está todo feito, non
hai nada máis que facer.
Preguntámonos que pasa. A
verdade é, que a xestión de
conservación da natureza, dende
o Partido Popular, non está sendo
boa a nivel local e non está sendo
boa tampouco, a nivel Galicia.
Digamos que, incluso a Rede
Natura en Galicia é das menos
representadas do Estado. Nós
temos un 11%, 12% de superficie
protexida, fronte a media dun
24% do Estado Español. A
verdade é que é menos da metade.
Na Rede Natura segue habendo
incendios, segue habendo lume,
segue habendo plantas invasoras,
segue habendo canteiras, segue
habendo todo tipo de actividades
de enorme impacto ambiental e,
ademais de non protexer os
valores naturais, a xente está
enormemente descontenta, porque
non se lles compensa de ningunha
maneira polas limitacións. moitas
veces necesarias, ao uso deses
espazos. A xestión non está sendo
boa. E nos gustaría pedir dende
aquí, á conselleira de Medio
Ambiente, Beatriz Mato, que faga
o seu traballo e resolva o ENIL
das Illas de San Pedro. Si, falo
con ela a diario, por h o por b;
ultimamente nos atopamos a
miúdo, moitas veces, en eventos
que non teñen nada que ver coa
Consellería de Medio Ambiente.
Gustaríame que, se cadra,
pedirlle que fixera o seu traballo,
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faga o seu traballo nos residuos,
que faga o seu traballo declarando
o ENIL das Illas de San Pedro, en
lugar de ir a tanto evento
preelectoral, porque vemos que
iniciou a súa campaña, saltándose
moitas veces ao grupo municipal.
Entendemos que agora, antes de
que estean convocadas as
eleccións, o seu cometido é
xestionar a Consellería de Medio
Ambiente, que leva enorme
retraso con todos os asuntos que
temos a trámite con ela e, me
gustaría pedirlle ao Grupo
Municipal do Partido Popular que,
por favor, falen con ela, para
pedirlle que mire pola cidade e,
non só á hora de recadar votos
para unhas eleccións, que van ter
lugar dentro de dous anos. Moitas
grazas.

que faga o seu traballo con
Ecoembes, que faga o seu traballo
nos residuos, que faga o seu
traballo declarando o ENIL das
Illas de San Pedro, en lugar de ir
a tanto evento preelectoral,
porque vemos que iniciou a súa
campaña, saltándose moitas veces
ao grupo municipal. Entendemos
que agora, antes de que estean
convocadas as eleccións, o seu
cometido
é
xestionar
a
Consellería de Medio Ambiente,
que leva enorme retraso con
todos os asuntos que temos a
trámite con ela e, me gustaría
pedirlle ao Grupo Municipal do
Partido Popular que, por favor,
falen con ela, para pedirlle que
mire pola cidade e, non só á hora
de recadar votos para unhas
eleccións, que van ter lugar
dentro de dous anos. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora García.

Moitas grazas, señora García.

Votación del asunto número
siete

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:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación o asunto
número sete, referenciado na
Orde do Día, producíndose o
seguinte resultado:

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

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

votos).

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

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

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Tamén aprobada por
unanimidade.

Moi ben. Tamén aprobada por
unanimidade.

Acuerdo

Acordo

Primero.- Que se solicite a la
Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio la
iniciación del procedimiento de
declaración de la Torre de
Hércules como Espacio Natural de
Interés Local, de acuerdo con los
artículos 17.1 y 22 de la Ley
9/2001, de 21 de agosto, de
conservación de la naturaleza.

Primeiro.- Que se solicite á
Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio a
iniciación do procedemento de
declaración da Torre de Hércules
como Espazo Natural de Interese
Local, de acordo cos artigos 17.1
e 22 da Lei 9/2001, de 21 de
agosto, de conservación da
natureza.

Segundo.- Que, de acuerdo con
las exigencias del Decreto
124/2005, de 6 de mayo, que
regula el procedimiento de
declaración de espacios naturales
de interés local, manifieste el
compromiso
formal
del

Segundo.- Que, de acordo coas
esixencias do Decreto 124/2005,
de 6 de maio, que regula o
procedemento de declaración de
espazos naturais de interese local,
manifeste o compromiso formal
do Concello de poñer en práctica
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Ayuntamiento de poner en
práctica las medidas precisas para
la conservación de los valores
naturales
que
motivan
la
declaración, así como de elaborar
el correspondiente plan de
conservación y de uso público de
este espacio.

as medidas precisas para a
conservación dos valores naturais
que motivan a declaración, así
como
de
elaborar
o
correspondente
plan
de
conservación e de uso público
deste espazo.

II.- PARTE NO RESOLUTIVA

II.- PARTE NON RESOLUTIVA

CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE LA GESTIÓN

CONTROL E SEGUIMENTO
DA XESTIÓN

1º.- Toma de conocimiento de
Resoluciones y Decretos

1º.- Toma de coñecemento de
Resolucións e Decretos

95.- Toma de conocimiento:

95.- Toma de coñecemento:

- De las resoluciones de la Junta
de Gobierno Local, desde la
número cinco mil cuatrocientos
uno (5.401), de doce de abril de
dos mil diecisiete, a la número
siete mil doscientos (7.200), de
quince de mayo de dos mil
diecisiete.

- Das resolucións da Xunta de
Goberno Local, desde a número
cinco mil catrocentos un (5.401),
de doce de abril de dous mil
dezasete, á número sete mil
douscentos (7.200), de quince de
maio de dous mil dezasete.

- Y de los decretos de la Alcaldía,
desde el número mil quinientos
uno (1.501), de treinta de marzo
de dos mil diecisiete, al número
dos mil cien (2.100) de cinco de
mayo de dos mil diecisiete.

- E dos decretos da Alcaldía,
desde o número mil cincocentos
un (1.501), de trinta de marzo de
dous mil dezasete, ao número
dous mil cen (2.100) de cinco de
maio de dous mil dezasete.
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2º.- Mociones
Intervenciones

2º.- Mocións
Intervencións

Presidencia

Presidencia

Comezamos, pois, coa parte non
resolutiva do Pleno. Primeiro, as
mocións presentadas. Temos dúas
mocións do Bloque Nacionalista
Galego, dúas mocións do Partido
Socialista de Galicia, tres mocións
do Partido Popular e tres mocións
da Marea Atlántica.

Comezamos, pois, coa parte non
resolutiva do Pleno. Primeiro, as
mocións presentadas. Temos dúas
mocións do Bloque Nacionalista
Galego, dúas mocións do Partido
Socialista de Galicia, tres
mocións do Partido Popular e
tres mocións da Marea Atlántica.

Propoño someter conxuntamente a
votación da urxencia do debate de
todas estas mocións.

Propoño someter conxuntamente
a votación da urxencia do debate
de todas estas mocións.

Votación de la urgencia de todas
las mociones

Votación da urxencia de todas as
mocións

Sometidas por la presidencia las
mociones
a
la
preceptiva
declaración de urgencia, se
produce el siguiente resultado:

Sometidas pola presidencia as
mocións á preceptiva declaración
de urxencia, prodúcese o seguinte
resultado:

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

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

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

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

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal

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

do Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
voto).

Presidencia

Presidencia

Pois, ten a palabra a señora Veira,
para a lectura da parte dispositiva
da primeira das mocións sobre a
elaboración dunha Ordenanza de
uso da lingua galega.

Pois, ten a palabra a señora
Veira, para a lectura da parte
dispositiva da primeira das
mocións sobre a elaboración
dunha Ordenanza de uso da
lingua galega.

Señora Veira.

Señora Veira.

MOCIONES DEL GRUPO
MUNICIPAL DEL BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

MOCIÓNS
DOGRUPO
MUNICIPAL DO BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

Primera.- Moción sobre la
elaboración de una Ordenanza
del uso de la lengua gallega, la
cual establecerá acciones que el
Ayuntamiento de A Coruña
debe emprender, así como los
criterios lingüísticos para seguir
en las diferentes acciones,
ámbitos
de
actuación
y
situaciones comunicativas.

Primeira.- Moción sobre a
elaboración dunha Ordenanza
do uso da lingua galega, a cal
establecerá accións que o
Concello da Coruña debe
emprender, así como os criterios
lingüísticos para seguir nas
diferentes accións, ámbitos de
actuación
e
situacións
comunicativas.

Señora Veira González

Señora Veira González

O Bloque Nacionalista Galego
solicita do Pleno da Corporación
Municipal a adopción do seguinte
acordo:

O Bloque Nacionalista Galego
solicita do Pleno da Corporación
Municipal a adopción do seguinte
acordo:

Instar ao goberno municipal a
elaborar e presentar ao Pleno do
Concello da Coruña para a súa

Instar ao goberno municipal a
elaborar e presentar ao Pleno do
Concello da Coruña para a súa
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aprobación, se procede, antes de
fin de ano, unha Ordenanza do
uso da lingua galega, do mesmo
xeito que se aprobou recentemente
e por unanimidade no Pleno da
Deputación da Coruña, a cal
establecerá as accións que o
Concello
da
Coruña
debe
emprender, así como os criterios
lingüísticos para seguir nas
diferentes accións, ámbitos de
actuación
e
situacións
comunicativas.

aprobación, se procede, antes de
fin de ano, unha Ordenanza do
uso da lingua galega, do mesmo
xeito
que
se
aprobou
recentemente e por unanimidade
no Pleno da Deputación da
Coruña, a cal establecerá as
accións que o Concello da
Coruña debe emprender, así
como os criterios lingüísticos
para seguir nas diferentes
accións, ámbitos de actuación e
situacións comunicativas.

A las diecinueve horas y quince
minutos salen del Salón de
Sesiones los señores Varela
Gómez y García Pérez.

Ás dezanove horas e quince
minutos saen do Salón de
Sesións os señores Varela Gómez
e García Pérez.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora
Veira. Ten a palabra para a
defensa da moción.

Moi ben, moitas grazas, señora
Veira. Ten a palabra para a
defensa da moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Pois ben, e tal e como dicimos na
propia parte dispositiva da
moción, pois, a verdade é que é un
motivo
para
parabenizarnos,
realmente, que se aprobase no
Pleno da Deputación da Coruña,
unha Ordenanza de uso do galego
por unanimidade e que todas as
forzas políticas alí presentes,
puideran votar a favor dunha
cousa tan esencial e tan básica
coma esa.

Pois ben, e tal e como dicimos na
propia parte dispositiva da
moción, pois, a verdade é que é
un motivo para parabenizarnos,
realmente, que se aprobase no
Pleno da Deputación da Coruña,
unha Ordenanza de uso do galego
por unanimidade e que todas as
forzas políticas alí presentes,
puideran votar a favor dunha
cousa tan esencial e tan básica
coma esa.
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Como digo na moción, o Estatuto
de Autonomía de Galicia de 1981
no seu artigo 5, declara o galego
como lingua propia de Galicia,
proclama a súa oficialidade e
confírelle aos poderes públicos, a
obriga de potenciar o seu uso en
todos os ámbitos da vida pública,
cultural e informativa. Do mesmo
xeito, a Lei de normalización
lingüística establece que a lingua
galega é a maior e máis orixinal
creación colectiva dos galegos e, a
verdadeira forza espiritual que lle
dá unidade interna á nosa
comunidade. Como consecuencia
deste principio, determina no seu
artigo 4, o carácter oficial do
galego
como
lingua
da
administración autonómica, da
administración local e das
entidades públicas dependentes da
comunidade autónoma. Nesta liña,
o artigo 6.3 di que os poderes
públicos de Galicia promoverán o
uso normal da lingua galega,
oralmente, por escrito, nas súas
relacións cos cidadáns; e o artigo
25 establece que o goberno
galego, as corporacións locais
dentro do seu ámbito, fomentarán
a normalización do uso do galego
nas
actividades
mercantís,
publicitarias,
culturais
e
asociativas, deportivas e outras. A
Lei 5/1988 do uso do galego como
lingua oficial coas entidades
locais, establece no seu artigo 1º,
que as convocatorias de sesións,
ordes do día, mocións, votos

Como digo na moción, o Estatuto
de Autonomía de Galicia de 1981
no seu artigo 5, declara o galego
como lingua propia de Galicia,
proclama a súa oficialidade e
confírelle aos poderes públicos, a
obriga de potenciar o seu uso en
todos os ámbitos da vida pública,
cultural e informativa. Do mesmo
xeito, a Lei de normalización
lingüística establece que a lingua
galega é a maior e máis orixinal
creación colectiva dos galegos e,
a verdadeira forza espiritual que
lle dá unidade interna á nosa
comunidade. Como consecuencia
deste principio, determina no seu
artigo 4, o carácter oficial do
galego
como
lingua
da
administración autonómica, da
administración local e das
entidades públicas dependentes
da comunidade autónoma. Nesta
liña, o artigo 6.3 di que os
poderes públicos de Galicia
promoverán o uso normal da
lingua galega, oralmente, por
escrito, nas súas relacións cos
cidadáns; e o artigo 25 establece
que o goberno galego, as
corporacións locais dentro do seu
ámbito,
fomentarán
a
normalización do uso do galego
nas
actividades
mercantís,
publicitarias,
culturais
e
asociativas, deportivas e outras. A
Lei 5/1988 do uso do galego como
lingua oficial coas entidades
locais, establece no seu artigo 1º,
que as convocatorias de sesións,
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particulares, propostas de acordo,
ditames
das
Comisións
informativas e actas das entidades
locais de Galicia redactaranse en
lingua galega.

ordes do día, mocións, votos
particulares,
propostas
de
acordo, ditames das Comisións
informativas e actas das entidades
locais de Galicia redactaranse en
lingua galega.

A las diecinueve horas y
diecisiete minutos sale del Salón
de Sesiones el alcalde don Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde siendo
sustituido por doña María
García Gómez.

Ás dezanove horas e dezasete
minutos sae do Salón de Sesións
o alcalde don Xulio Xosé
Ferreiro
Baamonde
sendo
substituído por doña María
García Gómez.

A Lei 5/1997 de administración
local de Galicia determina, tamén,
no seu artigo 7 o seguinte: O
galego, como lingua propia de
Galicia éo tamén, da súa
administración
local.
As
convocatorias de sesións, ordes do
día, mocións, votos particulares,
propostas de acordo, ditames das
comisións informativas, actas,
notificacións, recursos, escrituras
públicas,
comparecencias
xudiciais e todos os actos de
carácter público administrativo
que se realicen por escrito en
nome
das
corporacións,
redactaranse en lingua galega.

A Lei 5/1997 de administración
local de Galicia determina,
tamén, no seu artigo 7 o seguinte:
O galego, como lingua propia de
Galicia éo tamén, da súa
administración
local.
As
convocatorias de sesións, ordes
do
día,
mocións,
votos
particulares,
propostas
de
acordo, ditames das comisións
informativas, actas, notificacións,
recursos, escrituras públicas,
comparecencias xudiciais e todos
os actos de carácter público
administrativo que se realicen por
escrito en nome das corporacións,
redactaranse en lingua galega.

Apuntamos,
tamén,
que
normalizar a lingua significa
recuperar o seu uso en todos os
ámbitos; que a normalización
lingüística é un proceso que ten
como protagonista principal a
sociedade galega e que os poderes
públicos teñen a responsabilidade

Apuntamos,
tamén,
que
normalizar a lingua significa
recuperar o seu uso en todos os
ámbitos; que a normalización
lingüística é un proceso que ten
como protagonista principal a
sociedade galega e que os
poderes
públicos
teñen
a
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de apoiar e promover este
proceso, segundo todos os
preceptos legais anteriormente
mencionados. E o Concello da
Coruña debe asumir a súa
responsabilidade, tanto no ámbito
político-administrativo da Lei de
normalización lingüística, da lei
de uso como lingua oficial polas
entidades locais, como no ámbito
social diante do pobo, pois, a
opinión pública outórgalles aos
concellos a responsabilidade de
primeira man, de primeira orde,
inmediatamente despois da Xunta,
de ser a administración máis
próxima á veciñanza e confírelle
un protagonismo preferente para
realizar diferentes actuacións,
actividades, programas e accións
encamiñadas
á implicación
cidadá, á recuperación social, á
dinamización e ao incremento do
uso e prestixio do idioma propio
oficial de Galicia nos distintos
ámbitos e sectores sociais.

responsabilidade de apoiar e
promover este proceso, segundo
todos
os
preceptos
legais
anteriormente mencionados. E o
Concello da Coruña debe asumir
a súa responsabilidade, tanto no
ámbito político-administrativo da
Lei de normalización lingüística,
da lei de uso, como lingua oficial
polas entidades locais, como no
ámbito social diante do pobo,
pois,
a
opinión
pública
outórgalles aos concellos a
responsabilidade de primeira
man,
de
primeira
orde,
inmediatamente despois da Xunta,
de ser a administración máis
próxima á veciñanza e confírelle
un protagonismo preferente para
realizar diferentes actuacións,
actividades, programas e accións
encamiñadas
á implicación
cidadá, á recuperación social, á
dinamización e ao incremento do
uso e prestixio do idioma propio
oficial de Galicia nos distintos
ámbitos e sectores sociais.

Ademais, cremos que as últimas
cifras das enquisas do uso do
galego,
implican
que
as
administracións deben actuar
dunha maneira máis activa para
promover a nosa lingua, se non
queremos
perdela
como
patrimonio común de todas e de
todos. Nada máis.

Ademais, cremos que as últimas
cifras das enquisas do uso do
galego,
implican
que
as
administracións deben actuar
dunha maneira máis activa para
promover a nosa lingua, se non
queremos
perdela
como
patrimonio común de todas e de
todos. Nada máis.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Pásolle entón, a palabra do Grupo
Municipal Socialista, á señora
Longueira.

Pásolle entón, a palabra do
Grupo Municipal Socialista, á
señora Longueira.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Grazas e moi boas tardes a todos
os que están neste salón de plenos
e aos que nos seguen por
streaming.

Grazas e moi boas tardes a todos
os que están neste salón de plenos
e aos que nos seguen por
streaming.

Evidentemente,
o
Partido
Socialista apoia esta moción, non
cabe outra cousa que dicir que é
cumprir a legalidade. En calquera
caso, fai xa catro décadas, desde
que se normalizara o uso do
galego, que se fixera un
lanzamento do uso do galego en
institucións
oficiais;
que
desgrazadamente, tivemos que
vivir nas épocas do señor Feijóo,
unha revolta co galego e co ensino
do galego, co cal, eu espero que
sexan este tipo de mocións as que
cada vez teñan que vir menos ás
institucións, para reafirmar que
estamos no dereito de usar
libremente esa lingua e de
fomentala, porque, ao fin e ao
cabo, é un feito individual que nos
convirte nunha cuestión universal
e que nos fai distintos e que nos
fan sentir que somos parte dunha
cultura, da cal nós temos a única
responsabilidade de mantela viva

Evidentemente,
o
Partido
Socialista apoia esta moción, non
cabe outra cousa que dicir que é
cumprir
a
legalidade.
En
calquera caso, fai xa catro
décadas,
desde
que
se
normalizara o uso do galego, que
se fixera un lanzamento do uso do
galego en institucións oficiais;
que desgrazadamente, tivemos
que vivir nas épocas do señor
Feijóo, unha revolta co galego e
co ensino do galego, co cal, eu
espero que sexan este tipo de
mocións as que cada vez teñan
que vir menos ás institucións,
para reafirmar que estamos no
dereito de usar libremente esa
lingua e de fomentala, porque, ao
fin e ao cabo, é un feito individual
que nos convirte nunha cuestión
universal e que nos fai distintos e
que nos fan sentir que somos
parte dunha cultura, da cal nós
temos a única responsabilidade
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e de levala a cabo. Así que, pola
nosa parte, todo o apoio a esta
moción e todo o apoio tamén, a
que se faga, porque ben é certo
que como xa se dixo en máis
dunha ocasión neste salón de
plenos, parece que estamos no
mandato das intencións. Aquí
apróbanse, como sempre veño a
dicir, mocións e intencións, que
ao final, custa un pouco levalas a
cabo e tamén, costa bastante,
velas realizadas no seu fin último.
Así que, esperando que isto non
sexa nin un brindis ao sol, nin a
ningún
astro
da
galaxia,
apoiarémola e esperemos que se
leve a cabo. Motísimas grazas.

de mantela viva e de levala a
cabo. Así que, pola nosa parte,
todo o apoio a esta moción e todo
o apoio tamén, a que se faga,
porque ben é certo que como xa
se dixo en máis dunha ocasión
neste salón de plenos, parece que
estamos
no
mandato
das
intencións. Aquí apróbanse, como
sempre veño a dicir, mocións e
intencións, que ao final, custa un
pouco levalas a cabo e tamén,
costa bastante, velas realizadas
no seu fin último. Así que,
esperando que isto non sexa nin
un brinde ao sol, nin a ningún
astro da galaxia, apoiarémola e
esperemos que se leve a cabo.
Motísimas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Pola banda do
Grupo Municipal Popular, señor
Coira.

Moitas grazas. Pola banda do
Grupo Municipal Popular, señor
Coira.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Boa tarde e eu quería darlle as
grazas á portavoz do Bloque, que
nos deleite cunha moción, cun
poema de Manuel María. Creo
que é moito máis bonito e
coherente ese argumento, que
todo un argumento que hai, ou
unha referencia que hai a unha
normativa de Estatuto, de Lei de
normalización lingüística, que yo
quiero entender que en este
Concello xa, se cumpre, porque

Boa tarde e eu quería darlle as
grazas á portavoz do Bloque, que
nos deleite cunha moción, cun
poema de Manuel María. Creo
que é moito máis bonito e
coherente ese argumento, que
todo un argumento que hai, ou
unha referencia que hai a unha
normativa de Estatuto, de Lei de
normalización lingüística, que eu
quero
entender
que
neste
Concello xa, se cumpre, porque
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creo que a orde do día, as actas e
motísimas comunicacións se fan
en galego, ou polo menos en
bilingüe. Polo menos, as que eu
vexo. Eu lamento que a urxencia
desta moción lle veña ao Grupo
do BNG, porque se aprobara unha
Ordenanza na Deputación.

creo que a orde do día, as actas e
motísimas comunicacións fanse
en galego, ou polo menos en
bilingüe. Polo menos, as que eu
vexo. Eu lamento que a urxencia
desta moción lle veña ao Grupo
do BNG, porque se aprobara
unha Ordenanza na Deputación.

A las diecinueve horas y
veintiun minutos entra en el
Salón de Sesiones el señor
Varela Gómez.

Ás dezanove horas e vinte e un
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Varela Gómez.

O BNG gobernou na cidade da
Coruña no bipartito durante catro
anos co Partido Socialista Obrero
Español, eses señores que
discutían pola “L” todos os días;
que eran tan normalizados no
galego, que só lles importaba a
“L” e que causaban unha batalla
na Avenida Alfonso Molina coa
“L” que quitaban ou poñían; era
unha guerra diaria. Pois, vostedes
que estiveron catro anos, non
tiveron ningún interese en que ese
problema se solucionara. Catro
anos para facelo e agora, porque
se aproba na Deputación, é
importante
a
normalización
lingüística.

O BNG gobernou na cidade da
Coruña no bipartito durante catro
anos co Partido Socialista Obrero
Español, eses señores que
discutían pola “L” todos os días;
que eran tan normalizados no
galego, que só lles importaba a
“L” e que causaban unha batalla
na Avenida Alfonso Molina coa
“L” que quitaban ou poñían; era
unha guerra diaria. Pois, vostedes
que estiveron catro anos, non
tiveron ningún interese en que ese
problema se solucionara. Catro
anos para facelo e agora, porque
se aproba na Deputación, é
importante
a
normalización
lingüística.

Nosotros votaremos a favor desta
elaboración desta Ordenanza de
normalización
lingüística.
Entendo, desde luego, que o
Concello cumpre a normativa
legal. Eu penso que a estamos

Nós votaremos a favor desta
elaboración desta Ordenanza de
normalización
lingüística.
Entendo, desde logo, que o
Concello cumpre a normativa
legal. Eu penso que a estamos

- 148 -

cumprindo. Non quería pensar
outra cousa, pero si cremos que
ten que ser unha normativa e unha
ordenanza, que respecte e sea
respectuosa
cos
usos
dos
castelano-parlantes. Creo que si,
hai que buscar unha ordenanza
que sexa un punto de encontro,
que sea un acuerdo de todos los
grupos
políticos
y
que
evidentemente facilite, porque no
se entiende de otra manera, la
relación da veciñanza co Concello
y en ese camino haremos las
propuestas
necesarias,
pero
insisto, sempre encontrando e
buscando o acordo unánime e que,
evidentemente, sen discriminación
das persoas que en uso do seu
dereito utilizan o castelán. Insisto,
a urxencia parece ser que vén
motivada, porque se aproba unha
ordenanza na Deputación. Ata que
se aprobou na Deputación non era
urxente, nin unha prioridade, e
vostedes estiveron gobernando co
bipartito, co Partido Socialista
Obrero Español durante catro anos
e non se atreveron a plantear esta
ordenanza.
Insisto,
también
sorprende que, habiendo la
cantidad de incumplimientos de
mociones,
de
Reglamentos
Orgánicos de Participación y de
Participación Ciudadana, que
somos capaces de elaborar en este
Ayuntamiento. A ver, si somos
capaces de elaborar esto. Yo lo
dudo, porque los antecedentes…
Insisto, aquí no se cumple una

cumprindo. Non quería pensar
outra cousa, pero si cremos que
ten que ser unha normativa e
unha ordenanza que respecte e
sexa respectuosa cos usos dos
castelán-parlantes. Creo que si,
hai que buscar unha ordenanza
que sexa un punto de encontro,
que sexa un acordo de todos os
grupos
políticos
e
que
evidentemente facilite, porque non
se entende doutra maneira, a
relación
da
veciñanza
co
Concello e nese camiño faremos
as propostas necesarias, pero
insisto, sempre encontrando e
buscando o acordo unánime e
que,
evidentemente,
sen
discriminación das persoas que
no uso do seu dereito utilizan o
castelán. Insisto, a urxencia
parece ser que vén motivada,
porque se aproba unha ordenanza
na Deputación. Ata que se
aprobou na Deputación non era
urxente, nin unha prioridade, e
vostedes estiveron gobernando co
bipartito, co Partido Socialista
Obrero Español durante catro
anos e non se atreveron a
formular esta ordenanza. Insisto,
tamén sorprende que, habendo a
cantidade de incumprimentos de
mocións,
de
Regulamentos
Orgánicos de Participación e de
Participación Cidadá, que somos
capaces de elaborar neste
Concello. A ver, se somos capaces
de elaborar isto. Eu dubídoo,
porque os antecedentes… Insisto,
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moción aprobada por unanimidad,
ni por asomo. Muchas gracias.

aquí non se cumpre unha moción
aprobada por unanimidade, nin
por asomo. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Pola banda da
Marea Atlántica, señor Sande.

Moitas grazas. Pola banda da
Marea Atlántica, señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Nós adiantamos o noso voto
favorable. Este goberno asumiu de
xeito natural, desde xuño de 2015
e obviamente antes de ser
goberno, porque compartiamos
con vostedes ese compromiso
polo idioma, pois, esa defensa da
lingua galega; un esforzo lanzado
en moitas direccións e polo que se
está pelexando. Eu creo que
houbo avances nesta etapa,
incluso de contratación de persoal,
e un esforzo que efectivamente,
parte dun obstáculo considerable.
Eu creo que polo propio contexo
institucional, en termos de política
lingüística, fronte a determinadas
dinámicas ou inercias que se
perpetuaron,
eu
creo,
fundamentalmente entre 1983 –
2007, 2011 e 2015, e pensemos
naquela anécdota relacionada con
Eurovisión, coa marcha de
Francisco Vázquez, pois, creo que
houbo un tratamento desigual cos
idiomas. Tamén, ben é certo e
dixemos algunha vez, que
debemos ser críticos, e isto serve
para as medidas que houbo desde

Nós adiantamos o noso voto
favorable. Este goberno asumiu
de xeito natural, desde xuño de
2015 e obviamente antes de ser
goberno, porque compartiamos
con vostedes ese compromiso polo
idioma, pois, esa defensa da
lingua galega; un esforzo lanzado
en moitas direccións e polo que se
está pelexando. Eu creo que
houbo avances nesta etapa,
incluso de contratación de
persoal, e un esforzo que
efectivamente,
parte
dun
obstáculo considerable. Eu creo
que
polo
propio
contexo
institucional, en termos de
política lingüística, fronte a
determinadas
dinámicas
ou
inercias que se perpetuaron, eu
creo, fundamentalmente entre
1983 – 2007, 2011 e 2015, e
pensemos
naquela
anécdota
relacionada con Eurovisión, coa
marcha de Francisco Vázquez,
pois, creo que houbo un
tratamento desigual cos idiomas.
Tamén, ben é certo e dixemos
algunha vez, que debemos ser
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os
sucesivos
gobernos
autonómicos, coa tradición de
políticas globais que, en moitos
casos, non funcionaron, non
funcionaron globalmente.

críticos, e isto serve para as
medidas que houbo desde os
sucesivos gobernos autonómicos,
coa tradición de políticas globais
que, en moitos casos, non
funcionaron, non funcionaron
globalmente.

En canto á ordenanza, houbo un
reforzo
do
Servizo
de
Normalización
Lingüística
Municipal, nun momento tan
ingrato, en termos laborais;
conseguiuse aumentar, multiplicar
por dous, incluso, pero claro,
estamos falando dun número
bastante reducido de traballadores,
o cal tamén está dificultando, en
moitas ocasións, ese traballo no
propio Concello, máis aló desas
inercias ás que aludía, ou
dinámicas implantadas, dalgún
xeito no pasado. Ampliación e
logros, pois, desde os autobuses
da Compañía de Tranvías ata a
difusión e publicidade das
carreiras, a publicidade estática.
Eu creo que a cidade, as entidades
e
os
traballadores
da
administración, vénse respaldados
no uso progresivamente do
idioma, o seu emprego natural,
como
interlocución,
comunicación.

En canto á ordenanza, houbo un
reforzo
do
Servizo
de
Normalización
Lingüística
Municipal, nun momento tan
ingrato, en termos laborais;
conseguiuse
aumentar,
multiplicar por dous, incluso,
pero claro, estamos falando dun
número bastante reducido de
traballadores, o cal tamén está
dificultando, en moitas ocasións,
ese traballo no propio Concello,
máis aló desas inercias ás que
aludía,
ou
dinámicas
implantadas, dalgún xeito no
pasado. Ampliación e logros,
pois, desde os autobuses da
Compañía de Tranvías ata a
difusión e publicidade das
carreiras, a publicidade estática.
Eu creo que a cidade, as
entidades e os traballadores da
administración,
vénse
respaldados
no
uso
progresivamente do idioma, o seu
emprego
natural,
como
interlocución, comunicación.

Eu creo que houbo neste tempo un
cumprimento da Lei, de xeito, casi
diría, natural e amable. É verdade
que esa ordenanza non se fixo no

Eu creo que houbo neste tempo un
cumprimento da Lei, de xeito, casi
diría, natural e amable. É
verdade que esa ordenanza non se
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período 2007-2011 e prefiro non
falar, porque é algo que
descoñezo, pero custa traballo
asimilar que quizais, houbera dúas
velocidades naquel goberno. En
calquera caso, creo que a
comunicación
do
Concello
actualmente, está nesta lingua.
Todos
os
concelleiros
e
concelleiras do goberno o falan.
Creo que é o caso único na
historia da cidade e cousas
veredes; houbo ocasións en que os
catro Grupos chegaron a falar
galego. Ésta é unha delas.

fixo no período 2007-2011 e
prefiro non falar, porque é algo
que descoñezo, pero custa
traballo asimilar que quizais,
houbera dúas velocidades naquel
goberno. En calquera caso, creo
que a comunicación do Concello
actualmente, está nesta lingua.
Todos
os
concelleiros
e
concelleiras do goberno o falan,
Creo que é o caso único na
historia da cidade e cousas
veredes; houbo ocasións en que
os catro Grupos chegaron a falar
galego. Ésta é unha delas.

Está sendo a lingua escrita de
comunicación. A pasada semana
desapareceu,
máis
que
simbolicamente, a Avenida de
Arteijo do rueiro, desfacendo
outro histórico entuerto e,
efectivamente, aprobamos esta
moción, coa pretensión de que
non sexa obxecto de disputa e si
de consenso, porque non sexa
calquera sectarismo, si que pode
favorecer, ese cumprimento da
Lei dun xeito natural e amable,
como dicía. Mil grazas.

Está sendo a lingua escrita de
comunicación. A pasada semana
desapareceu,
máis
que
simbolicamente, a Avenida de
Arteijo do rueiro, desfacendo
outro histórico entuerto e,
efectivamente, aprobamos esta
moción, coa pretensión de que
non sexa obxecto de disputa e si
de consenso, porque non sexa
calquera sectarismo, si que pode
favorecer ese cumprimento da Lei
dun xeito natural e amable, como
dicía. Mil grazas.

A las diecinueve horas y
veintisiete minutos entra en el
Salón de Sesiones el Excmo. Sr.
Alcalde

Ás dezanove horas e vinte e sete
minutos entra no Salón de
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
Sande.

Moi ben. Moitas grazas, señor
Sande.
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Votación de la primera moción
del Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego

Votación da primeira moción do
Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego

Seguidamente por la presidencia
se somete a votación la primera
moción presentada por el Bloque
Nacionalista
Galego,
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométese a votación a primeira
moción presentada polo Bloque
Nacionalista
Galego,
producíndose
o
seguinte
resultado:

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

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

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

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

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (5 votos).

Vota a favor el Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abiertas (BNG-AA) (1 voto).

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

Se contabiliza la abstención de
don José Manuel García Pérez
(PSOE), de acuerdo con el
artículo 100.1 del ROF, por
ausentarse del Salón de Sesiones
una vez iniciada la deliberación y
no estar presente en el momento
de la votación.

Contabilízase a abstención de don
José Manuel García Pérez
(PSOE), de acordo co artigo
100.1 do ROF, por ausentarse do
Salón de Sesións unha vez
iniciada a deliberación e non
estar presente no momento da
votación.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobada a
moción por unanimidade.

Moi ben. Queda aprobada a
moción por unanimidade.
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96.Moción
sobre
la
elaboración de una Ordenanza
del uso de la lengua gallega, la
cual establecerá acciones que el
Ayuntamiento de A Coruña
debe emprender, así como los
criterios lingüísticos para seguir
en las diferentes acciones,
ámbitos
de
actuación
y
situaciones comunicativas.

96.- Moción sobre a elaboración
dunha Ordenanza do uso da
lingua galega, a cal establecerá
accións que o Concello da
Coruña debe emprender, así
como os criterios lingüísticos
para seguir nas diferentes
accións, ámbitos de actuación e
situacións comunicativas.

Acuerdo

Acordo

Instar al gobierno municipal a
elaborar y presentar al Pleno del
Ayuntamiento de A Coruña para
su aprobación, si procede, antes
de fin de año, una Ordenanza del
uso de la lengua gallega, al igual
que se aprobó recientemente y por
unanimidad en el Pleno de la
Diputación de A Coruña, la cual
establecerá las acciones que el
Ayuntamiento de A Coruña debe
emprender, así como los criterios
lingüísticos para seguir en las
diferentes acciones, ámbitos de
actuación
y
situaciones
comunicativas.

Instar ao goberno municipal a
elaborar e presentar ao Pleno do
Concello da Coruña para a súa
aprobación, se procede, antes de
fin de ano, unha Ordenanza do
uso da lingua galega, do mesmo
xeito
que
se
aprobou
recentemente e por unanimidade
no Pleno da Deputación da
Coruña, a cal establecerá as
accións que o Concello da
Coruña debe emprender, así
como os criterios lingüísticos
para seguir nas diferentes
accións, ámbitos de actuación e
situacións comunicativas.

Segunda.- Moción sobre sobre
condena de los actos vandálicos
en la Palloza contra la
exposición “A forza necesaria.
O movemento obreiro na
Coruña”.

Segunda.- Moción sobre condena
dos actos vandálicos na Palloza
contra a exposición “A forza
necesaria. O movemento obreiro
na Coruña”.
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Presidencia

Presidencia

Señora Veira, pode proceder á
lectura da parte dispositiva.

Señora Veira, pode proceder á
lectura da parte dispositiva.

A las diecinueve horas y
veintiocho minutos entra en el
Salón de Sesiones el señor
García Pérez.

Ás dezanove horas e vinte e oito
minutos entra no Salón de
Sesións o señor García Pérez.

Señora Veira González

Señora Veira González

O Bloque Nacionalista Galego
solicita do Pleno da Corporación
Municipal a adopción do seguinte
acordo:

O Bloque Nacionalista Galego
solicita do Pleno da Corporación
Municipal a adopción do seguinte
acordo:

Primeiro.- Condenar os actos
vandálicos na Palloza contra a
exposición “A forza necesaria. O
movemento obreiro na Coruña”

Primeiro.- Condenar os actos
vandálicos na Palloza contra a
exposición “A forza necesaria. O
movemento obreiro na Coruña”

Segundo.- Instar o Goberno Local
a levar a citada exposición aos
barrios da cidade, centros cívicos,
universidade, centros de ensino ou
institucións que o soliciten.

Segundo.- Instar o Goberno Local
a levar a citada exposición aos
barrios da cidade, centros cívicos,
universidade, centros de ensino
ou institucións que o soliciten.

A las diecinueve horas y treinta
y un minutos sale del Salón de
Sesiones el señor Lorenzo
Torres.

Ás dezanove horas e trinta e un
minutos sae do Salón de Sesións
o señor Lorenzo Torres.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira. Pode
proceder á defensa da Moción.

Moitas grazas, señora Veira.
Pode proceder á defensa da
Moción.
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Señora Veira González

Señora Veira González

Con motivo do 1º de maio foi
inaugurada na Praza de María
Pita, a exposición “A Forza
Necesaria. O Movemento Obreiro
na Coruña” promovida pola
Concellaría de Emprego e
Economía
Social.
Unha
exposición que contou co
asesoramento de prestixiosos
historiadores e o apoio dos tres
sindicatos máis representativos de
Galiza, a través das súas
fundacións, Luis Tilve, 10 de
marzo e Moncho Reboiras, a
través de 15 fotografías. Os paneis
dan a coñecer a historia das loitas
obreiras e as conquistas sociais e a
represión da ditadura franquista.

Con motivo do 1º de maio foi
inaugurada na Praza de María
Pita, a exposición “A Forza
Necesaria. O Movemento Obreiro
na Coruña” promovida pola
Concellaría de Emprego e
Economía
Social.
Unha
exposición que contou co
asesoramento de prestixiosos
historiadores e o apoio dos tres
sindicatos máis representativos de
Galiza, a través das súas
fundacións, Luis Tilve, 10 de
marzo e Moncho Reboiras, a
través de 15 fotografías. Os
paneis dan a coñecer a historia
das loitas obreiras e as
conquistas sociais e a represión
da ditadura franquista.

Cando a exposición estaba na
Palloza foi obxecto de ataques
vandálicos con pintadas de
nostálxicos do franquismo, que
non pretenden outra cousa, que
impedir a difusión da historia do
movemento obreiro e a represión
criminal da ditadura franquista.
Non é un feito illado, senón que
hai uns meses, tamén sufriu un
ataque semellante, o Ateneo Xosé
Tarrío.

Cando a exposición estaba na
Palloza foi obxecto de ataques
vandálicos con pintadas de
nostálxicos do franquismo, que
non pretenden outra cousa, que
impedir a difusión da historia do
movemento obreiro e a represión
criminal da ditadura franquista.
Non é un feito illado, senón que
hai uns meses, tamén sufriu un
ataque semellante, o Ateneo Xosé
Tarrío.

As institucións públicas deben
defender a democracia dos
ataques violentos e facer un
traballo de recuperación da
memoria democrática, como

As institucións públicas deben
defender a democracia dos
ataques violentos e facer un
traballo de recuperación da
memoria democrática, como

- 156 -

acaba de facer, mesmo a
Deputación da Coruña, cun
primeiro estudo sobre a represión
franquista
de
alcaldes
e
concelleiros de 94 concellos da
Coruña, despois do levantamento
milistar e fascista do 18 de xullo
de 1936, contra o réxime lexítimo
e democrático da República.
Froito daquela represión foron
asasinados os alcaldes da Coruña,
Santiago e Ferrol, o gobernador
militar, o gobernador civil, etc. Un
total
de
300
alcaldes
e
concelleiros
e
concelleiras,
sufriron a represión franquista e
90 foron asasinadas; en concreto,
18 alcaldes.

acaba de facer, mesmo a
Deputación da Coruña, cun
primeiro estudo sobre a represión
franquista
de
alcaldes
e
concelleiros de 94 concellos da
Coruña, despois do levantamento
milistar e fascista do 18 de xullo
de 1936, contra o réxime lexítimo
e democrático da República.
Froito daquela represión foron
asasinados os alcaldes da
Coruña, Santiago e Ferrol, o
gobernador militar, o gobernador
civil, etc. Un total de 300 alcaldes
e concelleiros e concelleiras,
sufriron a represión franquista e
90 foron asasinadas; en concreto,
18 alcaldes.

Por isto traemos esta Moción,
porque é necesario facer memoria
e tamén, en concreto, facer
memoria do que son os avances da
loita
obreira,
especialmente,
cando estamos pasando ou
acabando, teoricamente, de pasar
unha crise, que, precisamente, se
saldou con notábeis beneficios
para a patronal, cuns privilexios
tremendos que non tivera ata o de
agora, como pode ser no tema da
negociación colectiva, ou mesmo
dos despedimentos colectivos,
que, a verdade, eu creo que,
precisamente
estes
ataques
fascistas, o que queren é
precisamente que non teñamos
memoria do que custa e do
necesarios que son os dereitos
laborais e o necesario que é, que

Por isto traemos esta Moción,
porque é necesario facer memoria
e tamén, en concreto, facer
memoria do que son os avances
da loita obreira, especialmente,
cando estamos pasando ou
acabando, teoricamente, de pasar
unha crise, que, precisamente, se
saldou con notábeis beneficios
para a patronal, cuns privilexios
tremendos que non tivera ata o de
agora, como pode ser no tema da
negociación colectiva, ou mesmo
dos despedimentos colectivos,
que, a verdade, eu creo que,
precisamente
estes
ataques
fascistas, o que queren é
precisamente que non teñamos
memoria do que custa e do
necesarios que son os dereitos
laborais e o necesario que é,que
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loitemos conxuntamente a prol
deles. Nada máis.

loitemos conxuntamente a prol
deles. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señor Ferreiro.

señora

Veira.

Moitas grazas, señora Veira.
Señor Ferreiro.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Buenas tardes a todas las personas
aquí, en el salón de plenos.
También, a todas aquellas
personas que nos están viendo por
los medios de comunicación.

Boas tardes a todas as persoas
aquí, no salón de plenos. Tamén,
a todas aquelas persoas que nos
están vendo polos medios de
comunicación.

El Grupo Municipal Socialista
apoyará esta moción y quiere
condenar enérgicamente el ataque
sufrido por la exposición sobre el
movimiento obrero en nuestra
ciudad. Un ataque realizado por
esos que no quieren que se
conozca la verdad de nuestra
historia, que sólo quieren que se
conozca su verdad, intentando
ocultar la verdadera historia de la
ciudad. Por eso, también nos
parece muy importante, recuperar
la exposición y que siga
recorriendo los barrios, los centros
cívicos y las plazas de nuestra
ciudad. Dar a conocer la historia
de la ciudad de A Coruña en la
defensa de los derechos laborales,
sindicalismo y el movimiento
obrero es ayudar a entender
nuestra
ciudad;
conociendo
nuestro pasado conoceremos
mejor nuestra ciudad. Hoy, alguno

O Grupo Municipal Socialista
apoiará esta moción e quere
condenar enerxicamente o ataque
sufrido pola exposición sobre o
movemento obreiro na nosa
cidade. Un ataque realizado por
eses que non queren que se
coñeza a verdade da nosa
historia, que só queren que se
coñeza a súa verdade, tentando
ocultar a verdadeira historia da
cidade. Por iso, tamén nos parece
moi importante, recuperar a
exposición e que siga percorrendo
os barrios, os centros cívicos e as
prazas da nosa cidade. Dar a
coñecer a historia da cidade da
Coruña na defensa dos dereitos
laborais, sindicalismo e o
movemento obreiro é axudar a
entender
a
nosa
cidade;
coñecendo o noso pasado
coñeceremos mellor nosa cidade.
Hoxe, algún dos poderes quere
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de los poderes quiere dar por
finiquitada la clase obrera y su
lucha. Es importante reivindicar lo
que ha significado y sigue
significando
para
nuestra
sociedad, porque, por mucho que
nos quieran hacer creer, la clase
trabajadora, la clase que sólo tiene
su capacidad de trabajo para vivir,
sigue
existiendo,
seguimos
existiendo, sobre todo, después de
esta
crisis
que
seguimos
padeciendo.

dar por finiquitada a clase
obreira e a súa loita. É
importante reivindicar o que
significou e segue significando
para nosa sociedade, porque, por
moito que nos queiran facer crer,
a clase traballadora, a clase que
só ten a súa capacidade de
traballo para vivir, segue
existindo, seguimos existindo,
sobre todo, despois desta crise
que seguimos padecendo.

A las diecinueve horas y treinta
y un minutos entra en el Salón
de Sesiones el señor Lorenzo
Torres.

Ás dezanove horas e trinta e un
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Lorenzo Torres.

Entonces, se ha agudizado la
precariedad de estas clases.
Además, las clases obreras
lograron a lo largo de sus años de
lucha, alguna de las conquistas
políticas más importantes de las
que hoy disfrutamos. También
quiero decir, que me hubiera
gustado que esta moción se
aprobara
en
el
Forum
Metropolitano, casi enfrente de
donde estaba la exposición cuando
fue atacada. Acercaríamos la
política municipal a los barrios, a
la gente, donde se vive la ciudad.
Recuerde, señor Ferreiro, que la
Comisión
de
Participación
Ciudadana tiene aprobado un
reglamento para la realización de
los Plenos en los barrios desde
hace más de un año, pero estamos

Entón, agudizouse a precariedade
destas clases. Ademais, as clases
obreiras lograron ao longo dos
seus anos de loita, algunha das
conquistas
políticas
máis
importantes das que hoxe
gozamos. Tamén quero dicir, que
me tería gustado que esta moción
se
aprobara
no
Forum
Metropolitano, case en fronte de
onde estaba a exposición cando
foi atacada. Achegariamos a
política municipal aos barrios, á
xente, onde se vive a cidade.
Lembre, señor Ferreiro, que a
Comisión
de
Participación
Cidadá
ten
aprobado
un
regulamento para a realización
dos Plenos nos barrios desde fai
máis dun ano, pero estamos a
esperar a que dea ese OK. Talvez,
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esperando a que dé ese OK. Tal
vez, les gusta mucho la vida de
Palacio. Muchas gracias.

gústalles moito a vida de Palacio.
Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Ferreiro.
Señora Gallego.

Moitas grazas, señor Ferreiro.
Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Muchas gracias. Buenas tardes a
todos. Bueno, por supuesto, que
condenamos cualquier tipo de acto
vandálico; este también, como no
podía ser de otra forma.
Condenamos todo tipo de
violencia. Ahora bien, esto
pretendía traerse como una
declaración institucional. No nos
parece coherente, sinceramente,
que se pretenda hacer una
declaración institucional, por parte
de quienes no condenan otro tipo
de ataques, como ataques a sedes
de partidos políticos, por quienes
no condenan la agresión, por
ejemplo, a los guardias civiles de
Alsasua, en su momento. Sí,
cuando el Tribunal Supremo ha
dicho que debe considerarse como
un acto terrorista, o por quienes
no condenan lo que está pasando
en Venezuela, que se trajo una
moción el pasado Pleno, donde
hay presos políticos, donde van
más de 60 muertos y miles de
heridos, por protestar en contra
del régimen de Maduro y eso está
pasando hoy y es antidemocrático,

Moitas grazas. Boas tardes a
todos. Bo, por suposto, que
condenamos calquera tipo de acto
vandálico; este tamén, como non
podía
ser
doutra
forma.
Condenamos todo tipo de
violencia. Agora ben, isto
pretendía traerse como unha
declaración institucional. Non nos
parece coherente, sinceramente,
que se pretenda facer unha
declaración institucional, por
parte de quen non condenan outro
tipo de ataques, como ataques a
sedes de partidos políticos, por
quen non condenan a agresión,
por exemplo, aos gardas civís de
Alsasua, no seu momento. Si,
cando o Tribunal Supremo dixo
que debe considerarse como un
acto terrorista, ou por quen non
condenan o que está a pasar en
Venezuela, que se trouxo unha
moción o pasado Pleno, onde hai
presos políticos, onde van máis de
60 mortos e miles de feridos, por
protestar en contra do réxime de
Maduro e iso está a pasar hoxe e
é antidemocrático, tamén, señora

- 160 -

también, señora Veira. Y tanto la
Marea como el BNG se han
negado en el Pleno pasado, a
condenarlo.
Creemos
que
también, el BNG debería haber
condenado en su momento, los
actos terroristas del Exército
Gerrilleiro do Pobo Galego, que
se han traído varias mociones,
declarado
por
el
Tribunal
Supremo como organización
terrorista; que lo siguen negando.
Bueno, creemos que eso también
merecía
una
declaración
institucional. Sí, vamos a votar a
favor, porque creemos que el
vandalismo, no. Y condenamos
cualquier tipo de violencia, pero
también
merecería
una
declaración
institucional
de
condena unánime por todo el
Pleno, la ocupación ilegal de la
Comandancia de Obras. Por
supuesto, que también, y ya han
visto lo que pasó en Santiago
estos días. Pues, no queremos que
eso pase en Coruña. El señor
Ferreiro delega la responsabilidad
en la concejala, la señora Fraga
que aplaudió en redes sociales, en
noviembre, el mismo día que se
ocupó la Comandancia de Obras.
Yo no sé, el señor Xiao Varela,
qué está haciendo, pero bueno.

Veira. E tanto a Marea como o
BNG negáronse no Pleno pasado,
a condenalo. Cremos que tamén,
o BNG debería condenar no seu
momento, os actos terroristas do
Exército Gerrilleiro do Pobo
galego, que se trouxeron varias
mocións, declarado polo Tribunal
Supremo como organización
terrorista; que o seguen negando.
Bo, cremos que iso tamén merecía
unha declaración institucional. Si,
imos votar a favor, porque cremos
que o vandalismo, non. E
condenamos calquera tipo de
violencia, pero tamén merecería
unha declaración institucional de
condena unánime por todo o
Pleno, a ocupación ilegal da
Comandancia de Obras. Por
suposto, que tamén, e xa viron o
que pasou en Santiago estes días.
Pois, non queremos que iso pase
en Coruña. O señor Ferreiro
delega a responsabilidade na
concelleira, a señora Fraga que
aplaudiu en redes sociais, en
novembro, o mesmo día que se
ocupou a Comandancia de Obras.
Eu non sei, o señor Xiao Varela,
que está a facer, pero bo.

El señor Ferreiro es el máximo
responsable como alcalde y, por lo
tanto, es quien debe evitar que
haya
problemas.
Venimos
denunciándolo desde noviembre y

O señor Ferreiro é o máximo
responsable como alcalde e, por
tanto, é quen debe evitar que haxa
problemas. Vimos denunciándoo
desde novembro e pedímoslle que
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le pedimos que esto se desaloje.
Se ha aprobado una moción en el
Pleno. Yo le voy enviando fotos
de eventos que van a suceder a
través del grupo que tenemos de
WhatsApp de Portavoces y usted
se calla. No hacen absolutamente
nada. Pero, fíjese, el colmo es lo
que ha pasado este fin de semana.
Supongo
que
tendrán
conocimiento, porque mire, dos
fotos, luego, se las voy a dejar.
Esto, el viernes no estaba; esto, el
sábado, Centro Social Okupado
Insumisa. Ya lo han puesto fuera,
pintado. Pintado todo el edificio.
Esto es vandalismo, también, o es
peor. Yo no sé qué es. Desde
luego, están haciendo obras. Están
apropiándose, porque ya, poner
fuera, después de lo que ha pasado
en Santiago, poner fuera su
nombre y que es un centro social
okupado, yo me imagino que, o
bien les han dado licencia, que
podría ser, o bien han firmado con
ellos un convenio. Porque también
es muy raro que todo esto que ha
pasado este fin de semana, nadie
se haya dado cuenta. A mí,
sinceramente me parece que,
desde luego, como mínimo,
merecería
también
una
declaración institucional y espero
que se abra, porque esto se lo voy
a dejar, el oportuno expediente
sancionador. Supongo que dejarán
entrar a los técnicos, pero además,
se ve desde fuera; no hacer falta
que entren con la correspondiente

isto se desaloxe. Aprobouse unha
moción no Pleno. Eu voulle
enviando fotos de eventos que van
suceder a través do grupo que
temos de WhatsApp de Portavoces
e vostede cala. Non fan
absolutamente nada. Pero, fíxese,
o colmo é o que pasou este fin de
semana. Supoño que terán
coñecemento, porque mire, dúas
fotos, logo, voullas deixar. Isto, o
venres non estaba; isto, o sábado,
Centro Social Okupado Insumisa.
Xa o puxeron fóra, pintado.
Pintado todo o edificio. Isto é
vandalismo, tamén, ou é peor. Eu
non sei que é. Desde logo, están a
facer obras. Están a se apropiar,
porque xa, poñer fóra, despois do
que pasou en Santiago, poñer fóra
o seu nome e que é un centro
social okupado, eu imaxínome
que, ou ben lles deron licenza,
que podería ser, ou ben asinaron
con eles un convenio. Porque
tamén é moi raro que todo isto
que pasou este fin de semana,
ninguén se deu conta. A min,
sinceramente paréceme que,
desde logo, como mínimo,
merecería
tamén
unha
declaración institucional e espero
que se abra, porque isto voullo
deixar, o oportuno expediente
sancionador.
Supoño
que
deixarán entrar ao técnicos, pero
ademais, vese desde fóra; non fai
falta
que
entren
coa
correspondente multa, como fan
con outros negocios e con xente

- 162 -

multa, como hacen con otros
negocios y con gente que
incumple la normativa. Pues, en
este caso, más claro que el agua.
Yo creo que el tema se está
complicando demasiado y el único
responsable es usted, señor
Ferreiro.

que incumpre a normativa. Pois,
neste caso, máis claro que a auga.
Eu creo que o tema está a
complicarse demasiado e o único
responsable é vostede, señor
Ferreiro.

Y un apunte más. En cuanto a la
exposición, hemos pedido el
expediente; el de gasto es de
33.500 euros, señor Lema.

E un apuntamento máis. En canto
á
exposición,
pedimos
o
expediente; o de gasto é de 33.500
euros, señor Lema.

El expediente consta de tres
partes:

O expediente consta de tres
partes:

-Seguridad: 3.343,91

-Seguridade: 3.343,91

-Maquetación, impresión, montaje
y desmontaje: 14.360,93

-Maquetación,
impresión,
montaxe e desmonte: 14.360,93

Y, casualmente, faltan 15.795,16
euros, que no aparecen en el
expediente, que es lo que se
supone que cobró el firmante de la
Marea por la creación…

E, casualmente, faltan 15.795,16
euros, que non aparecen no
expediente, que é o que se supón
que cobrou o asinante da Marea
pola creación…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

…coordinación y documentación.
Él y/o alguna empresa amiga, nos
imaginamos. Pues, lo hemos
vuelto a pedir, señor Lema, a ver
si nos da el resto del expediente.

…coordinación e documentación.
El e/ou algunha empresa amiga,
imaxinámonos. Pois, o volvemos a
pedir, señor Lema, a ver se nos dá
o resto do expediente. Moitas
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Muchas gracias.

grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gallego.
Señor Lema.

Moitas grazas, señora Gallego.
Señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Vou empezar polo final, señora
Gallego. O expediente está
completo. Agora mesmo, o que
sucede aquí é que, aínda non se
emitiu a factura, polo tanto, non se
efectuou, por tanto, a orde do
pago. Cando se efectúe, se
quere…

Vou empezar polo final, señora
Gallego. O expediente está
completo. Agora mesmo, o que
sucede aquí é que, aínda non se
emitiu a factura, polo tanto, non
se efectuou, por tanto, a orde do
pago. Cando se efectúe, se
quere…

Presidencia

Presidencia

Desculpe, señor Lema. Non se
escoita, non sei, se pode orientar
mellor o micrófono.

Desculpe, señor Lema. Non se
escoita, non sei, se pode orientar
mellor o micrófono.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Así. Vale.

Así. Vale.

O expediente non está completo,
porque non se emitiu factura, non
se puido pagar. En todo caso,
cando iso suceda, poderá vostede
volver a consultalo e saber,
efectivamente, cal é a relación de
facturas completa. E, en todo
caso, nesta cidade o Manifesto da
Marea o asinaron máis de 3.000
persoas, que, que eu saiba non
perderon ningún dereito político
en calidade de firmantes dese

O expediente non está completo,
porque non se emitiu factura, non
se puido pagar. En todo caso,
cando iso suceda, poderá vostede
volver a consultalo e saber,
efectivamente, cal é a relación de
facturas completa. E, en todo
caso, nesta cidade o Manifesto da
Marea o asinaron máis de 3.000
persoas, que, que eu saiba non
perderon ningún dereito político
en calidade de firmantes dese
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manifesto. Nin agora, nin no
futuro. Eu creo, ademais, que
temos unha vía argumental
complexa, cando menos, que pode
ter consecuencias un pouco
estrañas, porque soa, un pouquiño,
a certa vontade de persecución
política.

manifesto. Nin agora, nin no
futuro. Eu creo, ademais, que
temos unha vía argumental
complexa, cando menos, que pode
ter consecuencias un pouco
estrañas,
porque
soa,
un
pouquiño, a certa vontade de
persecución política.

Recuperando ou andando para
atrás, cara ao contido da moción,
nós, por suposto, subscribimos
punto por punto, todo o exposto
nela pola compañeira do BNG.

Recuperando ou andando para
atrás, cara ao contido da moción,
nós, por suposto, subscribimos
punto por punto, todo o exposto
nela pola compañeira do BNG.

A las diecinueve horas y treinta
y ocho minutos sale del Salón de
Sesiones la señora Cameán
Calvete.

Ás dezanove horas e trinta e oito
minutos sae do Salón de Sesións
a señora Cameán Calvete.

Efectivamente, é unha exposición
que ten nesa data simbólica para o
movemento obreiro, que é o
primeiro de maio no que se
conmemora o asasinato dos
mártires
de
Chicago.
Efectivamente, é unha mágoa que
a historia do movemento obreiro
estea izada de casos coma este,
casos que se foron construindo a
base de loitas que, moitas veces
costaron vidas. Aproveitamos,
tamén, a ocasión para saudar
desde aquí, a outras loitas que
acontecen hoxe en día e que lle
dan continuidade a esa vella
toupa, que nunca deixa de
agromar.
Referímonos,
por
suposto, aos compañeiros de
Alcoa, aos estibadores, tamén, e

Efectivamente, é unha exposición
que ten nesa data simbólica para
o movemento obreiro, que é o
primeiro de maio no que se
conmemora o asasinato dos
mártires
de
Chicago.
Efectivamente, é unha mágoa que
a historia do movemento obreiro
estea izada de casos coma este,
casos que se foron construindo a
base de loitas que, moitas veces
costaron vidas. Aproveitamos,
tamén, a ocasión para saudar
desde aquí, a outras loitas que
acontecen hoxe en día e que lle
dan continuidade a esa vella
toupa, que nunca deixa de
agromar.
Referímonos,
por
suposto, aos compañeiros de
Alcoa, aos estibadores, tamén, e
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aos compañeiros da Fábrica de
Armas, aos de Atento, aos de
Extel; son outras loitas que,
sucesivamente, entendemos, que
en anos posteriores noutros Plenos
desta Corporación, se aínda non
foron eliminadas as liberdades
democráticas, poderán ter tamén a
súa homenaxe nesta Sala. Eu
entendo que cando vostedes facían
a acusación de sectarismo, en
realidade tiñan un pequeno
problema co contido político desa
exposición, onde, efectivamente
se pon de manifesto que existiu
represión, porque en Galicia non
houbo Guerra Civil, houbo
unicamente a represión dun bando
armado sobre outro bando
desarmado. Iso explica que
houbera 10.000 mortos neste país;
unicamente, todos eles dun bando.
E efectivamente, aparece unha
pequena homenaxe a esas vítimas,
todos eles, a maioría, xefes ou
líderes do movemento sindical, do
movemento obreiro, moitos deles
de signo anarquista, que, por
certo, daquela era o sindicato
maioritario na nosa cidade. Entón,
esa
exposición
ten
que…
efectivamente, non pode pasar por
alto o que sucedeu nesta cidade.
Eu entendo que vostedes polos
seus vínculos, case xenéticos, cos
vencedores do 36, son incapaces,
aínda hoxe, de renunciar e, por
situarse
no
bando
que
corresponde, dunha vez que se
fixo o proceso de depuración

aos compañeiros da Fábrica de
Armas, aos de Atento, aos de
Extel; son outras loitas que,
sucesivamente, entendemos, que
en anos posteriores noutros
Plenos desta Corporación, se
aínda non foron eliminadas as
liberdades democráticas, poderán
ter tamén a súa homenaxe nesta
Sala. Eu entendo que cando
vostedes facían a acusación de
sectarismo, en realidade tiñan un
pequeno problema co contido
político desa exposición, onde,
efectivamente se pon de manifesto
que existiu represión, porque en
Galicia non houbo Guerra Civil,
houbo unicamente a represión
dun bando armado sobre outro
bando desarmado. Iso explica que
houbera 10.000 mortos neste
país; unicamente, todos eles dun
bando. E efectivamente, aparece
unha pequena homenaxe a esas
vítimas, todos eles, a maioría,
xefes ou líderes do movemento
sindical, do movemento obreiro,
moitos deles de signo anarquista,
que, por certo, daquela era o
sindicato maioritario na nosa
cidade. Entón, esa exposición ten
que… efectivamente, non pode
pasar por alto o que sucedeu
nesta cidade. Eu entendo que
vostedes polos seus vínculos, case
xenéticos, cos vencedores do 36,
son incapaces, aínda hoxe, de
renunciar e, por situarse no
bando que corresponde, dunha
vez que se fixo o proceso de
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democrática que, talvez, estea
aínda pendente neste país e entón,
eu entendo que esa acusación de
sectarismo vén, o vinculaxe, por
aí e, tamén entendo que a súa
tentativa de emponzoñar esta
homenaxe, que corresponde facer
dunha data simbólica como é o
primeiro de maio, buscándolle tres
pés ao gato, con esta cuestión de
quen o deseño; por certo,
probablemente,
un
dos
deseñadores máis importantes e
máis prestixiosos de toda Galicia.
Entón, nós tomamos palabra do
aquí
acordado
e
comprometémonos a levalo a
cabo. Moitas grazas.

depuración democrática que,
talvez, estea aínda pendente neste
país e entón, eu entendo que esa
acusación de sectarismo vén, o
vinculaxe, por aí e, tamén entendo
que
a
súa
tentativa
de
emponzoñar esta homenaxe, que
corresponde facer dunha data
simbólica como é o primeiro de
maio, buscándolle tres pés ao
gato, con esta cuestión de quen o
deseño; por certo, probablemente,
un
dos
deseñadores
máis
importantes e máis prestixiosos de
toda Galicia. Entón, nós tomamos
palabra do aquí acordado e
comprometémonos a levalo a
cabo. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lema.

Moitas grazas, señor Lema.

Votación de la segunda moción
del Bloque Nacionalista Galego

Votación da segunda moción do
Bloque Nacionalista Galego

Seguidamente por parte de la
presidencia se somete a votación
la moción presentada por el
Bloque Nacionalista Galego,
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente por parte da
presidencia sométese a votación a
moción presentada polo Bloque
Nacionalista
Galego,
producíndose
o
seguinte
resultado:

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

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

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

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (10 votos).
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Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA) (1 voto).

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

Se contabiliza la abstención de
doña Silvia Cameán Calvete
(MA), de acuerdo con el artículo
100.1 del ROF, por ausentarse del
Salón de Sesiones una vez
iniciada la deliberación y no estar
presente en el momento de la
votación.

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

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobada a
moción por unanimidade.

Moi ben. Queda aprobada a
moción por unanimidade.

97.- Moción sobre condena de
los actos vandálicos en la
Palloza contra la exposición “A
forza necesaria. O movemento
obreiro na Coruña”..

97.- Moción sobre condena dos
actos vandálicos na Palloza
contra a exposición “A forza
necesaria. O movemento obreiro
na Coruña”.

Acuerdo

Acordo

1. Condenar los actos vandálicos
en la Palloza contra la exposición
A forza necesaria. O movemento
obreiro na Coruña.

1. Condenar os actos vandálicos
na Palloza contra a exposición A
forza necesaria. O movemento
obreiro na Coruña.

2. Instar al Gobierno Local a
llevar la citada exposición a los
barrios de la ciudad, centros
cívicos, universidad, centros de
enseñanza o instituciones que lo

2. Instar o Goberno Local a levar
a citada exposición aos barrios
da cidade, centros cívicos,
universidade, centros de ensino
ou institucións que o soliciten.
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soliciten.
A las diecinueve horas
y
cuarenta y un minutos entra en
el Salón de Sesiones la señora
Cameán Calvete.

Ás dezanove horas e corenta e un
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Cameán
Calvete.

MOCIONES DEL GRUPO
MUNICIPAL DEL PARTIDO
SOCIALISTA

MOCIÓNS
DO
MUNICIPAL DO
SOCIALISTA

Primera.- Moción sobre a la
utilización de la piscina del
Polideportivo del Agra del
Orzán por parte del alumnado
del IES Agra del Orzán y a la
situación en la ciudad de A
Coruña de las Polideportivas de
gestión autonómica.

Primeira.- Moción sobre a
utilización
da
piscina
do
Polideportivo da Agra do Orzán
por parte do alumnado do IES
Agra do Orzán e á situación na
cidade
da
Coruña
das
Polideportivas
de
xestión
autonómica.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

El Grupo Municipal Socialista
presenta la siguiente moción, a fin
de que el Pleno de la Corporación
apruebe:

O Grupo Municipal Socialista
presenta a seguinte moción, co fin
de que o Pleno da Corporación
aprobe:

1.- Instar al Gobierno local a
exigir a la Xunta de Galicia una
solución para el alumnado del
Instituto del Agra del Orzán I para
el inicio del curso académico
2017-2018, alumnado que se ha
visto privado de sus derechos a la
hora de utilizar el Polideportivo
del Agra, con la decisión
unilateral
de
la
empresa
concesionaria del mismo, ante la
pasividad de la Xunta de Galicia.

1.- Instar o Goberno local a esixir
á Xunta de Galicia unha solución
para o alumnado do Instituto do
Agra do Orzán I para o inicio do
curso académico 2017-2018,
alumnado que se viu privado dos
seus dereitos á hora de utilizar o
Polideportivo do Agra, coa
decisión unilateral da empresa
concesionaria do mesmo, ante a
pasividade da Xunta de Galicia.

GRUPO
PARTIDO
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2.- Instar al Gobierno local a
exigir a la Xunta de Galicia y a la
empresa concesionara de los
polideportivos autonómicos en la
ciudad a optimizar y mejorar la
prestación del servicio para evitar
molestias y perjuicios a clubes,
profesionales y usuarios de dichas
instalaciones, agudizados tras los
numerosos desencuentros entre la
administración autonómica y la
empresa.

2.- Instar o Goberno local a esixir
á Xunta de Galicia e á empresa
concesionara dos polideportivos
autonómicos na cidade para
optimizar e mellorar a prestación
do servizo para evitar molestias e
prexuízos a clubs, profesionais e
usuarios
das
devanditas
instalacións, agudizados tras os
numerosos desencontros entre a
administración autonómica e a
empresa.

3.- Instar al Gobierno local a
evaluar las posibilidades de
gestión a través de EMVSA de los
polideportivos
y
demás
instalaciones
de
carácter
autonómico que en la ciudad
existen y están concesionadas a
empresas privadas, con objeto de
mejorar
su
servicio,
sus
prestaciones y coordinar su oferta
con
los
equipamientos
municipales.

3.- Instar o Goberno local a
avaliar as posibilidades de
xestión a través de EMVSA dos
polideportivos
e
demais
instalacións
de
carácter
autonómico que na cidade existen
e están concesionadas a empresas
privadas, con obxecto de mellorar
o seu servizo, as súas prestacións
e coordinar a súa oferta cos
equipamentos municipais.

A las diecinueve horas y
cuarenta y dos minutos salen del
Salón de Sesiones el señor
Lorenzo Torres y la señora
Veira González.

Ás dezanove horas e corenta e
dous minutos saen do Salón de
Sesións o señor Lorenzo Torres e
a señora Veira González.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena.
Pode proceder á defensa da
moción.

Moitas grazas, señor Dapena.
Pode proceder á defensa da
moción.
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Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias, señor alcalde. Se apuntan
en esta moción dos cuestiones
sustancialmente conectadas, con
relación a las instalaciones
deportivas que la Xunta de Galicia
posee en nuestra ciudad y que
gestiona a través de una
concesión, adjudicada a la
empresa
GAIA
y
una
problemática
singular,
con
relación a la piscina del Agra I y a
su imposibilidad u obstaculización
de uso al alumnado del instituto,
que se encuentra en sus
inmediaciones.

Grazas, señor alcalde. Apúntanse
nesta moción dúas cuestións
substancialmente conectadas, con
relación
ás
instalacións
deportivas que a Xunta de Galicia
posúe na nosa cidade e que
xestiona
a
través
dunha
concesión, adxudicada á empresa
GAIA e unha problemática
singular, con relación á piscina
do Agra I e á súa imposibilidade
ou obstaculización de uso ao
alumnado do instituto que se
atopa nas súas inmediacións.

La concesión de los tres
polideportivos de la Xunta en la
ciudad de A Coruña, los de
Elviña, Sardiñeira y Agra del
Orzán I, semejan estar en vías de
liquidación, tras un conflicto de
más de tres años, entre el
organismo
autonómico,
Fundación Deporte Galego y la
adjudicataria GAIA. La concesión
se encuentra intervenida en 2014,
pero los problemas siguen ahí. Las
deudas que se reclaman entre la
Xunta y la empresa concesionaria
GAIA, vienen condicionando los
servicios prestados en esos
recintos del Agra I, Elviña y
Sardiñeira. Han sido numerosas
las quejas que en esos tiempos, los
usuarios han formulado por el mal
estado de las tres instalaciones.
Pocas mejoras se han hecho en los

A
concesión
dos
tres
polideportivos da Xunta na cidade
da Coruña, os de Elviña,
Sardiñeira e Agra do Orzán I,
semellan estar en vías de
liquidación, tras un conflito de
máis de tres anos, entre o
organismo
autonómico,
Fundación Deporte Galego e a
adxudicataria GAIA. A concesión
atópase intervida en 2014, pero
os problemas seguen aí. As
débedas que se reclaman entre a
Xunta e a empresa concesionaria
GAIA, veñen condicionando os
servizos prestados neses recintos
do Agra I, Elviña e Sardiñeira.
Foron numerosas as queixas que
neses tempos, os usuarios
formularon polo mal estado das
tres instalacións. Poucas melloras
fixéronse nos Polideportivos
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Polideportivos en estos últimos
años.

nestes últimos anos.

A las diecinueve horas y
cuarenta y tres minutos sale del
Salón de Sesiones la señora
Fraga Sáenz.

Ás dezanove horas e corenta e
tres minutos sae do Salón de
Sesións a señora Fraga Sáenz.

Falta, por ejemplo, por citar
algunas, la reforma del parquet en
la Sardiñeira, del techo en el Agra
I y la climatización en Elviña.
Interesaría, por lo tanto, ante esta
situación de desencuentro entre
concesionaria y la Xunta de
Galicia,
que
desde
el
Ayuntamiento de A Coruña se
analizase el posible traspaso de
los Polideportivos de la Xunta a la
ciudad, para la mejora de la
calidad del servicio, respetando,
desde luego, el interés municipal,
los derechos de los usuarios y el
personal de los Polideportivos.

Falta, por exemplo, por citar
algunhas, a reforma do parquet
na Sardiñeira, do teito no Agra I e
a climatización en Elviña.
Interesaría, polo tanto, ante esta
situación de desencontro entre
concesionaria e a Xunta de
Galicia, que desde o Concello da
Coruña se analizase o posible
traspaso dos Polideportivos da
Xunta á cidade, para a mellora da
calidade do servizo, respectando,
desde logo, o interese municipal,
os dereitos dos usuarios e o
persoal dos Polideportivos.

A las diecinueve horas y
cuarenta y cuatro minutos
entran en el Salón de Sesiones la
señora Veira González y el
señor Lorenzo Torres.

Ás dezanove horas e corenta e
catro minutos entran no Salón de
Sesións a señora Veira González
e o señor Lorenzo Torres.

Pero, además de esa preocupación
por el estado de la gestión de los
Polideportivos que la Xunta de
Galicia tiene en esta ciudad,
presentamos esta moción, en
defensa del alumnado del Instituto
Agra
I,
que
se
siente
absolutamente discriminado y
abandonado por el actuar de la

Pero, ademais desa preocupación
polo estado da xestión dos
Polideportivos que a Xunta de
Galicia
ten
nesta
cidade,
presentamos esta moción, en
defensa do alumnado do Instituto
Agra I, que séntese absolutamente
discriminado e abandonado polo
actuar da Xunta de Galicia. No
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Xunta de Galicia. En el año 1997
se firmó un convenio entre la
Secretaría Xeral del Deporte y la
Consellería de Educación, por el
cual el Instituto Agra I cedía
terrenos para la construcción de
un
polideportivo,
con
la
condición,
y
así
consta
expresamente en el documento, de
que los alumnos del centro
tuviesen prioridad en el uso de las
instalaciones. Y así sucedió a lo
largo de 23 años, de manera
ininterrumpida, durante los cuales
el alumnado del instituto pudo
utilizar de manera gratuita, tanto
el pabellón como la piscina, tanto
en sus clases de educación física,
como en los cursos de formación.
Pero una llamada telefónica a la
Dirección del Centro, en octubre
de 2015, rompió este discurrir
armónico. Y la razón pura fue
puramente dineraria; uno de los
reconocimientos
de
deuda
efectuados por la Xunta de Galicia
en favor de GAIA, se cobró a
través de obligar al pago a todos
los clubes, organismos o entidades
que tenían un convenio con la
Fundación Deporte Galego para el
uso gratuito de esa piscina. La
Xunta de Galicia se desentendió
del tema y no defendió que el uso
gratuito y prioritario de los
alumnos del Centro Agra I, era
anterior a cualesquiera contratos,
convenios, entre la Fundación
Deporte Galego y la empresa
GAIA y así los 23 años de uso

ano 1997 asinouse un convenio
entre a Secretaría Xeral do
Deporte e a Consellería de
Educación, polo cal o Instituto
Agra I cedía terreos para a
construción dun polideportivo,
coa condición, e así consta
expresamente no documento, de
que os alumnos do centro tivesen
prioridade
no
uso
das
instalacións. E así sucedeu ao
longo de 23 anos, de maneira
ininterrompida, durante os cales
o alumnado do instituto puido
utilizar de maneira gratuíta, tanto
o pavillón como a piscina, tanto
nas súas clases de educación
física, como nos cursos de
formación. Pero unha chamada
telefónica á Dirección do Centro,
en outubro de 2015, rompeu este
discorrer harmónico. E a razón
pura foi puramente dineraria; un
dos recoñecementos de débeda
efectuados pola Xunta de Galicia
en favor de GAIA, cobrouse a
través de obrigar ao pagamento a
todos os clubs, organismos ou
entidades que tiñan un convenio
coa Fundación Deporte Galego
para o uso gratuíto desa piscina.
A Xunta de Galicia desentendeuse
do tema e non defendeu que o uso
gratuíto e prioritario dos alumnos
do Centro Agra I, era anterior a
calquera contratos, convenios,
entre a Fundación Deporte
Galego e a empresa GAIA e así os
23 anos de uso gratuíto
continuado, borráronse dunha
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gratuito continuado, se borraron
de un plumazo y la cesión de
terrenos del Agra I, sujetas a
condición, se vio así burlada y la
compensación de uso no se
respetó. De nada han servido hasta
ahora las protestas del alumnado
del Instituto, de su profesorado, de
los padres y madres de alumnos,
de las asociaciones del barrio; de
nada han valido las reuniones y
las peticiones de una solución
justa.

plumada e a cesión de terreos do
Agra I, suxeitas a condición, viuse
así burlada e a compensación de
uso non se respectou. De nada
serviron ata agora as protestas do
alumnado do Instituto, do seu
profesorado, dos pais e nais de
alumnos, das asociacións do
barrio; de nada valeron as
reunións e as peticións dunha
solución xusta.

A las diecinueve horas y
cuarenta y seis minutos entra en
el Salón de Sesiones la señora
Fraga Sáenz.

Ás dezanove horas e corenta e
seis minutos entra no Salón de
Sesións a señora Fraga Sáenz.

La Consellería de Educación hizo
oídos sordos hasta la fecha, como
si no fuera problema suyo y como
si el convenio de cesión de
terrenos no existiese. Lo firmado
en 1997 y respetado durante 23
años de forma ininterrumpida, ha
quedado en papel mojado y si esa
es la carta de presentación con que
la Xunta de Galicia pretende
presentar a la señora Mato, con
aspiraciones en esta ciudad, los
vecinos y las vecinas de A Coruña
deben conocer que para ella y para
el señor Núñez Feijóo, los
convenios firmados con la Xunta
de Galicia son papel mojado y la
calidad de la enseñanza pública no
resulta prioritaria en sus planes. Y
como no se cansan de repetir,
rectifiquen para acertar, apoyen

A Consellería de Educación fixo
oídos xordos ata a data, coma se
non fose problema seu e coma se
o convenio de cesión de terreos
non existise. O asinado en 1997 e
respectado durante 23 anos de
forma ininterrompida, quedou en
papel mollado e se esa é a carta
de presentación con que a Xunta
de Galicia pretende presentar á
señora Mato, con aspiracións
nesta cidade, os veciños e as
veciñas da Coruña deben coñecer
que para ela e para o señor
Núñez Feijóo, os convenios
asinados coa Xunta de Galicia
son papel mollado e a calidade do
ensino público non resulta
prioritaria nos seus plans. E como
non se cansan de repetir,
rectifiquen para acertar, apoien
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esta moción e intercedan ante sus
compañeros de la Xunta de
Galicia; de otro modo será como
aquello de “consejos doy que para
mí no tengo”. Rectifiquen y
acertarán, señores del PP. Muchas
gracias.

esta moción e intercedan ante os
seus compañeiros da Xunta de
Galicia; doutro xeito será como
aquilo de “consellos dou que
para min non teño”. Rectifiquen e
acertarán, señores do PP. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena.
Señora Veira.

Moitas grazas, señor Dapena.
Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Pois, simplemente sinalar que
desde o Bloque Nacionalista
Galego estamos absolutamente a
favor do punto 1º e do punto 2º da
moción, no sentido de que,
evidentemente, estamos a favor de
que o alumnado poida utilizar as
instalacións, efectivamente, ás que
tivo dereito durante 23 anos, nos
que non houbo absolutamente
ningún problema. E así fixemos
iniciativas no Parlamento de
Galiza
no
seu
momento;
iniciativas que, por certo, desoíu
absolutamente o goberno do
Partido Popular. Ao mellor,
tamén, nos sorprenden hoxe con
outro cambio de postura e aproban
isto.

Pois, simplemente sinalar que
desde o Bloque Nacionalista
Galego estamos absolutamente a
favor do punto 1º e do punto 2º da
moción, no sentido de que,
evidentemente, estamos a favor de
que o alumnado poida utilizar as
instalacións, efectivamente, ás
que tivo dereito durante 23 anos,
nos que non houbo absolutamente
ningún problema. E así fixemos
iniciativas no Parlamento de
Galiza
no
seu
momento;
iniciativas que, por certo, desoíu
absolutamente o goberno do
Partido Popular. Ao mellor,
tamén, nos sorprenden hoxe con
outro cambio de postura e
aproban isto.

Tamén, estamos de acordo,
efectivamente, co punto 2º,
porque a concesionaria GAIA e
todos os problemas que se foron
derivando con esta concesionaria

Tamén, estamos de acordo,
efectivamente, co punto 2º,
porque a concesionaria GAIA e
todos os problemas que se foron
derivando con esta concesionaria
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desde hai uns anos, están
ocasionando
problemas
na
prestación do servizo, pero non
estamos tan de acordo co asunto
número 3. Eu creo que,
efectivamente, se pode estudar a
solución, tanto a asunción por
parte
do
Concello
destas
instalacións. Non o sei, pero de
todas maneiras, non vemos que
teña que ser a Empresa Municipal
de Vivenda quen o faga. Eu creo
que o propio Concello podería
estudalo; de todas maneiras, son
infraestruturas moi grandes, que
teñen un custo moi elevado de
mantemento e habería que ver, en
que medida se pode asumir iso.
Pero, desde logo, o tema de
EMVSA non o vemos, porque a
propia empresa xa sabemos en
que situación está e, non sei se
sería unha encomenda de xestión
que lle viría ben. E, pola nosa
banda, sinalar que por culpa dese
punto número 3, imos absternos,
lamentablemente. Nada máis.

desde hai uns anos, están
ocasionando
problemas
na
prestación do servizo, pero non
estamos tan de acordo co asunto
número 3. Eu creo que,
efectivamente, se pode estudar a
solución, tanto a asunción por
parte
do
Concello
destas
instalacións. Non o sei, pero de
todas maneiras, non vemos que
teña que ser a Empresa Municipal
de Vivenda quen o faga. Eu creo
que o propio Concello podería
estudalo; de todas maneiras, son
infraestruturas moi grandes, que
teñen un custo moi elevado de
mantemento e habería que ver, en
que medida se pode asumir iso.
Pero, desde logo, o tema de
EMVSA non o vemos, porque a
propia empresa xa sabemos en
que situación está e, non sei se
sería unha encomenda de xestión
que lle viría ben. E, pola nosa
banda, sinalar que por culpa dese
punto número 3, imos absternos,
lamentablemente. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señor Mourelo.

señora

Veira.

Moitas grazas, señora Veira.
Señor Mourelo.

Señor Mourelo Barreiro

Señor Mourelo Barreiro

Buenas tardes a todos, a los que
nos siguen por streaming, a los
presentes.

Boas tardes a todos, aos que nos
seguen por streaming, aos
presentes.

Bueno, mire, ya le vamos a

Bo, mire, xa lle imos adiantar que

- 176 -

adelantar
que
comunicamos
nuestro voto favorable. ¿Vale?
Así, ya se quedan ustedes
tranquilos. La señora Veira se
inventa su cuento y cuenta su
cuento y vota que no. ¿Y por qué
vota que no? Todo le importa,
pero vota que no.

comunicamos o noso voto
favorable. Vale? Así, xa quedan
vostedes tranquilos. A señora
Veira invéntase o seu conto e
conta o seu conto e vota que non.
E por que vota que non? Todo lle
importa, pero vota que non.

De todos modos, aunque vamos a
votar esta moción, porque
nosotros no tenemos ninguna duda
al respecto, no tenemos que
rectificar nada, porque siempre
hemos estado en esta línea. No sé
ustedes;
ustedes
sí
andan
cambiando, entonces. Pero bueno,
debo decir varias cosas al
respecto, porque me parece un
poco chocante lo que ha expuesto
aquí y qué dice como verdad. Es
cierto que es un asunto
judicializado que nunca debiera
estar, nunca tuvo que estarlo y en
caso de tener que dirimir algo
judicialmente,
debieran
de
asegurarse o tomar medidas que
garantizasen ese servicio a la
comunidad
educativa,
por
derecho, no por otra cuestión, por
derecho. Decirles también y ya le
digo también, a la señora del
BNG, también, pero a ustedes
también, porque son quienes lo
presentan, que Deportes no
depende de Educación. O sea, no
sé de dónde sacan eso, pero
Deportes
no
depende
de
Educación,
depende
de
Presidencia; es fácil verlo en la

De todos os xeitos, aínda que
imos votar esta moción, porque
nós non temos ningunha dúbida
respecto diso, non temos que
rectificar nada, porque sempre
estivemos nesta liña. Non sei
vostedes; vostedes si andan
cambiando, entón. Pero bo, debo
dicir varias cousas respecto diso,
porque me parece un pouco
chocante o que expuxo aquí e que
di como verdade. É certo que é un
asunto xudicializado que nunca
debera estar, nunca tivo que
estalo e en caso de ter que dirimir
algo xudicialmente, deberan de
asegurarse ou tomar medidas que
garantisen
ese
servizo
á
comunidade
educativa,
por
dereito, non por outra cuestión,
por dereito. Dicirlles tamén e xa
lle digo tamén, á señora do BNG,
tamén, pero a vostedes tamén,
porque son quen o presenta, que
Deportes non depende de
Educación. Ou sexa, non sei de
onde sacan iso, pero Deportes
non depende de Educación,
depende de Presidencia; é fácil
velo na páxina web da Xunta.
Pero bo, independentemente, ou
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página web de la Xunta. Pero
bueno, independientemente, o está
confundido, o ha hablado de
oídas, o esto no me parece muy
serio. De ustedes… pero bueno,
últimamente
me
sorprenden
bastantes cosas, como la que
acaba de decir.

está confundido, ou falou de
oídas, ou isto non me parece moi
serio. De vostedes… pero bo,
ultimamente
sorpréndenme
bastantes cousas, como a que
acaba de dicir.

Esta misma semana, usted lo sabe,
también, la Fundación Deporte
Galego tiene una reunión, para
ver, si se aprueba el acuerdo que
ha tenido o están trabajando desde
la Secretaría Xeral y la empresa,
para solucionar este problema
que, en cualquier caso, está
estancado y tiene que tirar por un
lado o por el otro, pero tiene que
resolverse. Y decimos más. En ese
acuerdo debe garantizarse el
convenio sobre el uso de las
instalaciones
deportivas
existentes, o que se creen en
terrenos pertenecientes a centros
públicos de enseñanzas medias
con fecha del año 1991, no 97. 91
eh! que debe quedar claro o
matizar esta serie de aspectos y
también, recoger lo que en el 91
se recogía en las cláusulas de
dicho convenio:

Esta mesma semana, vostede
sábeo, tamén, a Fundación
Deporte Galego ten unha reunión,
para ver, se se aproba o acordo
que tivo ou están a traballar
desde a Secretaría Xeral e a
empresa, para solucionar este
problema que, en calquera caso,
está estancado e ten que tirar por
unha banda ou pola outra, pero
ten que resolverse. E dicimos
máis.
Nese
acordo
debe
garantirse o convenio sobre o uso
das
instalacións
deportivas
existentes, ou que se cren en
terreos pertencentes a centros
públicos de ensinos medios con
data do ano 1991, non 97. 91 eh!
que debe quedar claro ou matizar
esta serie de aspectos e tamén,
recoller o que no 91 recollíase
nas cláusulas do devandito
convenio:

El primero, por ejemplo, la
Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria cede el
uso de las parcelas.

O primeiro, por exemplo, a
Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria cede o
uso das parcelas.

El segundo, el custo del proxecto
corre a cargo de Secretaría Xeral

O segundo, o custo do proxecto
corre a cargo de Secretaría Xeral
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para o Deporte y otras cosas.

para ou Deporte e outras cousas.

El punto 3, leo literalmente “o uso
das instalacións será de absoluta
prioridade para o centro educativo
en horario lectivo”. Cosa que
exigimos que se acuerde, o que se
recoja, tanto si se llega o no a un
acuerdo
con
la
empresa
concesionaria, con la Secretaría
Xeral; que este punto se recoja y
se responda automáticamente y se
garantice su cumplimiento. Es
más, en este caso, concretamente
en el caso del Instituto del Agra
del Orzán, si no se acuerda en esta
serie de convenios, el Instituto de
Educación Secundaria Agra del
Orzán, es más, debiera cobrar el
alquiler a la Secretaría Xeral para
el Deporte Galego, a GAIA en
este caso, la concesionaria, porque
están alojados en su propio
terreno, que fue cedido en esas
condiciones a la Secretaría Xeral
para o Deporte.

O punto 3, leo literalmente “o uso
das instalacións será de absoluta
prioridade
para
o
centro
educativo en horario lectivo”.
Cousa que esiximos que se
acorde, ou que se recolla, tanto se
se chega ou non a un acordo coa
empresa
concesionaria,
coa
Secretaría Xeral; que este punto
se recolla e e se responda
automaticamente e se garanta o
seu cumprimento. É máis, neste
caso, concretamente no caso do
Instituto do Agra do Orzán, se
non se acorda nesta serie de
convenios,
o
Instituto
de
Educación Secundaria Agra do
Orzán, é máis, debera cobrar o
aluguer á Secretaría Xeral para o
Deporte Galego, a GAIA neste
caso, a concesionaria, porque
están aloxados no seu propio
terreo, que foi cedido nesas
condicións á Secretaría Xeral
para o Deporte.

Por último, quisiera decirles,
ciertamente, por parte del PSOE.
Es una temeridad por su parte,
instar al gobierno local, a este
gobierno local de la Marea, a que
gestione este problema, salvo que
busquen ustedes únicamente, que
se paralice el acuerdo.

Por último, quixera dicirlles,
certamente, por parte do PSOE. É
unha temeridade pola súa banda,
instar o goberno local, a este
goberno local da Marea, a que
xestione este problema, salvo que
busquen vostedes unicamente, que
se paralice o acordo.

Recordemos. Fábrica de Armas:
Una equipación deportiva que no
se sabe, si está en presupuesto. No

Lembremos. Fábrica de Armas:
Un equipamento deportivo que
non se sabe, se está en orzamento.
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sabemos si vamos a tenerlo o no.

Non sabemos se imos telo ou non.

Polideportivo del Castrillón, que
iba a abrir, no iba a abrir. Ahí
estábamos. Vamos a poner
piscina, no vamos a poner, que ya
la tenía, pero vamos a poner
piscina; vamos a cambiar la
piscina, más grande, menos
grande. Ahí estamos. No se sabe
nada de nada; cuatro bloques y
una pintada fuera. Y eso tampoco
lo limpian. Debe ser que, a lo
mejor, incluso, no sé si iría, un
okupa. No lo habrán permitido
ustedes.

Polideportivo do Castrillón, que
ía abrir, non ía abrir. Aí
estabamos. Imos poñer piscina,
non imos poñer, que xa a tiña,
pero imos poñer piscina; imos
cambiar a piscina, máis grande,
menos grande. Aí estamos. Non se
sabe nada de nada; catro bloques
e unha pintada fóra. E iso
tampouco o limpan. Debe ser que,
se cadra, mesmo, non sei se iría,
un okupa. Non o permitirán
vostedes.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Mourelo,
por favor.

Vaia rematando, señor Mourelo,
por favor.

Señor Mourelo Barreiro

Señor Mourelo Barreiro

Bien, etc. Porque tendríamos aquí
miles y miles de ejemplos. Pero
bien, lo que tiene que ser, tiene
que ser y la comunidad educativa
de ese instituto y de cualquiera no
puede sufrir unas consecuencias
de un litigio del que no tiene
ninguna culpa y, por lo tanto,
votaremos a favor. Muchas
gracias.

Ben, etc. Porque teriamos aquí
miles e miles de exemplos. Pero
ben, o que ten que ser, ten que ser
e a comunidade educativa dese
instituto e de calquera non pode
sufrir unhas consecuencias dun
litixio do que non ten ningunha
culpa e, polo tanto, votaremos a
favor. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Mourelo.
Señor Sande.

Moitas grazas, señor Mourelo.
Señor Sande.
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Señor Sande García

Señor Sande García

Efectivamente,
bueno,
esta
moción ten esa dobre dimensión, a
que afecta á parte de Educación e
a que afecta a Deportes, como a
incorporación da infraestrutra.

Efectivamente, bo, esta moción
ten esa dobre dimensión, a que
afecta á parte de Educación e a
que afecta a Deportes, como a
incorporación da infraestrutra.

Nós
votaremos
a
favor,
insistiremos, porque como ben
suxerían o señor Dapena e a
señora Veira, á Xunta interésalle
pouco o nada, esta cidade. Por
certo, ese mesmo goberno que ten
como conselleira unha candidata á
Alcaldía da cidade, curioso.

Nós
votaremos
a
favor,
insistiremos, porque como ben
suxerían o señor Dapena e a
señora Veira, á Xunta interésalle
pouco o nada, esta cidade. Por
certo, ese mesmo goberno que ten
como conselleira unha candidata
á Alcaldía da cidade, curioso.

Nas preguntas do Pleno pasado,
de resposta escrita, houbo
información sobre isto. Vou ler
así, moi brevemente.

Nas preguntas do Pleno pasado,
de resposta escrita, houbo
información sobre isto. Vou ler
así, moi brevemente.

Dicía a pregunta, precisamente do
Partido Socialista: “Respecto a la
posible cesión de la gestión de los
Polideportivos de la Xunta ¿se ha
producido alguna conversación en
este
sentido
entre
administraciones?” Si. Amosouse
interese polo estado desta cuestión
no encontro na Secretaría Xeral
para o Deporte coa nova
secretaria, Marta Míguez.

Dicía a pregunta, precisamente
do Partido Socialista: “Respecto
da posible cesión da xestión dos
Polideportivos
da
Xunta
produciuse algunha conversación
neste
sentido
entre
administracións?” Si. Amosouse
interese polo estado desta
cuestión
no
encontro
na
Secretaría Xeral para o Deporte
coa nova secretaria, Marta
Míguez.

“¿Cuál es la propuesta de la Xunta
y cuál es la propuesta del gobierno
municipal?” A Xunta agarda unha
resolución xudicial definitiva no
seu conflito coa empresa GAIA. O

“Cal é a proposta da Xunta e cal
é a proposta do goberno
municipal?” A Xunta agarda
unha
resolución
xudicial
definitiva no seu conflito coa
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Concello
ten
interese
na
posibilidade de incorporar novas
instalacións, aínda que sempre
desde o estudo dos custos e
posibilidades.

empresa GAIA. O Concello ten
interese na posibilidade de
incorporar novas instalacións,
aínda que sempre desde o estudo
dos custos e posibilidades.

“Si hay interés por parte del
Ayutamiento, ¿en qué plazo
considera que se puede completar
la cesión de las instalaciones?”
Obviamente, neste caso, non
depende do Concello fixar prazo
algún.

“Se hai interese por parte do
Concello, en que prazo considera
que se pode completar a cesión
das instalacións?” Obviamente,
neste caso, non depende do
Concello fixar prazo algún.

Vinculado a isto nós presentamos
unha moción pola defensa do uso
gratuíto da piscina ao alumnado
do Instituto de Ensino Secundario
Agra do Orzán ao Pleno en
decembro de 2015, que foi
aprobada e que ten que ver,
tamén, bueno, eu creo que á hora
de falar de equipamentos hai que
ter, tamén, cautela. Castrillón non
foi aberta esa obra nin feita polo
Partido Popular. No Estadio de
Riazor temos unha obra máis
ambiciosa e raozable, tamén
consensuada co club. Este ano
tivemos casi, 30 obras deportivas.
Acabamos de adecentar de
maneira, eu creo que notable, a
Piscina de Riazor; creo que aí non
convén moito comentario. O caso
é que, co tema que nos ocupa, o
14
de
marzo
de
2017,
efectivamente, como presentación
e como opcións de colaboración
coa nova secretaria xeral para o
Deporte, Marta Míguez, tivemos

Vinculado a isto nós presentamos
unha moción pola defensa do uso
gratuíto da piscina ao alumnado
do Instituto de Ensino Secundario
Agra do Orzán ao Pleno en
decembro de 2015, que foi
aprobada e que ten que ver,
tamén, bo, eu creo que á hora de
falar de equipamentos hai que ter,
tamén, cautela. Castrillón non foi
aberta esa obra nin feita polo
Partido Popular. No Estadio de
Riazor temos unha obra máis
ambiciosa e raozable, tamén
consensuada co club. Este ano
tivemos casi, 30 obras deportivas.
Acabamos de adecentar de
maneira eu creo que notable, a
Piscina de Riazor; creo que aí
non convén moito comentario. O
caso é que, co tema que nos
ocupa, o 14 de marzo de 2017,
efectivamente, como presentación
e como opcións de colaboración
coa nova secretaria xeral para o
Deporte, Marta Míguez, tivemos
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unha
xuntanza
na
que,
precisamente, reavivamos este
tema, despois de meses. Entre
outras cousas, se lle deu unha
patada para arriba ao cargo
anterior, o señor Lete Lasa, que
mantiña, como manifesta todo o
tecido deportivo da cidade, A
Coruña marxinada. E creo que,
como digo, insistiremos con esta
cuestión da posibilidade de, tanto
conseguir
esa
cesión
dos
polideportivos,
como
esa
insistencia ante a Consellería de
Educación.

unha
xuntanza
na
que,
precisamente, reavivamos este
tema, despois de meses. Entre
outras cousas, se lle deu unha
patada para arriba ao cargo
anterior, o señor Lete Lasa, que
mantiña, como manifesta todo o
tecido deportivo da cidade, A
Coruña marxinada. E creo que,
como digo, insistiremos con esta
cuestión da posibilidade de, tanto
conseguir
esa
cesión
dos
polideportivos,
como
esa
insistencia ante a Consellería de
Educación.

Unha reflexión final, que ten que
ver co que falaba a señora Veira,
parece
que
EMVSA,
efectivamente, agora si parece, a
táboa de salvación para todo. O
pasado xoves, houbo unha
transacción; a disposición 27 da
Lei de Orzamentos Xerais do
Estado en Madrid, parece que, por
medio dunha sociedade mercantil
ou dunha empresa pública.

Unha reflexión final, que ten que
ver co que falaba a señora Veira,
parece
que
EMVSA,
efectivamente, agora si parece, a
táboa de salvación para todo. O
pasado xoves, houbo unha
transacción; a disposición 27 da
Lei de Orzamentos Xerais do
Estado en Madrid, parece que,
por medio dunha sociedade
mercantil ou dunha empresa
pública.

Aí si que, é verdade que temos
que preguntarnos por que non o
pensaron neste caso o Partido
Socialista, cando gobernaba, por
que non pensaron, en vez de
aumentar entón, os servizos con
xestión privada, en facelos
directamente públicos? Pero esa,
supoño, que é outra historia.

Aí si que, é verdade que temos
que preguntarnos por que non o
pensaron,, neste caso o Partido
Socialista, cando gobernaba, por
que non pensaron, en vez de
aumentar entón, os servizos con
xestión privada, en facelos
directamente públicos? Pero esa,
supoño, que é outra historia.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
Sande.

Moi ben. Moitas grazas, señor
Sande.

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo
Municipal del Partido Socialista

Votación da primeira moción
presentada
polo
Grupo
Municipal do Partido Socialista

Seguidamente por parte de la
presidencia se somete a votación
la primera moción presentada por
el
Partido
Socialista,
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente por parte da
presidencia sométese a votación a
primeira moción presentada polo
Partido Socialista, producíndose
o seguinte resultado:

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

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

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

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

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

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

Abstense o Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 abstención).

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobada a
moción.

Moi ben. Queda aprobada a
moción.

98.- Moción sobre la utilización
de la piscina del Polideportivo
del Agra del Orzán por parte
del alumnado del IES Agra del

98.- Moción sobre a utilización
da piscina do Polideportivo da
Agra do Orzán por parte do
alumnado do IES Agra do Orzán
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Orzán y a la situación en la
ciudad de A Coruña de las
Polideportivas
de
gestión
autonómica.

e á situación na cidade da
Coruña das Polideportivas de
xestión autonómica.

Acuerdo

Acordo

Primero.- Instar al Gobierno local
a exigir a la Xunta de Galicia una
solución para el alumnado del IES
Agra del Orzán para el inicio del
curso académico 2017-2018 que
se han visto privados de sus
derechos a la hora de utilizar el
Polideportivo del Agra, por la
decisión unilateral de la empresa
concesionaria del mismo, ante la
pasividad de la Xunta de Galicia.

Primeiro.- Instar ao Goberno
local a esixir á Xunta de Galicia
unha solución para o alumnado
do IES Agra do Orzán para o
inicio do curso académico 20172018 que se viron privados dos
seus dereitos á hora de utilizar o
Polideportivo do Agra, pola
decisión unilateral da empresa
concesionaria do mesmo, ante a
pasividade da Xunta de Galicia.

Segundo.- Instar al Gobierno local
a exigir a la Xunta de Galicia y a
la empresa concesionara de los
polideportivos autonómicos en la
ciudad a optimizar y mejorar la
prestación del servicio para evitar
molestias y perjuicios a clubes,
profesionales y usuarios de dichas
instalaciones, agudizados tras los
numerosos desencuentros entre la
administración autonómica y la
empresa.

Segundo.- Instar ao Goberno
local a esixir á Xunta de Galicia e
á empresa concesionara dos
polideportivos autonómicos na
cidade para optimizar e mellorar
a prestación do servizo para
evitar molestias e prexuízos a
clubs, profesionais e usuarios das
devanditas
instalacións,
agudizados tras os numerosos
desencontros
entre
a
administración autonómica e a
empresa.

Tercero.- Instamos al Gobierno
local a evaluar las posibilidades
de gestión a través de EMVSA de
los polideportivos y demás
instalaciones
de
carácter
autonómico que en la ciudad
existen y que están concesionadas

Terceiro.- Instamos ao Goberno
local a avaliar as posibilidades de
xestión a través de EMVSA dos
polideportivos
e
demais
instalacións
de
carácter
autonómico que na cidade existen
e que están concesionadas a
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a empresas privadas, con objeto
de mejorar su servicio, sus
prestaciones y coordinar su oferta
con
los
equipamientos
municipales.

empresas privadas, con obxecto
de mellorar o seu servizo, as súas
prestacións e coordinar a súa
oferta
cos
equipamentos
municipais.

Segunda.- Moción relativa a la
toma de medidas para activar
un funcionamiento eficiente de
los
Servicios
Sociales
Municipales

Segunda.- Moción relativa á
toma de medidas para activar un
funcionamento eficiente dos
Servizos Sociais Municipais

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

El Grupo Municipal Socialista,
debido a la situación de gravedad
que considera,…

O Grupo Municipal Socialista,
debido á situación de gravidade
que considera,…

A las diecinueve horas y
cincuenta y seis minutos sale del
Salón de Sesiones la señora
Gallego Neira

Ás dezanove horas e cincuenta e
seis minutos sae do Salón de
Sesións a señora Gallego Neira.

…afecta a los Servicios Sociales
Municipales, por la dirección
compartida de hasta 5 centros
cívicos, la lista de espera en
atención al público, el cambio
constante
de
partidas
presupuestarias que no se
gestionan, la falta de diálogo con
asociaciones,
la
falta
de
innovación de programas y la
inexistencia de una Memoria de
Gestión, presenta la siguiente
Moción para su debate en Pleno:

…afecta aos Servizos Sociais
Municipais,
pola
dirección
compartida de ata 5 centros
cívicos, a lista de espera en
atención ao público, o cambio
constante
de
partidas
orzamentarias que non se
xestionan, a falta de diálogo con
asociacións, a falta de innovación
de programas e a inexistencia
dunha Memoria de Xestión,
presenta a seguinte Moción para
o seu debate en Pleno:

1.- Solicitar al alcalde Ferreiro
que se publique la Memoria de
Gestión de la Concejalía de

1.- Solicitar ao alcalde Ferreiro
que se publique a Memoria de
Xestión da Concellería de Xustiza
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Xustiza Social para conocer los
datos correctos del ejercicio 2016.

Social para coñecer os datos
correctos do exercicio 2016.

2.- Solicitar al alcalde Ferreiro
que presente un Plan de Gestión
de
los
Servicios
Sociales
municipales para los próximos dos
años de forma que se garantice la
gestión
de
las
partidas
presupuestarias
municipales
destinadas al Área Social. De esta
forma se garantiza que el reparto
de fondos municipales se gestiona
de manera eficaz para que no se
vuelvan a producir situaciones
como el último presupuesto
destinado a la renta social.

2.- Solicitar ao alcalde Ferreiro
que presente un Plan de Xestión
dos Servizos Sociais municipais
para os próximos dous anos de
forma que se garanta a xestión
das
partidas
orzamentarias
municipais destinadas á Área
Social. Desta forma garántese
que a repartición de fondos
municipais se xestiona de maneira
eficaz para que non se volvan
producir situacións como o último
orzamento destinado á renda
social.

3.- Solicitar al alcalde Ferreiro
que urja una reestructuración de
las direcciones de los Centros
Cívicos que se encuentran faltos
de rumbo y en muchas ocasiones
gestionados por la voluntad extra
profesional de sus directoras y de
los vecinos.

3.- Solicitar ao alcalde Ferreiro
que urxa unha reestruturación
das direccións dos Centros
Cívicos que se atopan faltos de
rumbo e en moitas ocasións
xestionados pola vontade extra
profesional das súas directoras e
dos veciños.

4.- Solicitar al alcalde que escuche
las propuestas de los diferentes
grupos municipales de cara a la
elaboración de los nuevos
presupuestos en los temas
relativos a los Servicios Sociales,
ya que las quejas del tejido
asociativo de la ciudad son
contantes a todos y cada uno de
nosotros.

4.- Solicitar ao alcalde que
escoite
as
propostas
dos
diferentes grupos municipais para
a
elaboración
dos
novos
orzamentos nos temas relativos
aos Servizos Sociais, xa que as
queixas do tecido asociativo da
cidade son contantes a todos e
cada un de nós.

5.- Solicitar al alcalde Ferreiro
que en los procesos participativos

5.- Solicitar ao alcalde Ferreiro
que nos procesos participativos
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que se desarrollan a través de la
Concejalía
de
Participación
pregunte a la ciudadanía por su
percepción y conocimiento de los
diferentes programas de Xustiza
Social con el fin de mejorar e
innovar en un área que está
experimentando
una
nueva
perspectiva de actuación.

que se desenvolven a través da
Concellería de Participación
pregunte á cidadanía pola súa
percepción e coñecemento dos
diferentes programas de Xustiza
Social co fin de mellorar e
innovar nunha área que está a
experimentar
unha
nova
perspectiva de actuación.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Longueira.
Pode proceder á defensa da
moción.

Moitas grazas, señora Longueira.
Pode proceder á defensa da
moción.

A las diecinueve horas y
cincuenta y siete minutos sale
del Salón de Sesiones la señora
Cid Castro.

Ás dezanove horas e cincuenta e
sete minutos sae do Salón de
Sesións a señora Cid Castro.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Ya en varias ocasiones y además,
sin ánimo de acritud y sin ánimo
de crear una polémica, con lo que
para el Grupo Socialista es una de
las áreas de las que más
orgullosos se sienten, después de
todos los años de gestión, ya en
alguna ocasión en este Pleno, se
ha hablado de la deriva que están
tomando los Servicios Sociales
por parte del gobierno de la
Marea. Insisto, sin ánimo de
acritud y, con la disposición y con
la intención de que mantengamos
o retomemos el rumbo que había
situado a A Coruña entre las
ciudades referentes en los

Xa en varias ocasións e ademais,
sen ánimo de acritude e sen
ánimo de crear unha polémica, co
que para o Grupo Socialista é
unha das áreas das que máis
orgullosos séntense, despois de
todos os anos de xestión, xa
nalgunha ocasión neste Pleno,
falouse da deriva que están a
tomar os Servizos Sociais por
parte do goberno da Marea.
Insisto, sen ánimo de acritude e
coa disposición e, coa intención
de que manteñamos ou retomemos
o rumbo que situara á Coruña
entre as cidades referentes nos
Servizos Sociais, e que a levou,
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Servicios Sociales, y que la ha
llevado, también, a liderar
programas hasta ese momento,
todavía inéditos, como era, por
ejemplo, el Talón Restaurante.
Existe en estos momentos y es
sabido por todos y alguna vez se
ha hablado aquí, a veces con,
insisto, con mayor o menor
acritud, pero se ha comentado la
soledad de la que disfrutan en
estos momentos los centros
cívicos de la ciudad, la gestión de
dirección compartida, que llega a
causar una desolación en estos
propios centros y, desde luego,
una falta de motivación por parte
de quien los dirige. La desolación,
también, que sufren algunas
asociaciones,
que
no
ven
respuesta a ese trabajo que
desarrollan, siempre lo decimos,
“de la mano de” y no a través de
la caridad, ni a través de la gestión
delegada y exclusiva por parte del
gobierno. Y, pues, por poner un
ejemplo, no está publicada
todavía, la Memoria de Gestión
del año 2016 y todo esto lleva a
una situación que, sumado uno a
uno, a los diferentes agravantes, la
ciudadanía lo está percibiendo, lo
lleva percibiendo desde hace
meses y nos encontramos en el
ecuador de un mandato que, o
rectifica
en
los
próximos
presupuestos, con una gestión más
certera o estos Servicios Sociales,
que ya sufrieron una degradación
importante durante los cuatro

tamén, a liderar programas ata
ese momento, aínda inéditos,
como era, por exemplo, o Talón
Restaurante.
Existe
nestes
momentos e é sabido por todos e
algunha vez falouse aquí, ás veces
con, insisto, con maior ou menor
acritude, pero comentouse a
soidade da que gozan nestes
momentos os centros cívicos da
cidade, a xestión de dirección
compartida, que chega a causar
unha desolación nestes propios
centros e, desde logo, unha falta
de motivación por parte de quen
os dirixe. A desolación, tamén,
que sofren algunhas asociacións,
que non ven resposta a ese
traballo que desenvolven, sempre
o dicimos, “da man de” e non a
través da caridade, nin a través
da xestión delegada e exclusiva
por parte do goberno. E, pois, por
poñer un exemplo, non está
publicada aínda, a Memoria de
Xestión do ano 2016 e todo isto
leva a unha situación que,
sumado un a un, aos diferentes
agravantes, a cidadanía está a
percibilo, lévao percibindo desde
hai meses e atopámonos no
ecuador dun mandato que, ou
rectifica
nos
próximos
orzamentos, cunha xestión máis
certeira ou estes Servizos Sociais,
que xa sufriron unha degradación
importante durante os catro
últimos anos de goberno do
Partido Popular, pasarían a unha
situación case, de desaparición e
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últimos años de gobierno del
Partido Popular, pasarían a una
situación casi, de desaparición y
casi, me atrevería a decir, de esa
cabeza de innovación que tuvo
durante tiempo.

case, atreveríame a dicir, desa
cabeza de innovación que tivo
durante tempo.

Por otro lado, a nadie se le oculta
que estamos en una situación
grave, social, en donde, si bien
parece que la crisis se remonta o,
en alguna medida, remonta de una
forma muy suave, muy paulatina,
es el momento de innovar y de
conseguir nuevos programas a
través de los Servicios Sociales,
porque estamos en una sociedad
en donde los Servicios Sociales
serán
piedra
angular,
no
solamente para la restitución de la
desestructuración
familiar
o
desestructuración personal, sino
porque no queda otra, en la
sociedad del futuro. Y eso que,
desde la Marea, tanto se ha
proclamado de la cooperación, de
la gestión compartida, de la toma
de decisiones en común; no queda
otra que aprovechar estas nuevas
líneas de trabajo en la sociedad,
para
implementar
nuevos
programas, como ya se está
haciendo en otros países o en otras
ciudades. No hay otro motivo en
esta moción que hacer un toque de
llamada, un toque de atención,
para que en estos nuevos
presupuestos, que habrán de
diseñarse durante este año y que,
posiblemente, sean los definitivos

Doutra banda, a ninguén se lle
oculta que estamos nunha
situación grave, social, onde,
aínda que parece que a crise se
remonta ou, nalgunha medida,
remonta dunha forma moi suave,
moi paulatina, é o momento de
innovar e de conseguir novos
programas a través dos Servizos
Sociais, porque estamos nunha
sociedade onde os Servizos
Sociais serán pedra angular, non
soamente para a restitución da
desestruturación familiar ou
desestruturación persoal, senón
porque non queda outra, na
sociedade do futuro. E iso que,
desde A Marea, tanto se
proclamou da cooperación, da
xestión compartida, da toma de
decisións en común; non queda
outra que aproveitar estas novas
liñas de traballo na sociedade,
para
implementar
novos
programas, como xa se está
facendo noutros países ou noutras
cidades. Non hai outro motivo
nesta moción que facer un toque
de chamada, un toque de
atención, para que nestes novos
orzamentos, que haberán de
deseñarse durante este ano e que,
posiblemente, sexan os definitivos

- 190 -

para mostrar la capacidad que
debería tener este gobierno para
gestionar unos Servicios Sociales
líderes, tanto en España como, por
supuesto, en la comunidad
autónoma, como lo han sido toda
la vida, pueda hacerlo. No es otra
intención más que ésta, ni la de
proferir palabras malsonantes o
simplemente un hito más. Es una
llamada de atención, para que no
se nos vaya y ahora termino.

para mostrar a capacidade que
debería ter este goberno para
xestionar uns Servizos Sociais
líderes, tanto en España como,
por suposto, na comunidade
autónoma, como o foron toda a
vida, poida facelo. Non é outra
intención máis que esta, nin a de
proferir palabras malsoantes ou
simplemente un fito máis. É unha
chamada de atención, para que
non se nos vaia e agora termino.

Presidencia

Presidencia

Vaia
rematando,
Longueira, por favor.

señora

Vaia
rematando,
Longueira, por favor.

señora

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Para que no se nos vaya de las
manos una situación que, en
cualquier caso, en estos momentos
deja mucho que desear. Muchas
gracias.

Para que non se nos vaia das
mans unha situación que, en
calquera caso, nestes momentos
deixa moito que desexar. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Longueira.
Señora Veira.

Moitas grazas, señora Longueira.
Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Pois, desde o BNG, anunciar
que nos imos abster nesta moción,
por
un
motivo
concreto.
Concordamos con que hai un
problema en Servizos Sociais, xa
o temos dito neste Pleno. Non é
algo que se lle escape a ninguén.

Ben. Pois, desde o BNG, anunciar
que nos imos abster nesta moción,
por
un
motivo
concreto.
Concordamos con que hai un
problema en Servizos Sociais, xa
o temos dito neste Pleno. Non é
algo que se lle escape a ninguén.
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Tamén é pública a demanda que
teñen feito tamén as traballadoras
sociais deste Concello e tamén, é
público que a Marea Atlántica, se
ben cumpriu co seu programa
electoral, en canto que ten que
haber coa renda social municipal,
hai outras cuestiós coas que non
está a cumprir. Por exemplo, a
cuestión do tema do Plan de
Inclusión Social. Eu, señora
Longueira, non estou de acordo
con que se presente un Plan de
xestión dos Servizos Sociais
Municipais para os próximos dous
anos. Creo que o problema non é
de xestión orzamentaria, creo que
o problema non é de xestión pura
e dura, senón que no Concello da
Coruña
ten
que
haber,
efectivamente, un Plan de
Inclusión Social que coordine
todas aquelas infraestruturas,
todos aqueles servizos que se
encargan da inclusión social, non
única e exclusivamente o que está
cinxido á Concellaría de Servizos
Sociais, senón que ten que haber
un Plan de Inclusión xeral que
coordine,
tamén,
todas
as
ferramentas que hai no Concello
da Coruña. É dicir, talón
restaurante, a renda social
municipal, emerxencia social, etc,
que coordine todo iso e que axude
a que funcionen todas as
ferramentas e que as ferramentas
que se lle recomenden á xente da
nosa cidade, sexan as máis
axeitadas ás súas necesidades e

Tamén é pública a demanda que
teñen feito tamén as traballadoras
sociais deste Concello e tamén, é
público que a Marea Atlántica, se
ben cumpriu co seu programa
electoral, en canto que ten que
haber coa renda social municipal,
hai outras cuestiós coas que non
está a cumprir. Por exemplo, a
cuestión do tema do Plan de
Inclusión Social. Eu, señora
Longueira, non estou de acordo
con que se presente un Plan de
xestión dos Servizos Sociais
Municipais para os próximos
dous anos. Creo que o problema
non é de xestión orzamentaria,
creo que o problema non é de
xestión pura e dura, senón que no
Concello da Coruña ten que
haber, efectivamente, un Plan de
Inclusión Social que coordine
todas aquelas infraestruturas,
todos aqueles servizos que se
encargan da inclusión social, non
única e exclusivamente o que está
cinxido á Concellaría de Servizos
Sociais, senón que ten que haber
un Plan de Inclusión xeral que
coordine, tamén, todas as
ferramentas que hai no Concello
da Coruña. É dicir, talón
restaurante, a renda social
municipal, emerxencia social, etc,
que coordine todo iso e que axude
a que funcionen todas as
ferramentas e que as ferramentas
que se lle recomenden á xente da
nosa cidade, sexan as máis
axeitadas ás súas necesidades e
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que non funcionen os servizos
como compartimentos estancos,
que está a acontecer hoxe en día.

que non funcionen os servizos
como compartimentos estancos,
que está a acontecer hoxe en día.

E outra cuestión tamén, que
incumpriu a Marea Atlántica, é a
cuestión da descentralización dos
servizos sociais. Efectivamente,
non é só un problema, que o hai,
efectivamente, coas direccións dos
Centros Cívicos, senón que hai un
problema de que non están
descentralizados os Servizos
Sociais, que o goberno do Partido
Popular,
ese
goberno
que
efectivamente, no seu día, apostou
máis pola caridade que polos
servizos
sociais
públicos,
ocorréuselle
centralizar
os
servizos sociais en tres puntos da
cidade, cando eran servizos
sociais que actuaban directamente
nos barrios desde os propios
centros cívicos e nós o que
esperabamos,
realmente,
sinceiramente, creo que tamén o
conxunto das coruñesas e dos
coruñeses, ou unha gran maioría
das coruñesas e dos coruñeses, era
que
o
goberno
actual,
efectivamente,
xa
tivera
descentralizados eses servizos
sociais
e
que
volvesen,
efectivamente, onde actuaban
orixinalmente e onde mellor
funcionaban; todo hai que dicilo.

E outra cuestión tamén, que
incumpriu a Marea Atlántica, é a
cuestión da descentralización dos
servizos sociais. Efectivamente,
non é só un problema, que o hai,
efectivamente, coas direccións
dos Centros Cívicos, senón que
hai un problema de que non están
descentralizados os Servizos
Sociais, que o goberno do Partido
Popular, ese goberno que
efectivamente, no seu día, apostou
máis pola caridade que polos
servizos
sociais
públicos,
ocorréuselle
centralizar
os
servizos sociais en tres puntos da
cidade, cando eran servizos
sociais
que
actuaban
directamente nos barrios desde os
propios centros cívicos e nós o
que esperabamos, realmente,
sinceiramente, creo que tamén o
conxunto das coruñesas e dos
coruñeses, ou unha gran maioría
das coruñesas e dos coruñeses,
era que o goberno actual,
efectivamente,
xa
tivera
descentralizados eses servizos
sociais
e
que
volvesen,
efectivamente, onde actuaban
orixinalmente e onde mellor
funcionaban; todo hai que dicilo.

Efectivamente eu creo que o
goberno da Marea Atlántica non
está cumprindo con todas as

Efectivamente eu creo que o
goberno da Marea Atlántica non
está cumprindo con todas as
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expectativas que xerou ao redor
da xestión dos servizos sociais e
creo, que hai unha verdade e é,
que hai déficits de funcionamento
neste servizo e eu creo, que non
velo é un problema tamén, porque
se non se quere ver iso, ao mellor,
o problema nun determinado
momento nos dá de bruces contra
a cara. Entón, eu recomendaría
sinceiramente, que se escoitase
aos grupos municipais cando
falamos deste tema, porque non
facemos por botarlle en cara nada
ao goberno municipal, senón
porque realmente funcionen de
maneira axeitada os servizos na
cidade, porque os necesitan
precisamente, as persoas máis
vulnerables da Coruña.

expectativas que xerou ao redor
da xestión dos servizos sociais e
creo, que hai unha verdade e é,
que hai déficits de funcionamento
neste servizo e eu creo, que non
velo é un problema tamén, porque
se non se quere ver iso, ao mellor,
o problema nun determinado
momento nos dá de bruces contra
a cara. Entón, eu recomendaría
sinceiramente, que se escoitase
aos grupos municipais cando
falamos deste tema, porque non
facemos por botarlle en cara
nada ao goberno municipal,
senón
porque
realmente
funcionen de maneira axeitada os
servizos na cidade, porque os
necesitan
precisamente,
as
persoas máis vulnerables da
Coruña.

A las veinte horas y cinco
minutos entran en el Salón de
Sesiones las señoras Gallego
Neira y Cid Castro y sale el
señor Mourelo Barreiro.

Ás vinte horas e cinco minutos
entran no Salón de Sesións as
señoras Gallego Neira e Cid
Castro e sae o señor Mourelo
Barreiro.

Nada máis.

Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira. Polo
Partido Popular, señor Lorenzo,
imaxino.

Moitas grazas, señora Veira. Polo
Partido Popular, señor Lorenzo,
imaxino.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Gracias, señor alcalde. Con la
venia. Buenas tardes a todos. La

Grazas, señor alcalde. Coa venia.
Boas tardes a todos. A verdade é
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verdad es que yo estaba
escuchando con atención, la
justificación de la moción por
parte del Partido Socialista y me
vino al recuerdo una anécdota
infantil. Cuando estaba yo en mi
aldea, le decía una señora a la
otra: “Tarde piaches”. Tarde
hablaste del tema. Y digo esto,
porque cuando ves la moción y
cuando ves el contenido de la
misma y cuando el Partido
Popular lleva denunciando estos
hechos, entre ellos la moción del 3
de febrero, que denunciamos todo
lo que estaba pasando en los
centros
cívicos,
el
desmantelamiento que estaba
habiendo en los programas de
Servicios Sociales, hasta ahora,
veo que el Partido Socialista no ha
hecho nada. Pero bueno, más vale
tarde que nunca, porque la
realidad es la que es. Desde luego,
los centros cívicos están sin
dirección, están sin personal, se
han desmantelado programas,
como el Rincón del Juego, como
el de Telegerontología, etc. Pero
esto es una demanda que clama la
ciudad por ello y, todo el mundo
conoce que se está desmantelando
y que los están dejando en manos
de los ordenanzas. Decía el señor
Xiao, cuando estaba hablando
antes, que a los de la Marea les
gustaba hacer las cosas en su
correcto orden. Le voy a contar un
ejemplo de cuál es el correcto
orden de la Marea, trabajando en

que eu estaba a escoitar con
atención, a xustificación da
moción por parte do Partido
Socialista e veume ao recordo
unha anécdota infantil. Cando
estaba eu na miña aldea, dicíalle
unha señora á outra: “Tarde
piaches”. Tarde falaches do tema.
E digo isto, porque cando ves a
moción e cando ves o contido da
mesma e cando o Partido Popular
leva denunciando estes feitos,
entre eles a moción do 3 de
febreiro, que denunciamos todo o
que estaba a pasar nos centros
cívicos, o desmantelamento que
estaba a haber nos programas de
Servizos Sociais, ata agora, vexo
que o Partido Socialista non fixo
nada. Pero bo, máis vale tarde
que nunca, porque a realidade é a
que é. Desde logo, os centros
cívicos están sen dirección, están
sen persoal, desmanteláronse
programas, como o Recuncho do
Xogo,
como
o
de
Telegerontología, etc. Pero isto é
unha demanda que clama a
cidade por iso e, todo o mundo
coñece que se está desmantelando
e que os están deixando en mans
dos ordenanzas. Dicía o señor
Xiao, cando estaba a falar antes,
que aos da Marea gustáballes
facer as cousas na súa correcta
orde. Vou contar un exemplo de
cal é a correcta orde da Marea,
traballando en servizos sociais.
Desmantelan o programa de
atención aos cidadáns que viven
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servicios sociales. Desmantelan el
programa de atención a los
ciudadanos que viven en la calle,
diciendo que van a abrir al día
siguiente, 15 de noviembre, un
albergue para estos ciudadanos.
Estamos a 1 de junio y ese
albergue no se ha abierto. Esa es
la forma que tienen ustedes de
actuar, como dicen, co sentido
común en su correcto orden.
Desmantelan
un
programa,
anuncia otro y 8 meses después
ese programa no existe. Pero
bueno, esto pasa en todo. Retraso
en los pagos, los convenios ya
están; las entidades sociales que
trabajan están desesperadas. Las
listas de espera… confunden lo
que es atender a un ciudadano con
solucionar el problema del
ciudadano, pero solución no le
dan y esto es así. Pero bueno,
también hablaba el señor Sande y
permítame que le corrija, de que
existe la “post-verdad” y que
existe el, parecido a lo que decía,
“esto es la trola”; normalmente
llamamos trola. Yo creo que son
cosas distintas y también le voy a
poner un ejemplo del Partido
Socialista en los Servicios
Sociales. Pues, verdad es decir
que el Partido Popular puso el
copago en este Ayuntamiento,
cuando yo me encontré el copago
regulado, ya, y cuando había
gente, que había contratada para
imponer el copago. La trola ¿sabe
cuál es? ¿o la mentira? Decir que

na rúa, dicindo que van abrir ao
día seguinte, 15 de novembro, un
albergue para estes cidadáns.
Estamos ao 1 de xuño e ese
albergue non se abriu. Esa é a
forma que teñen vostedes de
actuar, como din, co sentido
común na súa correcta orde.
Desmantelan
un
programa,
anuncia outro e 8 meses despois
ese programa non existe. Pero bo,
isto pasa en todo. Atraso nos
pagos, os convenios xa están; as
entidades sociais que traballan
están desesperadas. As listas de
agarda… confunden o que é
atender a un cidadán con
solucionar o problema do
cidadán, pero solución non lle
dan e isto é así. Pero bo, tamén
falaba o señor Sande e permítame
que lle corrixa, de que existe a
“post-verdade” e que existe o,
parecido ao que dicía, “isto é a
trola”; normalmente chamamos
trola. Eu creo que son cousas
distintas e tamén lle vou poñer un
exemplo do Partido Socialista nos
Servizos Sociais. Pois, verdade é
dicir que o Partido Popular puxo
o copagamento neste Concello,
cando
eu
atopeime
o
copagamento regulado, xa, e
cando había xente, que tiña
contratada para impoñer o
copagamento. A trola, sabe cal é?
ou a mentira? Dicir que ao día
seguinte de que gobernasen
vostedes,
ían
quitar
ese
copagamento no Servizo de Axuda

- 196 -

al día siguiente de que gobernaran
ustedes, iban a quitar ese copago
en el Servicio de Ayuda a
Domicilio. Por eso digo que, a
veces, son cosas distintas, pero
estos son claros ejemplos de lo
que son, el Partido Socialista, que,
sin acritud, por supuesto, no
vayamos a ofender a los de la
Marea, denunciamos lo que está
pasando en los Servicios Sociales.
Pues, yo no sé, si es, sin acritud;
lo que sí es, que voy a votar que sí
a esta moción, porque el problema
es grave y ésta es una realidad que
estamos viviendo todos los días.
Pero el problema de esta realidad
es que la sufren los ciudadanos
más desfavorecidos y yo ya se lo
dije un día y se lo vuelvo a repetir.
Si quieren ustedes nombren un
director de área, una persona que
les ayude a sacar adelante los
Servicios Sociales. Lo que no
puede ser es lo que está pasando
en esta ciudad. Que, ya le digo,
hay una demanda social en la
calle, de que los Servicios
Sociales no funcionan. Hoy, el
Partido Socialista…me alegro de
que, por fin, se una a esta protesta.
Gracias por su atención.

a Domicilio. Por iso digo que, ás
veces, son cousas distintas, pero
estes son claros exemplos do que
son, o Partido Socialista, que, sen
acritude, por suposto, non
vaiamos ofender aos da Marea,
denunciamos o que está a pasar
nos Servizos Sociais. Pois, eu non
sei, se é sen acritude; o que si é,
que vou votar que si a esta
moción, porque o problema é
grave e esta é unha realidade que
estamos a vivir todos os días.
Pero o problema desta realidade
é que a sofren os cidadáns máis
desfavorecidos e eu xa llo dixen
un día e vólvollo repetir. Se
queren vostedes nomeen un
director de área, unha persoa que
lles axude a sacar adiante os
Servizos Sociais. O que non pode
ser é o que está a pasar nesta
cidade. Que, xa lle digo, hai unha
demanda social na rúa, de que os
Servizos Sociais non funcionan.
Hoxe, o Partido Socialista…
alégrome de que, por fin, se una a
esta protesta. Grazas pola súa
atención.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lorenzo.
Señora Cameán.

Moitas grazas, señor Lorenzo.
Señora Cameán.
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Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Moitas grazas. Boa tarde a todas.

Moitas grazas. Boa tarde a todas.

Mire, señor Lorenzo. Unha vez
máis, amosa a súa falta de rigor
neste Pleno. Di vostede que o
local para a atención a persoas sen
teito, nesta data non está aberto e
é rotundamente falso. Eu o
convido, cando queira, á vir a este
local e o ensino e, pode falar
directamente coas persoas que xa
se están beneficiando, porque está
aberto. A ver, se o pode lembrar
esta vez.

Mire, señor Lorenzo. Unha vez
máis, amosa a súa falta de rigor
neste Pleno. Di vostede que o
local para a atención a persoas
sen teito, nesta data non está
aberto e é rotundamente falso. Eu
o convido, cando queira, á vir a
este local e o ensino e, pode falar
directamente coas persoas que xa
se están beneficiando, porque está
aberto. A ver, se o pode lembrar
esta vez.

Ben, por recapitular un pouco, hai
certas cuestións que se mencionan
nesta moción. Se indica que
todavía, non foi presentada a
Memoria de Xestión e, dende
logo, é sorprendente, porque a
estas alturas deberían vostedes
saber, no Partido Socialista, que
non se presentou, nin nesta área,
nin en ningunha, porque é habitual
que se presente no mes de xuño,
mes no que estamos. Pero miren,
voulles desculpar a torpeza,
anticipándolles
algúns
dos
indicadores que xa recolle esta
Memoria. Un deles indica que se
incrementou nun 361% a atención
inmediata ás persoas. Pasaron de
1.279 persas atendidas en 2015 a
5.902 persoas no 2016. Iso, a que
se debe? Esto débese á ampliación
do
Servizo
de
Atención
Inmediata, que foi instaurado nas

Ben, por recapitular un pouco,
hai certas cuestións que se
mencionan nesta moción. Indícase
que todavía, non foi presentada a
Memoria de Xestión e, dende
logo, é sorprendente, porque a
estas alturas deberían vostedes
saber, no Partido Socialista, que
non se presentou, nin nesta área,
nin en ningunha, porque é
habitual que se presente no mes
de xuño, mes no que estamos.
Pero miren, voulles desculpar a
torpeza, anticipándolles algúns
dos indicadores que xa recolle
esta Memoria. Un deles indica
que incrementouse nun 361% a
atención inmediata ás persoas.
Pasaron
de
1.279
persas
atendidas en 2015 a 5.902
persoas no 2016. Iso, a que se
debe? Esto débese á ampliación
do Servizo de Atención Inmediata,
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catro Unidades de Atención Social
e, que significa? Que as persoas
poden ser atendidas sen cita e no
mesmo día.

que foi instaurado nas catro
Unidades de Atención Social e,
que significa? Que as persoas
poden ser atendidas sen cita e no
mesmo día.

Outro dato, tamén, da Memoria,
que lles vou anticipar, son as
Listas de Agarda. Nesta moción,
vostedes, directamente, dende o
Partido Socialista, minten. Non sei
onde sacan o dato de tres meses
de espera, pero minten. E voulle
dicir o que recolle a Memoria de
Xestión. Diminuíuse a demora no
Servizo de Cita Previa nun 75%
no ano 2016. Para chegar a este
dato, adoptáronse dúas medidas
que permitiron rebaixar as listas
de agarda. Unha delas foi a posta
en marcha da Atención Inmediata
en todas as Unidades de Atención
Social. E a outra, foi a
reorganización
do
SIVO,
establecendo tres tipoloxías de
citas: unha primeira cita, ou cita
de estudo, unha de valoración e
outra de seguimento.

Outro dato, tamén, da Memoria,
que lles vou anticipar, son as
Listas de Agarda. Nesta moción,
vostedes, directamente, dende o
Partido Socialista, minten. Non
sei onde sacan o dato de tres
meses de espera, pero minten. E
voulle dicir o que recolle a
Memoria de Xestión. Diminuíuse
a demora no Servizo de Cita
Previa nun 75% no ano 2016.
Para chegar a este dato,
adoptáronse dúas medidas que
permitiron rebaixar as listas de
agarda. Unha delas foi a posta en
marcha da Atención Inmediata en
todas as Unidades de Atención
Social. E a outra, foi a
reorganización
do
SIVO,
establecendo tres tipoloxías de
citas: unha primeira cita, ou cita
de estudo, unha de valoración e
outra de seguimento.

Falaban vostedes tamén, de que,
evidentemente,
é
necesario
dialogar coas entidades sociais e
coas entidades sanitarias. Estamos
completamente de acordo. Non
sei, por que cren vostedes que
estamos articulando dous órganos
de participación, como son o
Consello Local pola Inclusión
Social e o Consello Local pola

Falaban vostedes tamén, de que,
evidentemente,
é
necesario
dialogar coas entidades sociais e
coas
entidades
sanitarias.
Estamos
completamente
de
acordo. Non sei, por que cren
vostedes que estamos articulando
dous órganos de participación,
como son o Consello Local pola
Inclusión Social e o Consello
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Saúde, se non fóra, precisamente,
para manter e afianzar este
diálogo e esta participación das
nosas políticas.

Local pola Saúde, se non fóra,
precisamente, para manter e
afianzar este diálogo e esta
participación das nosas políticas.

Fala tamén, de falta de
innovación, e voulle nomear só,
algún dos programas que puxemos
en marcha, moi rapidamente para
non pasarme do tempo.

Fala tamén, de falta de
innovación, e voulle nomear só,
algún dos programas que
puxemos
en
marcha,
moi
rapidamente para non pasarme
do tempo.

Mire, temos a Renda Social
Municipal, con máis de 70
familias beneficiarias e máis de
300 expedientes en trámites. E iso
que
leva
6
meses,
aproximadamente, en marcha.

Mire, temos a Renda Social
Municipal, con máis de 70
familias beneficiarias e máis de
300 expedientes en trámites. E iso
que
leva
6
meses,
aproximadamente, en marcha.

Púxose en marcha o Centro
Abeiro, o cal, o señor Lorenzo
non se enterou, pero está posto en
marcha para a atención das
persoas sen teito.

Púxose en marcha o Centro
Abeiro, o cal, o señor Lorenzo
non se enterou, pero está posto en
marcha para a atención das
persoas sen teito.

Aprobáronse dous convenios para
loitar contra a pobreza enerxética,
Convenio a Flote a través da
Fundación
EMALCSA,
o
Programa Embárriate, o Programa
Cóxegas,
o
Programa
Campacoles, a rebaixa nas tarifas
das escolas infantís, o Proxecto de
intervención
socioeducativa,
recollendo e reciclando sorrisos
para menores de exclusión;
reformulouse o Programa de
bolsas comedores, reformulouse o
Programa
de
bonotaxi,
reformulouse o Programa de talón

Aprobáronse dous convenios para
loitar
contra
a
pobreza
enerxética, Convenio a Flote a
través da Fundación EMALCSA,
o Programa Embárriate, o
Programa Cóxegas, o Programa
Campacoles, a rebaixa nas tarifas
das escolas infantís, o Proxecto
de intervención socioeducativa,
recollendo e reciclando sorrisos
para menores de exclusión;
reformulouse o Programa de
bolsas comedores, reformulouse o
Programa
de
bonotaxi,
reformulouse o Programa de
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restaurante. Fin.

talón restaurante. Fin.

Evidentemente, falta moito por
facer nos Servizos Sociais…

Evidentemente, falta moito por
facer nos Servizos Sociais…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Cameán,
por favor.

Vaia rematando, señora Cameán,
por favor.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

…Somos
conscientes
e
seguiremos traballando. Moitas
grazas.

…Somos
conscientes
e
seguiremos traballando. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Votación de la segunda moción
del Grupo Municipal del
Partido Socialista

Votación da segunda moción do
Grupo Municipal do Partido
Socialista

Seguidamente por parte de la
presidencia se somete a votación
la moción presentada por el
Partido Socialista, produciéndose
el siguiente resultado:

Seguidamente por parte da
presidencia sométese a votación a
moción presentada polo Partido
Socialista,
producíndose
o
seguinte resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Popular (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).
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Se abstiene el Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas
Abertas
(BNG-AA) (1 abstención).

Abstense o Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 abstención).

Se contabiliza la abstención de
don Francisco José Mourelo
Barreiro (PP), de acuerdo con el
artículo 100.1 del ROF, por
ausentarse del Salón de Sesiones,
una vez iniciada la deliberación y
no estar presente en el momento
de la votación.

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

99.- Moción sobre la toma de
medidas para activar un
funcionamiento eficiente de los
Servicios Sociales municipales.

99.- Moción sobre a toma de
medidas
para
activar
un
funcionamento eficiente dos
Servizos Sociais municipais.

Acuerdo

Acordo

1) Solicitar al alcalde Ferreiro que
se publique la memoria de gestión
de la concejalía de Xustiza Social
para conocer los datos correctos
del ejercicio 2016.

1) Solicitar ao alcalde Ferreiro
que se publique a memoria de
xestión da concellería de Xustiza
Social para coñecer os datos
correctos do exercicio 2016.

2) Solicitar al alcalde Ferreiro que
presente un plan de gestión de los
Servicios Sociales municipales
para los próximos dos años de
forma que se garantice la gestión
de las partidas presupuestarias
municipales destinadas al área
social. De esta forma se garantiza
que el reparto de fondos

2) Solicitar ao alcalde Ferreiro
que presente un plan de xestión
dos Servizos Sociais municipais
para os próximos dous anos de
forma que se garanta a xestión
das
partidas
orzamentarias
municipais destinadas á área
social. Desta forma garántese que
a
repartición
de
fondos
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municipales se gestiona de manera
eficaz para que no se vuelvan a
producir situaciones como el
último presupuesto destinado a la
renta social.

municipais xestiónase de maneira
eficaz para que non se volvan a
producir situacións como o último
orzamento destinado á renda
social.

3) Solicitar al alcalde Ferreiro que
urja una reestructuración de las
direcciones de los Centros Cívicos
que se encuentran faltos de rumbo
y
en
muchas
ocasiones
gestionados por la voluntad extra
profesional de sus directoras y de
los vecinos.

3) Solicitar ao alcalde Ferreiro
que urxa unha reestruturación
das direccións dos Centros
Cívicos que se atopan faltos de
rumbo e en moitas ocasións
xestionados pola vontade extra
profesional das súas directoras e
dos veciños.

4) Solicitar al alcalde Ferreiro que
escuche las propuestas de los
diferentes grupos municipales de
cara a la elaboración de los
nuevos presupuestos en los temas
relativos a los servicios sociales
ya que las quejas del tejido
asociativo de la ciudad son
contantes a todos y cada uno de
nosotros.

4) Solicitar ao alcalde Ferreiro
que escoite as propostas dos
diferentes grupos municipais para
a
elaboración
dos
novos
orzamentos nos temas relativos
aos servizos sociais xa que as
queixas do tecido asociativo da
cidade son contantes a todos e
cada un de nós.

5) Solicitar al alcalde Ferreiro que
en los procesos participativos que
se desarrollan a través de la
Concejalía
de
Participación
pregunte a la ciudadanía por su
percepción y conocimiento de los
diferentes programas de Xustiza
Social con el fin de mejorar e
innovar en un área que está
experimentando
una
nueva
perspectiva de actuación.

5) Solicitar ao alcalde Ferreiro
que nos procesos participativos
que se desenvolven a través da
Concellería de Participación
pregunte á cidadanía pola súa
percepción e coñecemento dos
diferentes programas de Xustiza
Social co fin de mellorar e
innovar nunha área que está a
experimentar
unha
nova
perspectiva de actuación.
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Presidencia

Presidencia

Se lles parece ben, podemos facer
unha pausa de dez minutos, xa
que, aproximadamente, calculo
que nos atoparemos no ecuador ou
algo menos, esperemos, do Pleno.
En dez minutiños, reanudamos.
Moitas grazas.

Se lles parece ben, podemos facer
unha pausa de dez minutos, xa
que, aproximadamente, calculo
que nos atoparemos no ecuador
ou algo menos, esperemos, do
Pleno.
En
dez
minutiños,
reanudamos. Moitas grazas.

A las veinte horas y catorce
minutos se suspende la Sesión,
reanudándose la misma a las
veinte horas y treinta y dos
minutos.

Ás vinte horas e catorce minutos
suspéndese
a
Sesión,
continuando a mesma ás vinte
horas e trinta e dous minutos.

MOCIONES DEL GRUPO
MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR

MOCIÓNS
MUNICIPAL
POPULAR

Primera.Moción
para
impulsar la incorporación de la
Policía Local al “sistema de
seguimiento integral de los casos
de violencia de género”

Primeira.- Moción para impulsar
a incorporación da Policía Local
ao “sistema de seguimento
integral dos casos de violencia de
xénero”

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Gracias, señor alcalde.

Grazas, señor alcalde.

A las veinte horas y treinta y
dos minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Ferreiro
Seoane.

Ás vinte horas e trinta e dous
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Ferreiro Seoane.

La Corporación Municipal de la
Coruña en Pleno acuerda por
unanimidad:

A Corporación Municipal da
Coruña en Pleno acorda por
unanimidade:

1º.- Incorporar a la Policía Local

1º.- Incorporar á Policía Local do

DO
DO

GRUPO
PARTIDO

- 204 -

del Ayuntamiento al “Sistema de
Seguimiento Integral de los casos
de violencia de género” y aprobar
el modelo de Acuerdo de
Colaboración con el Ministerio de
Interior que se compaña como
Anexo I.

Concello
ao
“Sistema
de
Seguimento Integral dos casos de
violencia de xénero” e aprobar o
modelo
de
acordo
de
Colaboración co Ministerio de
Interior que se compaña como
Anexo I.

2º.- Iniciar la tramitación de
expediente a través de la
correspondiente
Unidad
de
Violencia
adscrita
a
la
Subdelegación del Gobierno en la
provincia, de acuerdo con la Guía
de
tramitación
para
la
incorporación de la Policía Local
al Sistema Viogen, que se
acompaña como Anexo II.

2º.- Iniciar a tramitación de
expediente
a
través
da
correspondente
Unidade
de
Violencia
adscrita
á
Subdelegación do Goberno na
provincia, de acordo coa Guía de
tramitación para a incorporación
da Policía Local ao Sistema
Viogen, que se acompaña como
Anexo II.

3º.- Facultar al alcalde para la
firma
del
Acuerdo
de
Colaboración
entre
el
Ayuntamiento y el Ministerio del
Interior para formalizar la
incorporación a la que se refiere el
acuerdo primero y de cuantas
gestiones resulten necesarias para
la
formalización
de
la
documentación requerida en la
citada Guía.

3º.- Facultar ao alcalde para a
sinatura
do
Acordo
de
Colaboración entre o Concello e
o Ministerio do Interior para
formalizar a incorporación á que
se refire o acordo primeiro e de
cantas
xestións
resulten
necesarias para a formalización
da documentación requirida na
citada Guía.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lorenzo.
Pode proceder á defensa da
moción.

Moitas grazas, señor Lorenzo.
Pode proceder á defensa da
moción.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Gracias, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.
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A las veinte horas y treinta y
dos minutos entran en el Salón
de Sesiones el señor Díaz
Grandío y la señora Freire
Vázquez.

Ás vinte horas e trinta e dous
minutos entran no Salón de
Sesións o señor Díaz Grandío e a
señora Freire Vázquez.

Bueno, en todos los Plenos,
nosotros empezamos con una serie
de minutos de silencio, recuerdo
de aquellas mujeres vilmente
asesinadas en manos de sus seres
queridos. Creo que, desde que
empezó el año, llevamos 27
mujeres asesinadas y esto
solamente, por decirlo, es una
cifra que es la punta del iceberg,
quizás la más grave. Estamos
hablando de la muerte de una
mujer. Pero detrás, también hay
multitud de mujeres que son, que
sufren la violencia de género,
tanto de manera física, como de
manera psíquica o psicológica y
yo soy consciente de que todas las
administraciones, los políticos de
cualquier ideología, allá donde se
gobierne, de cualquier partido,
estamos haciendo un esfuerzo
para que esto, entre todos,
podamos conseguir que se termine
con esta lacra social. Cuando yo
debatía, la semana pasada, en el
Parlamento en Madrid, el tema de
los presupuestos, si sumábamos
las partidas que vienen incluidas
en los presupuestos entre los
distintos
Ministerios,
pues,
estamos hablando de actuaciones
transversales, no solamente es un

Bo, en todos os Plenos, nós
empezamos cunha serie de
minutos de silencio, recordo
daquelas
mulleres
vilmente
asasinadas en mans dos seus
seres queridos. Creo que, desde
que empezou o ano, levamos 27
mulleres asasinadas e isto
soamente, por dicilo, é unha cifra
que é a punta do iceberg, quizais
a máis grave. Estamos a falar da
morte dunha muller. Pero detrás,
tamén hai multitude de mulleres
que son, que sofren a violencia de
xénero, tanto de maneira física,
como de maneira psíquica ou
psicolóxica e eu son consciente de
que todas as administracións, os
políticos de calquera ideoloxía,
alá onde se goberne, de calquera
partido, estamos a facer un
esforzo para que isto, entre todos,
podamos conseguir que se
termine con esta eiva social.
Cando eu debatía, a semana
pasada, no Parlamento en
Madrid, o tema dos orzamentos,
se sumabamos as partidas que
veñen incluídas nos orzamentos
entre os distintos Ministerios,
pois, estamos a falar de
actuacións transversais, non
soamente é un Ministerio, senón é
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Ministerio, sino es el Ministerio
de Justicia, es el Ministerio de
Interior, es el Ministerio de
Empleo, es el Ministerio de
Sanidad, etc., entre todos los
Ministerios hablaban de casi, 266
millones de euros. Si lo pasamos a
pesetas, son 44.000 millones de
pesetas que se están dedicando, en
estos momentos, en el Estado,
para la violencia de género.
Incluso hubo un pacto con el
Partido Socialista y los canarios
para aumentar partidas. Estos
orzamentos son las partidas del
Gobierno Central; también hay,
por supuesto, las partidas de las
Comunidades
Autónomas
y
también, por supuesto, las partidas
presupuestarias que existen en
todos los presupuestos también,
de los Ayuntamientos. Pero, aún
así, aún, al haber tanto dinero
encima de la mesa, la situación no
vemos que se revierta. Y yo creo
que tenemos un problema, que
hay que concienciar más a la
sociedad en la necesidad, primero
de
denunciar
y
de
dar
instrumentos, sobre todo, para
evitar la violencia de género y
para hacer seguimiento de
aquellas personas que sufren la
violencia de género. Igual que la
cooperación debe existir entre las
administraciones, la central, la
autonómica y la local, también la
debe haber, por supuesto, entre las
Fuerzas de Seguridad del Estado;
entre ellas están la Policía

o Ministerio de Xustiza, é o
Ministerio de Interior, é o
Ministerio de Emprego, é o
Ministerio de Sanidade, etc, entre
todos os Ministerios falaban de
case, 266 millóns de euros. Se o
pasamos a pesetas, son 44.000
millóns de pesetas que se están
dedicando, nestes momentos, no
Estado, para a violencia de
xénero. Mesmo houbo un pacto co
Partido Socialista e os canarios
para aumentar partidas. Estes
orzamentos son as partidas do
Goberno Central; tamén hai, por
suposto,
as
partidas
das
Comunidades
Autónomas
e
tamén, por suposto, as partidas
orzamentarias que existen en
todos os orzamentos tamén, dos
Concellos. Pero, aínda así, aínda,
ao haber tanto diñeiro encima da
mesa, a situación non vemos que
se reverta. E eu creo que temos un
problema,
que
hai
que
concienciar máis á sociedade na
necesidade,
primeiro
de
denunciar e de dar instrumentos,
sobre todo, para evitar a
violencia de xénero e para facer
seguimento daquelas persoas que
sofren a violencia de xénero.
Igual que a cooperación debe
existir entre as administracións, a
central, a autonómica e a local,
tamén a debe haber, por suposto,
entre as Forzas de Seguridade do
Estado; entre elas están a Policía
Nacional e a Policía Local.
Entón, hai un instrumento, que é
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Nacional y la Policía Local.
Entonces, hay un instrumento, que
es este programa que intenta
sumar energías, intenta una
colaboración entre ambas policías,
sobre todo, para hacer un
seguimiento de estas mujeres que
sufren esta violencia de género y
que, por supuesto, a través de este
seguimiento, saber lo que puede
estar ocurriendo; evitar nuevos
peligros, porque la violencia de
género, a veces, se repite en las
mismas personas y, sobre todo,
buscar medios y procedimientos
para acabar con esta lacra. Creo
que es un problema social. Nos
preocupa a todos. Yo soy
consciente de que las 25 personas
que estamos aquí, estamos
preocupados por este tema y
llevamos años hablando de la
violencia
de
género
y
seguramente, en este momento
donde estamos, entre todos estos
minutos que estamos empleando,
todos, por la violencia de género,
hay una mujer que está sufriendo
violencia de género, pero es
importante poner estas medidas y
contaremos con este programa y
tenemos este proyecto…

este programa que tenta sumar
enerxías, tenta unha colaboración
entre ambas as policías, sobre
todo, para facer un seguimento
destas mulleres que sofren esta
violencia de xénero e que, por
suposto,
a
través
deste
seguimento, saber o que pode
estar a ocorrer; evitar novos
perigos, porque a violencia de
xénero, ás veces, repítese nas
mesmas persoas e, sobre todo,
buscar medios e procedementos
para acabar con esta eiva. Creo
que é un problema social.
Preocúpanos a todos. Eu son
consciente de que as 25 persoas
que estamos aquí, estamos
preocupados por este tema e
levamos
anos
falando
da
violencia
de
xénero
e
seguramente, neste momento onde
estamos, entre todos estes minutos
que estamos a empregar, todos,
pola violencia de xénero, hai
unha muller que está a sufrir
violencia de xénero, pero é
importante poñer estas medidas e
contaremos con este programa e
temos este proxecto…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Lorenzo.

Vaia rematando, señor Lorenzo.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Pues, nosotros pedimos a este

Pois,

nós

pedimos

a

este
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Ayuntamiento, que se sume, como
una herramienta más, añadida, ya
digo, a evitar todo esto de lo que
estamos hablando y, sigamos
trabajando, sobre todo, con las
nuevas generaciones, porque
también estamos viendo que, pese
a todo lo que estamos diciendo,
todo lo que se está educando, en
las nuevas generaciones se están
dando también, situaciones de
violencia de género entre las
parejas. Queda mucho por hacer;
el compromiso tiene que ser de
todos y cualquier herramienta es
válida. Ésta es una de ellas. Por
eso le pido a ustedes, a todo el
Ayuntamiento y a todos los
presentes, que apoyen esta
iniciativa y que nos integremos en
este programa.

Concello, que se some, como
unha ferramenta máis, engadida,
xa digo, a evitar todo isto do que
estamos a falar e, sigamos
traballando, sobre todo, coas
novas xeracións, porque tamén
estamos a ver que, a pesar de
todo o que estamos a dicir, todo o
que se está educando, nas novas
xeracións están a darse tamén,
situacións de violencia de xénero
entre as parellas. Queda moito
por facer; o compromiso ten que
ser de todos e calquera
ferramenta é válida. Esta é unha
delas. Por iso pídolle a vostedes,
a todo o Concello e a todos os
presentes, que apoien esta
iniciativa e que nos integremos
neste programa.

A las veinte horas y treinta y
cinco minutos entran en el Salón
de
Sesiones
los
señores
Fernández Prado y García
Pérez.

Ás vinte horas e trinta e cinco
minutos entran no Salón de
Sesións os señores Fernández
Prado e García Pérez.

Gracias por su atención.

Grazas pola súa atención.

Presidencia

Presidencia

Grazas, señor Lorenzo. Señora
Veira.

Grazas, señor Lorenzo. Señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Pois, efectivamente, todas e
todos estamos de acordo con loitar
contra a violencia machista. O

Ben. Pois, efectivamente, todas e
todos estamos de acordo con
loitar
contra
a
violencia
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problema é que hai quen non cre
que existe un feminicidio no noso
país. O problema é que cremos
que a violencia machista, única e
exclusivamente é unha agresión
da parella ou exparella á súa
muller ou exmuller. O problema é
que cremos que, ao final, a
violencia machista é simplemente
a bofetada, ou que é, finalmente,
ese
asasinato
ou
que,
simplemente, como digo, se dá
entre parellas ou exparellas ou,
incluso, hai aínda, quen no noso
suposto sistema democrático, cre
que é unha cuestión relegada ao
ámbito doméstico. Ese é o
problema.
Que
non
todos
dimensionamos de igual maneira
o que é a violencia machista.

machista. O problema é que hai
quen non cre que existe un
feminicidio no noso país. O
problema é que cremos que a
violencia machista, única e
exclusivamente é unha agresión
da parella ou exparella á súa
muller ou exmuller. O problema é
que cremos que, ao final, a
violencia machista é simplemente
a bofetada, ou que é, finalmente,
ese
asasinato
ou
que,
simplemente, como digo, se dá
entre parellas ou exparellas ou,
incluso, hai aínda, quen no noso
suposto sistema democrático, cre
que é unha cuestión relegada ao
ámbito doméstico. Ese é o
problema. Que non todos
dimensionamos de igual maneira
o que é a violencia machista.

Eu creo que a violencia machista,
efectivamente, é toda aquela
discriminación que se produce
contra unha muller, polo feito de
ser muller. E logo está,
efectivamente, o feminicidio que
é, que nos asasinan, polo mero
feito de sermos mulleres, que
están asasinando á outra metade
da poboación. Ese é o problema e,
eu creo que ata que todo o mundo
estea realmente concienciado, de
que estamos ante un sistema
patriarcal, que nos discrimina
precisamente, polo feito de ser
mulleres, pois, non lograremos
atallar,
efectivamente,
as
consecuencias del.

Eu creo que a violencia machista,
efectivamente, é toda aquela
discriminación que se produce
contra unha muller, polo feito de
ser muller. E logo está,
efectivamente, o feminicidio que
é, que nos asasinan, polo mero
feito de ser mulleres, que están
asasinando á outra metade da
poboación. Ese é o problema e eu
creo que ata que todo o mundo
estea realmente concienciado, de
que estamos ante un sistema
patriarcal, que nos discrimina
precisamente, polo feito de ser
mulleres, pois, non lograremos
atallar,
efectivamente,
as
consecuencias del.
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No caso do contido concreto da
moción, chámanos moito a
atención, efectivamente, que o
Partido Popular veña aquí,
sinceiramente, de representante do
Ministerio de Interior ou da propia
Policía Nacional. Sinceiramente,
cremos que isto tería máis sentido
dentro dunha Xunta Local de
Seguridade, que fóra o propio
Corpo de Policía Nacional quen
lle propuxese ao goberno esta
colaboración. Paréceme un pouco
estraño e, simplemente o sinalo.
Que sexa o Grupo Municipal do
Partido Popular quen o traia aquí a
Pleno. En todo caso, aludo ao
contido concreto do Convenio,
nós o que vemos é, que realmente,
o que pretende, que os policías
locais poidan acceder e compartir
información nas bases de datos,
non se trata tanto dunha
delegación de competencias,
senón de que o Convenio ten unha
utilidade que é, efectivamente,
compartir esa información e poder
facer seguimento por parte do
Concello, dos acontecementos ou
dos casos concretos de violencia
machista na cidade. As veces, se
ten dito que quedan esquecidos,
unha vez que pasan á Policía
Nacional estes casos que o
Concello xa, non pode facer
seguimento.

No caso do contido concreto da
moción, chámanos moito a
atención, efectivamente, que o
Partido Popular veña aquí,
sinceiramente, de representante
do Ministerio de Interior ou da
propia
Policía
Nacional.
Sinceiramente, cremos que isto
tería máis sentido dentro dunha
Xunta Local de Seguridade, que
fóra o propio Corpo de Policía
Nacional quen lle propuxese ao
goberno
esta
colaboración.
Paréceme un pouco estraño e,
simplemente o sinalo. Que sexa o
Grupo Municipal do Partido
Popular quen o traia aquí a
Pleno. En todo caso, aludo ao
contido concreto do Convenio,
nós o que vemos é, que realmente,
o que pretende, que os policías
locais poidan acceder e compartir
información nas bases de datos,
non se trata tanto dunha
delegación de competencias,
senón de que o Convenio ten unha
utilidade que é, efectivamente,
compartir esa información e
poder facer seguimento por parte
do Concello, dos acontecementos
ou dos casos concretos de
violencia machista na cidade. As
veces, se ten dito que quedan
esquecidos, unha vez que pasan á
Policía Nacional estes casos que
o Concello xa, non pode facer
seguimento.

Este

Este

convenio

permitiría,

convenio

permitiría,
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efectivamente,
facer
ese
seguimento. Co que non estamos
de acordo tampouco, é que sexa,
tamén, o Ministerio de Interior
quen propón este tipo de cousas,
este tipo de convenios, cando é o
propio Ministerio de Interior o
que recorta na Oficina de
Atención, oficina especializada en
atención á muller e familia, que
peche en horario de tarde, en
horario de noite e en festivo a súa
propia Oficina de Denuncias e que
sexan as mulleres maltratadas, as
mulleres vítimas de violencia
machista
que
teñan
que
desprazarse a outras oficinas nas
que efectivamente, non hai unha
atención especializada.

efectivamente,
facer
ese
seguimento. Co que non estamos
de acordo tampouco, é que sexa,
tamén, o Ministerio de Interior
quen propón este tipo de cousas,
este tipo de convenios, cando é o
propio Ministerio de Interior o
que recorta na Oficina de
Atención, oficina especializada en
atención á muller e familia, que
peche en horario de tarde, en
horario de noite e en festivo a súa
propia Oficina de Denuncias e
que
sexan
as
mulleres
maltratadas, as mulleres vítimas
de violencia machista que teñan
que desprazarse a outras oficinas
nas que efectivamente, non hai
unha atención especializada.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Veira, por
favor.

Vaia rematando, señora Veira,
por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

Eu creo que o convenio podería
ser últil, pero non estamos,
efectivamente, de acordo, nin lle
imos dar o aval ao Ministerio de
Interior coa súa actuación, ao
Partido Popular coa súa actuación
en materia de loita contra a
violencia machista, aínda que eu
creo, que sería unha cuestión que
se debería estudar dentro da Xunta
Local de Seguridade. Nada máis.

Eu creo que o convenio podería
ser últil, pero non estamos,
efectivamente, de acordo, nin lle
imos dar o aval ao Ministerio de
Interior coa súa actuación, ao
Partido
Popular
coa
súa
actuación en materia de loita
contra a violencia machista,
aínda que eu creo, que sería unha
cuestión que se debería estudar
dentro da Xunta Local de
Seguridade. Nada máis.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.
Señora Neira.

Moitas grazas, señora Veira.
Señora Neira.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Pues, muchas gracias.

Pois, moitas grazas.

Desde el Grupo Municipal
Socialista nos vamos a abstener en
esta moción y comparando el
argumento que da el señor
Lorenzo que, evidentemente es el
de los 27 concejales y el del resto
de personas de bien que nos
puedan estar viendo, nos puedan
estar
escuchando,
tampoco
podemos hacer trampas. Este
convenio es un convenio que
existe ya, desde hace años. En el
año 2013, por ejemplo, lo firma
Segovia, en el año 2015, lo firman
otros ayuntamientos pequeños
como Algeciras y es un convenio
que está bien. Pero, en primer
lugar, yo creo que la vía para
introducirlo, dentro de lo que es el
debate municipal, no puede ser el
de una moción presentada un
viernes. Es un convenio para
estudiar de otra manera y además,
yo creo que el ámbito tiene que
ser, efectivamente, esa Junta
Local de Seguridad.

Desde o Grupo Municipal
Socialista ímonos abster nesta
moción
e
comparando
o
argumento que dá o señor
Lorenzo que, evidentemente é o
dos 27 concelleiros e o do resto
de persoas de ben que nos poidan
estar a ver, nos poidan estar a
escoitar, tampouco podemos facer
trampas. Este convenio é un
convenio que existe xa desde hai
anos. No ano 2013, por exemplo,
asínao Segovia, no ano 2015,
asínano
outros
concellos
pequenos como Algeciras e é un
convenio que está ben. Pero, en
primeiro lugar, eu creo que a vía
para introducilo, dentro do que é
o debate municipal, non pode ser
o dunha moción presentada un
venres. É un convenio para
estudar doutra maneira e
ademais, eu creo que o ámbito ten
que ser, efectivamente, esa Xunta
Local de Seguridade.

Haciendo una lectura de lo que
son las cláusulas de este convenio,
yo estoy absolutamente de
acuerdo con lo que es compartir

Facendo unha lectura do que son
as cláusulas deste convenio, eu
estou absolutamente de acordo co
que é compartir datos, co que é
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datos, con lo que es adscribirse o
suscribirse, o formalizar ese
acuerdo con el Ministerio de
Interior,
que
permita,
efectivamente, compartir esas
bases de datos, que haga mucho
más eficaz la lucha contra la
violencia de género. Ahora bien,
hay una cláusula dentro del
convenio, que es la cláusula 4ª,
donde dice que será la Policía
Local la que se encargue de
realizar la clasificación de las
víctimas y del riesgo de las
víctimas. Para ello, están los
Cuerpos Nacionales de Policía, el
Cuerpo Nacional de Policía, que
tiene, desde luego, formación
específica al efecto y si se quiere
que las Policías Locales, sea en
este Ayuntamiento o en cualquier
otro, lo hagan, que yo estoy de
acuerdo con que, seguramente,
deban hacerlo. No puede decir la
cláusula 9ª que todo el coste va a
ser a cargo del Ayuntamiento,
sino que tendrá que ser una
cuestión de corresponsabilidad y
una cuestión compartida en la que,
efectivamente, si queremos que
los policías locales hagan este tipo
de labores, que no son, ni más ni
menos que el establecer si una
víctima tiene riesgo alto, medio o
bajo, lo hagan, teniendo una
formación específica, al efecto y
esa formación específica tendrá
que ser impartida con cargo, desde
mi punto de vista, a los
Presupuestos
Generales
del

adscribirse ou subscribirse, ou
formalizar
ese
acordo
co
Ministerio de Interior, que
permita, efectivamente, compartir
esas bases de datos, que faga
moito máis eficaz a loita contra a
violencia de xénero. Agora ben,
hai unha cláusula dentro do
convenio, que é a cláusula 4ª,
onde di que será a Policía Local a
que se encargue de realizar a
clasificación das vítimas e do
risco das vítimas. Para iso, están
os Corpos Nacionais de Policía, o
Corpo Nacional de Policía, que
ten, desde logo, formación
específica para o efecto e se se
quere que as Policías Locais, sexa
neste Concello ou en calquera
outro, fágano, que eu estou de
acordo con que, seguramente,
deban facelo. Non pode dicir a
cláusula 9ª que todo o custo vai
ser a cargo do Concello, senón
que terá que ser unha cuestión de
corresponsabilidade
e
unha
cuestión compartida na que,
efectivamente, se queremos que os
policías locais fagan este tipo de
labores, que non son, nin máis nin
menos que o establecer se unha
vítima ten risco alto, medio ou
baixo, fágano, tendo unha
formación específica, para o
efecto e esa formación específica
terá que ser impartida con cargo,
desde o meu punto de vista, aos
Orzamentos Xerais do Estado. E
iso
tamén
é
un
pouco
contraditorio con eses recortes
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Estado. Y eso también es un poco
contradictorio con esos recortes
que han venido teniendo las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, en muchas ocasiones
los Juzgados de Violencia de
Género, en muchas ocasiones los
institutos de medicina legal, que
tienen unas listas de espera
incansables. Y el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género es
fantástico, es magnífico y es un
punto de partida estupendo, pero
no existe pacto de Estado que no
tenga
una
cuantificación
económica, si es de verdad y en
cuanto pensemos que quizás lo
más importante es que exista
formación dentro del profesorado
para poder detectar cuándo existen
casos de violencia de género,
tanto entre sus alumnos, como que
los alumnos sean víctimas en sus
casas. En segundo lugar, por la
atención primaria, que en muchas
ocasiones son los primeros en
atender psicológicamente, o por
otras cuestiones de salud, a las
mujeres o a los hijos que puedan
estar en un riesgo de violencia de
género. Y en tercer lugar, la
tercera pata, que lo digo siempre,
que es la educación. Mientras no
seamos conscientes que educar en
igualdad y educar en valores de
respeto al diferente, no es un tema
de adoctrinamiento, ni es un tema
que en un determinado momento
se haya inventado el Partido
Socialista, con una asignatura que

que viñeron tendo as Forzas e
Corpos de Seguridade do Estado,
en moitas ocasións os Xulgados
de Violencia de Xénero, en moitas
ocasións os institutos de medicina
legal, que teñen unhas listas de
agarda incansables. E o Pacto de
Estado contra a Violencia de
Xénero é fantástico, é magnífico e
é un punto de partida estupendo,
pero non existe pacto de Estado
que non teña unha cuantificación
económica, se é de verdade e en
canto pensemos que quizais o
máis importante é que exista
formación dentro do profesorado
para poder detectar cando existen
casos de violencia de xénero,
tanto entre os seus alumnos, como
que os alumnos sexan vítimas nas
súas casas. En segundo lugar,
pola atención primaria, que en
moitas ocasións son os primeiros
en atender psicoloxicamente, ou
por outras cuestións de saúde, ás
mulleres ou aos fillos que poidan
estar nun risco de violencia de
xénero. E en terceiro lugar, a
terceira pata, que o digo sempre,
que é a educación. Mentres non
sexamos conscientes que educar
en igualdade e educar en valores
de respecto ao diferente, non é un
tema de adoutrinamento, nin é un
tema que nun determinado
momento se inventou o Partido
Socialista, cunha materia que nos
podía gustar máis ou menos,
senón que é un tema de
responsabilidade e de formar
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nos podía gustar más o menos,
sino que es un tema de
responsabilidad y de formar
sociedad y de formar país, yo creo
que
difícilmente
podremos
combatir una lacra como ésta, que
no solamente se ceba en las
mujeres, que se ceba también, en
los niños y que se ceba, al final,
en todos nosotros como sociedad.
Por lo tanto, Viogen…

sociedade e de formar país, eu
creo que dificilmente poderemos
combater unha eiva como esta,
que non soamente se ceba nas
mulleres, que se ceba tamén, nos
nenos e que se ceba, ao final, en
todos nós como sociedade. Por
tanto, Viogen…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, por favor.

Vaia rematando, por favor.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Sí. Termino. Ese compartir datos,
efectivamente, pero desde luego,
tiene que hacerse de otra manera.
Y luego, otra cuestión. Desde el
Ayuntamiento sí se puede ir
empezando a hacer cuestiones con
la Policía, relativas a la violencia
de género. El Ayuntamiento de
Vigo, sin ir más lejos, tiene
policías que se encargan del
acompañamiento de las mujeres
que se encuentran en esta
situación, o con un índice de
riesgo determinado, no por ellos
mismos sino por el Cuerpo
Nacional de Policía que es, de
momento, quien tiene que hacer
esa función. Nada más y muchas
gracias.

Si. Termino. Ese compartir datos,
efectivamente, pero desde logo,
ten que facerse doutra maneira. E
logo, outra cuestión. Desde o
Concello si se pode ir empezando
a facer cuestións coa Policía,
relativas á violencia de xénero. O
Concello de Vigo, sen ir máis
lonxe, ten policías que se
encargan do acompañamento das
mulleres que se atopan nesta
situación, ou cun índice de risco
determinado, non por eles
mesmos senón polo Corpo
Nacional de Policía que é, de
momento, quen ten que facer esa
función. Nada máis e moitas
grazas.
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Presidencia
Moitas grazas,
Señora Fraga.

Presidencia
señora

Neira.

Moitas grazas, señora Neira.
Señora Fraga.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Ben. Boa tarde. Unha vez máis, é
o Partido Popular quen pretende
que os concellos, a quen afoga,
limitando a súa capacidade
orzamentaria e de persoal, asuman
funcións que vostedes, cos seus
recortes, deixan de facer. Xa
explicaron, tanto Avia Veira como
Yoya Neira, diferentes cuestións
que queriamos destacar.

Ben. Boa tarde. Unha vez máis, é
o Partido Popular quen pretende
que os concellos, a quen afoga,
limitando a súa capacidade
orzamentaria e de persoal,
asuman funcións que vostedes,
cos seus recortes, deixan de facer.
Xa explicaron, tanto Avia Veira
como Yoya Neira, diferentes
cuestións que queriamos destacar.

Efectivamente, este convenio nos
parece interesante e, desde logo, o
día que a taxa de reposición nos
permita ampliar o plantel da
Policía
Local,
estaremos
encantadas de asumilo.

Efectivamente, este convenio nos
parece interesante e, desde logo,
o día que a taxa de reposición nos
permita ampliar o plantel da
Policía
Local,
estaremos
encantadas de asumilo.

En calquera caso, si que é certo e
se debe valorar e, quizais, este non
é o espazo e, si sería a Xunta
Local de Seguridade, outro espazo
onde
valorar,
onde
están
realmente eses compromisos que
se adquiren. Se non lembran,
lembrarei que o pasado Pleno de
outubro de 2016, aprobamos neste
mesmo Pleno por unanimidade,
unha moción na que lle
solicitabamos ao Ministerio de
Interior que abrise o horario de
atención da UFAM, Unidade de

En calquera caso, si que é certo e
se debe valorar e, quizais, este
non é o espazo e, si sería a Xunta
Local de Seguridade, outro
espazo onde valorar, onde están
realmente eses compromisos que
se adquiren. Se non lembran,
lembrarei que o pasado Pleno de
outubro de 2016, aprobamos
neste
mesmo
Pleno
por
unanimidade, unha moción na
que
lle
solicitabamos
ao
Ministerio de Interior que abrise
o horario de atención da UFAM,
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Familia de Atención á Muller, xa
que reduciu o seu horario, como
ben dicían xa, as compañeiras, a
só as mañás de luns a venres,
acompañado, ademais, isto, dun
peche da Oficina de Denuncias
dos Xardíns, con horario nocturno
e de fin de semana. Deberían
saber que moitas, senón a maioría
das denuncias de violencia de
xénero, non se producen de luns a
venres, de nove a tres, senón que
fóra dese horario; polo tanto, as
mulleres deben acudir á Comisaría
de Lonzas, onde, non só non
haberá persoal especializado,
senón
que
as
propias
dependencias policiais non son
axeitadas.

Unidade de Familia de Atención á
Muller, xa que reduciu o seu
horario, como ben dicían xa, as
compañeiras, a só as mañás de
luns a venres, acompañado,
ademais, isto, dun peche da
Oficina de Denuncias dos
Xardíns, con horario nocturno e
de fin de semana. Deberían saber
que moitas, senón a maioría das
denuncias de violencia de xénero,
non se producen de luns a venres,
de nove a tres, senón que fóra
dese horario; polo tanto, as
mulleres
deben
acudir
á
Comisaría de Lonzas, onde, non
só
non
haberá
persoal
especializado, senón que as
propias dependencias policiais
non son axeitadas.

A las veinte horas y cuarenta y
siete minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Barcón
Sánchez.

Ás vinte horas e corenta e sete
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Barcón
Sánchez.

Este mesmo feito foi denunciado
polo Sindicato de Policía e, de
momento, non houbo ningún
cambio. Polo tanto, eu creo que é
fácil de entender que se a propia
Policía Nacional está, a día de
hoxe, na nosa cidade cuns
servizos, nos que non paran de
recibir na Sala do 092, chamadas
directamente do 091, pedindo
axuda para facer servizos que son
deles, entre eles o da propia
violencia de xénero. Pero,
evidentemente, o noso persoal

Este mesmo feito foi denunciado
polo Sindicato de Policía e, de
momento, non houbo ningún
cambio. Polo tanto, eu creo que é
fácil de entender que se a propia
Policía Nacional está, a día de
hoxe, na nosa cidade cuns
servizos, nos que non paran de
recibir na Sala do 092, chamadas
directamente do 091, pedindo
axuda para facer servizos que son
deles, entre eles o da propia
violencia de xénero. Pero,
evidentemente, o noso persoal
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policial está limitado; aínda que
ten unha taxa de reposición do
100%, non é suficiente para crear
unha unidade como a que se
pretende con este acordo, que,
ademais de que é certo, e todas
concordamos, que ademais é unha
demanda que temos feito, de que
nos gustaría compartir moito máis
os datos co Corpo Nacional de
Policía, daquelas denuncias que
reciben eles directamente e así mo
ten
trasladado
o
propio
Subdelegado do Goberno nunha
xuntanza, si que había intención
de que se pasase tamén, a facer
seguimentos de sentenzas e moitas
outras cousas que requiren, non só
que haxa unha certa sensibilidade,
que é algo no que xa se está
traballando coa Policía Local por
diferentes vías; xa se estaba
facendo antes e agora, coas novas
compentencias; tamén é unha
cousa a reforzar, senón que vai
máis alá e que require dunha
unidade moito máis completa, que
faga servizos 24 horas o día, 365
días ao ano e incluso, cunha
segunda Oficina de Atestados para
asumir as denuncias.

policial está limitado; aínda que
ten unha taxa de reposición do
100%, non é suficiente para crear
unha unidade como a que se
pretende con este acordo, que,
ademais de que é certo, e todas
concordamos, que ademais é
unha demanda que temos feito, de
que nos gustaría compartir moito
máis os datos co Corpo Nacional
de Policía, daquelas denuncias
que reciben eles directamente e
así mo ten trasladado o propio
Subdelegado do Goberno nunha
xuntanza, si que había intención
de que se pasase tamén, a facer
seguimentos de sentenzas e moitas
outras cousas que requiren, non
só que haxa unha certa
sensibilidade, que é algo no que
xa se está traballando coa Policía
Local por diferentes vías; xa se
estaba facendo antes e agora,
coas novas compentencias; tamén
é unha cousa a reforzar, senón
que vai máis alá e que require
dunha unidade moito máis
completa, que faga servizos 24
horas o día, 365 días ao ano e
incluso, cunha segunda Oficina
de Atestados para asumir as
denuncias.

Creo que este convenio vai moito
máis alá do que é un intercambio
de datos, creo que é algo que si
podemos e debemos traballar na
Xunta Local de Seguridade, senón
que vai máis alá. E destacar,
efectivamente, esa cláusula 9ª que

Creo que este convenio vai moito
máis alá do que é un intercambio
de datos, creo que é algo que si
podemos e debemos traballar na
Xunta Local de Seguridade, senón
que vai máis alá. E destacar,
efectivamente, esa cláusula 9ª que
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di: “el presente acuerdo no
conlleva gastos para el Ministerio
de Interior”. E iso vén, un pouco,
a colación, das referencias que
facía ao Pacto de Estado, o señor
Lorenzo, no que saca unhas cifras,
xa que como todos, as cifras dos
Orzamentos Xerais do Estado e
con isto da transversalidade,
aproveitamos para despistar un
pouquiño o discurso, dicir que nos
Orzamentos Xerais do Estado
segue a ser máis dun 10% inferior
a 2010, en actuacións para
prevención integral da violencia
de xénero.

di: “o presente acordo non
conleva gastos para o Ministerio
de Interior”. E iso vén, un pouco,
a colación, das referencias que
facía ao Pacto de Estado, o señor
Lorenzo, no que saca unhas
cifras, xa que como todos, as
cifras dos Orzamentos Xerais do
Estado
e
con
isto
da
transversalidade, aproveitamos
para despistar un pouquiño o
discurso,
dicir
que
nos
Orzamentos Xerais do Estado
segue a ser máis dun 10% inferior
a 2010, en actuacións para
prevención integral da violencia
de xénero.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Fraga, por
favor.

Vaia rematando, señora Fraga,
por favor.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Anunciar o noso voto en contra,
principalmente, porque a día de
hoxe, é inasumible polo Corpo da
Policía Local. Isto non quita que
non esteamos traballando na liña
de que, algún día, cando
efectivamente esa taxa de
reposición se elimine, poidamos
asumir este tipo de funcións desde
a Policía Local, que eles estarían,
seguramente, pola labor, se o
puideran realizar.

Anunciar o noso voto en contra,
principalmente, porque a día de
hoxe, é inasumible polo Corpo da
Policía Local. Isto non quita que
non esteamos traballando na liña
de que, algún día, cando
efectivamente esa taxa de
reposición se elimine, poidamos
asumir este tipo de funcións desde
a Policía Local, que eles estarían,
seguramente, pola labor, se o
puideran realizar.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Votación de la primera moción
del Grupo Municipal del
Partido Popular

Votación da primeira moción do
Grupo Municipal do Partido
Popular

Seguidamente por parte de la
presidencia se somete a votación
la moción presentada por el
Partido Popular, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente por parte da
presidencia sométese a votación a
moción presentada polo Partido
Popular, producíndose o seguinte
resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

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

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

Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)
(6 votos).

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

Abstense o Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 abstención).

Producido un empate se efectúa
una nueva votación produciéndose
el siguiente resultado:

Producido un empate efectúase
unha nova votación producíndose
o seguinte resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

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

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (10 votos).
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Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)
(6 votos).

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

Abstense o Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 abstención).

De conformidad con el artículo
100.2 del ROF (R.D. 2568/1986),
decide el empate el voto de
calidad del Alcalde, rechazándose,
por lo tanto, la moción.

De conformidade co artigo 100.2
do ROF (R.D. 2568/1986), decide
o empate o voto de calidade do
Alcalde, rexeitándose, polo tanto,
a moción.

Presidencia

Presidencia

Queda rexeitada a moción.

Queda rexeitada a moción.

Segunda.- Moción sobre la
retirada de la pasarela sobre la
Avenida de Alfonso Molina

Segunda.- Moción sobre a
retirada da pasarela sobre a
Avenida de Alfonso Molina

Presidencia

Presidencia

Esta moción ten unha emenda de
adición do Partido Socialista, que
non sei, se foi aceptada ou non foi
aceptada, co cal, se mantén a
moción nos seus termos e despois,
votarán a emenda, en primeiro
lugar e a moción, despois.

Esta moción ten unha emenda de
adición do Partido Socialista, que
non sei, se foi aceptada ou non foi
aceptada, co cal, se mantén a
moción nos seus termos e despois,
votarán a emenda, en primeiro
lugar e a moción, despois.

Ten a palabra a señora Freire para
a lectura da parte dispositiva da
moción e despois, o Partido
Socialista podrá ler a súa emenda.

Ten a palabra a señora Freire
para a lectura da parte
dispositiva da moción e despois, o
Partido Socialista podrá ler a súa
emenda.
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Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Gracias, señor alcalde.

Grazas, señor alcalde.

La Corporación Municipal de A
Coruña en Pleno acuerda por
unanimidad:

A Corporación Municipal da
Coruña en Pleno acorda por
unanimidade:

Instar a Xulio Ferreiro a:

Instar a Xulio Ferreiro a:

1.- Dialogar urgentemente con los
vecinos y colectivos afectados por
la retirada de la pasarela sobre la
avenida de Alfonso Molina para
buscar
una
alternativa
consensuada.

1.- Dialogar urxentemente cos
veciños e colectivos afectados
pola retirada da pasarela sobre a
avenida de Alfonso Molina para
buscar
unha
alternativa
consensuada.

2.- Descartar su propuesta de
instalar un paso de peatones en
ese lugar porque pone en peligro a
los vecinos y alumnos del CEIP
Concepción Arenal y del Instituto
Fernando Wirtz.

2.- Descartar a súa proposta de
instalar un paso de peóns nese
lugar porque pon en perigo aos
veciños e alumnos do CEIP
Concepción Arenal e do Instituto
Fernando Wirtz.

3.- Tramitar un modificativo
urgente, de ser necesario, para la
instalación de una nueva pasarela
en caso de que vecinos y
colectivos afectados la consideren
como mejor alternativa.

3.- Tramitar un modificativo
urxente, de ser necesario, para a
instalación dunha nova pasarela
no caso de que veciños e
colectivos afectados a consideren
como mellor alternativa

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.
Se o señor Dapena pode ler a súa
emenda?

Moitas grazas.
Se o señor Dapena pode ler a súa
emenda?

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Sí. Enmienda de Adición:

Si. Emenda de Adición:
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Incorporar en el punto dos de la
moción el siguiente texto, “en
estos momentos”, quedando la
redacción de la siguiente manera:

Incorporar no punto dous da
moción o seguinte texto, “nestes
momentos”,
quedando
a
redacción da seguinte maneira:

Descartar, en estos momentos, su
propuesta de instalar un paso de
peatones en ese lugar porque pone
en peligro a los vecinos y a los
alumnos del CEIP Concepción
Arenal y del Instituto Fernando
Wirtz.

Descartar, nestes momentos, a
súa proposta de instalar un paso
de peóns nese lugar porque pon
en perigo aos veciños e aos
alumnos do CEIP Concepción
Arenal e do Instituto Fernando
Wirtz.

Presidencia

Presidencia

Ben. Moitas grazas. Ten a palabra
a señora Freire para a defensa da
moción.

Ben. Moitas grazas. Ten a
palabra a señora Freire para a
defensa da moción.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Sí. Gracias.

Si. Grazas.

Ferreiro ordenó en la madrugada
del pasado 24 de mayo, se retirase
la pasarela sobre la avenida de
Alfonso Molina, a la altura del
Instituto Fernando Wirtz, sin
informar a centros educativos y
vecinos
del
entorno,
qué
alternativa les ofrece. Ferreiro
contrató la demolición sin explicar
ni informar nada a las personas
afectadas. Se limitó a lanzar una
nota de prensa y punto. Una vez
tomada la decisión de forma
unilateral y, ante el revuelo de la
gente, convoca a representantes de
los colegios y les dice que, una

Ferreiro ordenou na madrugada
do pasado 24 de maio, se retirase
a pasarela sobre a avenida de
Alfonso Molina, á altura do
Instituto Fernando Wirtz, sen
informar a centros educativos e
veciños
da
contorna,
que
alternativa lles ofrece. Ferreiro
contratou a demolición sen
explicar nin informar nada ás
persoas afectadas. Limitouse a
lanzar unha nota de prensa e
punto. Unha vez tomada a
decisión de forma unilateral e,
ante o balbordo da xente, convoca
a representantes dos colexios e
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vez retirada la pasarela, va a
aprovechar para pacificar el
tráfico, que va a monitorizarlo,
colocar medidas de control de
velocidad y les propone la
instalación de un paso de peatones
regulado por semáforo, que fue
rechazado de plano y por
unanimidad,
por
toda
la
comunidad educativa y los
vecinos de la zona. El gobierno
local quedó en hablar con los
afectados, después de Semana
Santa y sin embargo, retiró la
pasarela sin explicar la alternativa.
“Si te he visto, no me acuerdo”.

dilles que, unha vez retirada a
pasarela, vai aproveitar para
pacificar o tráfico, que vai
monitoralo, colocar medidas de
control
de
velocidade
e
proponlles a instalación dun paso
de peóns regulado por semáforo,
que foi rexeitado de plano e por
unanimidade,
por
toda
a
comunidade educativa e os
veciños da zona. O goberno local
quedou en falar cos afectados,
despois de Semana Santa e con
todo, retirou a pasarela sen
explicar a alternativa. “Se che
vin, non me acordo”.

Lamentablemente, como dijo el
propio director del Instituto,
esperan a que la comunidad
educativa esté de vacaciones. Otra
muestra de la participación de que
presume Ferreiro; es un paripé,
porque sólo dialoga cuando se
encuentra con el agua al cuello y
luego, tampoco hace caso.

Lamentablemente, como dixo o
propio director do Instituto,
esperan a que a comunidade
educativa estea de vacacións.
Outra mostra da participación de
que presume Ferreiro; é un
paripé, porque só dialoga cando
se atopa coa auga ao pescozo e
logo, tampouco fai caso.

Lamentablemente, la realidad es
que el gobierno de Ferreiro lo
hace todo al revés. Lo primero es
el estudio, el análisis, la toma de
datos, la recogida de opiniones,
etc, y luego, se toma la decisión.

Lamentablemente, a realidade é
que o goberno de Ferreiro faio
todo ao revés. O primeiro é o
estudo, a análise, a toma de
datos, a recollida de opinións, etc,
e logo, tómase a decisión.

Obviamente, el estudio de tráfico
y de hablar con la gente, entre
otros, no se hace después, sino
antes.

Obviamente, o estudo de tráfico e
de falar coa xente, entre outros,
non se fai despois, senón antes.

De

Doutro lado, a solución proposta,

otro

lado,

la

solución
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propuesta, de instalar en ese punto
un paso de peatones, regulado por
semáforo para cruzar 8 carriles, es
una auténtica temeridad y una
auténtica
irresponsabilidad,
porque pone en peligro a todos los
peatones y a los más de 2.000
alumnos del CEIP Concepción
Arenal y del Instituto Fernando
Wirtz. Es una auténtica trampa
para los peatones, porque se debía
saber y debía saber, señor concejal
de Movilidad, que un atropello a
50 km por hora tiene un alto
porcentaje de causar la muerte. En
más de una ocasión, les dije que
no se puede jugar con la seguridad
vial y Ferreiro ha demostrado que
para su gobierno no es una
prioridad la integridad de las
personas. Placas cortantes a ras
del suelo en el Parrote,
contenedores que impiden la
visibilidad en los pasos de
peatones; no se ha repintado un
paso de peatones en dos años. Ya
no hablemos del resto de la
señalización vial; estacionamiento
indebido en esquinas y calles
peatonales. Los atropellos y
accidentes van en aumento. Es
lamentable que el gobierno de
Xulio Ferreiro, sí ha estado atento
para exigirle al Ministerio que
instale pasos subterráneos para
ranas y culebras en el tramo de
Fomento y sin embargo, en el
tramo más urbano, que es éste del
que estamos hablando, elimina un
paso superior para las personas;

de instalar nese punto un paso de
peóns, regulado por semáforo
para cruzar 8 carrís, é unha
auténtica temeridade e unha
auténtica
irresponsabilidade,
porque pon en perigo a todos os
peóns e aos máis de 2.000
alumnos do CEIP Concepción
Arenal e do Instituto Fernando
Wirtz. É unha auténtica trampa
para os peóns, porque debíase
saber e debía saber, señor
concelleiro de Mobilidade, que un
atropelo a 50 km por hora ten
unha alta porcentaxe de causar a
morte. En máis dunha ocasión,
díxenlles que non se pode xogar
coa seguridade viaria e Ferreiro
demostrou que para o seu
goberno non é unha prioridade a
integridade das persoas. Placas
cortantes a rentes do chan no
Parrote, colectores que impiden a
visibilidade nos pasos de peóns;
non se repintou un paso de peóns
en dous anos. Xa non falemos do
resto da sinalización viaria;
estacionamento
indebido
en
esquinas e rúas peonís. Os
atropelos e accidentes van en
aumento. É lamentable que o
goberno de Xulio Ferreiro, si
estivo atento para esixirlle ao
Ministerio que instale pasos
subterráneos para ras e culebras
no tramo de Fomento e con todo,
no tramo máis urbano, que é este
do que estamos a falar, elimina
un paso superior para as persoas;
outro atentado á seguridade
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otro atentado a la seguridad vial.
Los bocetos de la Marea a la
remodelación
de
Lavedra,
pretendiendo, entre otros, que los
peatones caminen al borde de la
calzada, chupando humo, ya
retrasaron
injustificadamente
Lavedra y ahora, van a por la
Intermodal. Les pedimos un
cambio de rumbo y en el tema de
la pasarela, les pedimos que
dialogue con los vecinos y
colegios
para
buscar
una
alternativa consensuada, que
descarte la temeridad del paso de
peatones y plantee la alternativa
de una colocación de una nueva
pasarela, cuyo coste es más que
asumible, teniendo en cuenta los
62 millones de euros que dejaron
sin ejecutar en 2016. Gracias.

viaria. Os bosquexos da Marea á
remodelación
de
Lavedra,
pretendendo, entre outros, que os
peóns camiñen ao bordo da
calzada, chupando fume, xa
atrasaron
inxustificadamente
Lavedra e agora, van a por a
Intermodal.
Pedímoslles
un
cambio de rumbo e no tema da
pasarela,
pedímoslles
que
dialogue cos veciños e colexios
para buscar unha alternativa
consensuada, que descarte a
temeridade do paso de peóns e
expoña a alternativa dunha
colocación dunha nova pasarela,
cuxo custo é máis que asumible,
tendo en conta os 62 millóns de
euros que deixaron sen executar
en 2016. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Freire.
Señora Veira

Moitas grazas, señora Freire.
Señora Veira

Señora Veira González

Señora Veira González

En canto ao tema da pasarela,
conviría facer un pouco de
memoria. Lembrar por que hai
unha pasarela ou se puxo unha
pasarela. Efectivamente, é que xa
houbo aí problemas de seguridade
vial e houbo mobilizacións da
veciñanza do barrio para colocar,
efectivamente, unha pasarela e
que a xente non tivera que cruzar
polo medio da avenida. Eu creo

En canto ao tema da pasarela,
conviría facer un pouco de
memoria. Lembrar por que hai
unha pasarela ou se puxo unha
pasarela. Efectivamente, é que xa
houbo
aí
problemas
de
seguridade
vial
e
houbo
mobilizacións da veciñanza do
barrio
para
colocar,
efectivamente, unha pasarela e
que a xente non tivera que cruzar
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que, efectivamente, a retirada era
necesaria
por
motivos
de
seguridade; iso non creo que llo
vai discutir ninguén. Se estaba
mal a pasarela, retírase e punto. O
que pasa é que o problema é, cal é
a alternativa que lle damos á xente
para atravesar, efectivamente,
nunha zona de infraestruturas
necesarias que se utilizan por
parte de motísima xente. E, a
verdade é que chama a atención,
sinceiramente e, non quero facer
unha caricatura tampouco, pero
que un goberno que fai procesos
participativos para un montón de
cousas, neste caso, en concreto,
non fixera absolutamente ningún
proceso, abrise ningún proceso de
diálogo e, de final, de toma de
decisións ao respecto desta
cuestión, que eu creo que si, que é
moi importante, porque realmente,
poñer aí un paso de peóns, a
verdade é que chama moito a
atención. Eu non digo que haxa
que deixarlle á xente que vaia aí, a
toda velocidade. Evidentemente, a
xente ten que ir a unha
velocidade, ou á velocidade
máxima que marca a lei; o que
pasa é que tamén, hai que poñer e
eu entendo que o goberno local,
antes de sacar a pasarela, si é
verdade que quería poñer ese paso
de peóns, tería que ter feito e tería
que ter posto, medios materiais
para que a xente, realmente,
diminuíse a velocidade nesa zona;
cousa que non fixo, nin lombos,

polo medio da avenida. Eu creo
que, efectivamente, a retirada era
necesaria
por
motivos
de
seguridade; iso non creo que llo
vai discutir ninguén. Se estaba
mal a pasarela, retírase e punto.
O que pasa é que o problema é,
cal é a alternativa que lle damos
á
xente
para
atravesar,
efectivamente, nunha zona de
infraestruturas necesarias que se
utilizan por parte de motísima
xente. E, a verdade é que chama a
atención, sinceiramente e, non
quero facer unha caricatura
tampouco, pero que un goberno
que fai procesos participativos
para un montón de cousas, neste
caso, en concreto, non fixera
absolutamente ningún proceso,
abrise ningún proceso de diálogo
e, de final, de toma de decisións
ao respecto desta cuestión, que eu
creo que si, que é moi importante,
porque realmente, poñer aí un
paso de peóns, a verdade é que
chama moito a atención. Eu non
digo que haxa que deixarlle á
xente que vaia aí, a toda
velocidade. Evidentemente, a
xente ten que ir a unha
velocidade, ou á velocidade
máxima que marca a lei; o que
pasa é que tamén, hai que poñer e
eu entendo que o goberno local,
antes de sacar a pasarela, si é
verdade que quería poñer ese
paso de peóns, tería que ter feito e
tería que ter posto, medios
materiais para que a xente,
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nin hai tampouco ese dito paso de
peóns, nin hai semáforo, nin hai
absolutamente nada. Só se quitou
a pasarela e, efectivamente,
supoño que a xente estará pasando
por debaixo do túnel, pero a
pasarela si que se utilizaba e eu
creo que cose, efectivamente dous
barrios que están divididos por
culpa da avenida de Alfonso
Molina.

realmente, diminuíse a velocidade
nesa zona; cousa que non fixo,
nin lombos, nin hai tampouco ese
dito paso de peóns, nin hai
semáforo, nin hai absolutamente
nada. Só se quitou a pasarela e,
efectivamente, supoño que a xente
estará pasando por debaixo do
túnel, pero a pasarela si que se
utilizaba e eu creo que cose,
efectivamente dous barrios que
están divididos por culpa da
avenida de Alfonso Molina.

Entón, nós, realmente, cremos que
se ten que estudar, efectivamente,
a colocación dunha nova pasarela,
se é que efectivamente, a
veciñanza entende que é o que hai
que facer. Sobre todo, hai unha
cuestión. É que nós pedimos
acceso
a
un
expediente,
precisamente, ou ver informes,
efectivamente, de seguridade, que
recomendasen a instalación do
paso de peóns e o expediente, ao
que
se
me
deu
acceso.
Efectivamente, era simplemente
un expediente que dicía que había
que tirar a pasarela. Entón, non
había expediente de seguridade,
nin expediente de tráfico que
indicase que o axeitado aí, é un
paso de peóns. Polo tanto, da
retirada ou sobre a retirada, non
imos cuestionar nada, pero creo
que as medidas, a posteriori, non
se tomaron axeitadamente. Nada
máis.

Entón, nós, realmente, cremos
que se ten que estudar,
efectivamente,
a
colocación
dunha nova pasarela, se é que
efectivamente,
a
veciñanza
entende que é o que hai que facer.
Sobre todo, hai unha cuestión. É
que nós pedimos acceso a un
expediente, precisamente, ou ver
informes,
efectivamente,
de
seguridade, que recomendasen a
instalación do paso de peóns e o
expediente, ao que se me deu
acceso.
Efectivamente,
era
simplemente un expediente que
dicía que había que tirar a
pasarela. Entón, non había
expediente de seguridade, nin
expediente de tráfico que indicase
que o axeitado aí, é un paso de
peóns. Polo tanto, da retirada ou
sobre a retirada, non imos
cuestionar nada, pero creo que as
medidas, a posteriori, non se
tomaron axeitadamente. Nada
máis.
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Presidencia
Moitas grazas,
Señor Dapena.

Presidencia
señora

Veira.

Moitas grazas, señora Veira.
Señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias, señor alcalde.

Grazas, señor alcalde.

El Ayuntamiento, es un hecho
evidente, demolió durante la
madrugada del 23 al 24 de mayo,
la pasarela peatonal de la avenida
de
Alfonso
Molina,
que
comunicaba el Instituto Fernando
Wirtz con el edificio de los
Nuevos Juzgados y, sea lo que
sea, que venga a continuación, la
avenida de Alfonso Molina, los
vecinos han perdido una pasarela,
sin que se haya acordado o, al
menos, anunciado oficialmente, el
próximo paso a dar desde el
gobierno local.

O Concello, é un feito evidente,
demoleu durante a madrugada do
23 ao 24 de maio, a pasarela
peonil da avenida de Alfonso
Molina, que comunicaba o
Instituto Fernando Wirtz co
edificio dos Novos Xulgados e,
sexa o que sexa, que veña a
continuación, a avenida de
Alfonso Molina, os veciños
perderon unha pasarela, sen que
se cordase ou, polo menos,
anunciase oficialmente, o próximo
paso a dar desde o goberno local.

Esa pasarela llevaba cerca de
cuatro meses cerrada, debido a su
importante deterioro. La pasarela
fue
derribada,
porque
sus
deficiencias estructurales y de
seguridad obligaban a ello según
los informes; informes que se
realizaron y que remarcaban que
esta
infraestructura
era
irrecuperable.

Esa pasarela levaba preto de
catro meses pechada, debido á
súa importante deterioración. A
pasarela foi derrubada, porque as
súas deficiencias estruturais e de
seguridade obrigaban a iso
segundo os informes; informes
que se realizaron e que
remarcaban
que
esta
infraestrutura era irrecuperable.

Al parecer, esa pasarela no había
sido incluida en el Plan de
Conservación y Mantenimiento de

Ao parecer, esa pasarela non fóra
incluída no Plan de Conservación
e
Mantemento
desas
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esas infraestructuras que llevó a
cabo el anterior gobierno local,
precisamente, del Partido que
presenta ahora esta moción. Está
claro que si se hubiese mantenido
y conservado la pasarela, no
hubiese hecho falta demolerla ni
retirarla. Pero, en todo caso, la
pasarela ya cerrada, por su estado
ruinoso y los transeúntes durante
este cierre, venían cruzando y
siguen cruzando ahora, por debajo
del viaducto, pero hay un
elemento de movilidad que se ha
eliminado,
sin
explicitar
alternativa ni planes de futuro
sobre él, encima de la mesa. La
eventual instalación de un
semáforo en esa ubicación, fue
una idea que lanzó el concejal de
Movilidad, Daniel Grandío, hace
ya unas semanas y que generó
pública polémica, porque en ese
punto en la ciudad, se encuentran
dos centros de enseñanza, el
Concepción Arenal y el Instituto
Fernando Wirtz y desde este
último, en abril, se exteriorizó una
rotunda negativa a esta medida,
pues, sometido este asunto a
votación del Consejo Escolar, fue
rechazado de modo tajante. El
motivo aducido desde el Centro es
la inseguridad; temen que los
escolares corran peligro de ser
arrollados al cruzar el nuevo paso
de cebra. Suponían en el centro,
que se iban a reunir con el
Ayuntamiento,
después
de
Semana Santa, pero, desde luego,

infraestruturas que levou a cabo o
anterior
goberno
local,
precisamente, do Partido que
presenta agora esta moción. Está
claro que se se mantivese e
conservase a pasarela, non tería
feito falta demolela nin retirala.
Pero, en todo caso, a pasarela xa
pechada, polo seu estado ruinoso
e os transeúntes durante este
peche, viñan cruzando e seguen
cruzando agora, por baixo do
viaduto, pero hai un elemento de
mobilidade que se eliminou, sen
explicitar alternativa nin plans de
futuro sobre el, encima da mesa.
A eventual instalación dun
semáforo nesa localización, foi
unha idea que lanzou o
concelleiro de Mobilidade, Daniel
Grandío, hai xa unhas semanas e
que xerou pública polémica,
porque nese punto na cidade,
atópanse dous centros de ensino,
o Concepción Arenal e o Instituto
Fernando Wirtz e desde este
último, en abril, exteriorizouse
unha rotunda negativa a esta
medida, pois, sometido este
asunto a votación do Consello
Escolar, foi rexeitado de modo
tallante. O motivo aducido desde
o Centro é a inseguridade; temen
que os escolares corran perigo de
ser arroiados ao cruzar o novo
paso de peóns. Supoñían no
centro, que se ían reunir co
Concello, despois de Semana
Santa, pero, desde logo, esa
reunión non se produciu e
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esa reunión no se ha producido y
podría demorarse, a la vista de las
fechas en las que nos movemos,
hasta después de acabado el
presente curso escolar 2016 –
2017. No dudamos, de todos
modos, que cabe la posibilidad de
que, mañana llamen al centro
escolar
y
retomen
las
conversaciones por casualidad.

podería demorarse, á vista das
datas nas que nos movemos, ata
despois de acabado o presente
curso escolar 2016 - 2017. Non
dubidamos, de todos os xeitos,
que cabe a posibilidade de que,
mañá chamen ao centro escolar e
retomen as conversacións por
casualidade.

Desde luego, la humanización de
la avenida de Alfonso Molina, con
un tráfico a velocidades más
moderadas y un urbanismo más
integrador con los barrios que la
rodean, está en la concepción del
Grupo Municipal Socialista y
recogido en su programa electoral,
como
criterios
para
la
remodelación de esta vía de
entrada en la ciudad. Desde luego,
todas las medidas han de hacerse a
través del diálogo y de la
participación; ese diálogo y
participación que tanto proclaman
desde la Marea y que, desde
luego, se ve que no aplican.

Desde logo, a humanización da
avenida de Alfonso Molina, cun
tráfico a velocidades máis
moderadas e un urbanismo máis
integrador cos barrios que a
rodean, está na concepción do
Grupo Municipal Socialista e
recollido no seu programa
electoral, como criterios para a
remodelación desta vía de
entrada na cidade. Desde logo,
todas as medidas han de facerse a
través do diálogo e da
participación; ese diálogo e
participación
que
tanto
proclaman desde A Marea e que,
desde logo, vese que non aplican.

Es cierto que en la confluencia de
la avenida de Alfonso Molina y la
avenida de Fernández Latorre, ya
hay un paso semafórico con
avisos informativos sobre la
velocidad de los vehículos con
anterioridad y, podría estudiarse la
posibilidad, en el futuro, dentro de
la humanización de la avenida de
Alfonso Molina, de anticipar
también, unos cuantos cientos de

É certo que na confluencia da
avenida de Alfonso Molina e a
avenida de Fernández Latorre, xa
hai un paso semafórico con avisos
informativos sobre a velocidade
dos vehículos con anterioridade e,
podería estudarse a posibilidade,
no
futuro,
dentro
da
humanización da avenida de
Alfonso Molina, de anticipar
tamén, uns cantos centos de
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metros la ubicación de ese paso
semafórico del que hablaba el
concejal, como alguna posibilidad
de futuro, pero, desde luego, ha de
hacerse de forma estudiada y
desde luego, siendo consensuado
con el centro escolar y con las
asociaciones de vecinos, respecto
a la opinión que puedan tener al
respecto. Por eso nos interesaría
que la enmienda que apuntamos,
fuese apoyada por el resto de los
grupos. Muchas gracias.

metros a localización dese paso
semafórico do que falaba o
concelleiro,
como
algunha
posibilidade de futuro, pero,
desde logo, ha de facerse de
forma estudada e desde logo,
sendo consensuado co centro
escolar e coas asociacións de
veciños, respecto da opinión que
poidan ter respecto diso. Por iso
interesaríanos que a emenda que
apuntamos, fose apoiada polo
resto dos grupos. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena.
Señor Díaz Grandío.

Moitas grazas, señor Dapena.
Señor Díaz Grandío.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Boas noites, de novo. Señora
Freire, creo que, non entenden
nada. Máis que iso, creo que non
queren entender. A redacción da
Exposición de Motivos desta
moción
é
un
verdadeiro
despropósito, cheo dun cúmulo de
incertezas e de mentiras. Non van
a ser vostedes, nin os medios de
comunicación quen marque a folla
de ruta a seguir, para unhas
actuacións neste tramo municipal
da avenida da Vedra. Actuacións
que requiren dun diálogo fluído,
entre outros, cos responsables dos
centros escolares. Por certo, cos
que nos reunimos por terceira vez,
este
pasado
venres
para
concordar, en primeiro lugar,

Boas noites, de novo. Señora
Freire, creo que, non entenden
nada. Máis que iso, creo que non
queren entender. A redacción da
Exposición de Motivos desta
moción
é
un
verdadeiro
despropósito, cheo dun cúmulo de
incertezas e de mentiras. Non van
a ser vostedes, nin os medios de
comunicación quen marque a
folla de ruta a seguir, para unhas
actuacións neste tramo municipal
da avenida da Vedra. Actuacións
que requiren dun diálogo fluído,
entre outros, cos responsables dos
centros escolares. Por certo, cos
que nos reunimos por terceira
vez, este pasado venres para
concordar, en primeiro lugar,
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actuacións nos perímetros dos
centros; precisamente actuacións
de mellora da seguridade, de
redución da velocidade na vía, que
sae da Vedra cara a Catro
Camiños e que pasa por diante das
portas dos centros escolares. Por
certo, un centro escolar, que non
sei se o saben, porque non sei, se
os queda tempo, despois de trolear
polas redes sociais, é que neste
Instituto Fernando Wirtz estudan
máis de 1.000 persoas, máis de
1.000 rapaces en horario de mañá,
de tarde e de noite. Estes rapaces
en ningunha das súas aulas, poden
abrir ningunha das fiestras por
motivo do ruído. E iso, se non o
saben, eu creo que nunca o
quixestes saber. Saian do voso
mundo virtual e pateen a rúa.

actuacións nos perímetros dos
centros; precisamente actuacións
de mellora da seguridade, de
redución da velocidade na vía,
que sae da Vedra cara a Catro
Camiños e que pasa por diante
das portas dos centros escolares.
Por certo, un centro escolar, que
non sei se o saben, porque non
sei, se os queda tempo, despois de
trolear polas redes sociais, é que
neste Instituto Fernando Wirtz
estudan máis de 1.000 persoas,
máis de 1.000 rapaces en horario
de mañá, de tarde e de noite.
Estes rapaces en ningunha das
súas aulas, poden abrir ningunha
das fiestras por motivo do ruído.
E iso, se non o saben, eu creo que
nunca o quixestes saber. Saian do
voso mundo virtual e pateen a
rúa.

O que si queredes saber é de facer
política irresponsable. Aí, señora
Gallego, polos artigos de opinión
que verte, que verteron sobre o
tema
durante
as
últimas
semanas… Semella que queren
cargarnos a nós un accidente o a
vida sobre as nosas costas. E con
esas cousas non se fai política.
Como irresponsable é, señora
Freire, non sei se lle soan, estes
papeis. Este papel é un informe
que vostede mesma solicitou, foi
entregado en abril do dous mil
catorce, que vén a dicir varias
cousas. Vou ser moi conciso.
Entre outras, leo textualmente: “El

O que si queredes saber é de
facer política irresponsable. Aí,
señora Gallego, polos artigos de
opinión que verte, que verteron
sobre o tema durante as últimas
semanas… Semella que queren
cargarnos a nós un accidente o a
vida sobre as nosas costas. E con
esas cousas non se fai política.
Como irresponsable é, señora
Freire, non sei se lle soan, estes
papeis. Este papel é un informe
que vostede mesma solicitou, foi
entregado en abril do dous mil
catorce, que vén a dicir varias
cousas. Vou ser moi conciso.
Entre outras, leo textualmente: “O
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reducido tráfico en la pasarela se
debe, sin duda, a su precaria
accesibilidad y sensación de
inseguridad que ofrece al peatón.
Vibraciones excesivas, sensación
de fragilidad, etc.”. E conclúe,
literalmente, cunha frase que di:
“Se recomienda la retirada de la
pasarela 208, situada entre el
edificio de los Nuevos Juzgados y
el Instituto Fernando Wirtz
Suárez”. Abril do 2014; solicitado
por vostede.

reducido tráfico na pasarela se
debe, sen dúbida, á súa precaria
accesibilidade e sensación de
inseguridade que ofrece ao peón.
Vibracións excesivas, sensación
de fraxilidade, etc.”. E conclúe,
literalmente, cunha frase que di:
“Recoméndase a retirada da
pasarela 208, situada entre o
edificio dos Novos Xulgados e o
Instituto Fernando Wirtz Suárez”.
Abril do 2014; solicitado por
vostede.

Non fixeron absolutamente nada.
Isto chámase irresponsabilidade,
temeridade e parálise; non facer
absolutamente nada por isto. Pero
ante este panorama, nós si
fixemos os deberes. Solicitamos
informe exhaustivo que nos veu
dicir, que a estrutura era
irrecuperable, que era o que viña
dicir o informe do 2014 a vós
mesmos; estudamos os tráficos
peonís e nos vén dicir que, 8 de
cada 100 persoas que pasan pola
zona, pasan pola pasarela e, o 92
pasan polo paso inferior. E no
momento no que se confirmaron
os problemas estruturais da
pasarela, pechámola; algo que vós
non o fixestes, a pesar de ter os
informes que así o reseñaban, tras
o cal, nós, cando se retirou a
pasarela, procedemos facer ou
instalar medidores que nos
definan cal é a velocidade de
tránsito por ese tramo do tronco
central da avenida de Alfonso

Non fixeron absolutamente nada.
Isto chámase irresponsabilidade,
temeridade e parálise; non facer
absolutamente nada por isto.
Pero ante este panorama, nós si
fixemos os deberes. Solicitamos
informe exhaustivo que nos veu
dicir, que a estrutura era
irrecuperable, que era o que viña
dicir o informe do 2014 a vós
mesmos; estudamos os tráficos
peonís e nos vén dicir que, 8 de
cada 100 persoas que pasan pola
zona, pasan pola pasarela e, o 92
pasan polo paso inferior. E no
momento no que se confirmaron
os problemas estruturais da
pasarela, pechámola; algo que
vós non o fixestes, a pesar de ter
os informes que así o reseñaban,
tras o cal, nós, cando se retirou a
pasarela, procedemos facer ou
instalar medidores que nos
definan cal é a velocidade de
tránsito por ese tramo do tronco
central da avenida de Alfonso
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Molina. Despois, encargamos o
proxecto de demolición, á vez que
contactamos cos coletivos do
barrio, entre eles, como non! aos
directores do Fernando Wirtz e á
directora do Concepción Arenal.
E que dicir! Nós imos seguir
traballando da man dos centros
escolares e de Stop Accidentes;
cada un deses colectivos non é nin
sequera, sospeitoso de buscar a
temeridade para calquera cidadán.

Molina. Despois, encargamos o
proxecto de demolición, á vez que
contactamos cos coletivos do
barrio, entre eles, como non! aos
directores do Fernando Wirtz e á
directora do Concepción Arenal.
E que dicir! Nós imos seguir
traballando da man dos centros
escolares e de Stop Accidentes;
cada un deses colectivos non é nin
sequera, sospeitoso de buscar a
temeridade
para
calquera
cidadán.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando,
Grandío.

señor

Díaz

Vaia rematando,
Grandío.

señor

Díaz

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Agora remato, alcalde. Mentres
monitorizamos o tráfico no tronco
da avenida, implantaremos as
medidas de calmado de Disciplina
Viaria, que saian deste proceso de
colaboración con estes dous
axentes. Por certo, moi contentos,
os directores dos centros, de que
se retirase da avenida. Ningún, iso
non o saben, porque realmente
non van falar coa xente; ningún
optaba pola permanencia da
pasarela. E estas actuacións que se
definirán dentro deste, eu creo que
motivante proceso, con actores
moi relevantes na avenida, ten o
único fin de humanizar e perder
unha autopista urbana ao fin de
gañar, ao final, unha avenida.

Agora remato, alcalde. Mentres
monitoramos o tráfico no tronco
da avenida, implantaremos as
medidas de calmado de Disciplina
Viaria, que saian deste proceso de
colaboración con estes dous
axentes. Por certo, moi contentos,
os directores dos centros, de que
se retirase da avenida. Ningún,
iso non o saben, porque realmente
non van falar coa xente; ningún
optaba pola permanencia da
pasarela. E estas actuacións que
se definirán dentro deste, eu creo
que motivante proceso con
actores moi relevantes na
avenida, ten o único fin de
humanizar e perder unha
autopista urbana ao fin de gañar,
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Grazas.

ao final, unha avenida. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi
ben,
moitas
grazas.
Procedemos ás votacións. En
primeiro lugar, a votación da
emenda de adición do Partido
Socialista.

Moi
ben,
moitas
grazas.
Procedemos ás votacións. En
primeiro lugar, a votación da
emenda de adición do Partido
Socialista.

Votación de la Enmienda de
Adición del Grupo Municipal
Socialista a la moción del Grupo
Municipal del Partido Popular

Votación da Emenda de Adición
do Grupo Municipal Socialista á
moción do Grupo Municipal do
Partido Popular

Seguidamente por parte de la
presidencia se somete a votación
la Enmienda del Grupo Municipal
Socialista, a la moción presentada
por el Grupo Municipal del
Partido Popular, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente por parte da
presidencia sométese a votación a
Emenda do Grupo Municipal
Socialista, á moción presentada
polo Grupo Municipal do Partido
Popular, producíndose o seguinte
resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota en contra el Grupo
Municipal del Partido Popular
(PP) (10 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal do Partido Popular
(PP) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
voto).

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

Presidencia

Agora procedemos a votar a
moción.

Agora procedemos a votar a
moción.

Votación de la segunda moción
del Grupo Municipal del
Partido Popular

Votación da segunda moción do
Grupo Municipal do Partido
Popular

Seguidamente por parte de la
presidencia se somete a votación
la moción presentada por el
Partido Popular, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente por parte da
presidencia sométese a votación a
moción presentada polo Partido
Popular, producíndose o seguinte
resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

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

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

Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)
(6 votos).

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

Abstense o Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 abstención).

Producido un empate se efectúa
una nueva votación produciéndose
el siguiente resultado:

Producido un empate efectúase
unha nova votación producíndose
o seguinte resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

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

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Popular (10 votos).
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Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)
(6 votos).

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

Abstense o Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 abstención).

De conformidad con el artículo
100.2 del ROF (R.D. 2568/1986),
decide el empate el voto de
calidad del Alcalde, rechazándose,
por lo tanto, la moción.

De conformidade co artigo 100.2
do ROF (R.D. 2568/1986), decide
o empate o voto de calidade do
Alcalde, rexeitándose, polo tanto,
a moción.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda rexeitada a
moción.

Moi ben. Queda rexeitada a
moción.

Tercera.- Moción para la
tramitación urgente de un
modificativo con convenios con
asociaciones.

Terceira.- Moción para a
tramitación
urxente
dun
modificativo con convenios con
asociacións

Presidencia

Presidencia

Tamén existe unha emenda, neste
caso, de substitución do Partido
Socialista. Non sei, se está
aceptada, esta emenda, por parte
do Partido Popular?

Tamén existe unha emenda, neste
caso, de substitución do Partido
Socialista. Non sei, se está
aceptada, esta emenda, por parte
do Partido Popular?

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

A ver. El punto 1 no, el punto 2 sí.
O sea, el punto 1 no, porque habla
de convenios necesarios, es
inconcreto y es ambiguo. El punto
2 podríamos añadirlo a la nuestra,

A ver. O punto 1 non, o punto 2 si.
Ou sexa, o punto 1 non, porque
fala de convenios necesarios, é
inconcreto e é ambiguo. O punto
2 poderiamos engadilo á nosa, se
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si el Partido Socialista está de
acuerdo.

o Partido Socialista está de
acordo.

Presidencia

Presidencia

Non sei se o Partido Socialista
transacciona desta forma. Si?.
Entón, é posible ler a emenda, tal
como quedaría, se fai o favor,
señora Gallego?

Non sei se o Partido Socialista
transacciona desta forma. Si?.
Entón, é posible ler a emenda, tal
como quedaría, se fai o favor,
señora Gallego?

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

¿La leo entera, entonces? Vale.

Léoa enteira, entón? Vale.

La Corporación Municipal de A
Coruña acuerda por unanimidad:

A Corporación Municipal da
Coruña acorda por unanimidade:

Primero.- Instar al Alcalde a
tramitar
con
urgencia
un
modificativo del presupuesto
municipal
de
2017
para
suplementar o incluir convenios
con aquellas asociaciones a las
que este año se les reduce o se les
elimina respecto al anexo de
subvenciones nominativas de
2016, de tal forma que perciban lo
mismo que el año anterior y
garantizar así su continuidad y la
prestación de sus actividades.

Primeiro.- Instar ao Alcalde a
tramitar
con
urxencia
un
modificativo
do
orzamento
municipal
de
2017
para
suplementar ou incluír convenios
con aquelas asociacións ás que
este ano se lles reduce ou se lles
elimina respecto ao anexo de
subvencións nominativas de 2016,
de tal forma que perciban o
mesmo que o ano anterior e
garantir así a súa continuidade e
a prestación das súas actividades.

Y se añadiría un punto 2:

E engadiríase un punto 2:

Segundo.- El Pleno insta al
alcalde a iniciar un proceso de
diálogo y acuerdo con el tejido
social de la ciudad con el objetivo
de consensuar criterios para la
aprobación de convenios que

Segundo.- O Pleno insta ao
alcalde a iniciar un proceso de
diálogo e acordo co tecido social
da cidade co obxectivo de acordar
criterios para a aprobación de
convenios que permitan o
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permitan el mantenimiento de
actividades y servicios por parte
de las entidades.

mantemento de actividades e
servizos por parte das entidades.

Presidencia

Presidencia

Ben. Perfecto. Moitas grazas,
señora Gallego. Pode proceder á
defensa da moción.

Ben. Perfecto. Moitas grazas,
señora Gallego. Pode proceder á
defensa da moción.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno, antes de nada, quería
decirle al señor Grandío, que en el
mundo virtual vive usted, señor
Grandío, porque los primeros que
salieron protestando, cuando usted
advirtió que iban a poner el paso
de peatones, fueron los directores
de los colegios. Yo los escuché en
la radio, personalmente; no sé si
usted… Y luego, que el informe
de la pasarela quedó hecho de
nuestra época, de todas las
pasarelas de la ciudad… Pero
bueno, siga en su mundo virtual,
como concejal de Inmovilidad.

Bo, antes de nada, quería dicirlle
ao señor Grandío, que no mundo
virtual vive vostede, señor
Grandío, porque os primeiros que
saíron protestando, cando vostede
advertiu que ían poñer o paso de
peóns, foron os directores dos
colexios. Eu escoiteinos na radio,
persoalmente;
non
sei
se
vostede… E logo, que o informe
da pasarela quedou feito da nosa
época, de todas as pasarelas da
cidade… Pero bo, siga no seu
mundo virtual, como concelleiro
de Inmobilidade.

Bueno,
por
seguno
año
consecutivo, Xulio Ferreiro ha
aprobado el presupuesto en el mes
de mayo. Por segundo año apuesta
por dejar a más de 70 asociaciones
a los pies de los caballos,
reduciendo o eliminándoles el
convenio, por un importe total
superior a más de 800.000 euros,
poniendo
así,
en
riesgo,
doblemente, su supervivencia,
tanto por el retraso como por el

Bo, por seguno ano consecutivo,
Xulio Ferreiro aprobou o
orzamento no mes de maio. Por
segundo ano aposta por deixar a
máis de 70 asociacións aos pés
dos cabalos, reducindo ou
eliminándolles o convenio, por un
importe total superior a máis de
800.000 euros, poñendo así, en
risco,
dobremente,
a
súa
supervivencia, tanto polo atraso
como polo recorte; entre elas,
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recorte; entre ellas, entidades
sociales como Hogar de Santa
Lucía, el Hogar de Sor Eusebia,
Banco de Alimentos, Renacer,
Cocina
Económica,
Cáritas,
ASPACE,
FEGEREC,
ADACECO, APEM,
AEIM,
ASPRONAGA,
CASCO
o
PARKINSON
y
entidades
deportivas como la AFAC, el
Básquet Coruña, el Liceo o el
OAR. No digan después, que es
que los convenios de 2016 eran
superiores a otros años. No. Le
recuerdo que con nosotros, todos
los años se hacía un modificativo
de crédito y la cantidad de 2016 es
la que se aprobó en 2014. Ustedes
ya recortaron en 2015, porque no
se llevó ningún modificativo a
Pleno.

entidades sociais como Hogar de
Santa Lucía, o Hogar de Sor
Eusebia, Banco de Alimentos,
Renacer, Cocina Económica,
Cáritas, ASPACE, FEGEREC,
ADACECO,
APEM,
AEIM,
ASPRONAGA,
CASCO
ou
PARKINSON
e
entidades
deportivas como a AFAC, o
Básquet Coruña, o Liceo ou o
OAR. Non digan despois, que é
que os convenios de 2016 eran
superiores a outros anos. Non.
Lémbrolle que connosco, todos os
anos facíase un modificativo de
crédito e a cantidade de 2016 é a
que se aprobou en 2014. Vostedes
xa recortaron en 2015, porque
non se levou ningún modificativo
a Pleno.

En 2016 proponían reducir o
eliminar convenios y ya tuvimos
que corregirlo a través de una
enmienda,
incorporada
al
presupuesto que apoyó, en su
momento, el Partido Socialista. En
2016, las
asociaciones no
comenzaron a cobrar hasta bien
entrado el verano y aún, ahora,
hay asociaciones que no han
cobrado la totalidad, llevando a la
mayoría de las entidades al límite
y a la asfixia económica. ¡Y qué
decir del campeón paralímpico
Alberto Seoane, campeón del
mundo de ténis de mesa! Él
mismo dice, “me siento engañado
por la Marea; sólo querían la foto

En 2016 propoñían reducir ou
eliminar convenios e xa tivemos
que corrixilo a través dunha
emenda,
incorporada
ao
orzamento que apoiou, no seu
momento, o Partido Socialista. En
2016, as asociacións non
comezaron a cobrar ata ben
entrado o verán e aínda, agora,
hai asociacións que non cobraron
a totalidade, levando á maioría
das entidades ao límite e á asfixia
económica. E que dicir do
campión paralímpico Alberto
Seoane, campión do mundo de
ténis de mesa! El mesmo di,
“séntome enganado pola Marea;
só querían a foto comigo” Por
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conmigo” Por hacer las cosas mal
desde el principio; plantearon mal
el convenio y tarde, como
siempre. Mal, sin paliativos.

facer as cousas mal desde o
principio; formularon mal o
convenio e tarde, como sempre.
Mal, sen paliativos.

En la fase de alegaciones al
presupuesto, ya solicitamos que se
incluyesen la totalidad de los
convenios de 2016. En la
Comisión de Hacienda dijimos
que no íbamos a hacer una guerra
política de este tema, pero
también dijimos que en el primer
Modificativo lo íbamos a exigir.
En la única reunión que
mantuvimos con la Marea, para
negociar el presupuesto, nos
dijeron que no era una línea roja y
que no iba a haber ningún
problema.
Esperemos
que
cumplan y voten a favor. Dada la
gravedad
de
la
situación
económica de estas entidades,
recogida
en
las
reuniones
mantenidas por nuestro grupo y
teniendo en cuenta que ya estamos
en el mes de junio, les pedimos
que traigan al Pleno un
modificativo que suplemente, o
incluya los convenios en las
mismas cuantías que había en
2016, para aquellas entidades a las
que se les reduce, o se les elimina
y que puedan garantizar su
continuidad y la prestación de sus
actividades.

Na fase de alegacións ao
orzamento, xa solicitamos que se
incluísen a totalidade dos
convenios de 2016. Na Comisión
de Facenda dixemos que non
iamos facer unha guerra política
deste tema, pero tamén dixemos
que no primeiro Modificativo
iamos esixir. Na única reunión
que mantivemos coa Marea, para
negociar o orzamento, dixéronnos
que non era unha liña vermella e
que non ía haber ningún
problema.
Esperemos
que
cumpran e voten a favor. Dada a
gravidade da situación económica
destas entidades, recollida nas
reunións mantidas polo noso
grupo e tendo en conta que xa
estamos no mes de xuño,
pedímoslles que traian ao Pleno
un modificativo que suplemente,
ou inclúa os convenios nas
mesmas contías que había en
2016, para aquelas entidades ás
que se lles reduce, ou se lles
elimina e que poidan garantir a
súa continuidade e a prestación
das súas actividades.

De forma especial, señor Lema, el
comercio local está muy afectado,
al haber eliminado todos los

De forma especial, señor Lema, o
comercio local está moi afectado,
ao eliminar todos os convenios
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convenios por importe de 241.000
euros
y
cambiarlos
por
subvenciones, por 126.500, en
contra de lo que ellos le piden,
con unos criterios un tanto
curiosos,
como
se
verá,
seguramente, cuando se resuelva
la convocatoria. Según ustedes
hacen esto, porque prefieren las
subvenciones de concurrencia
competitiva, cuando hay algún
convenio, como el de Arquitectos
Sin Fronteras, que pasa de 50.000
a 90.000 euros, para contratar a
dos mediadores culturales “a
dedo”, 135.000 euros en dos años,
o el de Salvador Rueda por
100.000 euros, también a dedo,
contratado por Movilidad sin
concurso público. O sea, aplican
el criterio para las entidades de
comerciantes, pero no para
quienes a usted le da la gana; sólo
nos falta el convenio con los
okupas de la Comandancia de
Obras.

por importe de 241.000 euros e
cambialos por subvencións, por
126.500, en contra do que eles lle
piden, cuns criterios un tanto
curiosos,
como
se
verá,
seguramente, cando se resolva a
convocatoria. Segundo vostedes
fan isto, porque prefiren as
subvencións de concorrencia
competitiva, cando hai algún
convenio, como o de Arquitectos
Sin Fronteras, que pasa de 50.000
a 90.000 euros, para contratar a
dous mediadores culturais “a
dedo”, 135.000 euros en dous
anos, ou o de Salvador Rueda por
100.000 euros, tamén a dedo,
contratado por Mobilidade sen
concurso público. Ou sexa,
aplican o criterio para as
entidades de comerciantes, pero
non para quen a vostede lle dá a
gana; só nos falta o convenio cos
okupas da Comandancia de
Obras.

En resumen, para las asociaciones
y colectivos…

En resumo, para as asociacións e
colectivos…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Sí, termino.

Si, termino.

… no afines a la Marea, todo son

…non afíns á Marea, todo son
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trabas. Para los afines a la Marea
y para los okupas ilegales, todo
son facilidades. Muchas gracias.

trabas. Para os afíns á Marea e
para os okupas ilegais, todo son
facilidades. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señora Veira.

Moitas grazas. Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Unha vez máis, anunciar que
desde o BNG imos votar en contra
desta
moción,
porque
efectivamente, volven traer o tema
das subvencións nominativas, o
dos convenios. Nós xa temos dito
en reiteradas ocasións, que
entendemos que é máis axeitado,
efectivamente,
que
haxa
subvencións de concorrencia
competitiva; agora ben, nós
apostamos, efectivamente, porque
esas bases sexan transpartentes,
porque esas bases sexan acordadas
co sector, ou que sexan, cando
menos, consultados os sectores
aos que lles vai afectar, porque ás
veces, desde as institucións se
toman decisións que pouco o nada
teñen que ver co que é a realidade
das entidades, pero efectivamente,
nós estamos máis de acordo coa
concorrencia competitiva que cos
convenios nominativos, porque
efectivamente, ao final, non se
trata de convenios nominativos
puntuais para servizos concretos,
senón do que se trata aquí ou do
que fala a moción, efectivamente,
é de financiar anualmente

Ben. Unha vez máis, anunciar que
desde o BNG imos votar en contra
desta
moción,
porque
efectivamente, volven traer o tema
das subvencións nominativas, o
dos convenios. Nós xa temos dito
en reiteradas ocasións, que
entendemos que é máis axeitado,
efectivamente,
que
haxa
subvencións de concorrencia
competitiva; agora ben, nós
apostamos, efectivamente, porque
esas bases sexan transpartentes,
porque
esas
bases
sexan
acordadas co sector, ou que
sexan, cando menos, consultados
os sectores aos que lles vai
afectar, porque ás veces, desde as
institucións se toman decisións
que pouco o nada teñen que ver
co que é a realidade das entidade
pero efectivamente, nós estamos
máis de acordo coa concorrencia
competitiva que cos convenios
nominativos,
porque
efectivamente, ao final, non se
trata de convenios nominativos
puntuais para servizos concretos,
senón do que se trata aquí ou do
que fala a moción, efectivamente,

- 245 -

entidades en base a convenios
nominativos,
cando
iso,
efectivamente, é máis cuestión
dunha subvención de concorrencia
competitiva e cando, ademais, iso
é o que garante, efectivamente,
que poida concorrer todo o
mundo. Porque os convenios
nominativos dependen de se un
goberno municipal, ou outro, ten
máis querencia ou non por facer
ese convenio nominativo, non
realmente pola necesidade que
teña unha entidade. Senón non se
explicaría, pois, efectivamente,
que hai entidades que si teñen
convenios e outras que non. O
lóxico será ir a concorrencia
competitiva, agás cando as
entidades ofrecen un servizo moi
concreto, polo que se poida
atender esta excepcionalidade.
Nada máis.

é de financiar anualmente
entidades en base a convenios
nominativos,
cando
iso,
efectivamente, é máis cuestión
dunha
subvención
de
concorrencia
competitiva
e
cando, ademais, iso é o que
garante, efectivamente, que poida
concorrer todo o mundo. Porque
os
convenios
nominativos
dependen de se un goberno
municipal, ou outro, ten máis
querencia ou non por facer ese
convenio
nominativo,
non
realmente pola necesidade que
teña unha entidade. Senón non se
explicaría, pois, efectivamente,
que hai entidades que si teñen
convenios e outras que non. O
lóxico será ir a concorrencia
competitiva, agás cando as
entidades ofrecen un servizo moi
concreto, polo que se poida
atender esta excepcionalidade.
Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señora Barcón.

señora

Veira.

Moitas grazas, señora Veira.
Señora Barcón.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Gracias, señor alcalde. Nosotros
presentamos una enmienda, como
han comentado, con dos puntos.
Vamos a votar a favor,
igualmente, aunque no ha sido
aceptada en su totalidad. Con dos
puntos que trataban de poner un

Grazas, señor alcalde. Nós
presentamos unha emenda, como
comentaron, con dous puntos.
Imos votar a favor, igualmente,
aínda que non foi aceptada na súa
totalidade. Con dous puntos que
trataban de poñer un pouco, eu
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poco, yo creo que, un poco de
rigor y un poco de luz sobre esta
cuestión.

creo que, un pouco de rigor e un
pouco de luz sobre esta cuestión.

De manera genérica, seguro que
todo el mundo podría estar a favor
de la concurrencia competitiva
¡Como no! Es mejor que compitan
libremente, con luz, taquígrafos y
criterios objetivos, pero no existen
criterios objetivos y no se están
cumpliendo y no es cierto que se
están dando las subvenciones con
criterios objetivos y, lo que es
peor, no están pagando en tiempo.
Seguramente, el concejal de
Fiestas sabe que, el concejal de
Cultura
sabe
que
algunas
asociaciones de las que él
mencionó antes, cuando hablaba
de las Fiestas del Rosario; una
asociación de vecinos bien
cercana a esas fiestas, no se ha
presentado a Cultura de Barrio,
porque aún se le adeudan los
3.000 euros de hace 9 meses. No
puede atreverse a contratar a más
proveedores y quedar sin dinero.
Por eso, nosotros lo que
proponemos es que hablemos en
serio, de una manera rigurosa del
tema de los convenios. Tiene que
haber convenios para las entidades
que prestan servicios. O eso, o el
Ayuntamiento retira cualquier tipo
de financiación y asume en
primera persona todos los
servicios.
Sino,
hay
que
conveniarlos. Por cierto, nosotros
propondríamos que a más tiempo

De maneira xenérica, seguro que
todo o mundo podería estar a
favor
da
concorrencia
competitiva. Como non! É mellor
que compitan libremente, con luz,
taquígrafos e criterios obxectivos,
pero non existen criterios
obxectivos e non se están
cumprindo e non é certo que se
están dando as subvencións con
criterios obxectivos e, o que é
peor, non están a pagar en tempo.
Seguramente, o concelleiro de
Festas sabe que, o concelleiro de
Cultura sabe que algunhas
asociacións das que el mencionou
antes, cando falaba das Festas do
Rosario; unha asociación de
veciños ben próxima a esas festas,
non se presentou a Cultura de
Barrio, porque aínda se lle deben
os 3.000 euros de hai 9 meses.
Non pode atreverse a contratar a
máis provedores e quedar sen
diñeiro. Por iso, nós o que
propoñemos é que falemos en
serio, dunha maneira rigorosa do
tema dos convenios. Ten que
haber
convenios
para
as
entidades que prestan servizos.
Ou iso, ou o Concello retira
calquera tipo de financiamento e
asume en primeira persoa todos
os servizos. Senón, hai que
convenialos. Por certo, nós
propoñeriamos que a máis tempo
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que a un año, porque sino,
estamos ahogando a las entidades.
Estamos precarizando el empleo y
lo
estamos
haciendo
conscientemente. No se puede
decir que un club como el Básquet
Coruña… Por cierto, coincidí con
ustedes, que se jugaba el ascenso.
No le podemos hacer un convenio
y tiene que ir a una concurrencia
competitiva ¿De qué? ¿De clases
de básquet? ¿Con quién? O que el
Maristas femenino tiene que ir a
una concurrencia ¿Con quién?
¡Cómo no vamos a poder
conveniar algunas cuestiones!

que a un ano, porque senón,
estamos a afogar ás entidades.
Estamos precarizando o emprego
e
estámolo
facendo
conscientemente. Non se pode
dicir que un club como o Básquet
Coruña... Por certo, coincidín con
vostedes, que se xogaba o
ascenso. Non lle podemos facer
un convenio e ten que ir a unha
concorrencia competitiva. De
que? De clases de básquet? Con
quen? Ou que o Maristas
feminino ten que ir a unha
concorrencia. Con quen? Como
non imos poder conveniar
algunhas cuestións!

Diferente
puede
ser,
efectivamente,
asociaciones
vecinales o asociaciones, incluso,
de comerciantes, que hagan
programas específicos, pero creo
que debemos sentarnos y además,
creo que el tejido asociativo
estaría encantado de hacerlo. Ellos
son los primeros en defender la
necesidad de criterios objetivos y
de defender su trabajo, pero tiene
que haber por parte municipal, yo
creo, en estos momentos, la
voluntad de confiar en ese tejido
social.

Diferente pode ser, efectivamente,
asociacións
veciñais
ou
asociacións,
mesmo,
de
comerciantes,
que
fagan
programas específicos, pero creo
que debemos sentar e ademais,
creo que o tecido asociativo
estaría encantado de facelo. Eles
son os primeiros en defender a
necesidade de criterios obxectivos
e de defender o seu traballo, pero
ten que haber por parte
municipal, eu creo, nestes
momentos, a vontade de confiar
nese tecido social.

Y por último, yo he oído a lo
largo de esta tarde muchísimos
discursos acerca de acuerdos,
responsabilidad y todo eso. Verá,
hace algunos meses, el señor
Sande nos pidió un favor, consultó

E por último, eu oín ao longo
desta tarde moitísimos discursos
acerca
de
acordos,
responsabilidade e todo iso. Verá,
hai algúns meses, o señor Sande
pediunos un favor, consultou
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con nosotros o quiso llegar a un
acuerdo con nosotros. Era
modificar
una
partida
presupuestaria que incluyó el
Partido Socialista, que se llamaba
Escuela Municipal de Deporte
Adaptado. Y nos dijo que
técnicamente eso era muy difícil y
que se iba a convertir en dinero
para un deportista paralímpico y
ha sucedido lo que ha sucedido.
Le dijimos que sí, sin problema,
porque creímos que se iba a hacer
y se iba a hacer de acuerdo con el
deportista y que se sabía cómo se
iba a hacer. Un año después, hay
dos fotos del alcalde y el concejal
y una protesta de este deportista
que yo creo que, además, por
cierto, no merece que se sugiera
que quiere hacer trampas.

connosco ou quixo chegar a un
acordo connosco. Era modificar
unha partida orzamentaria que
incluíu o Partido Socialista, que
se chamaba Escola Municipal de
Deporte Adaptado. E díxonos que
tecnicamente iso era moi difícil e
que se ía converter en diñeiro
para un deportista paralímpico e
sucedeu
o
que
sucedeu.
Dixémoslle que si, sen problema,
porque cremos que se ía facer e
íase facer de acordo co deportista
e que se sabía como se ía facer.
Un ano despois, hai dúas fotos do
alcalde e o concelleiro e unha
protesta deste deportista que eu
creo que, ademais, por certo, non
merece que se suxira que quere
facer trampas.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Barcón,
por favor.

Vaia rematando, señora Barcón,
por favor.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Grazas. Señor Lema

Grazas. Señor Lema

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben. Antes que nada, creo que
cómpre mellor subliñar ou
lamentar algúns episodios un tanto

Ben. Antes que nada, creo que
cómpre mellor subliñar ou
lamentar algúns episodios un
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susceptibles de ser acusados de
demagoxia, porque eu creo que a
señora Barcón sabe perfectamente
que as subvencións teñen que ser
xustificadas, ou senón non poden
pagarse e que ordenar o contrario,
pois, non están suxeito á lei e
entón, nós, evidentemente, temos
a vontade de cumprir con ese
convenio subscrito, pero tamén
temos a vontade de que ese
convenio estea xustificado. Facer
o contrario, si é ilegal e eu estou
seguro de que a señora Barcón
non suxire nunca, que este
Concello faga algo ilegal.

tanto susceptibles de ser acusados
de demagoxia, porque eu creo que
a
señora
Barcón
sabe
perfectamente que as subvencións
teñen que ser xustificadas, ou
senón non poden pagarse e que
ordenar o contrario, pois, non
están suxeito á lei e entón, nós,
evidentemente, temos a vontade
de cumprir con ese convenio
subscrito, pero tamén temos a
vontade de que ese convenio estea
xustificado. Facer o contrario, si
é ilegal e eu estou seguro de que a
señora Barcón non suxire nunca,
que este Concello faga algo
ilegal.

Pasarei a facer unha relación do
Capítulo
4
de
Convenios
Nominativos do Concello da
Coruña dos anos 2008 ata agora:

Pasarei a facer unha relación do
Capítulo
4
de
Convenios
Nominativos do Concello da
Coruña dos anos 2008 ata agora:

2008: Son números redondos, 2,3
millóns.

2008: Son números redondos, 2,3
millóns.

2009: 2,7.

2009: 2,7.

2010: 2,8.

2010: 2,8.

2011: 2,9.

2011: 2,9.

2012: Xa entraba a gobernar o PP,
3 millóns.

2012: Xa entraba a gobernar o
PP, 3 millóns.

2013: Curiosamente, hai unha
rebaixa, 2,9 millóns de euros.

2013: Curiosamente, hai unha
rebaixa, 2,9 millóns de euros.

2014: Prodúcese unha gran
subida, 3,8 millóns de euros.

2014: Prodúcese unha gran
subida, 3,8 millóns de euros.
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2015: 4 millóns de euros.

2015: 4 millóns de euros.

2016: Os orzamentos do ano
pasado, 5,7 millóns de euros; un
aumento do 42%.

2016: Os orzamentos do ano
pasado, 5,7 millóns de euros; un
aumento do 42%.

2017: 5,2 millóns de euros; un
aumento do 30% respecto ao ano
2015.

2017: 5,2 millóns de euros; un
aumento do 30% respecto ao ano
2015.

Entón, onde se produce o salto?
No convenio, digamos, do
Capítulo 4 do 2016, onde hai ese
aumento dun 42%. E é certo que o
ano pasado, o Partido Popular, a
súa única teima á cuestión dos
orzamentos foi precisamente esta
parte, a dos convenios; iso que a
min
resúltame
un
pouco
sospeitoso,
talvez,
dunha
tendencia a querer alimentar certa
clientela
que foron creando,
durante eses catro anos anteriores
de mandato.

Entón, onde se produce o salto?
No convenio, digamos, do
Capítulo 4 do 2016, onde hai ese
aumento dun 42%. E é certo que o
ano pasado, o Partido Popular, a
súa única teima á cuestión dos
orzamentos foi precisamente esta
parte, a dos convenios; iso que a
min
resúltame
un
pouco
sospeitoso,
talvez,
dunha
tendencia a querer alimentar
certa clientela
que foron
creando, durante eses catro anos
anteriores de mandato.

Realmente a nosa forma de actuar
non ten nada que ver coa súa. Nós
non pretendemos crear clientelas
cos cartos públicos. Nós, máis
ben, pretendemos crear unhas
fórmulas polas cales, as entidades
que se presenten a eses fondos
públicos destinados a ese tipo de
actividades, poidan ir, concorrer
mediante uns criterios obxectivos
e, polo tanto, optar a unha bolsa
determinada en función da
concorrencia, é dicir, en función
do seu proxecto, comparado cos

Realmente a nosa forma de actuar
non ten nada que ver coa súa. Nós
non pretendemos crear clientelas
cos cartos públicos. Nós, máis
ben, pretendemos crear unhas
fórmulas polas cales, as entidades
que se presenten a eses fondos
públicos destinados a ese tipo de
actividades, poidan ir, concorrer
mediante uns criterios obxectivos
e, polo tanto, optar a unha bolsa
determinada en función da
concorrencia, é dicir, en función
do seu proxecto, comparado cos
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demais. Isto foi o que se fixo o
ano pasado.

demais. Isto foi o que se fixo o
ano pasado.

En Deportes, que eu saiba, non
houbo ningún tipo de queixa ao
respecto e isto é o que seguen
facendo este ano tamén, en
Cultura. Dicía a señora Rosa
Gallego nun artigo cos que nos
ilustra, sobre a súa eficiencia en
canto
coñecemento
desa
administración, da que tanto
presume coñecer, que a partida
que
nós
destinabamos
a
promoción
comercial,
das
entidades do comercio mediante
concurrencia competitiva, era
unha ocurrencia. Claro, vostede
define ocurrencia, algo que nunca
fixo.

En Deportes, que eu saiba, non
houbo ningún tipo de queixa ao
respecto e isto é o que seguen
facendo este ano tamén, en
Cultura. Dicía a señora Rosa
Gallego nun artigo cos que nos
ilustra, sobre a súa eficiencia en
canto
coñecemento
desa
administración, da que tanto
presume coñecer, que a partida
que
nós
destinabamos
a
promoción
comercial,
das
entidades do comercio mediante
concurrencia competitiva, era
unha ocurrencia. Claro, vostede
define ocurrencia, algo que nunca
fixo.

Efectivamente, para vostedes era
unha ferramente para el político;
con su dedo dispone quen ten
dereito á subvención e quen non.
E aquí nesta cidade houbo casos
memorables de certas entidades
pouco adictas ao poder, no seu
momento, que foron, digamos,
agraciadas con convenios. Nós,
evidentemente,
non
imos
funcionar do mesmo xeito que
vostede. Nós imos ir a criteros
obxectivos
e
imos
ir
a
concurrencia competitiva. Esa
concurrencia competitiva que
vostede define de ocurrencia que,
evidentemente, nunca se lle pasou
pola cabeza, establecer criterios
obxectivos para o reparto de

Efectivamente, para vostedes era
unha ferramente para o político;
co seu dedo dispón quen ten
dereito á subvención e quen non.
E aquí nesta cidade houbo casos
memorables de certas entidades
pouco adictas ao poder, no seu
momento, que foron, digamos,
agraciadas con convenios. Nós,
evidentemente,
non
imos
funcionar do mesmo xeito que
vostede. Nós imos ir a criteros
obxectivos
e
imos
ir
a
concurrencia competitiva. Esa
concurrencia competitiva que
vostede define de ocurrencia que,
evidentemente, nunca se lle pasou
pola cabeza, establecer criterios
obxectivos para o reparto de
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subvencións. Moitas grazas.

subvencións. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Votación de la tercera moción
del Grupo Municipal del
Partido Popular

Votación da terceira moción do
Grupo Municipal do Partido
Popular

Seguidamente por parte de la
presidencia se somete a votación
la moción presentada por el
Partido Popular, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente por parte da
presidencia sométese a votación a
moción presentada polo Partido
Popular, producíndose o seguinte
resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (10 votos).

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

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

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota en contra el Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA) (1 voto).

Vota en contra o Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA) (1 voto).

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

100.Moción
para
la
tramitación urgente de un
modificativo con convenios con

100.- Moción para a tramitación
urxente dun modificativo con
convenios con asociacións
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asociaciones

Acuerdo

Acordo

Primero.- Instar al Alcalde a
tramitar
con
urgencia
un
modificativo del presupuesto
municipal
de
2017
para
suplementar o incluir convenios
con aquellas asociaciones a las
que este año se les reduce o se les
elimina respecto al anexo de
subvenciones nominativas de
2016, de tal forma que perciban lo
mismo que el año anterior y
garantizar así su continuidad y la
prestación de sus actividades.

Primeiro.- Instar ao Alcalde a
tramitar
con
urxencia
un
modificativo
do
orzamento
municipal
de
2017
para
suplementar ou incluír convenios
con aquelas asociacións ás que
este ano se lles reduce ou se lles
elimina respecto ao anexo de
subvencións nominativas de 2016,
de tal forma que perciban o
mesmo que o ano anterior e
garantir así a súa continuidade e
a prestación das súas actividades.

Segundo.- El Pleno insta al
alcalde a iniciar un proceso de
diálogo y acuerdo con el tejido
social de la ciudad con el objetivo
de consensuar criterios para la
aprobación de convenios que
permitan el mantenimiento de
actividades y servicios por parte
de las entidades.

Segundo.- O Pleno insta o alcalde
a iniciar un proceso de diálogo e
acordo co tecido social da cidade
co obxectivo de consensuar
criterios para a aprobación de
convenios que permitan o
mantemento de actividades e
servizos por parte das entidades.

MOCIONES DEL
MUNICIPAL DE
ATLÁNTICA

MOCIÓNS
MUNICIPAL
ATLÁNTICA

GRUPO
MAREA

Primera.Moción
para
impulsar una verdadera política
de protección de los animales y
de la convivencia ciudadana al
respecto del Proyecto de Ley de
Bienestar Animal de Galicia.

DO
DE

GRUPO
MAREA

Primeira.- Moción para impulsar
unha verdadeira política de
protección dos animais e da
convivencia cidadá ao respecto
do Proxecto de Lei de benestar
animal de Galicia
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Señora García Gómez

Señora García Gómez

Traemos a Pleno a adopción dos
seguintes acordos:

Traemos a Pleno a adopción dos
seguintes acordos:

1. Instar á Xunta de Galicia a
consignar
os
recursos
orzamentarios necesarios para
garantir a aplicación correcta da
Lei de Benestar Animal de
Galicia, así como o apoio técnico
preciso aos Concellos para
implementar as súas disposicións.

1. Instar á Xunta de Galicia a
consignar
os
recursos
orzamentarios necesarios para
garantir a aplicación correcta da
Lei de Benestar Animal de
Galicia, así como o apoio técnico
preciso aos Concellos para
implementar as súas disposicións.

2. Instar á Xunta de Galicia a
convocar liñas de axudas para
asociacións protectoras e de
defensa dos animais coa suficiente
consignación económica para
apoiar
un
labor
solidario
fundamental no noso país.

2. Instar á Xunta de Galicia a
convocar liñas de axudas para
asociacións protectoras e de
defensa
dos
animais
coa
suficiente
consignación
económica para apoiar un labor
solidario fundamental no noso
país.

3. Instar á Xunta de Galicia a
convocar unha Mesa de Diálogo
cos municipios para afrontar a
aplicabilidade da Lei de Benestar
Animal e desenvolver campañas
preventivas fronte o abandono e o
maltrato cara os animais.

3. Instar á Xunta de Galicia a
convocar unha Mesa de Diálogo
cos municipios para afrontar a
aplicabilidade da Lei de Benestar
Animal e desenvolver campañas
preventivas fronte o abandono e o
maltrato cara os animais.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora García.
Pode proceder á defensa da
Moción.

Moitas grazas, señora García.
Pode proceder á defensa da
Moción.
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Señora García Gómez

Señora García Gómez

Bueno. Somos da opinión que a
Lei de benestar animal establece
un montón de disposicións novas,
que quedan en grande medida sen
concretar e que ademais, nos pon
deberes aos Concellos, nos pasa
competencias e nos pon tarefas,
pero sen desenvolver o preceptivo
desenvolvemento dos recursos.

Bo. Somos da opinión que a Lei
de benestar animal establece un
montón de disposicións novas,
que quedan en grande medida sen
concretar e que ademais, nos pon
deberes aos Concellos, nos pasa
competencias e nos pon tarefas,
pero sen desenvolver o preceptivo
desenvolvemento dos recursos.

Entendemos que, polo tanto, se
trata dunha lei con marcado
carácter electoralista. Eu creo que
a Xunta, igual que a Comunidade
de
Madrid,
descubriu
os
colectivos
de
defensa
medioambientais; un movemento
que está medrando, realmente, que
ten moitas persoas preocupadas
polos dereitos e o benestar dos
animais. Xente de todas as idades,
de todas as ideoloxías políticas e
quere ir a captar votos,
claramente. Quere captar votos
con moito bla bla, porque por
outro lado, si dereitos dos
animais, pero non se mete, nin
coas touradas, nin coa caza, nin
cos cabalos. Sabemos que son
ámbitos que de xeito evidente
necesitan da intervención da
autoridade da Xunta de Galicia.

Entendemos que, polo tanto, se
trata dunha lei con marcado
carácter electoralista. Eu creo
que a Xunta, igual que a
Comunidade
de
Madrid,
descubriu os colectivos de defensa
medioambientais; un movemento
que está medrando, realmente,
que
ten
moitas
persoas
preocupadas polos dereitos e o
benestar dos animais. Xente de
todas as idades, de todas as
ideoloxías políticas e quere ir a
captar votos, claramente. Quere
captar votos con moito bla bla,
porque por outro lado, si dereitos
dos animais, pero non se mete,
nin coas touradas, nin coa caza,
nin cos cabalos. Sabemos que son
ámbitos que de xeito evidente
necesitan da intervención da
autoridade da Xunta de Galicia.

A defensa animal precisa de
investimento, non se fai por arte
de maxia e, diso sabemos moi ben
dende os Municipios que somos
os competentes na materia. E o

A defensa animal precisa de
investimento, non se fai por arte
de maxia e, diso sabemos moi ben
dende os Municipios que somos
os competentes na materia. E o
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sacrificio cero necesita de
actividades, necesita de accións,
de medidas, de orzamentos e de
recursos.

sacrificio cero necesita de
actividades, necesita de accións,
de medidas, de orzamentos e de
recursos.

Ao sacrificio cero non se chega
por arte de maxia, senón que é un
longo camiño que necesita de
campañas de adopción, campañas
de identificación con microchip
dos animais, a esterilización de
todos os exemplares posibles e a
sensibilización da poboación e iso
o sabemos, porque o estamos
facendo. Por iso nos estraña que a
Xunta de Galicia non consigne
para a elaboración desta lei a
dotación orzamentaria que fai
falta. Esquece, tamén, aos
colectivos de defensa animal.

Ao sacrificio cero non se chega
por arte de maxia, senón que é un
longo camiño que necesita de
campañas de adopción, campañas
de identificación con microchip
dos animais, a esterilización de
todos os exemplares posibles e a
sensibilización da poboación e iso
o sabemos, porque o estamos
facendo. Por iso nos estraña que
a Xunta de Galicia non consigne
para a elaboración desta lei a
dotación orzamentaria que fai
falta. Esquece, tamén, aos
colectivos de defensa animal.

Resulta que dende 2010 non se
convoca ningunha subvención,
ningunha axuda para o importante
labor que están facendo estes
colectivos. Chama a atención que
non hai diñeiro para axudar ás
protectoras nin aos Concellos,
pero si hai diñeiro para presentar a
lei en hoteis de 5 estrelas, cando
nin sequera se iniciou o trámite
parlamentario. E así é a política de
benestar animal do Partido
Popular. BlA, bla, bla.

Resulta que dende 2010 non se
convoca ningunha subvención,
ningunha
axuda
para
o
importante labor que están
facendo estes colectivos. Chama a
atención que non hai diñeiro para
axudar ás protectoras nin aos
Concellos, pero si hai diñeiro
para presentar a lei en hoteis de 5
estrelas, cando nin sequera se
iniciou o trámite parlamentario. E
así é a política de benestar animal
do Partido Popular. Bla, bla, bla.

Organizacións como Libera, teñen
feito estudos e saben que o
abandono e o maltrato segue
sendo un problema de primeira
orde, que non deixa de medrar e

Organizacións como Libera,
teñen feito estudos e saben que o
abandono e o maltrato segue
sendo un problema de primeira
orde, que non deixa de medrar e
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así nos empraza ás autoridades,
tanto aos concellos como á Xunta,
a tomar cartas no asunto.

así nos empraza ás autoridades,
tanto aos concellos como á Xunta,
a tomar cartas no asunto.

Eu, xa sei que o último turno de
palabra lle corresponde ao Partido
Popular e vai pasar revista aos
seus grandes clásicos. O abandono
da cidade, o maltrato, Venezuela
que xa saiu no Pleno, a solicitude
de medios materiais e as grandes
reiteracións, os grandes mantras
do Partido Popular. Para min,
antes de ceder o turno de palabra,
me gustaría pasar revista, un
pouquiño, ás actuacións que si se
están levando a cabo dende esta
administración, concretamente de
2015, no eido da defensa dos
dereitos dos animais:

Eu, xa sei que o último turno de
palabra lle corresponde ao
Partido Popular e vai pasar
revista aos seus grandes clásicos.
O abandono da cidade, o
maltrato, Venezuela que xa saiu
no Pleno, a solicitude de medios
materiais
e
as
grandes
reiteracións, os grandes mantras
do Partido Popular. Para min,
antes de ceder o turno de palabra,
me gustaría pasar revista, un
pouquiño, ás actuacións que si se
están levando a cabo dende esta
administración, concretamente de
2015, no eido da defensa dos
dereitos dos animais:

- Imos pola terceira campaña de
adopción, xa, de animais do
centro de acollida.

- Imos pola terceira campaña de
adopción, xa, de animais do
centro de acollida.

- Elaboráronse campañas de
identificación con microchips, que
están aínda, en curso. Á xente se
lles empraza dende a Policía
Local a que lle poñan o microchip
e no caso de que queiran evitar
unha sanción.

- Elaboráronse campañas de
identificación con microchips, que
están aínda, en curso. Á xente se
lles empraza dende a Policía
Local a que lle poñan o microchip
e no caso de que queiran evitar
unha sanción.

- Están tamén en proceso, a
posibilidade
de
realizar
esterilizacións no centro de
acollida municipal. Xa temos o
equipamento, falta facer obras
necesarias.

- Están tamén en
posibilidade
de
esterilizacións no
acollida municipal.
equipamento, falta
necesarias.

proceso, a
realizar
centro de
Xa temos o
facer obras
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- Estamos facendo un control de
cans perigosos coa Patrulla Verde,
controlando
licenzas
en
cumprimento da norma de voceira
e de correa.

- Estamos facendo un control de
cans perigosos coa Patrulla
Verde, controlando licenzas en
cumprimento da norma de voceira
e de correa.

- O primeiro que se levou a cabo
cando chegamos ao goberno foi
un curso…

- O primeiro que se levou a cabo
cando chegamos ao goberno foi
un curso…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora García,
por favor.

Vaia rematando, señora García,
por favor.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Xa vou acabando, si.

Xa vou acabando, si.

…. de loita contra o maltrato
animal para toda a Policía Local.

…. de loita contra o maltrato
animal para toda a Policía Local.

- Se está facendo unha campaña
en escolas, de prevención do
maltrato e do abandono de
animais en colexios; a verdade é
que moi felicitada.

- Estase facendo unha campaña
en escolas, de prevención do
maltrato e do abandono de
animais en colexios; a verdade é
que moi felicitada.

- Se eliminou a observación de
animais
en
cautividade,
clausurando a paxareira e os
animais que estaban no Parque de
Santa Margarita.

- Eliminouse a observación de
animais
en
cautividade,
clausurando a paxareira e os
animais que estaban no Parque
de Santa Margarita.

- Se levaron a cabo melloras no
Centro de Protección Animal, na
canceira, creando un lazareto para
animais que necesitan estar en
cuarentena e, unha saída ao

- Leváronse a cabo melloras no
Centro de Protección Animal, na
canceira, creando un lazareto
para animais que necesitan estar
en cuarentena e, unha saída ao
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exterior de moitos canís que
aínda, non tiñan acceso a exterior.

exterior de moitos canís que
aínda, non tiñan acceso a
exterior.

- Se elaborou mediante un proceso
participativo a primeira Área de
Esparcemento Canino que se vai
situar no Parque de Bens e que
está lista para licitar.

- Elaborouse mediante un proceso
participativo a primeira Área de
Esparcemento Canino que se vai
situar no Parque de Bens e que
está lista para licitar.

- Se iniciou a primeira colonia
felina da historia no Municipio da
Coruña, en colaboración con
asociacións protectoras de animais
e co voluntariado local…

- Iniciouse a primeira colonia
felina da historia no Municipio da
Coruña, en colaboración con
asociacións
protectoras
de
animais e co voluntariado local…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora García, por
favor.

Remate xa, señora García, por
favor.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Xa acabo, si.

Xa acabo, si.

- Se eliminaron as touradas das
festas da Coruña.

- Elimináronse as touradas das
festas da Coruña.

- Se eliminaron tamén os animais
da Feira Medieval,.

- Elimináronse tamén os animais
da Feira Medieval,.

- Se está xerando unha Ordenanza
municipal que actualiza todas
estas cuestións no que é o noso
ámbito competencial.

- Estase xerando unha Ordenanza
municipal que actualiza todas
estas cuestións no que é o noso
ámbito competencial.

- E, como ben se puido observar,
este ano xa non veu o circo que
adoitaba vir á Coruña poque
avisamos que non queriamos que

- E, como ben se puido observar,
este ano xa non veu o circo que
adoitaba vir á Coruña poque
avisamos que non queriamos que
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tiveran animais.

tiveran animais.

Nós facemos protección animal, a
Xunta elabora leis que non teñen,
nin
sequera,
dotación
orzamentaria, fai moito. Dende o
noso punto de vista, bla, bla, bla.

Nós facemos protección animal, a
Xunta elabora leis que non teñen,
nin
sequera,
dotación
orzamentaria, fai moito. Dende o
noso punto de vista, bla, bla, bla.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora García.
Señora Veira.

Moitas grazas, señora García.
Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

En primeiro lugar, sinalar que
estamos de acordo, efectivamente,
co sinalado ao respecto da
dotación orzamentaria da Lei de
benestar animal. Eu… non é a
primeira vez que o Partido
Popular intenta aprobar unha lei
efectivamente,
sen
dotación
orzamentaria. E tamén é certo que
o Bloque Nacionalista Galego no
Parlamento de Galiza, ten feito
diversas emendas a esta Lei de
benestar animal de Galiza, entre
elas incluíndo esa dotación
orzamentaria e tamén, incluíndo
esa convocatoria de liñas de
axudas para as asociacións
protectoras, porque é certo que as
asociacións están absolutamente
desbordadas, que ao final o labor
que se fai desde esas asociacións é
absolutamente voluntario e que se
manteñen unicamente con achegas
privadas. Non parece moi de
recibo, cando realmente é un

En primeiro lugar, sinalar que
estamos de acordo, efectivamente,
co sinalado ao respecto da
dotación orzamentaria da Lei de
benestar animal. Eu… non é a
primeira vez que o Partido
Popular intenta aprobar unha lei
efectivamente,
sen
dotación
orzamentaria. E tamén é certo
que o Bloque Nacionalista Galego
no Parlamento de Galiza, ten feito
diversas emendas a esta Lei de
benestar animal de Galiza, entre
elas incluíndo esa dotación
orzamentaria e tamén, incluíndo
esa convocatoria de liñas de
axudas para as asociacións
protectoras, porque é certo que as
asociacións están absolutamente
desbordadas, que ao final o labor
que se fai desde esas asociacións
é absolutamente voluntario e que
se manteñen unicamente con
achegas privadas. Non parece
moi de recibo, cando realmente é
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problema que está producido polo
conxunto da sociedade e ao final,
é un problema social o abandono
de animais e, eu creo que as
administracións teñen que tomar
cartas no asunto. O que pasa é que
nós si que entendemos que hai que
respectar, un pouco, o trámite
parlamenterio
desta lei. Esta
aínda, se vai debater agora, esas
emendas, e eu creo que habería
que agardar, efectivamente, a ver
se o Partido Popular está disposto
a admitir esas emendas e, polo
tanto, a modificar a Lei e incluír
algunhas das cuestións que están
aquí recollidas.

un problema que está producido
polo conxunto da sociedade e ao
final, é un problema social o
abandono de animais e, eu creo
que as administracións teñen que
tomar cartas no asunto. O que
pasa é que nós si que entendemos
que hai que respectar, un pouco,
o trámite parlamenterio desta lei.
Esta aínda, se vai debater agora,
esas emendas, e eu creo que
habería
que
agardar,
efectivamente, a ver se o Partido
Popular está disposto a admitir
esas emendas e, polo tanto, a
modificar a Lei e incluír algunhas
das cuestións que están aquí
recollidas.

Para nós, primeiro vai o trámite
parlamentario e logo, en todo
caso, poderemos facer esta
reclamación desde os Concellos.
Ese é o noso punto de vista e ese é
o motivo polo que nos imos
abster. Nada máis.

Para nós, primeiro vai o trámite
parlamentario e logo, en todo
caso, poderemos facer esta
reclamación desde os Concellos.
Ese é o noso punto de vista e ese é
o motivo polo que nos imos
abster. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora
Veira. Señor García.

Moi ben, moitas grazas, señora
Veira. Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor alcalde. El Partido
Socialista va a votar a favor de la
moción, señora García. Nosotros,
nos parece aspiracionalmente un
buen propósito, el que le pidamos
a
la
Xunta
que
dote

Grazas, señor alcalde. O Partido
Socialista vai votar a favor da
moción, señora García. Nós,
parécenos aspiracionalmente un
bo propósito, o que lle pidamos á
Xunta
que
dote
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presupuestariamente una ley, que
proyectan desarrollar en el ámbito
de la Comunidad Autónoma que,
bajo nuestro punto de vista, tiene
elementos de avanzadilla muy
interesantes, independientemente
de las enmiendas que están por
debatirse y por aprobarse. El
problema es que, muchas veces,
cuando en el ámbito competencial
de los Ayuntamientos no se toman
las medidas adecuadas, tienen que
venir otras administraciones a
“ordenar
la
casa”.
Este
Anteproyecto de Ley pone por
primera vez, encima de la mesa, la
necesidad del sacrificio cero en
una ciudad.

orzamentariamente unha lei, que
proxectan desenvolver no ámbito
da Comunidade Autónoma que,
baixo o noso punto de vista, ten
elementos de avanzada moi
interesantes, independentemente
das emendas que están por
debaterse e por aprobarse. O
problema é que, moitas veces,
cando no ámbito competencial
dos Concellos non se toman as
medidas adecuadas, teñen que vir
outras
administracións
a
“ordenar
a
casa”.
Este
Anteproxecto de Lei pon por
primeira vez, enriba da mesa, a
necesidade do sacrificio cero
nunha cidade.

Dice usted que se están haciendo
cosas,
pero
nosotros
las
desconocemos, porque esto se
hace o no se hace, o hay voluntad
política o no se hace. No creo que
sea una cuestión de falta de
fondos, porque si usted pide
fondos
para
hacer
una
planificación hacia el sacrificio
cero en la Ciudad de La Coruña,
malo será que el Partido Socialista
no lo apoye y pueda sacar
adelante estos proyectos.

Di vostede que se están facendo
cosas, pero nós descoñecémolas,
porque isto faise ou non se fai, ou
hai vontade política ou non se fai.
Non creo que sexa unha cuestión
de falta de fondos, porque se
vostede pide fondos para facer
unha planificación cara ao
sacrificio cero na Cidade da
Coruña, malo será que o Partido
Socialista non o apoie e poida
sacar adiante estes proxectos.

La Ley, además, proyecta una
serie de cuestiones vinculadas, por
ejemplo, con la prohibición de
exponer en los escaparates a las
mascotas para la venta de los
menores; obliga la licencia
administrativa para las especies

A Lei, ademais, proxecta unha
serie de cuestións vinculadas, por
exemplo, coa prohibición de
expoñer nos escaparates ás
mascotas para a venda dos
menores; obriga a licenza
administrativa para as especies
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peligrosas
y
también
una
esterilización de las mismas.
Presenta avances que nos parecen
interesantes, para que se mejore lo
que es, la convivencia de los
ciudadanos con las mascotas en
una ciudad. Como sabemos, hace
poco, descubrimos que había más
mascotas que niños; es una ciudad
que tiene un montón de mascotas
en los domicilios de sus
ciudadanos. Pero cuando habla de
las actuaciones que están haciendo
en su área, yo, permítame que le
diga, que no están haciendo nada
que no se hubiera hecho antes,
incluso, por el Partido Socialista.

perigosas
e
tamén
unha
esterilización
das
mesmas.
Presenta avances que nos parecen
interesantes, para que se mellore
o que é, a convivencia dos
cidadáns coas mascotas nunha
cidade. Como sabemos, hai
pouco, descubrimos que había
máis mascotas que nenos; é unha
cidade que ten unha chea de
mascotas nos domicilios dos seus
cidadáns. Pero cando fala das
actuacións que están a facer na
súa área, eu, permítame que lle
diga, que non están a facer nada
que non se tivera feito antes,
mesmo, polo Partido Socialista.

Estaba usted haciendo microactuaciones y tilda de históricas el
que se haya hecho la primera
colonia felina de la historia.
Tendría usted que preguntar a la
gente de Gatocan, si está de
acuerdo con lo que está diciendo,
con ese “hito histórico”, porque de
histórico, bajo nuestro punto de
vista, no tiene nada.

Estaba vostede facendo microactuacións e tacha de históricas o
que se fixera a primeira colonia
felina da historia. Tería vostede
que preguntar á xente de
Gatocan, se está de acordo co que
está a dicir, con ese “fito
histórico”, porque de histórico,
baixo o noso punto de vista, non
ten nada.

Mire, yo le atribuyo a usted,
sinceramente, una sensibilidad
especial con los animales y
además, creo que, en el fondo,
tiene usted una muy buena
intención sobre el particular, pero
para diferenciar la Ciudad de La
Coruña, para que se haga un
referente en este campo, hace falta
más que buena voluntad. Hace

Mire, eu atribúolle a vostede,
sinceramente, unha sensibilidade
especial cos animais e ademais,
creo que, no fondo, ten vostede
unha moi boa intención sobre o
particular, pero para diferenciar
a Cidade da Coruña, para que se
faga un referente neste campo, fai
falta máis que boa vontade. Fai
falta, tamén, xestión.
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falta, también, gestión.
Ha dicho usted en su relatorio que
estamos preparados para hacer
esterilizaciones
en
las
instalaciones municipales. Mire,
falta usted a la verdad. Hace un
año que tiene un quirófano metido
en un palé y es incapaz de
articular con la concesionaria, los
mecanismos para que se ponga a
funcionar este servicio. Eso es
gestión. Lo otro son soflamas o
decir cosas, a ver si cuelan y
quedan en la retina de los
ciudadanos.

Dixo vostede no seu relatorio que
estamos preparados para facer
esterilizacións nas instalacións
municipais. Mire, falta vostede á
verdade. Hai un ano que ten un
quirófano metido nun palé e é
incapaz
de
articular
coa
concesionaria, os mecanismos
para que se poña a funcionar este
servizo. Iso é xestión. O outro son
soflamas ou dicir cousas, a ver se
coan e quedan na retina dos
cidadáns.

Nosotros estamos de acuerdo por
apoyar todas aquellas medidas que
puedan ser revolucionarias, para
que la Ciudad de La Coruña sea
un referente en el cuidado de las
mascotas. Nos parece muy
importante que se fomente la
adopción de los animales, pero lo
que se está haciendo, hasta la
fecha, es poco. Cierto que se
hacen dípticos y se distribuyen y
usted, ya le digo, yo le atribuyo
esa sensibilidad, pero me parece
que le falta avanzar en lo que es la
gestión del área, la gestión
técnica, remangarse con los
servicios que actualmente el
Ayuntamiento
presta
con
concesionarias privadas, llegar a
acuerdos y poner en marcha las
medidas
que
le
están
recomendando
estas
mismas
empresas que llevan la gestión, a

Nós estamos de acordo por
apoiar todas aquelas medidas que
poidan ser revolucionarias, para
que a Cidade da Coruña sexa un
referente
no
coidado
das
mascotas.
Parécenos
moi
importante que se fomente a
adopción do animais, pero o que
se está facendo, ata a data, é
pouco. Certo que se fan dípticos e
se distribúen e vostede, xa lle
digo,
eu
atribúolle
esa
sensibilidade, pero paréceme que
lle falta avanzar no que é a
xestión da área, a xestión técnica,
remangarse cos servizos que
actualmente o Concello presta
con concesionarias privadas,
chegar a acordos e poñer en
marcha as medidas que lle están
recomendando estas mesmas
empresas que levan a xestión, a
día de hoxe, na Cidade da
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día de hoy, en la Ciudad de La
Coruña; entre otras cosas, poner
en marcha, después de un año, ese
quirófano
de
esterilización.
Muchas gracias.

Coruña; entre outras cousas,
poñer en marcha, despois dun
ano,
ese
quirófano
de
esterilización. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señora Cid.

señor

García.

Moitas grazas, señor García.
Señora Cid.

Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

Gracias, señor alcalde. Señora
García, es curioso que usted haya
hecho referencia al bla, bla, bla.
No solamente es curioso, es que
realmente ha hecho usted, ha
representado, lo que es un político
haciendo un bla, bla, bla. Ha
hecho usted un discurso bastante
vergonzoso.

Grazas, señor alcalde. Señora
García, é curioso que vostede
fixese referencia ao bla, bla, bla.
Non soamente é curioso, é que
realmente
fixo
vostede,
representou, o que é un político
facendo un bla, bla, bla. Fixo
vostede un discurso bastante
vergoñoso.

Efectivamente, usted es pionera
de bastante poco. En todo caso, de
suciedad y de otras cosas y de
ratas por las calles, pero las cosas
que usted ha mencionado,
efectivamente y como acaba de
decir el señor García, se habían
hecho.

Efectivamente, vostede é pioneira
de bastante pouco. En todo caso,
de sucidade e doutras cousas e de
ratas polas rúas, pero as cousas
que
vostede
mencionou,
efectivamente e como acaba de
dicir o señor García, se fixeron.

Estamos ante una propuesta de
ley, que todavía no ha pasado por
el
Parlamento.
Las
leyes,
efectivamente,
sientan
bases
legales y luego, son desarrolladas
por reglamentos y por órdenes y
también, por presupuestos.

Estamos ante unha proposta de
lei, que aínda non pasou polo
Parlamento.
As
leis,
efectivamente, sintan bases legais
e logo, son desenvolvidas por
regulamentos e por ordes e
tamén, por orzamentos.
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Esta Ley además, efectivamente,
da un avance importante en el
maltrato, un avance importante en
el abandono y un avance
importante en la educación y en la
sensibilización.
Y
no
es
electoralista, porque es la primera
ley del mandato, es la primera.
Todavía queda todo el mandato
por delante. Entonces, ustedes,
que tienen muchísimos prejuicios,
hasta cuando están de acuerdo,
tienen que darle la vuelta y
retorcerlo, para poder decir algo y
defender lo indefendible.

Esta Lei ademais, efectivamente,
dá un avance importante nos
malos
tratos,
un
avance
importante no abandono e un
avance importante na educación e
na sensibilización. E non é
electoralista, porque é a primeira
lei do mandato, é a primeira.
Aínda queda todo o mandato por
diante. Entón, vostedes, que teñen
moitísimos prexuízos, ata cando
están de acordo, teñen que darlle
a volta e retorcelo, para poder
dicir algo e defender o
indefendible.

Fíjese, consignar los recursos
orzamentarios. Mire, la propuesta
de ley que, como además se ha
dicho ya, tiene un montón de
enmiendas y habrá que ver cómo
se desarrollan, cuáles salen y
cuáles no, porque estamos en un
momento todavía muy previo para
saber exactamente cómo va a
quedar, ahora, tiene una Memoria
Económica. Yo a usted no le oigo
decir absolutamente nada de la
Memoria Económica, ni hacer una
propuesta. ¿Se la ha mirado?
¿Tiene una copia de la propuesta?
Y de las enmiendas que ha
presentado En Marea ¿las
conocen? Porque como ahora no
se hablan con Villares, a lo mejor,
ni siquiera saben lo que se ha
presentado.
Es
que
sería
interesante saber de qué estamos
hablando, porque el bla, bla, bla
es muy fácil, ¿Verdad, señora

Fíxese, consignar os recursos
orzamentarios. Mire, a proposta
de lei que, como ademais se dixo
xa, ten unha chea de emendas e
haberá que ver como se
desenvolven, cales saen e cales
non,
porque
estamos
nun
momento aínda moi previo para
saber exactamente como vai
quedar, agora, ten unha Memoria
Económica. Eu a vostede non lle
oio dicir absolutamente nada da
Memoria Económica, nin facer
unha proposta. Miroulla? Ten
unha copia da proposta? E das
emendas que presentou En
Marea, coñécenas? Porque como
agora non se falan con Villares,
se cadra, nin sequera saben o que
se presentou. É que sería
interesante saber de que estamos
a falar, porque o bla, bla, bla é
moi fácil. Verdade, señora
García?
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García?
Fíjese. Las líneas de ayuda para
protectoras en defensa de los
animales, es que ya están
contempladas. En el artículo 30
habla de que efectivamente, se
establecerán convenios con las
entidades, para el desarrollo de
actuaciones en relación con la
protección, defensa de los
animales,
campañas
de
identificación,
adopción,
esterilización, etc. ¿La mesa de
diálogo? Está y está, además, con
todos.

Fíxese. As liñas de axuda para
protectoras en defensa dos
animais, é que xa están
contempladas. No artigo 30 fala
de
que
efectivamente,
se
establecerán convenios coas
entidades,
para
o
desenvolvemento de actuacións en
relación coa protección, defensa
dos animais, campañas de
identificación,
adopción,
esterilización, etc. A mesa de
diálogo? Está e está, ademais,
con todos.

Mire, además de la Xunta, está la
Federación Gallega de Municipios
y Provincias, las asociaciones en
protección y defensa de los
animales, el Consello Galego de
Colexios Veterinarios y las
entidades
de
carácter
medioambiental; todos, no sólo
Libera.
¿Habla
usted
de
clientelismo?
Libera,
cuyo
portavoz iba el 4º en la lista de La
Marea del Congreso. Es que
ustedes hasta ni disimulan. O sea,
hasta en la moción están pidiendo
directamente a la Xunta de
Galicia, que le dé dinero a su
colega, como el señor que montó
la exposición de ahí, ¿Verdad?
Dinero para los colegas de la
Marea. ¡Hombre! ¡De verdad!

Mire, ademais da Xunta, está a
Federación Galega de Municipios
e Provincias, as asociacións en
protección e defensa dos animais,
o Consello Galego de Colexios
Veterinarios e as entidades de
carácter ambiental; todos, non só
Libera.
Fala
vostede
de
clientelismo?
Libera,
cuxo
portavoz ía o 4º na lista da Marea
do Congreso. É que vostedes ata
nin disimulan. Ou sexa, ata na
moción
están
a
pedir
directamente á Xunta de Galicia,
que lle dea diñeiro ao seu colega,
como o señor que montou a
exposición de aí. Verdade?
Diñeiro para os colegas da
Marea. Home! De verdade!

Mire, hay más asociaciones
protectoras. Se ha hecho alusión a

Mire, hai máis asociacións
protectoras. Fíxose alusión a
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Gatocan.
Gatocán,
colonias
felinas, que les llamó a ustedes la
atención, porque estaban ustedes
sin aplicar los protocolos,
haciendo
esterilizaciones
en
hembras y soltándolas el mismo
día,
para
que
murieran
desangradas en alguna esquina,
como se presentaron incluso fotos
e informes. ¿Verdad? O por
ejemplo, fíjese, APADAN que fue
la heredera de Matilde Figueroa,
que era una señora que en su casa
tenía
muchísimos
animales
abandonados y murió hace 20
años. Los tenía al pie de la Torre
de Hércules y unos cuantos
estábamos allí y ayudamos a
colocarlos y a fundar nuevas
protectoras de animales en esta
ciudad, para gestionar este tipo de
problemas.

Gatocan.
Gatocán,
colonias
felinas, que lles chamou a
vostedes a atención, porque
estaban vostedes sen aplicar os
protocolos,
facendo
esterilizacións en femias e
soltándoas o mesmo día, para que
morresen desangradas nalgunha
esquina, como se presentaron
mesmo fotos e informes. Verdade?
Ou por exemplo, fíxese, APADAN
que foi a herdeira de Matilde
Figueroa, que era unha señora
que na súa casa tiña moitísimos
animais abandonados e morreu
hai 20 anos. Tíñaos ao pé da
Torre de Hércules e uns cantos
estabamos alí e axudamos a
colocalos e a fundar novas
protectoras de animais nesta
cidade, para xestionar este tipo de
problemas.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Cid, por
favor.

Vaia rematando, señora Cid, por
favor.

Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

Bla, bla, bla, señora García.

Bla, bla, bla, señora García.

Ustedes ni siquiera disimulan.

Vostedes nin sequera disimulan.

Ya le digo. La ley se centra en una
serie de cuestiones, el maltrato, el
abandono y también la educación.
Está en una fase previa, tiene que
ir al Parlamento, se verá cuáles de
las enmiendas, efectivamente

Xa lle digo. A lei céntrase nunha
serie de cuestións, os malos
tratos, o abandono e tamén a
educación. Está nunha fase
previa, ten que ir ao Parlamento,
verase cales das emendas,
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pueden cambiarla o cuáles no y
luego, habrá que desarrollarlo y
dotarlo, pero efectivamente sí que
existe una Memoria Económica de
la que ustedes, ni siquiera habían
oído hablar. Por favor, céntrense,
presenten
estas
cosas
en
condiciones, porque esto, tal y
cómo está, con franqueza. ¿Saben
lo que es? Un bla, bla, bla.

efectivamente poden cambiala ou
cales non e logo, haberá que
desenvolvelo e dotalo, pero
efectivamente si que existe unha
Memoria Económica da que
vostedes, nin sequera oíran falar.
Por favor, céntrense, presenten
estas cousas en condicións,
porque isto, tal e como está, con
franqueza. Saben o que é? Un bla,
bla, bla.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora
Cid.

Moi ben, moitas grazas, señora
Cid.

Votación de la primera moción
del Grupo Municipal Marea
Atlántica

Votación da primeira moción do
Grupo
Municipal
Marea
Atlántica

Seguidamente por parte de la
presidencia se somete a votación
la moción presentada por Marea
Atlántica,
produciéndose
el
siguiente resultado:

Seguidamente por parte da
presidencia sométese a votación a
moción presentada por Marea
Atlántica,
producíndose
o
seguinte resultado:

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

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

Se abstiene el Grupo Municipal
del
Partido
Popular
(10
abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Popular (10 abstencións).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Se abstiene el Bloque Nacionalista

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

Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 abstención).

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

101.- Moción para impulsar una
verdadera política de protección
de los animales y de la
convivencia
ciudadana
al
respecto del Proyecto de Ley de
Bienestar Animal de Galicia.

101.- Moción para impulsar
unha verdadeira política de
protección dos animais e da
convivencia cidadá ao respecto
do Proxecto de Lei de benestar
animal de Galicia

Acuerdo

Acordo

1.
Instar a la Xunta de Galicia
a
consignar
los
recursos
presupuestarios necesarios para
garantizar la aplicación correcta
de la Ley de Bienestar Animal de
Galicia, así como el apoyo técnico
preciso a los Ayuntamientos para
implementar sus disposiciones.

1.
Instar á Xunta de Galicia a
consignar
os
recursos
orzamentarios necesarios para
garantir a aplicación correcta da
Lei de Benestar Animal de
Galicia, así como o apoio técnico
preciso aos Concellos para
implementar as súas disposicións.

2.
Instar a la Xunta de Galicia
a convocar líneas de ayudas para
asociaciones protectoras y de
defensa de los animales con la
suficiente
consignación
económica para apoyar una labor
solidaria fundamental en nuestro
país.

2.
Instar á Xunta de Galicia a
convocar liñas de axudas para
asociacións protectoras e de
defensa
dos
animais
coa
suficiente
consignación
económica para apoiar unha
labor solidaria fundamental no
noso país.

3.
Instar a la Xunta de Galicia
a convocar una Mesa de Diálogo
con los municipios para afrontar
la aplicabilidad de la Ley de
Bienestar Animal y desarrollar
campañas preventivas frente el

3.
Instar á Xunta de Galicia a
convocar unha Mesa de Diálogo
cos municipios para afrontar a
aplicabilidade da Lei de Benestar
Animal e desenvolver campañas
preventivas fronte o abandono e o
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abandono y el maltrato hacia los
animales.

maltrato cara os animais.

Segunda.- Moción
transporte y la
metropolitana.

Segunda.- Moción sobre o
transporte e a mobilidade
metropolitana.

sobre el
movilidad

Presidencia

Presidencia

Señor Díaz.

Señor Díaz.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Grazas por lembrarse do meu pai,
señor alcalde.

Grazas por lembrarse do meu pai,
señor alcalde.

Bueno, o Grupo Municipal da
Marea Atlántica solicita ao Pleno
a adopción dos seguintes acordos:

Bo, o Grupo Municipal da Marea
Atlántica solicita ao Pleno a
adopción dos seguintes acordos:

1.
Solicitar ó presidente da
Xunta de Galicia que reprobe a
actitude
da
conselleira
de
Infraestruturas,
Dona
Ethel
Vázquez Mourelle, por rachar o
marco de relación institucional
entre dúas administracións con
competencias en transporte na
área metropolitana e na cidade da
Coruña ao non ter recibido á
alcaldesa e alcaldes da área
metropolitana, dende o 22 de
febreiro de 2017.

1.
Solicitar ó presidente da
Xunta de Galicia que reprobe a
actitude da conselleira de
Infraestruturas,
Dona
Ethel
Vázquez Mourelle, por rachar o
marco de relación institucional
entre dúas administracións con
competencias en transporte na
área metropolitana e na cidade
da Coruña ao non ter recibido á
alcaldesa e alcaldes da área
metropolitana, dende o 22 de
febreiro de 2017.

2.
Esixir á Xunta de Galicia
respecto e lealdade institucional
para cos concellos integrantes do
proceso de constitución da área
metropolitana e colaboración co
proceso de desenvolvemento no

2.
Esixir á Xunta de Galicia
respecto e lealdade institucional
para cos concellos integrantes do
proceso de constitución da área
metropolitana e colaboración co
proceso de desenvolvemento no

- 272 -

que están integrados.

que están integrados.

3.
Esixir ó presidente da
Xunta de Galicia que reciba ós
alcaldes e alcaldesa da Área
metropolitana dentro dun marco
de
relación
institucional
normalizada, para avanzar na
coordinación
do
transporte
urbano/metropolitano
co
obxectivo de formalizar unha
autoridade única que xestione o
transporte na área metropolitana
da Coruña.

3.
Esixir ó presidente da
Xunta de Galicia que reciba ós
alcaldes e alcaldesa da Área
metropolitana dentro dun marco
de
relación
institucional
normalizada, para avanzar na
coordinación
do
transporte
urbano/metropolitano
co
obxectivo de formalizar unha
autoridade única que xestione o
transporte na área metropolitana
da Coruña.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor
Grandío. Pode proceder á defensa
da moción.

Moi ben, moitas grazas, señor
Grandío. Pode proceder á
defensa da moción.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno, pois, eu creo que antes de
nada, parécenos moi importante
lembrar dentro deste proceso de
constitución e de definición da
Área Metropolitana, os principios
nos que está baseado. Baséase na
cooperación, a colaboración e a
lealdade institucional, baseada no
diálogo, na orientación cara á
cidadanía; na orientación, a
definición e xestión dos servizos
públicos baseados nos principios
de coordinación administrativa,
eficacia, eficiencia, economía e
calidade. Baséase tamén, no
acordo básico e o consenso entre
todos os alcaldes e alcaldesa,

Bo, pois, eu creo que antes de
nada, parécenos moi importante
lembrar dentro deste proceso de
constitución e de definición da
Área Metropolitana, os principios
nos que está baseado. Baséase na
cooperación, a colaboración e a
lealdade institucional, baseada no
diálogo, na orientación cara á
cidadanía; na orientación, a
definición e xestión dos servizos
públicos baseados nos principios
de coordinación administrativa,
eficacia, eficiencia, economía e
calidade. Baséase tamén, no
acordo básico e o consenso entre
todos os alcaldes e alcaldesa,
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manifestado e asinado o 21 de
abril do 2016 no Acordo de
Mariñán, que representaba o sentir
da súas poboacións, das súas
corporacións e que tamén
representaban sensibilidade e
posicionamentos
políticos
diversos. Aí estaban representados
o Partido Popular, o Partido
Socialista de Galicia, a Marea
Atlántica, a Unión por Cambre e
Sada Maioría.

manifestado e asinado o 21 de
abril do 2016 no Acordo de
Mariñán, que representaba o
sentir da súas poboacións, das
súas corporacións e que tamén
representaban sensibilidade e
posicionamentos
políticos
diversos.
Aí
estaban
representados o Partido Popular,
o Partido Socialista de Galicia, a
Marea Atlántica, a Unión por
Cambre e Sada Maioría.

Ademais, deste Acordo de
Mariñán, isto, veuse refrendado na
Declaración de María Pita no mes
de outubro do 2016, que seguiron
os acordos dos Plenos dos
concellos en sete dos integrantes
da Área Urbana da Coruña e dous
máis, que veñen de anunciar que
van levar ao Pleno tamén, esta
Declaración de María Pita, como
son os concellos do Partido
Popular de Abegondo e de Carral.
Pero nos últimos anos, nas últimas
décadas, a pesar de todos, os
gobernos municipais da Coruña
veñen intentando, sen éxito,
resolver
os
problemas
de
saturación,
provocados
polo
tráfico nas arterias da cidade,
provocados pola anclaxe da
poboación no núcleo central da
cidade, que non aumento da
poboación, pero si a Área
Metropolitana, que subiu un 60%
nos últimos 20 anos e, sobre todo,
sen ferramentas que os dotase, de
poder dar opcións de solución xa

Ademais, deste Acordo de
Mariñán, isto, veuse refrendado
na Declaración de María Pita no
mes de outubro do 2016, que
seguiron os acordos dos Plenos
dos concellos en sete dos
integrantes da Área Urbana da
Coruña e dous máis, que veñen de
anunciar que van levar ao Pleno
tamén, esta Declaración de María
Pita, como son os concellos do
Partido Popular de Abegondo e
de Carral. Pero nos últimos anos,
nas últimas décadas, a pesar de
todos, os gobernos municipais da
Coruña veñen intentando, sen
éxito, resolver os problemas de
saturación, provocados polo
tráfico nas arterias da cidade,
provocados pola anclaxe da
poboación no núcleo central da
cidade, que non aumento da
poboación, pero si a Área
Metropolitana, que subiu un 60%
nos últimos 20 anos e, sobre todo,
sen ferramentas que os dotase, de
poder dar opcións de solución xa
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que, entre eles, o ferrocarril é
unha infraestrutura ignorada polas
distintas
administracións
do
Estado, tanto en investimento,
como en infraestrutura, que
provoca que Galicia sexa a única
comunidade da cornisa Cantábrica
sen núcleo de cercanías. E tamén,
non alleo a esta realidade, o
transporte público en autobús;
vimos funcionando cunha rede
dual,
urbano-metropolitano,
dividido en competencias entre a
Xunta de Galicia e o Concello da
Coruña que ata o día de hoxe,
funciona de xeito descoordinado,
cunha
fórmula
obsoleta,
disfuncional e insuficiente para
atender ás necesidades da
veciñanza de toda a área urbana.

que, entre eles, o ferrocarril é
unha infraestrutura ignorada
polas distintas administracións do
Estado, tanto en investimento,
como en infraestrutura, que
provoca que Galicia sexa a única
comunidade
da
cornisa
cantábrica
sen
núcleo
de
cercanías. E tamén, non alleo a
esta realidade, o transporte
público en autobús; vimos
funcionando cunha rede dual,
urbano-metropolitano, dividido
en competencias entre a Xunta de
Galicia e o Concello da Coruña
que ata o día de hoxe, funciona de
xeito
descoordinado,
cunha
fórmula obsoleta, disfuncional e
insuficiente para atender ás
necesidades da veciñanza de toda
a área urbana.

Pero neste ano 2016 veu a caer
unha sentenza do Tribunal
Supremo, que obrigou á Xunta de
Galicia a declarar caducadas as
concesións
de
transporte
metropolitano. Na súa meirande
parte caducarán nos anos 2018 e
2019; un fito que cremos que abre
unha oportunidade histórica para
que os Concellos da Área e a
Xunta
de
Galicia,
como
administración con competencia
na materia, non poden deixar de
aproveitar para avanzar nun
sistema de transporte moito máis
eficiente.

Pero neste ano 2016 veu a caer
unha sentenza do Tribunal
Supremo, que obrigou á Xunta de
Galicia a declarar caducadas as
concesións
de
transporte
metropolitano. Na súa meirande
parte caducarán nos anos 2018 e
2019; un fito que cremos que abre
unha oportunidade histórica para
que os Concellos da Área e a
Xunta
de
Galicia,
como
administración con competencia
na materia, non poden deixar de
aproveitar para avanzar nun
sistema de transporte moito máis
eficiente.

En todo isto, o día 6 de febreiro os

En todo isto, o día 6 de febreiro
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alcaldes Xulio Ferreiro e o
presidente da Xunta de Galicia
celebraron unha xuntanza en
Santiago de Compostela, no que
ambos coincidiron, que a posta en
marcha dun sistema de transporte
metropolitano era un bo xeito de
por onde comezar esta construción
da Área Metropolitana.

os alcaldes Xulio Ferreiro e o
presidente da Xunta de Galicia
celebraron unha xuntanza en
Santiago de Compostela, no que
ambos coincidiron, que a posta en
marcha dun sistema de transporte
metropolitano era un bo xeito de
por
onde
comezar
esta
construción
da
Área
Metropolitana.

Comprometéronse
a
buscar
consenso neste asunto. Por iso, o
22 de febreiro a Mesa de Alcaldes
e Alcaldesa deste proceso de Área
Metropolitana,
trasladou
un
convite
á
conselleira
de
Infraestruturas, a dona Ethel
Vázquez Mourelle, para sentar a
falar sobre a cuestión do
transporte, sen que ata o
momento, case catro meses
despois,
obtivese
ningunha
resposta. O 26 de abril…

Comprometéronse
a
buscar
consenso neste asunto. Por iso, o
22 de febreiro a Mesa de Alcaldes
e Alcaldesa deste proceso de Área
Metropolitana, trasladou un
convite
á
conselleira
de
Infraestruturas, a dona Ethel
Vázquez Mourelle, para sentar a
falar sobre a cuestión do
transporte, sen que ata o
momento, case catro meses
despois,
obtivese
ningunha
resposta. O 26 de abril…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Grandío,
por favor.

Vaia rematando, señor Grandío,
por favor.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

…e ante a falla de resposta,
solicitouse tamén, xuntanza ao
presidente da Xunta de Galicia.

…e ante a falla de resposta,
solicitouse tamén, xuntanza ao
presidente da Xunta de Galicia.

A realidade é que a conselleira
non está recibindo á alcaldes e
alcaldesas que representan a máis
de 400.000 habitantes. E xa

A realidade é que a conselleira
non está recibindo á alcaldes e
alcaldesas que representan a máis
de 400.000 habitantes. E xa
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remato, alcalde.

remato, alcalde.

A conselleira de Infraestruturas
non sabe que dentro deste
“guirigay”, ou descoñece que
dentro
deste
“guirigay”
concesional, un usuario que queira
coller un autobús no CHUAC ou
no Materno, que queira ir a Catro
Camiños ou aos Castros, ve pasar
diante das súas narices a 429
autobuses
de
transporte
metropolitano sen que o poida
coller; un servizo que se ten que
duplicar co transporte urbano, un
servizo, en resumidas contas,
ineficiente, obsoleto e redundante.
Unha conselleira que ante todo
isto ten a ben anunciar a intención
de sacar, de novo, as concesións
metropolitanas sen cambiar nada,
perpetuando a ineficiencia deste
sistema dual e unha conselleira
que presume o presumiu, na
Comisión de Seguemento do
Transporte Metropolitano…

A conselleira de Infraestruturas
non sabe que dentro deste
“guirigay”, ou descoñece que
dentro
deste
“guirigay”
concesional, un usuario que
queira coller un autobús no
CHUAC ou no Materno, que
queira ir a Catro Camiños ou aos
Castros, ve pasar diante das súas
narices a 429 autobuses de
transporte metropolitano sen que
o poida coller; un servizo que se
ten que duplicar co transporte
urbano, un servizo, en resumidas
contas, ineficiente, obsoleto e
redundante. Unha conselleira que
ante todo isto ten a ben anunciar
a intención de sacar, de novo, as
concesións metropolitanas sen
cambiar nada, perpetuando a
ineficiencia deste sistema dual e
unha conselleira que presume o
presumiu, na Comisión de
Seguemento
do
Transporte
Metropolitano…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Grandío, por
favor.

Remate xa, señor Grandío, por
favor.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

… de quedar para falar con todo o
mundo que llo pedise, de quedar
para falar co alcalde de
Pontevedra, porque queda por
whatsapp e queda con el e non é

… de quedar para falar con todo
o mundo que llo pedise, de quedar
para falar co alcalde de
Pontevedra, porque queda por
whatsapp e queda con el e non é
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quen de recibir a 10 alcaldes da
Área Metropolitana, que meteron
esta solicitude de xuntanza de
xeito protocolario. E unha
conselleira que, en definitiva, non
dá a cara en debates políticos e
públicos como o que se deu, onte,
na Cadena Ser e que, imitando ao
presidente
do
Goberno,
comparecendo por plasma, ten a
ben intervir dun xeito enlatado e
gravado en debates públicos.
Nada máis. O único que pedimos,
e resumindoé que…

quen de recibir a 10 alcaldes da
Área Metropolitana, que meteron
esta solicitude de xuntanza de
xeito protocolario. E unha
conselleira que, en definitiva, non
dá a cara en debates políticos e
públicos como o que se deu, onte
na Cadena Ser e que, imitando ao
presidente
do
Goberno,
comparecendo por plasma, ten a
ben intervir dun xeito enlatado e
gravado en debates públicos.
Nada máis. O único que pedimos,
e resumindo é que…

Presidencia

Presidencia

Señor Díaz ou señor Grandío,
como queira, vaia rematando, por
favor.

Señor Díaz ou señor Grandío,
como queira, vaia rematando, por
favor.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Perdón, pois, remato.

Perdón, pois, remato.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señora Veira.

Moitas grazas. Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben, pois, para empezar eu creo
que, efectivamente, hai unha
oportunidade histórica, non só ao
respecto das concesións do
transporte metropolitano, senón
tamén, ao respecto da propia
concesión do que é o transporte
interurbano na propia cidade.

Ben, pois, para empezar eu creo
que, efectivamente, hai unha
oportunidade histórica, non só ao
respecto das concesións do
transporte metropolitano, senón
tamén, ao respecto da propia
concesión do que é o transporte
interurbano na propia cidade.
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Nós
entendemos
que,
efectivamente, non sería unha
cuestión, non sería malo, de por
si, que entrasen autobuses na nosa
cidade; o problema é que a Xunta
de
Galiza
traslada
unha
planificación
absolutamente
unilateral, sen ter en conta,
efectivamente,
o
transporte
urbano, sen ter en conta que o
propio transporte urbano, a nivel
interno da cidade, non é un
transporte útil, non é un transporte
que nos tralade, efectivamente,
aos puntos de maior atracción de
poboación, é dicir, non é un
transporte que nos leve aos
polígonos industriais, que nos leve
ao CHUAC, que nos leve a
puntos,
efectivamente,
de
atracción
poboacional
importantes.

Nós
entendemos
que,
efectivamente, non sería unha
cuestión, non sería malo, de por
si, que entrasen autobuses na
nosa cidade; o problema é que a
Xunta de Galiza traslada unha
planificación
absolutamente
unilateral, sen ter en conta,
efectivamente,
o
transporte
urbano, sen ter en conta que o
propio transporte urbano, a nivel
interno da cidade, non é un
transporte útil, non é un
transporte que nos tralade,
efectivamente, aos puntos de
maior atracción de poboación, é
dicir, non é un transporte que nos
leve aos polígonos industriais,
que nos leve ao CHUAC, que nos
leve a puntos, efectivamente, de
atracción
poboacional
importantes.

De pouco vai servir que os buses
cheguen a entrar aos xardíns, se
desde os xardíns non imos poder
acceder a estes puntos da cidade e
que son, efectivamente, os
atractores da poboación da nosa
comarca.

De pouco vai servir que os buses
cheguen a entrar aos xardíns, se
desde os xardíns non imos poder
acceder a estes puntos da cidade
e que son, efectivamente, os
atractores da poboación da nosa
comarca.

Efectivamente de nada serviría
que os buses entrasen, se o propio
transporte da cidade non funciona,
se o propio transporte da cidade é
un transporte caro e se o propio
tansporte da cidade é un
transporte
ineficiente
ou
deficitario.

Efectivamente de nada serviría
que os buses entrasen, se o propio
transporte
da
cidade
non
funciona, se o propio transporte
da cidade é un transporte caro e
se o propio tansporte da cidade é
un transporte ineficiente ou
deficitario.

- 279 -

Polo tanto, eu creo que tamén,
señor Díaz Grandío, hai unha
oportunidade histórica na cidade.

Polo tanto, eu creo que tamén,
señor Díaz Grandío, hai unha
oportunidade histórica na cidade.

A min non me gustaría que esta
moción
servirse
para
que
vostedes, o goberno municipal,
entenda
a
palabra,
se
“escaquease” da súa propia
responsabilidade, de tomar unha
decisión ao respecto do tranporte
urbano na cidade, pero tampouco
me gustaría que lle servise á
conselleira Ethel Vázquez de
escaquearse do necesario diálogo
para ese proceso, ese plan de
transporte e esta planificación da
entrada
do
tranporte
metropolitano na nosa cidade,
porque é certo que non está a ter
en conta todos os sectores, non
está a ter en conta, efectivamente,
todos os puntos de vista. Fala xa,
efectivamente, de facer unha nova
licitación, sen ter en conta que hai
outras posibilidades e que,
efectivamente, desde a propia
Área Metropolitana poderiamos
xestionar
o
noso
propio
transporte.

A min non me gustaría que esta
moción servirse para que
vostedes, o goberno municipal,
entenda
a
palabra,
se
“escaquease” da súa propia
responsabilidade, de tomar unha
decisión ao respecto do tranporte
urbano na cidade, pero tampouco
me gustaría que lle servise á
conselleira Ethel Vázquez de
escaquearse do necesario diálogo
para ese proceso, ese plan de
transporte e esta planificación da
entrada
do
tranporte
metropolitano na nosa cidade,
porque é certo que non está a ter
en conta todos os sectores, non
está a ter en conta, efectivamente,
todos os puntos de vista.Fala xa,
efectivamente, de facer unha nova
licitación, sen ter en conta que
hai outras posibilidades e que,
efectivamente, desde a propia
Área Metropolitana poderiamos
xestionar
o
noso
propio
transporte.

Agora ben, a min gustaríame que
se concretase un pouco máis, o
que se fala nos acordos, de
avanzar na coordinación do
transporte urbano metropolitano,
co obxectivo de formalizar unha
autoridade única.

Agora ben, a min gustaríame que
se concretase un pouco máis, o
que se fala nos acordos, de
avanzar na coordinación do
transporte urbano metropolitano,
co obxectivo de formalizar unha
autoridade única.

A min gustaríame que… xa sei

A min gustaríame que.. xa sei que
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que utilizou máis tempo do que lle
correspondía, pero a min si que
me gustaría antes de votar, ter
unha contestación ao respecto
desa cuestión concreta, porque
inquiétame un pouco ao respecto
da votación. Nada máis.

utilizou máis tempo do que lle
correspondía, pero a min si que
me gustaría antes de votar, ter
unha contestación ao respecto
desa cuestión concreta, porque
inquiétame un pouco ao respecto
da votación. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señora Neira.

señora

Veira.

Moitas grazas, señora Veira.
Señora Neira.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Gracias. Bueno, pues, desde el
Grupo
Municipal
Socialista
anunciamos la abstención en
relación a esta moción y yo voy a
tratar de ser escueta a la hora de
explicar las razones.

Grazas. Bo, pois, desde o Grupo
Municipal Socialista anunciamos
a abstención en relación a esta
moción e eu vou tratar de ser
concisa á hora de explicar as
razóns.

Yo puedo compartir y comparto,
de hecho, lo que está en la
Exposición de Motivos y creo
que, además, la situación no ideal,
sino la lógica y la racional, en
cuanto a la optimización de los
recursos económicos, que los
ciudadanos ponen cada vez que
pagan sus impuestos, porque al
final, no saben si parte de ellos
van al ámbito local, al autonómico
o al estatal, es que se les solventen
los problemas, y seguramente el
Área Metropolitana y el transporte
metropolitano con esa autoridad
única, fuera lo más conveniente.

Eu podo compartir e comparto, de
feito, o que está na Exposición de
Motivos e creo que, ademais, a
situación non ideal, senón a
lóxica e a racional, en canto á
optimización
dos
recursos
económicos, que os cidadáns
poñen cada vez que pagan os seus
impostos, porque ao final, non
saben se parte deles van ao
ámbito local, ao autonómico ou
ao estatal, é que se lles
solucionen os problemas, e
seguramente
a
Área
Metropolitana e o transporte
metropolitano con esa autoridade
única, fóra o máis conveniente.
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Eso nos acerca a un Área
Metropolitana como, por ejemplo,
la de Barcelona, en la que es
competente de todo el transporte,
también del urbano. Tiene las
competencias a la hora de sacarlo
adelante, a la hora de establecer
todo lo que viene a ser ese
transporte, tanto urbano como
interurbano. ¿Qué sucede en este
momento?
Que
estamos,
evidentemente, a pesar de que
años más tarde, seguramente por
el devenir de la historia en la
configuración de esa Área
Metropolitana,
todavía
no
sabemos qué presencia va a tener
la ciudad y, esto en materia de
transporte metropolitano, ¿Cómo
se va a solventar? es decir,
¿Coruña va a perder sus
competencias en cuanto al
transporte urbano en aras de esa
Área Metropolitana? Porque no
sería negativo, siempre y cuando
eso estableciera en otro tipo de
marco jurídico o en otro tipo de
marco competencial, en el que,
evidentemente, en esa Área
Metropolitana Coruña tuviera, no
sólo la Presidencia de lo que
pudiera ser el área, sino un
sistema de voto ponderado,
proporcional, evidentemente, al
peso de cada población, como
sucede en otras áreas.

Iso achéganos a unha Área
Metropolitana
como,
por
exemplo, a de Barcelona, na que é
competente de todo o transporte,
tamén do urbano. Ten as
competencias á hora de sacalo
adiante, á hora de establecer todo
o que vén ser ese transporte, tanto
urbano como interurbano. Que
sucede neste momento? Que
estamos, evidentemente, a pesar
de que anos máis tarde,
seguramente polo devir da
historia na configuración desa
Área Metropolitana, aínda non
sabemos que presenza vai ter a
cidade e, isto en materia de
transporte metropolitano, como se
vai solucionar? é dicir, Coruña
vai perder as súas competencias
en canto ao transporte urbano en
aras desa Área Metropolitana?
Porque non sería negativo,
sempre que iso se establecera
noutro tipo de marco xurídico ou
noutro
tipo
de
marco
competencial,
no
que,
evidentemente,
nesa
Área
Metropolitana Coruña tivera, non
só a Presidencia do que puidese
ser a área, senón un sistema de
voto ponderado, proporcional,
evidentemente, ao peso de cada
poboación, como sucede noutras
áreas.

Y tiene razón lo que dice la
concejala Veira que me precede
en el turno de la palabra. Hay aquí

E ten razón o que di a concelleira
Veira que me precede na quenda
da palabra. Hai aquí unha
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una cuestión en relación a la
entrada
de
los
autobuses
metropolitanos al centro; nosotros
siempre nos hemos manifestado
en contra
y nos hemos
manifestado en contra, porque con
la situación actual y los
parámetros actuales de tráfico, de
circulación, con los noventa y
pico autobuses urbanos que a
diario circulan por la ciudad, con
los escolares y con los turísticos,
no creemos que sea una solución,
traerlos a Entre Jardines. Lo decía
la señora Veira; no es solución
cuando no hay buenos puntos de
conexión.
Siempre
hemos
abogado
por
establecer
intercambiadores
e
intercomunicadores
donde,
efectivamente, se haga más
práctico, más rápido el sistema de
transbordo del transporte, del
transporte
metropolitano
al
transporte
urbano.
Indudablemente se tiene que hacer
una reordenación no solamente de
las líneas en el ámbito interno,
sino también, en el Área
Metropolitana
que
es
responsabilidad de los alcaldes del
Área
Metropolitana,
pero
fundamentalmente de la Xunta de
Galicia, que es quien tiene las
competencias en esta materia.
Porque desde que yo estoy en el
tema y asistí a las primeras
reuniones en el año 2009, para
poner en marcha el transporte
metropolitano, siendo en aquel

cuestión en relación á entrada
dos autobuses metropolitanos ao
centro;
nós
sempre
nos
manifestamos en contra e
manifestámonos
en
contra,
porque coa situación actual e os
parámetros actuais de tráfico, de
circulación, cos noventa e pico
autobuses urbanos que a diario
circulan
pola
cidade, cos
escolares e cos turísticos, non
cremos que sexa unha solución,
traelos a Entre Xardíns. Dicíao a
señora Veira; non é solución
cando non hai bos puntos de
conexión. Sempre avogamos por
establecer intercambiadores e
intercomunicadores
onde,
efectivamente, se faga máis
práctico, máis rápido o sistema de
transbordo do transporte, do
transporte
metropolitano
ao
transporte
urbano.
Indubidablemente tense que facer
unha reordenación non soamente
das liñas no ámbito interno, senón
tamén, na Área Metropolitana
que é responsabilidade dos
alcaldes da Área Metropolitana,
pero fundamentalmente da Xunta
de Galicia, que é quen ten as
competencias nesta materia.
Porque desde que eu estou no
tema e asistín ás primeiras
reunións no ano 2009, para poñer
en
marcha
o
transporte
metropolitano, sendo naquel
momento o señor Ugarín o
responsable,
bo,
pois,
atopámonos que finalmente, nin
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momento el señor Ugarín el
responsable, bueno, pues, nos
hemos encontrado que finalmente,
ni se está cubriendo, no solamente
los enlaces con el transporte
urbano en Coruña, que podría ser
en todo caso responsabilidad del
Ayuntamiento de Coruña, si
quisiéramos rizar el rizo, pero es
que da la casualidad que, tampoco
los ciudadanos del Ayuntamiento
de Oleiros, ni del de Bergondo, ni
del
de
Culleredo
estaban
contentos con lo que era ya, la
comunicación en sus propios
municipios. Por lo tanto, ¿todo
pasa
por
el
diálogo?
Indudablemente sí, pero desde
nuestro punto de vista…

se está cubrindo, non soamente os
enlaces co transporte urbano en
Coruña, que podería ser en todo
caso
responsabilidade
do
Concello
de
Coruña,
se
quixésemos rizar o rizo, pero é
que dá a casualidade que,
tampouco os cidadáns do
Concello de Oleiros, nin do de
Bergondo, nin do de Culleredo
estaban contentos co que era xa,
a comunicación nos seus propios
municipios. Polo tanto, todo pasa
polo diálogo? Indubidablemente
si, pero desde o noso punto de
vista…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Neira, por
favor.

Vaia rematando, señora Neira,
por favor.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Sí, acabo. Lo que viene a ser la
parte dispositiva de la moción,
implica un paso adelante que, en
este momento, todavía, no está
consolidado ni establecido, ¿Qué
tenemos que dar pasos en esta
dirección? Indudablemente. ¿Qué
el Área Metropolitana tiene que
empezar a cuajar y tiene que
empezar a ser una realidad para el
beneficio de todos? También.
Pero un paso detrás del otro.
Muchas gracias.

Si, acabo. O que vén ser a parte
dispositiva da moción, implica un
paso adiante que, neste momento,
aínda, non está consolidado nin
establecido. Que temos que dar
pasos
nesta
dirección?
Indubidablemente. Que a Área
Metropolitana ten que empezar a
coagular e ten que empezar a ser
unha realidade para o beneficio
de todos? Tamén. Pero un paso
detrás do outro. Moitas grazas.
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Presidencia
Moitas grazas,
Señora Freire.

Presidencia
señora

Neira.

Moitas grazas, señora Neira.
Señora Freire.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Sí. Gracias. Bueno, señor Díaz o
señor Grandío, como quiera, mire.
No sé cómo pueden hablar de
lealtad
institucional,
de
cooperación y colaboración, sin
sonrojarse. Sinceramente se lo
digo; cuando mantienen desde que
llegaron ustedes aquí, a María
Pita, una posición de total
obstruccionismo a proyectos y
mejoras de otras administraciones
en nuestra ciudad. Bloquean el
Plan de accesibilidad de los buses
interurbanos, la remodelación de
Alfonso Molina, la Intermodal,
retrasaron dos años, por capricho
político,
el
carril
bici
metropolitano, trabajado por el
ejecutivo del Partido Popular. Es
que los que no hacen nada en
movilidad, aún encima, lo que
quieren es dar lecciones a los que
encima, hacen
y trabajan.
¿Reprobarles? Reprobarles habría
que reprobarles a ustedes, porque
la ciudad ha perdido dos años en
todas las áreas; en ningún área se
ha hecho nada, pero en movilidad
ya se lo dije muchísimas veces, en
movilidad cero, en cualquiera de
los frentes de los modos de
movilidad.

Si. Grazas. Bo, señor Díaz ou
señor Grandío, como queira,
mire. Non sei como poden falar
de lealdade institucional, de
cooperación e colaboración, sen
ruborizarse. Sinceramente llo
digo; cando manteñen desde que
chegaron vostedes aquí, a María
Pita, unha posición de total
obstrucionismo a proxectos e
melloras doutras administracións
na nosa cidade. Bloquean o Plan
de accesibilidade dos buses
interurbanos, a remodelación de
Alfonso Molina, a Intermodal,
atrasaron
dous
anos, por
capricho político, o carril bici
metropolitano, traballado polo
executivo do Partido Popular. É
que os que non fan nada en
mobilidade, aínda encima, o que
queren é dar leccións aos que
encima,
fan
e
traballan.
Reprobarlles?
Reprobarlles
habería que reprobarlles a
vostedes, porque a cidade perdeu
dous anos en todas as áreas; en
ningunha área fíxose nada, pero
en mobilidade xa llo dixen
moitísimas veces, en mobilidade
cero, en calquera das frontes dos
modos de mobilidade.
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Alfonso Molina, mire. Impidieron
la ejecución del proyecto ya
redactado, con sus bocetos; ahora,
amenazan con nuevas alegaciones
a la exposición pública y encima,
pretenden echarle la culpa al
Ministerio.
Mire,
si
fuese
Fomento quien quisiese retrasar
Lavedra, no estarían los vecinos
de Vigo y los vecinos de Santiago
en obras, porque, como saben
ustedes, gobiernan partidos de la
Marea y del Partido Socialista. Y
con la Intermodal, es otra
vergüenza lo que están haciendo,
la misma estrategia que con
Lavedra, cambiarlo todo, porque
quieren que la Xunta pierda los 8
millones de fondos europeos,
como ya pasó con los 12 de
AUDASA para Lavedra. Lo hacen
a posta y bueno, no voy a hablar
ni a citar casi, el aparcamiento
disuasorio, otro puntal para la
mejora de la movilidad, que ha
tenido dos años parados, señor
Grandío, sin gestionar. Mire, su
obsesión, paralizar, bloquear y
buscar excusas para no trabajar.
Son como el perro del hortelano,
ni hacen, porque no saben, ni
dejan
hacer,
para
intentar
disimular su incompetencia.

Alfonso Molina, mire. Impediron
a execución do proxecto xa
redactado, cos seus bosquexos;
agora, ameazan con novas
alegacións á exposición pública e
encima, pretenden botarlle a
culpa ao Ministerio. Mire, se fóra
Fomento quen quixera atrasar
Lavedra non estarían os veciños
de Vigo e os veciños de Santiago
en obras, porque, como saben
vostedes, gobernan partidos da
Marea e do Partido Socialista. E
coa Intermodal, é outra vergoña o
que están a facer, a mesma
estratexia que con Lavedra
cambialo todo, porque queren que
a Xunta perda os 8 millóns de
fondos europeos, como xa pasou
cos 12 de AUDASA para Lavedra.
Fano a posta e bo, non vou falar
nin a citar case, o aparcadoiro
disuasorio, outro puntal para a
mellora da mobilidade, que tivo
dous anos parados, señor
Grandío, sen xestionar. Mire, a
súa obsesión, paralizar, bloquear
e buscar escusas para non
traballar. Son como o can do
hortelano, nin fan, porque non
saben, nin deixan facer, para
tentar
disimular
a
súa
incompetencia.

En transporte público, es que no
han hecho absolutamente nada.
No han hecho nada en dos años.
Bueno, sí, bloquear el Plan de
accesibilidad de la Xunta. Y mire,

En transporte público, é que non
fixeron absolutamente nada. Non
fixeron nada en dous anos. Bo, si,
bloquear o Plan de accesibilidade
da Xunta. E mire, sen dúbida, a
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sin duda, la mejora del transporte
y de la vertebración del territorio,
también del Área Urbana de A
Coruña, debe ser un objetivo
compartido y que precisa de la
implicación
de
todas
las
administraciones. En transporte
metropolitano se han dado
avances importantes, en política
tarifaria, 6 millones de viajes
bonificados, la mejora de las
infraestructuras, la gratuidad del
bus interurbano a menores de 19
años que, por cierto, a lo que
ustedes han negado, para los
menores de 19 años en el bus
urbano de la ciudad, el Plan de
accesibilidad interurbano a la
ciudad, que ustedes también han
vetado y que es una medida para
implantar ya. Y sin duda, el nuevo
escenario en el que está
trabajando la Xunta, será un
escenario de oportunidad para
reordenar y modernizar el
transporte público.

mellora do transporte e da
vertebración do territorio, tamén
da Área Urbana da Coruña, debe
ser un obxectivo compartido e que
precisa da implicación de todas
as administracións. En transporte
metropolitano déronse avances
importantes, en política tarifaria,
6 millóns de viaxes bonificadas, a
mellora das infraestruturas, a
gratuidade do bus interurbano a
menores de 19 anos que, por
certo, ao que vostedes negaron,
para os menores de 19 anos no
bus urbano da cidade, o Plan de
accesibilidade interurbano á
cidade, que vostedes tamén
vetaron e que é unha medida para
implantar xa. E sen dúbida, o
novo escenario no que está a
traballar a Xunta, será un
escenario de oportunidade para
reordenar e modernizar o
transporte público.

Si quieren trabajar para la mejora
del transporte público, que es un
objetivo de todos, sumen y
colaboren, no bloqueen ni
enreden; trabajen para aportar
algo más que titulares y fotos,
aporten
trabajo
y
aporten
propuestas, contribuyendo y no
destruyendo. La Xunta ha
mostrado su disposición por activa
y por pasiva; total disposición al
diálogo y total disposición a
escuchar sus propuestas. Espero

Se queren traballar para a
mellora do transporte público,
que é un obxectivo de todos,
somen e colaboren, non bloqueen
nin enreden; traballen para
achegar algo máis que titulares e
fotos, acheguen traballo e
acheguen propostas, contribuíndo
e non destruíndo. A Xunta
mostrou a súa disposición por
activa e por pasiva; total
disposición ao diálogo e total
disposición a escoitar as súas
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que tengan alguna. Lo único que
se pide es que se haga con total
transparencia y en el foro
oportuno, en la Comisión de
Seguimiento
del
Transporte
Metropolitano del Área de La
Coruña, donde están integrados
los 17 concellos que conforman el
área. ¡Ojalá! y digo ojalá, de
verdad…

propostas. Espero que teñan
algunha. O único que se pide é
que
se
faga
con
total
transparencia e no foro oportuno,
na Comisión de Seguimento do
Transporte Metropolitano da
Área da Coruña, onde están
integrados os 17 concellos que
conforman a área. Oxalá! e digo
oxalá, de verdade…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Freire,
por favor.

Vaia rematando, señora Freire,
por favor.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Sí. ¡Ojalá! los 7 representantes
tengan una propuesta conjunta,
una propuesta trabajada de forma
efectiva.
Digo
trabajada,
subrayado y en negrilla y
consensuada, para sumar en la
mejora del transporte público.

Si. Oxalá! os 7 representantes
teñan unha proposta conxunta,
unha proposta traballada de
forma efectiva. Digo traballada,
subliñado e en negrilla e
consensuada, para sumar na
mellora do transporte público.

¿Qué problema tienen 7 alcaldes
para hablar delante de otros 10?
Es que, sinceramente, no lo puedo
entender. En un tema tan
importante como el transporte
público, lo que hay es que hablar
y dialogar.

Que problema teñen 7 alcaldes
para falar diante doutros 10? É
que, sinceramente, non o podo
entender.
Nun
tema
tan
importante como o transporte
público, o que hai é que falar e
dialogar.

Ustedes trajeron aquí, una moción
para participar en los pliegos de
las nuevas concesiones de la
Xunta de Galicia. Mire, claro, se
habla de desbloqueos, de límites
territoriales, aislamiento histórico,

Vostedes trouxeron aquí, unha
moción para participar nos
pregos das novas concesións da
Xunta de Galicia. Mire, claro,
fálase de desbloqueos, de límites
territoriais, illamento histórico,
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todo lo que se quiera. Pero mire,
fue precisamente el Partido
Popular, durante el gobierno en
María Pita, el que llevó el bus
urbano
a
Meicende
y
desbloqueados, ya le digo, esos
límites normativos que nosotros
teníamos
entonces.
Estamos
esperando a que usted también,
haga algo. También estamos
esperando y ahí coincido, tanto
con…

todo o que se queira. Pero mire,
foi precisamente o Partido
Popular, durante o goberno en
María Pita, o que levou o bus
urbano
a
Meicende
e
desbloqueados, xa lle digo, eses
límites normativos que nós
tiñamos entón. Estamos a esperar
a que vostede tamén, faga algo.
Tamén estamos a esperar e aí
coincido, tanto con…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Freire, por
favor.

Remate xa, señora Freire, por
favor.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Sí, remato. También estamos
esperando a que usted haga algo,
también están esperando los
vecinos de La Coruña, a que usted
haga algo por la reordenación del
bus urbano en la ciudad, que ya
anunció para 2019. ¿O es que ya
sabe que va a incumplir esa
promesa electoral y ya quiere
echar b alones fuera? Espero que
eso no sea así y sino, dígalo, no
enreden más. Dígalo ya y no
engañe a los vecinos, porque su
primera obligación y su primera
responsabilidad es para con los
coruñeses.

Si, remato. Tamén estamos a
esperar a que vostede faga algo,
tamén están a esperar os veciños
da Coruña, a que vostede faga
algo pola reordenación do bus
urbano na cidade, que xa
anunciou para 2019. Ou é que xa
sabe que vai incumprir esa
promesa electoral e xa quere
botar balóns fóra? Espero que iso
non sexa así e senón, dígao, non
enreden máis. Dígao xa e non
engane aos veciños, porque a súa
primeira obrigación e a súa
primeira responsabilidade é para
cos coruñeses.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Freire.

Moitas grazas, señora Freire.
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Votación de la segunda moción
del Grupo Municipal Marea
Atlántica

Votación da segunda moción do
Grupo
Municipal
Marea
Atlántica

Seguidamente por parte de la
presidencia se somete a votación
la moción presentada por Marea
Atlántica,
produciéndose
el
siguiente resultado:

Seguidamente por parte da
presidencia sométese a votación a
moción presentada por Marea
Atlántica,
producíndose
o
seguinte resultado:

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

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

Vota en contra el Grupo
Municipal del Partido Popular (10
votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal do Partido Popular (10
votos).

Se abstiene el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)
(6 votos).

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

Abstense o Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 abstención).

Producido un empate se efectúa
una nueva votación produciéndose
el siguiente resultado:

Producido un empate efectúase
unha nova votación producíndose
o seguinte resultado:

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

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

Vota en contra el Grupo
Municipal del Partido Popular (10
votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal do Partido Popular (10
votos).

Se abstiene el Grupo Municipal

Abstense o Grupo Municipal do
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del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Partido Socialista (PSdeG-PSOE)
(6 votos).

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

Abstense o Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 abstención).

De conformidad con el artículo
100.2 del ROF (R.D. 2568/1986),
decide el empate el voto de
calidad del Alcalde, aprobándose,
por lo tanto, la moción.

De conformidade co artigo 100.2
do ROF (R.D. 2568/1986), decide
o empate o voto de calidade do
Alcalde, aprobándose, polo tanto,
a moción.

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

102.- Moción sobre sobre el
transporte y la movilidad
metropolitana

102.- Moción sobre o transporte
e a mobilidade metropolitana

Acuerdo

Acordo

1.
Solicitar al presidente de la
Xunta de Galicia que repruebe la
actitud de la conselleira de
Infraestructuras,
Doña
Ethel
Vázquez Mourelle, por romper el
marco de relación institucional
entre dos administraciones con
competencias en transporte en el
área metropolitana y en la ciudad
de A Coruña al no haber recibido
a la alcaldesa y alcaldes del área
metropolitana, desde el 22 de
febrero de 2017.

1.
Solicitar ó presidente da
Xunta de Galicia que reprobe a
actitude da conselleira de
Infraestruturas,
Dona
Ethel
Vázquez Mourelle, por rachar o
marco de relación institucional
entre dúas administracións con
competencias en transporte na
área metropolitana e na cidade
da Coruña ao non ter recibido á
alcaldesa e alcaldes da área
metropolitana, dende o 22 de
febreiro de 2017.

2.
Exigir a la Xunta de
Galicia
respeto
y
lealtad
institucional
para
con
los

2.
Esixir á Xunta de Galicia
respecto e lealdade institucional
para cos concellos integrantes do
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ayuntamientos integrantes del
proceso de constitución del área
metropolitana y colaboración con
el proceso de desarrollo en el que
están integrados.

proceso de constitución da área
metropolitana e colaboración co
proceso de desenvolvemento no
que están integrados.

3.
Exigir al presidente de la
Xunta de Galicia que reciba a los
alcaldes y alcaldesa del área
metropolitana dentro de un marco
de
relación
institucional
normalizada, para avanzar en la
coordinación
del
transporte
urbano/metropolitano
con
el
objetivo de formalizar una
autoridad única que gestione el
transporte en el área metropolitana
de A Coruña.

3.
Esixir ó presidente da
Xunta de Galicia que reciba ós
alcaldes e alcaldesa da Área
metropolitana dentro dun marco
de
relación
institucional
normalizada, para avanzar na
coordinación
do
transporte
urbano/metropolitano
co
obxectivo de formalizar unha
autoridade única que xestione o
transporte na área metropolitana
da Coruña.

Tercera.- Moción sobre la
financiación de las estrategias
de desarrollo sostenible e
integrado (DUSI).

Terceira.- Moción sobre o
financiamento das estratexias de
desenvolvemento
sostible
e
integrado (DUSI)

Presidencia

Presidencia

Ten a palabra o señor Varela.

Ten a palabra o señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Grazas. Vou tentar ser o máis
breve posible na exposición.

Grazas. Vou tentar ser o máis
breve posible na exposición.

A Cidade da Coruña contará con
15 millóns de euros de fondos
europeos para implementar nos
próximos anos a súa Estratexia de
Desenvolvemento
Urbano
Sostible e Intregado, tras resultar
beneficiaria o pasado 18 de maio

A Cidade da Coruña contará con
15 millóns de euros de fondos
europeos para implementar nos
próximos anos a súa Estratexia de
Desenvolvemento Urbano Sostible
e Intregado, tras
resultar
beneficiaria o pasado 18 de maio
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dunha axuda do Ministerio de
Facenda, cofinanciada mediante o
Programa Operativo FEDER de
Crecemento Sostible para o
período 2014 – 2020.

dunha axuda do Ministerio de
Facenda, cofinanciada mediante
o Programa Operativo FEDER
de Crecemento Sostible para o
período 2014 – 2020.

O proxecto presentado polo
goberno municipal, destinado á
construción dunha cidade de
proximidade e articulado en tres
liñas esenciais de traballo, Cidade
Sostible, Cidade Intelixente e
Integradora, recibiu case a
metade….

O proxecto presentado polo
goberno municipal, destinado á
construción dunha cidade de
proximidade e articulado en tres
liñas esenciais de traballo,
Cidade
Sostible,
Cidade
Intelixente e Integradora, recibiu
case a metade….

Presidencia

Presidencia

Señor Varela, non lea toda a
moción, lea simplemente a parte
dispositiva, por favor. Grazas, que
xa non son horas.

Señor Varela, non lea toda a
moción, lea simplemente a parte
dispositiva, por favor. Grazas,
que xa non son horas.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

l.- Instar á Xunta de Galicia a
achegar fondos na terceira
convocatoria de axudas para a
selección de estratexias de
Desenvolvemento
Urbano
Sostible e Integrado (DUSI), de
maneira que as cidades, vilas e
agrupacións
de
localidades
galegas que non optaron até agora
ou quedaron fóra nas dúas
primeiras ocasións teñan outra
oportunidade.

l.- Instar á Xunta de Galicia a
achegar fondos na terceira
convocatoria de axudas para a
selección de estratexias de
Desenvolvemento Urbano Sostible
e Integrado (DUSI), de maneira
que as cidades, vilas e
agrupacións
de
localidades
galegas que non optaron até
agora ou quedaron fóra nas dúas
primeiras ocasións teñan outra
oportunidade.

2.- Instar ao Goberno do Estado a
dotar de fondos para Galicia, sexa
cal sexa a decisión do goberno

2.- Instar ao Goberno do Estado a
dotar de fondos para Galicia,
sexa cal sexa a decisión do
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autonómico,
convocatoria.

esta

terceira

goberno autonómico, esta terceira
convocatoria.

3.- Dar traslado do presente
acordo
aos
grupos
con
representación no Parlamento de
Galicia e no Congreso dos
Deputados.

3.- Dar traslado do presente
acordo
aos
grupos
con
representación no Parlamento de
Galicia e no Congreso dos
Deputados.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas. Pode
proceder á defensa da moción.

Moi ben, moitas grazas. Pode
proceder á defensa da moción.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Grazas. Bueno, parece mentira
que teñamos que presentar esta
moción, pero polas noticias que
nos chegan, non nos queda máis
remedio que facelo e debemos
insistir en que dende este Pleno
municipal se insta á Xunta de
Galicia, a mostrar vontade
explícita para que Galicia poida
concorrer á terceira convocatoria
EDUSI, ademais de achegar
fondos.

Grazas. Bo, parece mentira que
teñamos que presentar esta
moción, pero polas noticias que
nos chegan, non nos queda máis
remedio que facelo e debemos
insistir en que dende este Pleno
municipal ínstase á Xunta de
Galicia, a mostrar vontade
explícita para que Galicia poida
concorrer á terceira convocatoria
EDUSI, ademais de achegar
fondos.

Existen sobrados motivos para
que Galicia opte aos fondos
EDUSI en terceira convocatoria.

Existen sobrados motivos para
que Galicia opte aos fondos
EDUSI en terceira convocatoria.

A las veintidós horas sale del
Salón de Sesiones el señor Lema
Suárez.

Ás vinte e dous horas sae do
Salón de Sesións o señor Lema
Suárez.

En primeiro lugar, o éxito de
concorrencia das dúas anteriores
convocatorias, con 15 cidades

En primeiro lugar, o éxito de
concorrencia das dúas anteriores
convocatorias, con 15 cidades
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entre as dúas. Aínda así, quedaron
excluídas dos fondos DUSI, a
pesar de concorrer en 1ª e 2ª
convocatoria, a Deputación de
Ourense, Abegondo, o Consorcio
das Mariñas, Cambre, Cangas e
Carballo. Por todo isto e tamén,
supón unha visión solidaria, a
oportunidade que supón para as
cidades, vilas e agrupación de
localidades galegas, que dotasen
unha
estratexia
de
desenvolvemento
urbano
sustentable,
avalada
ou
cofinanciada por Europa; é moi
importante. Cremos que non fai
falla explicalo e que nisto
estaremos todos de acordo.

entre as dúas. A índa así,
quedaron excluídas dos fondos
DUSI, a pesar de concorrer en 1ª
e 2ª convocatoria, a Deputación
de Ourense, Abegondo, o
Consorcio das Mariñas, Cambre,
Cangas e Carballo. Por todo isto
e tamén, supón unha visión
solidaria, a oportunidade que
supón para as cidades, vilas e
agrupación
de
localidades
galegas, que dotasen unha
estratexia de desenvolvemento
urbano sustentable, avalada ou
cofinanciada por Europa; é moi
importante. Cremos que non fai
falla explicalo e que nisto
estaremos todos de acordo.

Este sería o punto clave da
moción, pero quería aproveitar
tamén, para facer unha mención
sobre a información enganosa que
o Grupo Municipal do Partido
Popular tratou de verter sobre a
obtención dos fondos EDUSI e,
que me gustaría que explicaran
neste Pleno cales foron os seus
motivos.

Este sería o punto clave da
moción, pero quería aproveitar
tamén, para facer unha mención
sobre a información enganosa
que o Grupo Municipal do
Partido Popular tratou de verter
sobre a obtención dos fondos
EDUSI e, que me gustaría que
explicaran neste Pleno cales
foron os seus motivos.

En primeiro lugar, mentiron sobre
a cantidade da axuda. Aínda
lembramos cando falaba que na
primeira convocatoria perdéronse
22 millóns, cando o máximo da
axuda EDUSI é de 15 millóns, un
80% do total dos máis de 18
millóns que o Concello da Coruña
vén de conseguir.

En primeiro lugar, mentiron
sobre a cantidade da axuda.
Aínda lembramos cando falaba
que na primeira convocatoria
perdéronse 22 millóns, cando o
máximo da axuda EDUSI é de 15
millóns, un 80% do total dos máis
de 18 millóns que o Concello da
Coruña vén de conseguir.
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Tamén mentiron sobre que os
fondos eran acumulables nas
sucesivas convocatorias, cando a
orde das bases da convocatoria
publicadas no BOE, non sei se
saben ou non ler o BOE, pero é
relativamente sinxelo encontalo
en Internet, sinala na súa
disposición 5ª, que se consideran
decaídas as solicitudes daquelas
entidades locais, moitas das
estratexias DUSI, que fosen
seleccionadas na 1ª convocatoria e
manifestasen a súa aceptación.

Tamén mentiron sobre que os
fondos eran acumulables nas
sucesivas convocatorias, cando a
orde das bases da convocatoria
publicadas no BOE, non sei se
saben ou non ler o BOE, pero é
relativamente sinxelo encontalo
en Internet, sinala na súa
disposición 5ª, que se consideran
decaídas as solicitudes daquelas
entidades locais moitas das
estratexias DUSI, que fosen
seleccionadas na 1ª convocatoria
e manifestasen a súa aceptación.

Para nós é vergoñento que nun
momento de alegría ao lograr os
fondos EDUSI, prevaleza a saña
partidista, en vez da defensa do
interese xeral da cidade.

Para nós é vergoñento que nun
momento de alegría ao lograr os
fondos EDUSI, prevaleza a saña
partidista, en vez da defensa do
interese xeral da cidade.

Señoras e señores do Partido
Popular, parece que están
vostedes tristes, cando deberían de
alegrarse por unha noticia tan boa
para a Cidade da Coruña.

Señoras e señores do Partido
Popular, parece que están
vostedes tristes, cando deberían
de alegrarse por unha noticia tan
boa para a Cidade da Coruña.

A las veintidós horas y dod
minutos sale del Salón de
Sesiones la señora Cameán
Calvete.

Ás vinte e dous horas e dous
minutos sae do Salón de Sesións
a señora Cameán Calvete.

Bueno, nisto, si que quedou
demostrado que non todos os
grupos do Pleno son iguais e
congratulámonos
pola
boa
acollida da noticia que mostraron,
tanto o BNG como o Partido
Socialista, ante a concesión dos
fondos europeos para a cidade.

Bo, nisto, si que quedou
demostrado que non todos os
grupos do Pleno son iguais e
congratulámonos
pola
boa
acollida
da
noticia
que
mostraron, tanto o BNG como o
Partido Socialista, ante a
concesión dos fondos europeos
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para a cidade.
É certo tamén, para facer xustiza,
quero aproveitar a ocasión para
agradecer a actitude construtiva
dos distintos asistentes dos grupos
na Comisión de Seguemento, dos
tres grupos municipais, tanto o
Partido Popular, como o Bloque
Nacionalista Galego, como o
Partido Socialista, bueno, pola súa
actitude no grupo que presido. É
certo que hai máis sintonía en
cuestións políticas co PSOE e co
BNG, maior sintonía, que co
Partido Popular, pero bueno,
atopando como atopamos un
elemento de consenso como era a
mobilidade e a mellora do espazo
público, demostramos que aínda
que o noso modelo de cidade é
distinto, todos podemos atopar
ámbitos onde colaborar e, dende
logo, a cidade ben o merece.

É certo tamén, para facer xustiza,
quero aproveitar a ocasión para
agradecer a actitude construtiva
dos distintos asistentes dos grupos
na Comisión de Seguemento, dos
tres grupos municipais, tanto o
Partido Popular, como o Bloque
Nacionalista Galego, como o
Partido Socialista, bueno, pola
súa actitude no grupo que
presido. É certo que hai máis
sintonía en cuestións políticas co
PSOE e co BNG, maior sintonía,
que co Partido Popular, pero bo,
atopando como atopamos un
elemento de consenso como era a
mobilidade e a mellora do espazo
público, demostramos que aínda
que o noso modelo de cidade é
distinto, todos podemos atopar
ámbitos onde colaborar e, dende
logo, a cidade ben o merece.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señora Veira.

señor

Varela.

Moitas grazas, señor Varela.
Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Desde o Bloque Nacionalista
Galego, simplemente sinalar que
imos votar a favor desta moción,
porque
entendemos
que,
efectivamente, houbo concellos
importantes,
cun
número
importante de poboación, que
ficaron sen estes fondos e que

Desde o Bloque Nacionalista
Galego, simplemente sinalar que
imos votar a favor desta moción,
porque
entendemos
que,
efectivamente, houbo concellos
importantes,
cun
número
importante de poboación, que
ficaron sen estes fondos e que
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sería
bo
garantir
que
efectivamente,
poden
tamén
acceder a eles, se finalmente, no
caso de que haxa unha nova
concorrencia, son seleccionados
os seus proxectos. Iso parecía
cando se sacou a segunda
convocatoria, parecía que esa era
a intención, pero de todas
maneiras, efectivamente, fai falta
que o Estado garanta esa terceira
convocatoria e esa achega de
fondos.

sería
bo
garantir
que
efectivamente,
poden
tamén
acceder a eles, se finalmente, no
caso de que haxa unha nova
concorrencia, son seleccionados
os seus proxectos. Iso parecía
cando se sacou a segunda
convocatoria, parecía que esa era
a intención, pero de todas
maneiras, efectivamente, fai falta
que o Estado garanta esa terceira
convocatoria e esa achega de
fondos.

Reiterar que nos parabenizamos.
Eu creo que A Coruña está de
parabéns, por recibir estes fondos
e gustaríanos, efectivamente, que
o proceso de seguemento e de
concreción dos proxectos, tal e
como falamos no seu día na
Comisión, sexa tamén colexiado e
poidamos todos e todas os
membros da Corporación achegar
o noso punto de vista e achegar
propostas concretas, porque eu
creo que, efectivamente ese é o
camiño, especialmente, en temas
como o espazo público ou a
mobilidade, que eu creo que son
os principais problemas ou dos
principais problemas que ten a
nosa cidade. Nada máis.

Reiterar que nos parabenizamos.
Eu creo que A Coruña está de
parabéns, por recibir estes fondos
e gustaríanos, efectivamente, que
o proceso de seguemento e de
concreción dos proxectos, tal e
como falamos no seu día na
Comisión, sexa tamén colexiado e
poidamos todos e todas os
membros
da
Corporación
achegar o noso punto de vista e
achegar propostas concretas,
porque eu creo que, efectivamente
ese é o camiño, especialmente, en
temas como o espazo público ou a
mobilidade, que eu creo que son
os principais problemas ou dos
principais problemas que ten a
nosa cidade. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora
Veira. Señor García

Moi ben, moitas grazas, señora
Veira. Señor García
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Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor alcalde. El Partido
Socialista va a votar a favor de
esta moción. Señor Varela,
permíteme decirle un par de
cuestiones sobre el particular. Nos
parece correcto que desde el
Ayuntamiento instemos a otras
administraciones a que aporten
fondos para que se estructuren
proyectos europeos y poder
acceder, al igual que otras
regiones
de
España,
en
concurrencia competitiva, aquí sí,
de verdad, a desarrollar proyectos
de interés para la ciudad. Pero ya
que saca el tema del EIDUS, sabe
usted bien que nos preocupa y
mucho, yo creo que ya está
tardando, el que se vuelva a reunir
la Comisión. Hace ya unas
cuantas
semanas,
fuimos
conocedores de que, por fin, la
ciudad de La Coruña era
agraciada, tal y como explican en
el relatorio, aunque no hacen
mención al trabajo en equipo, pero
bueno, nos parece hasta lícito, que
lo pongan de esta manera. Fuimos
agraciados con los 15 millones,
hace ya un tiempo que,
entendemos que es precioso para
redefinir cuáles de esos proyectos
son los que al final se van a
concretar, en qué dimensión y con
qué alcance, para ver exactamente
cómo se van a complementar
hasta los 50 millones; creo que es
el resto de proyectos que se tienen

Grazas, señor alcalde. O Partido
Socialista vai votar a favor desta
moción. Señor Varela, permíteme
dicirlle un par de cuestións sobre
o particular. Parécenos correcto
que desde o Concello instemos a
outras administracións a que
acheguen fondos para que se
estruturen proxectos europeos e
poder acceder, do mesmo xeito
que outras rexións de España, en
concorrencia competitiva, aquí si,
de verdade, a desenvolver
proxectos de interese para a
cidade, pero xa que saca o tema
do EIDUS, sabe vostede ben que
nos preocupa e moito, eu creo que
xa está a tardar, o que se volva a
reunir a Comisión. Fai xa unhas
cantas
semanas,
fomos
coñecedores de que, por fin, a
cidade da Coruña era agraciada,
tal e como explican no relatorio,
aínda que non fan mención ao
traballo en equipo, pero bo,
parécenos ata lícito, que o poñan
desta maneira. Fomos agraciados
cos 15 millóns, hai xa un tempo
que, entendemos que é precioso
para redefinir cales deses
proxectos son os que ao final se
van a concretar, en que dimensión
e con que alcance, para ver
exactamente como se van a
complementar ata os 50 millóns;
creo que é o resto de proxectos
que se teñen que incorporar á
xustificación EIDUS. Queda moi

- 299 -

que incorporar a la justificación
EIDUS. Queda muy poco tiempo,
es un proyecto complejo y nos
gustaría
que
la
Comisión
empezara a trabajar, por lo menos,
para tener las ideas sobre las que
proyectar la definición concreta de
todos los proyectos, que son
muchos y difíciles de justificar.
Yo adelanto que vienen tiempos
complejos y como no conciliemos
planteamientos, va a tener que
venir a este Pleno alguna decisión,
posiblemente presupuestaria, para
complementar o modificar alguna
de las partidas asignadas. Y
Europa no perdona. Cuando pida
la justificación del proyecto, se va
a visibilizar si cumplimos o no. A
nosotros nos gustaría que la
ciudad
cumpliese,
tenemos
capacidad para cumplir, equipos
técnicos en el Ayuntamiento con
experiencia sobrada para poder
hacerlo, pero, bajo nuestro punto
de vista, se está demorando el que
nos sentemos para hablar de esto y
demorando, creemos, que sin
razón.

pouco tempo, é un proxecto
complexo e gustaríanos que a
Comisión empezase a traballar,
polo menos, para ter as ideas
sobre as que proxectar a
definición concreta de todos os
proxectos, que son moitos e
difíciles de xustificar. Eu adianto
que veñen tempos complexos e
como non conciliemos propostas,
vai ter que vir a este Pleno
algunha decisión, posiblemente
orzamentaria, para complementar
ou modificar algunha das
partidas asignadas. E Europa non
perdoa.
Cando
pida
a
xustificación do proxecto, vai
visibilizar se cumprimos ou non.
A nós gustaríanos que a cidade
cumprise, temos capacidade para
cumprir, equipos técnicos no
Concello con experiencia sobrada
para poder facelo, pero, baixo o
noso punto de vista, está a
demorarse o que sentemos para
falar disto e demorando, cremos,
que sen razón.

A las veintidós horas y siete
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Lema Suárez.

Ás vinte e dúas horas e sete
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Lema Suárez.

En cualquier caso, apoyamos la
iniciativa de Marea Atlántica para
instar a las administraciones de
ámbito superior, a que aporten
fondos para que podamos optar a
una tercera remesa de fondos

En calquera caso, apoiamos a
iniciativa de Marea Atlántica
para instar as administracións de
ámbito superior, a que acheguen
fondos para que poidamos optar a
unha terceira remesa de fondos
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EIDUS. Grazas.

EIDUS. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor
Señor Fernández Prado.

García.

Moitas grazas, señor García.
Señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Muchas gracias, señor alcalde.
Buenas noches de nuevo. Pues, en
efecto, señor Varela. Parece
mentira que tengamos que traer
aquí esta moción; que voy a
aclarar alguna de las cosas que me
pedía. Hablé de 22 millones que
perdían de fondos europeos,
porque eran 15 de fondos EIDUS
y 7 de fondos Smart, que son lo
que llevaron todas las ciudades de
España, todas las de nuestro
tamaño, excepto algunos que se
unieron a Zaragoza y a Madrid y
llevaron entre los tres, 3 millones
de euros. Pero los demás son 7 de
Smart, que se perdieron, porque
los demás de nuestro tamaño así
lo hicieron. Permítame, también,
que le diga, luego, se lo explicaré,
por qué se perdieron 15 millones
de euros. Y es verdad que no
puede presentarse Coruña como
ciudad
sola,
en
una
2ª
convocatoria, pero sí puede
presentarse Coruña con otros
Ayuntamientos
del
Área
Metropolitana, que era nuestro
proyecto. Lo único que están
haciendo es seguirlo, pero
retrasado
una
convocatoria,

Moitas grazas, señor alcalde.
Boas noites de novo. Pois, en
efecto, señor Varela. Parece
mentira que teñamos que traer
aquí esta moción; que vou aclarar
algunha das cousas que me pedía.
Falei de 22 millóns que perdían
de fondos europeos, porque eran
15 de fondos EIDUS e 7 de fondos
Smart, que son o que levaron
todas as cidades de España, todas
as do noso tamaño, excepto
algúns que se uniron a Zaragoza
e a Madrid e levaron entre os
tres, 3 millóns de euros. Pero os
demais son 7 de Smart, que se
perderon, porque os demais do
noso tamaño así o fixeron.
Permítame, tamén, que lle diga,
logo, explicareillo, por que se
perderon 15 millóns de euros. E é
verdade que non pode presentarse
Coruña como cidade soa, nunha
2ª convocatoria, pero si pode
presentarse Coruña con outros
Concellos da Área Metropolitana,
que era o noso proxecto. O único
que están a facer é seguilo, pero
atrasado unha convocatoria,
porque cambiaron o primeiro e a
“pencaron”. Pero con outros

- 301 -

porque cambiaron el primero y la
“pencaron”. Pero con otros
Ayuntamientos
del
Área
Metropolitana sí se podría ir y
sólo tiene que mirar para Granada
y verá cómo hay ejemplos. Mire,
las convocatorias del BOE, hay
gente que lo hizo bien; entonces,
se puede hacer. En cualquier caso,
Galicia tiene agotados los fondos
en la 2ª convocatoria y no porque
hubiese pocos; que Galicia era
una de las comunidades con
mayor cantidad de fondos y
mayor cantidad, sobre todo,
relativa por habitante, de las más
de España, ¿Qué pasa? Que
vinieron muchos proyectos y se
vieron ya en la 1ª y 2ª
convocatoria. Pero están agotados,
ya, esos fondos. ¿Qué pasa? ¿Qué
están pidiendo? ¿Qué se metan
otros fondos europeos? Se
quitarán de otros programas a los
que Coruña podía acceder;
tenemos que quitar los de unos
proyectos para otros, pero, a lo
mejor, están siendo coherentes
con su política y lo que quieren es
que no se ejecuten los 8 millones
de fondos de la Intermodal de
FEDER y esos 8 millones sirvan
para pagar los EIDUS de Cambre
y de Carballo. Pero díganlo
claramente, si esa es su política.
Dicen, vamos a parar la
Intermodal para que vayan los
fondos a Cambre. Pero entonces,
dejen que la Xunta deje de perder
tiempo y gastar dinero, que llevan

Concellos da Área Metropolitana
si se podería ir e só ten que mirar
para Granada e verá como hai
exemplos. Mire, as convocatorias
do BOE, hai xente que o fixo ben;
entón, pódese facer. En calquera
caso, Galicia ten esgotados os
fondos na 2ª convocatoria e non
porque houbese poucos; que
Galicia
era
unha
das
comunidades con maior cantidade
de fondos e maior cantidade,
sobre todo, relativa por habitante,
das máis de España. Que pasa?
Que viñeron moitos proxectos e
víronse xa na 1ª e 2ª
convocatoria.
Pero
están
esgotados, xa, eses fondos. Que
pasa? Que están a pedir? Que se
metan outros fondos europeos?
Quitaranse doutros programas
aos que Coruña podía acceder;
temos que quitar os duns
proxectos para outros, pero, se
cadra, están a ser coherentes coa
súa política e o que queren é que
non se executen os 8 millóns de
fondos da Intermodal de FEDER
e eses 8 millóns sirvan para pagar
os EIDUS de Cambre e de
Carballo.
Pero
dígano
claramente, se esa é a súa
política. Din, imos parar a
Intermodal para que vaian os
fondos a Cambre. Pero entón,
deixen que a Xunta deixe de
perder tempo e gastar diñeiro,
que levan medio millón de euros
gastado
en
proxectos
na
Intermodal, seguindo as peticións
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medio millón de euros gastado en
proyectos en la Intermodal,
siguiendo las peticiones que le
habían hecho en la reunión
anterior.

que lle facían na reunión anterior.

Mire, la comunidad que está
poniendo fondos es la valenciana,
¿Por qué? Porque tienen una
especie de Marea gobernando, que
no gestiona y entonces le han
dicho a Madrid. Mire, nuestros
fondos comunitarios, gestiónelos
usted, nos lo da usted y los
gestiona usted y así no tenemos
que gestionar. En Galicia gobierna
un gobierno que no es de la Marea
y que, afortunadamente, es del PP.
Y gestiona los fondos, no tiene
problemas,
excepto
en
la
Intermodal de La Coruña, porque
se la están boicoteando. Y mire,
ustedes mismos reconocen en su
moción, que se pueden presentar a
una 3ª posibilidad del Área
Metropolitana de la Coruña; lo
tienen en la última página, en la
última línea de la página 1. Así lo
dicen literalmente. Es decir, si no
lo han hecho. ¿Sabes por qué?
Pierden los 15 millones, porque en
la 1ª convocatoria los perdieron.
Eso se lo notifican un viernes y el
lunes se había convocado a los
ayuntamientos para decirles que
se presentaba la 2ª y el domingo
reconocen en la reunión de
alcaldes, que el día anterior
redactan la famosa Declaración de
María Pita para presentarles algo

Mire, a comunidade que está a
poñer fondos é a valenciana. Por
que? Porque teñen unha especie
de Marea gobernando, que non
xestiona e entón dixéronlle a
Madrid. Mire, os nosos fondos
comunitarios, xestióneos vostede,
dánolo vostede e xestiónaos
vostede e así non temos que
xestionar. En Galicia goberna un
goberno que non é da Marea e
que, afortunadamente, é do PP. E
xestiona os fondos, non ten
problemas, excepto na Intermodal
da Coruña, porque lla están
boicoteando. E mire, vostedes
mesmos recoñecen na súa
moción, que se poden presentar a
unha 3ª posibilidade da Área
Metropolitana da Coruña; téñeno
na última páxina, na última liña
da páxina 1. Así o din
literalmente. É dicir, se non o
fixeron. Sabes por que? Perden os
15 millóns, porque na 1ª
convocatoria perdéronos. Iso
notifícanllo un venres e o luns
convocouse aos concellos para
dicirlles que se presentaba a 2ª e
o domingo recoñecen na reunión
de alcaldes, que o día anterior
redactan a famosa Declaración
de María Pita para presentarlles
algo o luns, porque xa non lles
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el lunes, porque ya no les pueden
presentar el hacer en la 2ª
convocatoria
el
EIDUS
metropolitano, porque habían
perdido la 1ª y tenían que ir a la
2ª.

poden presentar o facer na 2ª
convocatoria
o
EIDUS
metropolitano, porque perderan a
1ª e tiñan que ir á 2ª.

Esta es la realidad. Entonces, lo
que espero que ahora, no quieran
hacernos creer a los demás…

Esta é a realidade. Entón, o que
espero que agora, non queiran
facernos crer aos demais…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Fernández
Prado, por favor.

Vaia rematando, señor Fernández
Prado, por favor.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Acabo, remato ya, señor alcalde.
Lo que espero que no nos quieran
hacer creer a los demás, es que la
culpa de perder 15 millones,
porque se han perdido, porque
ahora podíamos estar pidiendo
esos fondos metropolitanos para el
transporte metropolitano y para
todos los temas ambientales
metropolitanos, como estaba
previsto, esos 15 millones se han
perdido,
porque
ustedes
cambiaron unilateralmente la
convocatoria y la perdieron en la
1ª.
Por lo tanto, señor Varela, remato
ya, señor alcalde, como le decían
anteriormente.
Vemos
tres
mociones que, sencillamente, o no
se hablan con su gente en
Santiago, o no se fían de que
presenten allí, bien, las mociones,

Acabo, remato xa, señor alcalde.
O que espero que non nos queiran
facer crer aos demais, é que a
culpa de perder 15 millóns,
porque se perderon, porque agora
podiamos estar a pedir eses
fondos metropolitanos para o
transporte metropolitano e para
todos os temas ambientais
metropolitanos, como estaba
previsto,
eses
15
millóns
perdéronse, porque vostedes
cambiaron unilateralmente a
convocatoria e perdérona na 1ª.
Por tanto, señor Varela, remato
xa, señor alcalde, como lle dicían
anteriormente.
Vemos
tres
mocións que, sinxelamente, ou
non se falan coa súa xente en
Santiago, ou non se fían de que
presenten alí, ben, as mocións, ou
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o no tienen diálogo con su grupo
parlamentario. Pero no se
preocupen. Ya sé que ayer no les
mandó recadito del domingo, se lo
mandó en cambio el señor
Sánchez. Ya les doy yo, este
recado mañana, que los veré a
primera hora y ya les digo que
presenten ellos la moción en el
Parlamento, pero allí conocen, de
verdad, de dónde tienen que salir
los fondos, si se quitan de otro
proyecto. Muchas gracias.

non teñen diálogo co seu grupo
parlamentario. Pero non se
preocupen. Xa sei que onte non
lles mandou recadito do domingo,
mandoullo en cambio o señor
Sánchez. Xa lles dou eu, este
recado mañá, que os verei a
primeira hora e xa lles digo que
presenten eles a moción no
Parlamento, pero alí coñecen, de
verdade, de onde teñen que saír
os fondos, se se quitan doutro
proxecto. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

A las veintidós horas y doce
minutos entra en el Salón de
Sesiones la señora Cameán
Calvete.

Ás vinte e dous horas e doce
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Cameán
Calvete.

Moitas grazas, señor Fernández
Prado.

Moitas grazas, señor Fernández
Prado.

Votación de la tercera moción
del Grupo Municipal Marea
Atlántica

Votación da terceira moción do
Grupo
Municipal
Marea
Atlántica

Seguidamente por parte de la
presidencia se somete a votación
la moción presentada por Marea
Atlántica,
produciéndose
el
siguiente resultado:

Seguidamente por parte da
presidencia sométese a votación a
moción presentada por Marea
Atlántica,
producíndose
o
seguinte resultado:

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

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

Vota en contra el Grupo
Municipal del Partido Popular (10

Vota en contra o Grupo
Municipal do Partido Popular (10
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votos).

votos).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (6 votos).

Vota a favor el Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA) (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

103.- Moción sobre sobre la
financiación de las estrategias
de desarrollo sostenible e
integrado (DUSI).

103.Moción
sobre
o
financiamento das estratexias de
desenvolvemento
sostible
e
integrado (DUSI)

Acuerdo

Acordo

l.Instar a la Xunta de Galicia
a aportar fondos en la tercera
convocatoria de ayudas para la
selección de estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (DUSI), de manera que
las ciudades, villas y agrupaciones
de localidades gallegas que no
optaron hasta ahora o quedaron
fuera en las dos primeras
ocasiones
tengan
otra
oportunidad.

l.Instar á Xunta de Galicia a
achegar fondos na terceira
convocatoria de axudas para a
selección de estratexias de
Desenvolvemento Urbano Sostible
e Integrado (DUSI), de maneira
que as cidades, vilas e
agrupacións
de
localidades
galegas que non optaron ate
agora ou quedaron fóra nas dúas
primeiras ocasións teñan outra
oportunidade.

2.Instar al Gobierno del
Estado a dotar de fondos para
Galicia, sea cuál sea la decisión
del gobierno autonómico, esta
tercera convocatoria.

2.Instar ao Goberno do
Estado a dotar de fondos para
Galicia, sexa cal sexa a decisión
do goberno autonómico, esta
terceira convocatoria.
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3.Dar traslado del presente
acuerdo a los grupos con
representación en el Parlamento
de Galicia y en el Congreso de los
Diputados.

3.Dar traslado do presente
acordo
aos
grupos
con
representación no Parlamento de
Galicia e no Congreso dos
Deputados.

3º.- Preguntas Orales

3º.- Preguntas Orais

Presidencia

Presidencia

Eu, sei que todos o van facer así,
pero permítanme que, dada a
avanzada hora, pida certa mesura
no uso do tempo, tanto das
preguntas como das respostas.

Eu, sei que todos o van facer así,
pero permítanme que, dada a
avanzada hora, pida certa mesura
no uso do tempo, tanto das
preguntas como das respostas.

PREGUNTAS ORALES DEL
BLOQUE
NACIONALISTA
GALEGO

PREGUNTAS
ORAIS
DO
BLOQUE
NACIONALISTA
GALEGO

Primera.- Pregunta oral sobre el
Servicio
Municipal
de
Salvamento,
Socorrismo,
Vigilancia y Primeros Auxilios
en las Playas de A Coruña

Primeira.- Pregunta oral sobre o
Servizo
Municipal
de
Salvamento,
Socorrismo,
Vixilancia e Primeiros Auxilios
nas Praias da Coruña

A las veintidós horas y trece
minutos sale del Salón de
Sesiones la señora Cid Castro.

Ás vinte e dúas horas e trece
minutos sae do Salón de Sesións
a señora Cid Castro.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Que ten pensado facer o
goberno local…

Si. Que ten pensado facer ou
goberno local…

A las veintidós horas y trece
minutos salen del Salón de
Sesiones el alcalde señor
Ferreiro Baamonde, el señor

Ás vinte e dúas horas e trece
minutos saen do Salón de
Sesións o alcalde señor Ferreiro
Baamonde, o señor Fernández

- 307 -

Fernández Prado, las señoras
Freire
Vázquez,
Neira
Fernández y Longueira Castro.

Prado, as señoras Freire
Vázquez, Neira Fernández e
Longueira Castro.

Sustituye al alcalde la señora
García Gómez.

Substitúe ao alcalde a señora
García Gómez.

…ao
respecto
dos
incumprimentos sobre os que
informou este grupo municipal da
empresa que xestiona o Servizo
Municipal
de
Salvamento,
Sorrismo, Vixilancia, Primeiros
Auxilios nas praias da Coruña?

…ao
respecto
dous
incumprimentos sobre os que
informou este grupo municipal da
empresa que xestiona o Servizo
Municipal
de
Salvamento,
Sorrismo, Vixilancia, Primeiros
Auxilios nas praias da Coruña?

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Ben. O certo é que ata que o
Grupo Municipal do BNG
solicitou a rescisión da concesión
do Servizo de Salvamento,
Socorrismo e Vixilancia en praias
en marzo de 2017, non se tiña
coñecemento
de
ningunha
irregularidade no contrato, como
avalan os informes técnicos das
persoas responsables do servizo.
Tratándose dun servizo esencial,
os prazos non permiten nova
licitación, polo que as medidas
tomadas pasan por facer un maior
seguemento da actividade da
empresa e a mellora dos pregos
cara o ano seguinte, así como a
apertura
de
expedientes
necesarios, de detectarse algunha
irregularidade.

Ben. O certo é que ata que o
Grupo Municipal do BNG
solicitou a rescisión da concesión
do Servizo de Salvamento,
Socorrismo e Vixilancia en praias
en marzo de 2017, non se tiña
coñecemento
de
ningunha
irregularidade no contrato, como
avalan os informes técnicos das
persoas responsables do servizo.
Tratándose dun servizo esencial,
os prazos non permiten nova
licitación, polo que as medidas
tomadas pasan por facer un
maior seguemento da actividade
da empresa e a mellora dos
pregos cara o ano seguinte, así
como a apertura de expedientes
necesarios, de detectarse algunha
irregularidade.
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Señora Veira González

Señora Veira González

Si. É certo que en marzo de 2017,
cando tivemos, efectivamente,
información
dos
ditos
incumprimentos e ademais, cando
tivemos probas físicas de que,
efectivamente, se estaban a
producir eses incumprimentos,
puxémolo, por responsabilidade,
en coñecemento do goberno
municipal.

Si. É certo que en marzo de 2017,
cando tivemos, efectivamente,
información
dos
ditos
incumprimentos e ademais, cando
tivemos probas físicas de que,
efectivamente, se estaban a
producir eses incumprimentos,
puxémolo, por responsabilidade,
en coñecemento do goberno
municipal.

É certo que a Xunta de Goberno
Local adxudicou na súa sesión
extraordinaria de 13 de maio de
2016, o servizo de socorrismo a
Move Servicios de Ocio y
Deporte SL. Segundo os pregos
que rexeron o procedemento de
contratación deste servizo, o prazo
de duración do contrato era dun
ano prorrogábel por un ano máis,
até o máximo de dous, cun prezo
anual de 368.569,36 euros. E o
certo é que tivemos coñecemento
que durante o primeiro ano de
contrato, se teñen detectadas
múltiples irregularidades das que
tivo coñecemento recentemente
este grupo municipal e que
demostran, o incumprimento da
empresa
adxudicataria,
das
condicións
establecidas
nos
pregos técnicos e administrativos
e que ademais, imos detallar e que
ademais, na nosa solicitude e no
que achegamos ao goberno
municipal, ían perfectamente
documentados. Incumprimentos

É certo que a Xunta de Goberno
Local adxudicou na súa sesión
extraordinaria de 13 de maio de
2016, o servizo de socorrismo a
Move Servicios de Ocio y Deporte
SL. Segundo os pregos que
rexeron o procedemento de
contratación deste servizo, o
prazo de duración do contrato era
dun ano prorrogábel por un ano
máis, até o máximo de dous, cun
prezo anual de 368.569,36 euros.
E o certo é que tivemos
coñecemento que durante o
primeiro ano de contrato, se teñen
detectadas
múltiples
irregularidades das que tivo
coñecemento recentemente este
grupo municipal e que demostran,
o incumprimento da empresa
adxudicataria, das condicións
establecidas nos pregos técnicos e
administrativos e que ademais,
imos detallar e que ademais, na
nosa solicitude e no que
achegamos ao goberno municipal,
ían perfectamente documentados.
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da lexislación vixente sobre
dereito laboral e seguridade
social. En concreto, a empresa
impuxo unha xornada laboral
completa ao socorristas e ás
socorristas no contrato, por un
total de 40 horas semanais,
rexidos
teoricamente
polo
convenio
de
instalacións
deportivas de Galicia, cando dito
convenio establece a xornada
completa en 38 horas, sen pagar a
diferenza que correspondería a
horas extras.

Incumprimentos da lexislación
vixente sobre dereito laboral e
seguridade social. En concreto, a
empresa impuxo unha xornada
laboral completa ao socorristas e
ás socorristas no contrato por un
total de 40 horas semanais,
rexidos
teoricamente
polo
convenio
de
instalacións
deportivas de Galicia, cando dito
convenio establece a xornada
completa en 38 horas, sen pagar
a diferenza que correspondería a
horas extras.

A las veintidós horas y quince
minutos sale del Salón de
Sesiones la señora Gallego
Neira.

Ás vinte e dous horas e quince
minutos sae do Salón de Sesións
a señora Gallego Neira.

Incumprimentos sobre o persoal
mínimo obrigatorio no prego, que
se recolle que en Riazor, ten que
haber 6 socorristas, 1 patrón e 1
auxiliar de baño, 7 socorristas no
Orzán, 2 socorristas no areal, 3 en
San Amaro, 3 socorristas en Oza,
1 patrón e 1 auxiliar de baño e en
Santa Cristina 2 socorristas.

Incumprimentos sobre o persoal
mínimo obrigatorio no prego, que
se recolle que en Riazor, ten que
haber 6 socorristas, 1 patrón e 1
auxiliar de baño, 7 socorristas no
Orzán, 2 socorristas no areal, 3
en San Amaro, 3 socorristas en
Oza, 1 patrón e 1 auxiliar de baño
e en Santa Cristina 2 socorristas.

O certo é, que a empresa só
contratou o persoal mínimo
obrigatorio, polo que nas horas de
comida e de descanso obrigatorio,
ou ben non se cumpriron eses
descansos obrigatorios, como
manifesta o propio persoal que
prestou servizo na empresa, ou
ben nos momentos en que estas
horas de descanso e comida se

O certo é, que a empresa só
contratou o persoal mínimo
obrigatorio, polo que nas horas
de comida e de descanso
obrigatorio, ou ben non se
cumpriron
eses
descansos
obrigatorios, como manifesta o
propio persoal que prestou
servizo na empresa, ou ben nos
momentos en que estas horas de
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produciron, nos areais estiveron
cubertos por un número inferior
ao que establecía no prego.

descanso e comida se produciron,
nos areais estiveron cubertos por
un número inferior ao que
establecía no prego.

Achegamos ademais, como proba,
o propio cuadrante da empresa
que ata o mes de xullo, no que se
concretaba
efectivamente,
o
persoal que ía estar cada día en
cada un dos areais.

Achegamos ademais, como proba,
o propio cuadrante da empresa
que ata o mes de xullo, no que se
concretaba
efectivamente,
o
persoal que ía estar cada día en
cada un dos areais.

E
ademais,
hai
tamén
incumprimentos en materia de
xornada, polos que a propia
Inspección
procede
regulamentariamente. É certo que
tamén, a través do contacto con
diversas persoas coñecedoras do
servizo, cónstannos diferentes
circunstancias que afectarían, sen
dúbida á calidade do mesmo e que
cremos, que o Concello e o
goberno, en concreto, ten que
investigar.

E
ademais,
hai
tamén
incumprimentos en materia de
xornada, polos que a propia
Inspección
procede
regulamentariamente. É certo que
tamén, a través do contacto con
diversas persoas coñecedoras do
servizo, cónstannos diferentes
circunstancias que afectarían, sen
dúbida á calidade do mesmo e
que cremos, que o Concello e o
goberno, en concreto, ten que
investigar.

É certo que os pregos técnicos
establecían, que os socorristas
tiñan que ter experiencia mínima,
despois da obtención da titulación
e o certo é, que sabemos que os
patróns e tamén, algúns dos
socorristas non tiñan experiencia,
efectivamente, en socorrismo; que
obtiveran o título pouco antes de
empezar a traballar para o
Concello da Coruña e tamén que a
moto de auga estaba subida ao
Paseo Marítimo. Que iso o puido
ver calquera que paseara un pouco

É certo que os pregos técnicos
establecían, que os socorristas
tiñan que ter experiencia mínima,
despois da obtención da titulación
e o certo é, que sabemos que os
patróns e tamén, algúns dos
socorristas non tiñan experiencia,
efectivamente, en socorrismo; que
obtiveran o título pouco antes de
empezar a traballar para o
Concello da Coruña e tamén que
a moto de auga estaba subida ao
Paseo Marítimo. Que iso o puido
ver calquera que paseara un
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polo Paseo Marítimo; estaba
subida ao propio paseo sen estar
en posición de saída e ademais, as
calas de Durmideiras non tiveran
os
aros
salvavidas
que
efectivamente,
os
pregos
marcaban.

pouco polo Paseo Marítimo;
estaba subida ao propio paseo
sen estar en posición de saída e
ademais, as calas de Durmideiras
non tiveran os aros salvavidas
que efectivamente, os pregos
marcaban.

Estas son infraccións moi graves,
segundo o que establecen o prego
e nós entendemos que o goberno,
sendo un servizo esencial este e
ademais, sendo un servizo que
basicamente é o persoal que
traballa nese servizo, é certo que é
necesario medios materiais, pero é
basicamente o persoal, o que non
se pode ter é persoal que non pode
descansar, ou persoal insuficiente,
ou incluso persoal que non ten
experiencia.

Estas son infraccións moi graves,
segundo o que establecen o prego
e nós entendemos que o goberno,
sendo un servizo esencial este e
ademais, sendo un servizo que
basicamente é o persoal que
traballa nese servizo, é certo que
é necesario medios materiais,
pero é basicamente o persoa, o
que non se pode ter é persoal que
non pode descansar, ou persoal
insuficiente, ou incluso persoal
que non ten experiencia.

Polo
tanto,
efectivamente
pediamos a rescisión, pero se non
hai rescisión, o mínimo que ten
que haber é unha vixilancia
absolutamente exhaustiva, de que
se cumpre con este servizo que,
efectivamente é moi sensible.
Nada máis.

Polo
tanto,
efectivamente
pediamos a rescisión, pero se non
hai rescisión, o mínimo que ten
que haber é unha vixilancia
absolutamente exhaustiva, de que
se cumpre con este servizo que,
efectivamente é moi sensible.
Nada máis.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Como dicían os informes técnicos
do servizo, non mostraron que se
producira
ningunha
das
irregularidades das que fomos
coñecedoras a través da solicitude
do BNG en marzo deste ano,
estando xa o contrato rematado,

Como dicían os informes técnicos
do servizo, non mostraron que se
producira
ningunha
das
irregularidades das que fomos
coñecedoras
a
través
da
solicitude do BNG en marzo deste
ano, estando xa o contrato
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prorrogado en base a informes
técnicos en novembro de 2016.

rematado, prorrogado en base a
informes técnicos en novembro de
2016.

Coa información recibida en
marzo de 2017, atopámonos cos
prazos
que
non
permitían
corroborar a información e sacar
unha nova licitación, xa que se
trata dun servizo esencial e non
pode retrasarse a súa entrada en
vigor.

Coa información recibida en
marzo de 2017, atopámonos cos
prazos que non permitían
corroborar a información e sacar
unha nova licitación, xa que se
trata dun servizo esencial e non
pode retrasarse a súa entrada en
vigor.

En todo caso, foille solicitada á
empresa a documentación relativa
á Inspección de Traballo, á que foi
sometida a prestación do servizo e
que vostede nomeaba, por parte da
empresa, na que se fan unha serie
de requerimentos relativos a
posibles excesos de xornada e á
súa cotización adicional. A
empresa nos fai achegar, ademais,
os recibos de liquidación de
cotizacións, quedando resolto o
expediente,
aberto
para
a
inspección. En calquera caso, e si
que é un compromiso durante a
prestación do servizo neste ano
2017, farase un especial e
exhaustivo
seguemento
do
traballo da empresa, no relativo ás
condicións laborais das persoas
traballadoras, así como a calidade
do propio servizo de cara á
cidadanía, abrindo calquera tipo
de expediente que sexa necesario.
Realizaranse
as
melloras
pertinentes de cara á prestación do
servizo o ano 2018, cando xa

En todo caso, foille solicitada á
empresa
a
documentación
relativa á Inspección de Traballo,
á que foi sometida a prestación do
servizo e que vostede nomeaba,
por parte da empresa, na que se
fan unha serie de requerimentos
relativos a posibles excesos de
xornada e á súa cotización
adicional. A empresa nos fai
achegar, ademais, os recibos de
liquidación
de
cotizacións,
quedando resolto o expediente,
aberto para a inspección. En
calquera caso, e si que é un
compromiso durante a prestación
do servizo neste ano 2017, farase
un
especial
e
exhaustivo
seguemento do traballo da
empresa,
no
relativo
ás
condicións laborais das persoas
traballadoras, así como a
calidade do propio servizo de
cara á cidadanía, abrindo
calquera tipo de expediente que
sexa necesario. Realizaranse as
melloras pertinentes de cara á
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quede extinguido este contrato.

prestación do servizo o ano 2018,
cando xa quede extinguido este
contrato.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Segunda.- Pregunta oral sobre
reparos de intervención en el
IMCE.

Segunda.- Pregunta oral sobre
reparos de intervención no
IMCE.

Señora Veira González

Señora Veira González

Que mecanismos ten pensado
adoptar o goberno local para que
no se produzan tantos reparos de
intervención no IMCE?

Que mecanismos ten pensado
adoptar o goberno local para que
no se produzan tantos reparos de
intervención no IMCE?

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Principalmente, a elaboración dos
pregos necesarios; varios deles
conlevan, non pouca dificultade
técnica.

Principalmente, a elaboración
dos pregos necesarios; varios
deles conlevan, non pouca
dificultade técnica.

Señora Veira González

Señora Veira González

Independentemente da dificultade
técnica, o certo é que desde xuño
de 2015 a abril de 2017, temos
constancia desde o Bloque
Nacionalista Galego, de que hai,
cando menos, 215 facturas con
reparos de Intervención, que
ascenden, ademais, a unha
cantidade de 1.263.774,05 millóns
de euros. É un número importante,
con dúas ou máis causas de reparo
de legalidade. Un total do 86%;

Independentemente da dificultade
técnica, o certo é que desde xuño
de 2015 a abril de 2017, temos
constancia desde o Bloque
Nacionalista Galego, de que hai,
cando menos, 215 facturas con
reparos de Intervención, que
ascenden, ademais, a unha
cantidade de 1.263.774,05 millóns
de euros. É un número
importante, con dúas ou máis
causas de reparo de legalidade.
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un 40% do total desas 215
facturas, 2 de cada 5 facturas con
reparo de legalidade, teñen máis
dun reparo de legalidade na súa
tramitación e advertida, ademais,
polo propio interventor.

Un total do 86%; un 40% do total
desas 215 facturas, 2 de cada 5
facturas
con
reparo
de
legalidade, teñen máis dun reparo
de legalidade na súa tramitación
e advertida, ademais, polo propio
interventor.

A las veintidós horas y veintidos
minutos salen del Salón de
Sesiones la señora Fraga Sáenz
y el señor Varela Gómez.

Ás vinte e dous horas e vinte e
dous minutos saen do Salón de
Sesións a señora Fraga Sáenz e o
señor Varela Gómez.

No 94,88% dos gastos con reparo
de legalidade, 204 dos 215, a
causa do reparo é que se trata
dunha necesidade permanente e
continuada
que
require
a
formalización dun contrato.

No 94,88% dos gastos con reparo
de legalidade, 204 dos 215, a
causa do reparo é que se trata
dunha necesidade permanente e
continuada que require a
formalización dun contrato.

Efectivamente, será dificultoso,
como xa temos escoitado. Nunca
se fixo neste Concello, pero o
certo é que hai que arroxar máis
luz e máis transparencia á xestión
do IMCE.

Efectivamente, será dificultoso,
como xa temos escoitado. Nunca
se fixo neste Concello, pero o
certo é que hai que arroxar máis
luz e máis transparencia á xestión
do IMCE.

No 23,26% dos gastos con reparo
de legalidade, unha das causas do
reparo é que o importe acumulado
supera o límite legal dun contrato
menor. No 11,63% dos gastos con
reparo de legalidade, unha das
causas do reparo é que se xerou
sen fiscalización crítica e previa. 8
dos 215 gastos, que ascenden a
20.000 euros con reparo de
legalidade, son gastos que o
IMCE non tería que ter asumido,
tal e como di o interventor e que

No 23,26% dos gastos con reparo
de legalidade, unha das causas do
reparo é que o importe
acumulado supera o límite legal
dun contrato menor. No 11,63%
dos gastos con reparo de
legalidade, unha das causas do
reparo é que se xerou sen
fiscalización crítica e previa. 8
dos 215 gastos, que ascenden a
20.000 euros con reparo de
legalidade, son gastos que o
IMCE non tería que ter asumido,
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non están resoltos, aínda. En dous
gastos dáse o caso de que xa
existía unha empresa contratada
para realizar as tarefas, para as
que son obxecto as facturas. En 21
casos
supérase
amplamente,
segundo di a propia Intervención,
o límite legal do contrato menor e
os abonos con reparo de
legalidade emitidos en 2016 foron
123, non?, 785.000 euros, o que
supón, pois iso, os 62,14% de
gastos sobre o total dos importes
con reparo de legalidade.

tal e como di o interventor e que
non están resoltos, aínda. En dous
gastos dáse o caso de que xa
existía unha empresa contratada
para realizar as tarefas, para as
que son obxecto as facturas. En
21 casos supérase amplamente,
segundo di a propia Intervención,
o límite legal do contrato menor e
os abonos con reparo de
legalidade emitidos en 2016 foron
123, non?, 785.000 euros, o que
supón, pois iso, os 62,14% de
gastos sobre o total dos importes
con reparo de legalidade.

O certo é, que segundo a
liquidación do IMCE, os pagos
realizados en 2016 ascenderon a
5,2 millóns de euros, polo que os
gastos que tiveron algún reparo de
Intervención durante ese ano,
foron, cando menos, o 15%. A
verdade é que os datos non son
moi bos e eu creo que dan conta
dunha
xestión,
un
tanto
descontrolada, se se me permite a
expresión,
ou
caótica,
efectivamente, das facturas.

O certo é, que segundo a
liquidación do IMCE, os pagos
realizados en 2016 ascenderon a
5,2 millóns de euros, polo que os
gastos que tiveron algún reparo
de Intervención durante ese ano,
foron, cando menos, o 15%. A
verdade é que os datos non son
moi bos e eu creo que dan conta
dunha
xestión,
un
tanto
descontrolada, se se me permite a
expresión,
ou
caótica,
efectivamente, das facturas.

Nós non entendemos que hai unha
porcentaxe importante. Podemos
entender que en 2015 se acabara
de chegar, que se tardara en
constituir o Consello Reitor do
IMCE pero o problema foise
alongando no tempo e diso dan
conta as facturas que o propio
servizo nos facilitou; unha listaxe
de facturas, ao respecto, tamén,

Nós non entendemos que hai unha
porcentaxe importante. Podemos
entender que en 2015 se acabara
de chegar, que se tardara en
constituir o Consello Reitor do
IMCE pero o problema foise
alongando no tempo e diso dan
conta as facturas que o propio
servizo nos facilitou; unha listaxe
de facturas, ao respecto, tamén,
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deses reparos de legalidade e nós
entendemos,
pois,
que,
efectivamente, de aquí en diante,
como xa dixen na miña
intervención inicial, se teñen que
corrixir todas estas deficiencias,
ben a través de prezos unitarios,
ou a través do mecanismo máis
axeitado, tendo en conta, tamén,
as peculiraridades do servizo.
Nada máis.

deses reparos de legalidade e nós
entendemos,
pois,
que,
efectivamente, de aquí en diante,
como xa dixen na miña
intervención inicial, se teñen que
corrixir todas estas deficiencias,
ben a través de prezos unitarios,
ou a través do mecanismo máis
axeitado, tendo en conta, tamén,
as peculiraridades do servizo.
Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Grazas. Teño que pedir unha
maior brevidade nas preguntas e
nas respostas para continuar.
Señor Sande.

Grazas. Teño que pedir unha
maior brevidade nas preguntas e
nas respostas para continuar.
Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Aseguro que así é a nosa
intención. Neste tempo, non
aumentó precisamente, nin a
plantilla,
nin
deixaron
de
aumentar, tampouco, as demandas
cidadás. Reparos, se se fixa, se
refiren ás festas e non a recintos.
O IMCE ten unha traxectoria
consolidada desde hai anos, posúe
unha programación escénica,
diría, que versátil, relevante. Os
recintos, o Teatro Rosalía, o
Fórum, o Ágora e tamén de
espectáculos
deportivos
e
artísticos, no Coliseum, pero
realmente, os reparos refírense as
festas. Fálase moito, por exemplo
da aposta pola descentralización,
ou por exemplo, do traballo nos

Aseguro que así é a nosa
intención. Neste tempo, non
aumentó precisamente, nin a
plantilla, nin deixaron de
aumentar,
tampouco,
as
demandas cidadás. Reparos, se se
fixa, se refiren ás festas e non a
recintos. O IMCE ten unha
traxectoria consolidada desde hai
anos, posúe unha programación
escénica, diría, que versátil,
relevante. Os recintos, o Teatro
Rosalía, o Fórum, o Ágora e
tamén de espectáculos deportivos
e artísticos, no Coliseu pero
realmente, os reparos refírense as
festas. Fálase moito, por exemplo
da aposta pola descentralización,
ou por exemplo, do traballo nos
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barrios e, realmente, non é maior,
por restricións económicas e
precisamente, por este tipo de
casuísticas. Creo que tamén, e non
me gustaría adoptar un ton
vitimista, pero tamén ten que ver
coa esta época orzamentaria
complicada; é que resulta bastante
complicado
coñecer
os
orzamentos practicamente ata a
metade do ano, para casos como o
do IMCE, no que no pasado foron
rebaixados,
como
dicía,
substancialmente.

barrios e, realmente, non é maior,
por restricións económicas e
precisamente, por este tipo de
casuísticas. Creo que tamén, e
non me gustaría adoptar un ton
vitimista, pero tamén ten que ver
coa esta época orzamentaria
complicada; é que resulta
bastante complicado coñecer os
orzamentos practicamente ata a
metade do ano, para casos como
o do IMCE, no que no pasado
foron rebaixados, como dicía,
substancialmente.

Non
hai
indiferencia,
nin
pasividade e si preocupación por
asegurarlle, por facer o mellor
posible, pola nosa parte e
eliminar, dunha vez, todos eses
reparos.

Non
hai
indiferencia,
nin
pasividade e si preocupación por
asegurarlle, por facer o mellor
posible, pola nosa parte e
eliminar, dunha vez, todos eses
reparos.

Neste tempo, incidimos bastante
niso. Se se crearon, precisamente,
as tres liñas de axuda, era para
organizar mellor o IMCE. Tanto
facemos
comunidade
coas
asociacións veciñais, as festas de
barrio, como arraigo coas
entidades tradicionais, musicais,
que teñen presencia na cidade e
cultura de barrio con todo o resto
de actividades, xustamente, para
que houbese un método de control
de toda esa actividade.

Neste tempo, incidimos bastante
niso. Se se crearon, precisamente,
as tres liñas de axuda, era para
organizar mellor o IMCE. Tanto
facemos
comunidade
coas
asociacións veciñais, as festas de
barrio, como arraigo coas
entidades tradicionais, musicais,
que teñen presencia na cidade e
cultura de barrio con todo o resto
de actividades, xustamente, para
que houbese un método de control
de toda esa actividade.

Hai outro aspecto que raras veces
se menciona e que creo que é
importante, que ten que ver coa
precariedade, coa escasa plantilla

Hai outro aspecto que raras veces
se menciona e que creo que é
importante, que ten que ver coa
precariedade, coa escasa plantilla
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e neses ritmos de traballo
incansables e que afronta,
ademais, como dicía antes, unha
enorme demanda cidadá, apoiados
por un personal especializado que,
entre outras cousas, á hora de
elaborar os pregos, non ten,
quizais, a formación xurídica
necesaria e custa ver, ás veces, a
dimensión dos límites que hai en
IMCE.

e neses ritmos de traballo
incansables e que afronta,
ademais, como dicía antes, unha
enorme
demanda
cidadá,
apoiados por un personal
especializado que, entre outras
cousas, á hora de elaborar os
pregos, non ten, quizais, a
formación xurídica necesaria e
custa ver, ás veces, a dimensión
dos límites que hai en IMCE.

Houbo un erro gravísimo na etapa
anterior que aínda pagamos. Sen
taxa de reposición fixéronse
encomendas de xestión coa
concelleira de Cultura anterior,
que, pouco menos, que escraviza
aos cabezas visibles de IMCE.
Para que se fagan unha idea, o
director do Coliseum coordina a
Festas, a directora do Fórum
dirixe tamén o Ágora, o
responsable do Teatro Rosalía ten
tamén unha encomenda de xestión
administrativa; non hai xerencia
desde hai 15 anos, a plantilla é
escasa e hai baixas e, bueno, de
todo isto, hai solicitudes e
informes de Persoal e temos
previstas
novidades,
pero
entendemos que tamén é unha
situación bastante complicada e xa
digo, no debe servir de escusa.

Houbo un erro gravísimo na
etapa
anterior
que
aínda
pagamos. Sen taxa de reposición
fixéronse encomendas de xestión
coa concelleira de Cultura
anterior, que, pouco menos, que
escraviza aos cabezas visibles de
IMCE. Para que se fagan unha
idea, o director do Coliseum
coordina a Festas, a directora do
Fórum dirixe tamén o Ágora, o
responsable do Teatro Rosalía ten
tamén unha encomenda de xestión
administrativa; non hai xerencia
desde hai 15 anos, a plantilla é
escasa e hai baixas e, bo, de todo
isto, hai solicitudes e informes de
Persoal e temos previstas
novidades, pero entendemos que
tamén é unha situación bastante
complicada e xa digo, no debe
servir de escusa.

E logo, os contratos teñen unha
complexidade técnica no que se
refire ás festas que, como ben
dicía, sobre estas dificultades
sábena todos os que gobernaron,

E logo, os contratos teñen unha
complexidade técnica no que se
refire ás festas que, como ben
dicía, sobre estas dificultades
sábena todos os que gobernaron,
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porque nin sequera, intentaron a
maioría das licitacións ou dos
contratos e, nese sentido estase
traballando, incluso con outras
áreas na redacción de varios deles,
xustamente por esa complexidade
técnica. Nada máis. Grazas.

porque nin sequera, intentaron a
maioría das licitacións ou dos
contratos e, nese sentido estase
traballando, incluso con outras
áreas na redacción de varios
deles, xustamente por esa
complexidade técnica. Nada máis.
Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Tercera.- Pregunta oral sobre
medidas de seguridad vial en la
avenida de Lavedra.

Terceira.- Pregunta oral sobre
medidas de seguridade vial na
avenida Lavedra

Señora Veira González

Señora Veira González

Que políticas vai implementar o
goberno local sobre seguridade
vial e mobilidade sostíbel no
tramo da avenida da Vedra que é
de competencia municipal?

Que políticas vai implementar o
goberno local sobre seguridade
vial e mobilidade sostíbel no
tramo da avenida da Vedra que é
de competencia municipal?

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Como falamos na moción
anterior, abriuse un proceso
conxunto,
nun
proceso
participativo, como un proceso
reglado, marcado nos procesos
habituais dentro da Área de
Participación, pero si un proceso
no que participan os centros
escolares, o Concepción Arenal, o
Instituto Fernando Wirtz e mais, a
asociación con convenio coa área,
que é o colectivo Stop Accidentes.
É un proceso aberto, alleo a

Como falamos na moción
anterior, abriuse un proceso
conxunto,
nun
proceso
participativo, como un proceso
reglado, marcado nos procesos
habituais dentro da Área de
Participación, pero si un proceso
no que participan os centros
escolares, o Concepción Arenal, o
Instituto Fernando Wirtz e mais, a
asociación con convenio coa
área, que é o colectivo Stop
Accidentes. É un proceso aberto,
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tempos marcados por leas
políticas, ou ritmos marcados
polos medios de comunicación; é
un proceso que vai ser longo, no
que os cambios que se pretenden
levar a cabo na avenida Alfonso
Molina, van ser e teñen que ser
profundos, pero un proceso no que
as definicións últimas do que se
vai executar como proxecto, está
todavía lonxe por definirse.

alleo a tempos marcados por leas
políticas, ou ritmos marcados
polos medios de comunicación; é
un proceso que vai ser longo, no
que os cambios que se pretenden
levar a cabo na avenida Alfonso
Molina, van ser e teñen que ser
profundos, pero un proceso no
que as definicións últimas do que
se vai executar como proxecto,
está todavía lonxe por definirse.

A las veintidós horas y
veintiocho minutos entra en el
Salón de Sesiones la señora
Fraga Sáenz.

Ás vinte e dous horas e vinte e
oito minutos entra no Salón de
Sesións a señora Fraga Sáenz.

Señora Veira González

Señora Veira González

Non era, á verdade, a resposta que
esperabamos.

Non era, á verdade, a resposta
que esperabamos.

A las veintidós horas y
ventinueve minutos entran en el
Salón de Sesiones las señoras
Gallego Neira y Freire Vázquez
y salen del mismo el señor Coira
Andrade y las señoras Padín
Fernández y Cid Castro.

Ás vinte e dous horas e vinte e
nove minutos entran no Salón de
Sesións as señoras Gallego Neira
e Freire Vázquez e saen do
mesmo o señor Coira Andrade e
as señoras Padín Fernández e
Cid Castro.

Independentemente de que se
abran eses procesos participativos
e de que se teña en conta, como
non podía ser doutra maneira, á
comunidade educativa, presente
ao redor dese tramo da avenida da
Vedra, que é de competencia
municipal, o certo é que
esperabamos que, cando menos, o
goberno municipal tivese un

Independentemente de que se
abran
eses
procesos
participativos e de que se teña en
conta, como non podía ser doutra
maneira,
á
comunidade
educativa, presente ao redor dese
tramo da avenida da Vedra, que é
de competencia municipal, o certo
é que esperabamos que, cando
menos, o goberno municipal
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proxecto, ou unha idea do que
quere facer na zona. Era o que
queriamos saber con esta pregunta
oral. Efectivamente, porque, aínda
que xa o debatemos noutra
moción, en marzo do presente
ano, o goberno local anuncia a
retirada desa pasarela que unía os
xulgados co IES Fernando Wirtz e
que, por certo, como xa dixen
antes e é importante lembrar, tivo
a
súa
orixe,
logo
das
mobilizacións da veciñanza da
zona pola inseguridade coa que
tiña que cruzar o alumnado, sen
desculpar, efectivamente, ese
ruído que teñen que soportar, sen
desculpar,
os
excesos
de
velocidade
cos
que,
evidentemente
non
podo
concordar,
logo
de
terse
producido
no
seu
día,
precisamente, atropelos na zona,
en momentos históricos onde
ademais, o tráfico de Alfonso
Molina era moito menor do que é
agora.

tivese un proxecto, ou unha idea
do que quere facer na zona. Era o
que queriamos saber con esta
pregunta oral. Efectivamente,
porque, aínda que xa o debatemos
noutra moción, en marzo do
presente ano, o goberno local
anuncia a retirada desa pasarela
que unía os xulgados co IES
Fernando Wirtz e que, por certo,
como xa dixen antes e é
importante lembrar, tivo a súa
orixe, logo das mobilizacións da
veciñanza
da
zona
pola
inseguridade coa que tiña que
cruzar
o
alumnado,
sen
desculpar, efectivamente, ese
ruído que teñen que soportar, sen
desculpar,
os
excesos
de
velocidade cos que, evidentemente
non podo concordar, logo de terse
producido
no
seu
día,
precisamente, atropelos na zona,
en momentos históricos onde
ademais, o tráfico de Alfonso
Molina era moito menor do que é
agora.

Como dixen antes, entendemos
perfectamente a razón pola que se
decide retirar a pasarela, se estaba
en tan mala situación, como
sinalou o propio concelleiro,
como eu mesma puiden ver en
diferentes informes. O que
insistimos é, que entendemos que
esta cuestión non se debe de
atallar, ou o problema da
seguridade vial en Alfonso
Molina, non se pode centralizar

Como dixen antes, entendemos
perfectamente a razón pola que se
decide retirar a pasarela, se
estaba en tan mala situación,
como
sinalou
o
propio
concelleiro, como eu mesma
puiden ver en diferentes informes.
O que insistimos é, que
entendemos que esta cuestión non
se debe de atallar, ou o problema
da seguridade vial en Alfonso
Molina, non se pode centralizar
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única e exclusivamente con esta
pasarela e única e exclusivamente
con este proceso participativo. Hai
cousas que se ven a primeira vista.
Hai unha rúa que sube polo lateral
de Fernando Wirtz, que ten un
paso de peóns polo que non hai
visibilidade para os coches, que é
un auténtico perigo. E eu creo que
este tipo de cousas pódense atallar
inmediatamente, que son de pura
xestión inmediata e que se poden
ir facendo. Hai que facer,
efectivamente,
toda
unha
reordenación e todo un deseño na
zona e para, efectivamente, gañar
seguridade para os peóns,
principalmente,
porque
xa
sabemos
que
o
coche,
efectivamente, reina e campa as
súas anchas na nosa cidade, sen
que ninguén lle poña coto nin
veto. O certo é que nos sorprende
moito a resposta, porque había
todo un proxecto de humanización
da vía que se lle puxo enriba da
mesa a un Ministerio de Fomento
e non hai un
proxecto,
efectivamente de humanización
ou de calmado de tráfico, etc, que
xa tiña o propio goberno local
deseñado, con carácter previo a
ese proceso participativo. A
verdade é que sigo abraiada pola
contestación. Nada máis.

única e exclusivamente con esta
pasarela e única e exclusivamente
con este proceso participativo.
Hai cousas que se ven a primeira
vista. Hai unha rúa que sube polo
lateral de Fernando Wirtz, que
ten un paso de peóns polo que
non hai visibilidade para os
coches, que é un auténtico perigo.
E eu creo que este tipo de cousas
pódense atallar inmediatamente,
que son de pura xestión inmediata
e que se poden ir facendo. Hai
que facer, efectivamente, toda
unha reordenación e todo un
deseño na zona e para,
efectivamente, gañar seguridade
para os peóns, principalmente,
porque xa sabemos que o coche,
efectivamente, reina e campa as
súas anchas na nosa cidade, sen
que ninguén lle poña coto nin
veto. O certo é que nos sorprende
moito a resposta, porque había
todo un proxecto de humanización
da vía que se lle puxo enriba da
mesa a un Ministerio de Fomento
e non hai un proxecto,
efectivamente de humanización ou
de calmado de tráfico, etc, que xa
tiña o propio goberno local
deseñado, con carácter previo a
ese proceso participativo. A
verdade é que sigo abraiada pola
contestación. Nada máis.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Pois, como dixen na anterior
intervención da moción, cos

Pois, como dixen na anterior
intervención da moción, cos
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centros escolares e precisamente
co Fernando Wirtz, concordáronse
actuacións que se van executar
antes do inicio do curso escolar,
actuacións que vanse levar a cabo,
mediante a instalación de medidas
físicas, que reduzan a velocidade
na rúa Cabaleiros, que pasa por
diante, que fai de saída da avenida
Alfonso Molina e que pasa diante
das dúas portas de acceso ao
Fernando Wirtz e que vai levar a
cabo a semaforización tamén, dun
paso peoníl, o saneamento da
beirarrúa,
para
facilitar
a
instalación dunha rampa de acceso
á Secretaría do Fernando Wirtz e
tamén, a mellora, como ben di, da
seguridade, da visibilidade dos
catro pasos peonís que hai na zona
superior do centro, lindando con
esta rúa Cabaleiros.

centros escolares e precisamente
co
Fernando
Wirtz,
concordáronse actuacións que se
van executar antes do inicio do
curso escolar, actuacións que
vanse levar a cabo, mediante a
instalación de medidas físicas,
que reduzan a velocidade na rúa
Cabaleiros, que pasa por diante,
que fai de saída da avenida
Alfonso Molina e que pasa diante
das dúas portas de acceso ao
Fernando Wirtz e que vai levar a
cabo a semaforización tamén, dun
paso peoníl, o saneamento da
beirarrúa, para facilitar a
instalación dunha rampa de
acceso á Secretaría do Fernando
Wirtz e tamén, a mellora, como
ben di, da seguridade, da
visibilidade dos catro pasos
peonís que hai na zona superior
do centro, lindando con esta rúa
Cabaleiros.

Todo isto, como xa repito, son
medidas que van implicar
redución do tráfico dentro desa
vía, pero nós queremos levar este
proceso participado, máis aló
deste perímetro, destes dous
centros escolares, desas medidas
de
reorganización,
de
humanización e de actuación
sobre o tronco da avenida de
Alfonso Molina; van ser medidas
de máis calado, que o único
sentido que vai ter é a de pacificar
e reducir a velocidade de tránsito,
que provocará, tamén na zona, a

Todo isto, como xa repito, son
medidas que van implicar
redución do tráfico dentro desa
vía, pero nós queremos levar este
proceso participado, máis aló
deste perímetro, destes dous
centros escolares, desas medidas
de
reorganización,
de
humanización e de actuación
sobre o tronco da avenida de
Alfonso Molina; van ser medidas
de máis calado, que o único
sentido que vai ter é a de
pacificar e reducir a velocidade
de tránsito, que provocará, tamén
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necesaria e precisa e tantas veces
reclamada polo centro escolar,
que
é
a
diminución
da
contaminación acústica afectada
por este tránsito de vehículos.

na zona, a necesaria e precisa e
tantas veces reclamada polo
centro escolar, que é a
diminución da contaminación
acústica afectada por este tránsito
de vehículos.

A las veintidós horas y treinta y
dos minutos entra en el Salón de
Sesiones
el
señor
Coira
Andrade.

Ás vinte e dous horas e trinta e
dous minutos entra no Salón de
Sesións o señor Coira Andrade.

PREGUNTAS ORALES DEL
PARTIDO SOCIALISTA

PREGUNTAS
ORAIS
PARTIDO SOCIALISTA

Presidencia

Presidencia

A seguinte pregunta… porque é
para Xiao Varela, que se vai
incorporar agora. Entón, pásoa, se
vos parece ben, á pregunta sobre
os Convenios Nominativos do
Partido Socialista? Si? É que
está… Está na porta?

A seguinte pregunta… porque é
para Xiao Varela, que se vai
incorporar agora. Entón, pásoa,
se vos parece ben, á pregunta
sobre os Convenios Nominativos
do Partido Socialista? Si? É que
está… Está na porta?

El señor Sande García va a
buscar al señor Varela Gómez,
que se encuentra al otro lado de
la puerta del Salón de Plenos.

O señor Sande García vai buscar
ao señor Varela Gómez, que se
atopa o outro lado da porta do
Salón de Plenos.

Presidencia

Presidencia

Señor Varela, aquí, esperando!

Señor Varela, aquí, esperando!

Vale. Pois, agora si, abordamos a
pregunta do Grupo Socialista
sobre o aforro enerxético e
contaminación lumínica.

Vale. Pois, agora si, abordamos a
pregunta do Grupo Socialista
sobre o aforro enerxético e
contaminación lumínica.

A las veintidós horas y treinta y

Ás vinte e dúas horas e trinta e

DO
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cuatro minutos entran en el
Salón de Sesiones los señores
Varela Gómez y Sande García.

catro minutos entran no Salón de
Sesións os señores Varela
Gómez.e Sande García.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Perdón.

Perdón.

Primera.- Pregunta oral sobre
ahorro
energético
y
contaminación lumínica

Primeira.- Pregunta oral sobre
aforro
enerxético
e
contaminación lumínica..

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué medidas ha tomado el
gobierno local para la reducción
del consumo energético en las
instalaciones municipales y el
alumbrado público y para la
reducción de la contaminación
lumínica en nuestra ciudad?

Que tal? Boas noites.
Que medidas tomou o goberno
local para a redución do consumo
enerxético
nas
instalacións
municipais e a iluminación
pública e para a redución da
contaminación lumínica na nosa
cidade?

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Pido disculpas, antes de nada,
polo despiste.

Pido disculpas, antes de nada,
polo despiste.

A resposta curta sería: aquelas
para equilibrar a redución da
contaminación coa sensación de
seguridade na cidade.

A resposta curta sería: aquelas
para equilibrar a redución da
contaminación coa sensación de
seguridade na cidade.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Bueno, yo creo que con la corta ya
nos llega, porque poco más nos va
a decir. Nos va a contar una serie
de proyectos que nadie conoce,
nada más que están en su mente,

Bo, eu creo que coa curta xa nos
chega, porque pouco máis nos vai
dicir. Vai contar unha serie de
proxectos que ninguén coñece,
máis nada que están na súa
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pero bueno.

mente, pero bo.

A las veintidós horas y treinta y
cinco minutos sale del Salón de
Sesiones la señora Veira
González.

Ás vinte e dúas horas e trinta e
cinco minutos sae do Salón de
Sesións a señora Veira González

Voy a empezar diciendo que hoy
es el día mundial del Medio
Ambiente, una jornada de
concienciación, que este año se
centra en la conexión de las
personas con la naturaleza. Cuidar
el medio ambiente es tarea de
todos y todas. También del
gobierno municipal, y ¿Qué han
hecho ustedes durante estos dos
años para reducir el consumo de
energía y la emisión de CO2?
Pues, yo creo que muy poco o
nada. Nuestro concello, el
concello está adherido, desde abril
del 2012, al Pacto de los Alcaldes
para el Clima y la Energía; un
pacto bastante importante en
Europa, un pacto que desde el
ámbito local, logra que se hagan
estudios, medidas y planes de
acción para frenar las emisiones
de gases de efecto invernadero en
nuestras ciudades, con medidas
como la mejora de la eficacia
energética en alumbrado público y
en los edificios municipales; el
desarrollo de un modelo de
movilidad sostenible, el fomento
de las energías renovables y el
fomento del consumo responsable.
La web municipal tiene unas
propuestas que están ilustradas

Vou empezar dicindo que hoxe é o
día mundial do Medio Ambiente,
unha xornada de concienciación,
que este ano se centra na
conexión das persoas coa
natureza. Coidar o medio
ambiente é tarefa de todos e
todas. Tamén do goberno
municipal, e que fixeron vostedes
durante estes dous anos para
reducir o consumo de enerxía e a
emisión de CO2? Pois, eu creo
que moi pouco ou nada. O noso
concello, o concello está adherido
desde abril do 2012, ao Pacto dos
Alcaldes para o Clima e a
Enerxía; un pacto bastante
importante en Europa, un pacto
que desde o ámbito local, logra
que se fagan estudos, medidas e
plans de acción para frear as
emisións de gases de efecto
invernadoiro nas nosas cidades,
con medidas como a mellora da
eficacia enerxética en iluminación
pública
e
nos
edificios
municipais; o desenvolvemento
dun modelo de mobilidade
sostible, o fomento das enerxías
renovables e o fomento do
consumo responsable. A web
municipal ten unhas propostas
que están ilustradas cun gráfico,
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con un gráfico, con las emisiones
de CO2 en nuestra ciudad, del año
2009. Eso, creo que lo dice todo,
pero bueno, del PP que es quien
firmó el Pacto no esperábamos
nada, pero sí de ustedes. Sí,
porque ustedes en el punto 70 de
su Programa electoral, nos hablan
de
políticas
de
Eficiencia
Energética en todas las áreas de
gestión municipal. Otra promesa
más que incumplen. ¿Sabían
ustedes que hace poco, muy poco,
se acaban de acabar las
subvenciones que daba el IDEA?
Bueno, las subvenciones no, unos
créditos al cero por ciento para la
realización de Planes de gestión
energética. Por ejemplo, el
Concello de Verín, gracias a este
crédito, va a cambiar 4.600
luminarias, que con el ahorro de
energía que le supone, le saldrán a
coste cero. O que el cambio de
luminarias públicas en un
polígono industrial tipo, como el
de la Grela, supondría un ahorro
de 350.000 euros anuales en la
factura eléctrica.

coas emisións de CO2 na nosa
cidade, do ano 2009. Iso, creo
que o di todo, pero bo, do PP que
é quen asinou o Pacto non
esperabamos nada, pero si de
vostedes. Si, porque vostedes no
punto 70 do seu Programa
electoral, fálannos de políticas de
Eficiencia Enerxética en todas as
áreas de xestión municipal. Outra
promesa máis que incumpren.
Sabían vostedes que hai pouco,
moi pouco, acábanse de acabar
as subvencións que daba o IDEA?
Bo, as subvencións non, uns
créditos ao cero por cento para a
realización de Plans de xestión
enerxética. Por exemplo, o
Concello de Verín, grazas a este
crédito, vai cambiar 4.600
luminarias, que co aforro de
enerxía que lle supón, sairanlle a
custo cero. Ou que o cambio de
luminarias públicas nun polígono
industrial tipo, como o da Grela,
supoñería un aforro de 350.000
euros anuais na factura eléctrica.

Con el ahorro que podríamos
conseguir ahí, pues, poco a poco,
podríamos ir cambiando cada año,
cada barrio y hagan cuentas de lo
que ahorraríamos en la ciudad.
Pero no solamente eso, que es
importante el ahorro económico,
sino que reduciríamos las
emisiones del CO2 en nuestra
ciudad; algo muy importante y por

Co aforro que poderiamos
conseguir aí, pois, aos poucos,
poderiamos ir cambiando cada
ano, cada barrio e fagan contas
do que aforrariamos na cidade.
Pero non soamente iso, que é
importante o aforro económico,
senón que reduciriamos as
emisións do CO2 na nosa cidade;
algo moi importante e polo que
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lo que estamos todos muy
preocupados. Y los edificios
públicos municipales. Viene una
certificación
energética
obligatoria, tienen la etiqueta
energética visible. Como ven,
estos dos detalles, es fácil
comprometerse con el medio
ambiente.

estamos todos moi preocupados.
E
os
edificios
públicos
municipais.
Vén
unha
certificación
enerxética
obrigatoria, teñen a etiqueta
enerxética visible. Como ven,
estes dous detalles, é fácil
comprometerse
co
medio
ambiente.

A las veintidós horas y treinta y
siete minutos entran en el Salón
de
Sesiones
los
señores
Fernández Prado y el alcalde
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde.

Ás vinte e dúas horas e trinta e
sete minutos entran no Salón de
Sesións os señores Fernández
Prado e o alcalde Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde.

Que cumplan su programa
electoral y que pongan en marcha
una serie de medidas nada
complicadas. Por cierto, me ha
sorprendido, porque…

Que cumpran o seu programa
electoral e que poñan en marcha
unha serie de medidas nada
complicadas.
Por
certo,
sorprendeume, porque…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Ferreiro,
por favor.

Vaia rematando, señor Ferreiro,
por favor.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

…los señores del PP llaman,
siempre que no hacen gestión, a la
Marea, pero bueno, desde
septiembre, que la primera ley sea
el tema de los animales, del señor
Feijóo, 9 meses ¿No? Una.

…os señores do PP chaman,
sempre que non fan xestión, á
Marea, pero bo, desde setembro,
que a primeira lei sexa o tema dos
animais, do señor Feijóo, 9
meses. Non? Unha.

A las veintidós horas y treinta y
ocho minutos entran en el Salón
de Sesiones las señoras Veira
González, Padín Fernández y

Ás vinte e dúas horas e trinta e
oito minutos entran no Salón de
Sesións as señoras Veira
González, Padín Fernández e
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Neira Fernández.

Neira Fernández.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bueno. Con respecto á eficiencia
enerxética, de acordo coas
directrices da estratexia enerxética
municipal, que non sei se coñece,
señor Ferreiro, o Concello da
Coruña
vén
promovendo
diferentes medidas de eficiencia
enerxética
nas
dependencias
municipais e o alumeado público;
do que o fin último é reducir o
consumo
eléctrico
e
a
consecuencia diso, a factura
enerxética municipal.

Bo. Con respecto á eficiencia
enerxética, de acordo coas
directrices
da
estratexia
enerxética municipal, que non sei
se coñece, señor Ferreiro, o
Concello
da
Coruña
vén
promovendo diferentes medidas
de eficiencia enerxética nas
dependencias municipais e o
alumeado público; do que o fin
último é reducir o consumo
eléctrico e a consecuencia diso, a
factura enerxética municipal.

Unha simple comparativa entre
2013-2016 permite obter datos
relevantes.
Pese
a
terse
incrementado o número de puntos,
un 2,30%, reduciuse a potencia
media destes puntos, reducíndose
o consumo enerxético en 250.000
euros anuais.

Unha simple comparativa entre
2013-2016 permite obter datos
relevantes.
Pese
a
terse
incrementado o número de
puntos, un 2,30%, reduciuse a
potencia media destes puntos,
reducíndose
o
consumo
enerxético en 250.000 euros
anuais.

Voulle numerar unha serie de
medidas, señor Ferreiro. Atenda
ben, porque non son imaxinarias,
non están na miña mente, son
reais e son as seguintes:

Voulle numerar unha serie de
medidas, señor Ferreiro. Atenda
ben, porque non son imaxinarias,
non están na miña mente, son
reais e son as seguintes:

- Por un lado, a licitación de
medidas
de
mellora
das
condicións da contratación e
análise da factura eléctrica.

- Por un lado, a licitación de
medidas
de
mellora
das
condicións da contratación e
análise da factura eléctrica.

- Por un lado, a licitación do

- Por un lado, a licitación do
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subministro de enerxía eléctrica
en tres lotes, que consegue a
provisión de enerxía a prezos moi
competitivos; a instalación das
baterías de compensación da
enerxía en 33 subministros, a
regularización progresiva do
subministros a tanto alzado, é
dicir, sen contrato eléctrico, dos
que os consumos aboaranse con
fortes penalizacións e que dos
cales atopamos moitos na cidade
cando chegamos; a depuración das
facturas eléctricas e a auditoría
continua
da
relación
de
subministros
e
das
súas
condicións
de
contratación
eléctrica, que permite detectar os
erros de facturación.

subministro de enerxía eléctrica
en tres lotes, que consegue a
provisión de enerxía a prezos moi
competitivos; a instalación das
baterías de compensación da
enerxía en 33 subministros, a
regularización progresiva do
subministros a tanto alzado, é
dicir, sen contrato eléctrico, dos
que os consumos aboaranse con
fortes penalizacións e que dos
cales atopamos moitos na cidade
cando chegamos; a depuración
das facturas eléctricas e a
auditoría continua da relación de
subministros
e
das
súas
condicións
de
contratación
eléctrica, que permite detectar os
erros de facturación.

Ademais, como melloras das
condicións da explotación dos
alumeados, citarei as seguintes:

Ademais, como melloras das
condicións da explotación dos
alumeados, citarei as seguintes:

- A modernización de alumeados
públicos mediante proxectos de
inversión municipal, implantando
luminarias de alta eficiencia
enerxética. No ano 2006, non sei
se se dá conta de quen gobernaba
nesta cidade naquel momento, a
idade media das instalacións do
alumeado público era de 22,5
anos. Hoxe en día é de 13 anos,
grazas á renovación de puntos de
luz. Dun xeito sinxelo, pódese
afirmar que nunha década
renováronse a metade dos puntos
de luz da cidade.

- A modernización de alumeados
públicos mediante proxectos de
inversión municipal, implantando
luminarias de alta eficiencia
enerxética. No ano 2006, non sei
se se dá conta de quen gobernaba
nesta cidade naquel momento, a
idade media das instalacións do
alumeado público era de 22,5
anos. Hoxe en día é de 13 anos,
grazas á renovación de puntos de
luz. Dun xeito sinxelo pódese
afirmar que nunha década
renováronse a metade dos puntos
de luz da cidade.
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- A substitución das lámpadas de
vapor de mercurio por outras máis
eficientes de tecnoloxía LED,
déixannos en maio de 2017, de
1.451 puntos de luz con esta
tecnoloxía, con tecnoloxía LED.

- A substitución das lámpadas de
vapor de mercurio por outras
máis eficientes de tecnoloxía
LED, déixannos en maio de 2017,
de 1.451 puntos de luz con esta
tecnoloxía, con tecnoloxía LED.

Tamén
eliminamos
os
alumeados
innecesarios
ou
redundantes, corrixindo os niveis
de sobreiluminación.

Tamén
eliminamos
os
alumeados
innecesarios
ou
redundantes, corrixindo os niveis
de sobreiluminación.

Eliminamos
as
células
fotoeléctricas con elementos de
encendido
e
apagado,
substituíndoas
por
reloxos
astronómicos, ou axustamos e
adaptamos á normativa dos
horarios de acceso e apagado.

liminamos
as
células
fotoeléctricas con elementos de
encendido
e
apagado,
substituíndoas
por
reloxos
astronómicos, ou axustamos e
adaptamos á normativa dos
horarios de acceso e apagado.

Xa rematando, e falou tamén,
vostede
das
dependencias
municipais. Bueno, pois, o aforro
enerxético previsto é de 360.000
euros ao ano no consumo
eléctrico, pola contratación en tres
lotes. E dende hai varios anos,
tamén, véñense tomando medidas
de redución de contaminación
lumínica,
derivadas
da
sinterización das luminarias que
limiten a emisión de luz, cara o
hemisferio superior.

Xa rematando, e falou tamén
vostede
das
dependencias
municipais. Bo, pois, o aforro
enerxético previsto é de 360.000
euros ao ano no consumo
eléctrico, pola contratación en
tres lotes. E dende hai varios
anos, tamén, véñense tomando
medidas
de
redución
de
contaminación
lumínica,
derivadas da sinterización das
luminarias que limiten a emisión
de luz, cara o hemisferio superior.

En calquera caso, por favor,
señores socialistas e señoras
socialistas, por favor, aclárense
porque neste Pleno pedíronnos
máis puntos de luz. Nós estamos
preocupados, efectivamente, pola

En calquera caso, por favor,
señores socialistas e señoras
socialistas, por favor, aclárense
porque neste Pleno pedíronnos
máis puntos de luz. Nós estamos
preocupados, efectivamente, pola
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contaminación lumínica e o aforro
enerxético, pero ao mesmo tempo
tamén nos preocupa, dentro da
visión que temos…

contaminación lumínica e o
aforro enerxético, pero ao mesmo
tempo tamén nos preocupa,
dentro da visión que temos…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por
favor.

Vaia rematando, señor Varela,
por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Si, xa remato, señor alcalde.…
dentro da visión que temos na
cidade de traballar para un
urbanismo de xénero, tamén, a
sensación de seguridade na rúa.
Grazas.

Si, xa remato, señor alcalde.…
dentro da visión que temos na
cidade de traballar para un
urbanismo de xénero, tamén, a
sensación de seguridade na rúa.
Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.

Segunda.- Pregunta oral sobre
convenios nominativos

Segunda.- Pregunta oral sobre
convenios nominativos

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

¿Cómo tienen previsto garantizar
la supervivencia de las entidades
de la ciudad, tras la supresión de
los convenios nominativos del
Presupuesto de 2017?

Como teñen previsto garantir a
supervivencia das entidades da
cidade, tras a supresión dos
convenios
nominativos
do
Orzamento de 2017?

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

No Anexo de Transferencias aos
Orzamentos para este ano 2017
destínase unha cantidade total de
5,2 millóns de euros, o cal supón

No Anexo de Transferencias aos
Orzamentos para este ano 2017
destínase unha cantidade total de
5,2 millóns de euros, o cal supón
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un aumento dun 30% respecto á
cantidade consignada a esta
finalidade en 2015, que era de 4
millóns de euros e, por suposto,
non se suprimen os convenios
nominativos, senón que se
conservan na súa meirande parte e
outros son substituídos por
fórmulas
en
concorrencia
competitiva, que é a fórmula que
prescribe a lei como… a
normativa, como normal.

un aumento dun 30% respecto á
cantidade consignada a esta
finalidade en 2015, que era de 4
millóns de euros e, por suposto,
non se suprimen os convenios
nominativos, senón que se
conservan na súa meirande parte
e outros son substituídos por
fórmulas
en
concorrencia
competitiva, que é a fórmula que
prescribe a lei como… a
normativa, como normal.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Gracias, señor Lema. Me van a
permitir, como decía antes el
alcalde, que cada uno habla aquí
de lo que quiera… Acabo de oír
una afirmación que me llamó la
atención, porque dijo el concejal,
señor Varela. “Entre o 2006 e o
2011, nunha década, mudáronse a
metade ou renovouse en 10 anos a
idade media das luminarias”

Grazas, señor Lema. Vanme
permitir, como dicía antes o
alcalde, que cada un fala aquí do
que queira… Acabo de oír unha
afirmación que me chamou a
atención,
porque
dixo
o
concelleiro, señor Varela. “Entre
o 2006 e o 2011, nunha década,
mudáronse
a
metade
ou
renovouse en 10 anos a idade
media das luminarias”

Bueno, quero recordarlle que
entre o 2006 e o 2011, é dicir, na
metade desa década, gobernou o
Partido Socialista. Dígoo, porque
aquí parece que, en fin…

Bo, quero recordarlle que entre o
2006 e o 2011, é dicir, na metade
desa década, gobernou ou
Partido Socialista. Dígoo, porque
aquí parece que, en fin…

Bueno, convenios. Falabamos
antes de convenios. Houbo unha
redución dos convenios y ha
habido también un recorte del
número de los convenios y un
recorte de las cantidades. Y
hablábamos antes y nosotros

Bo, convenios. Falabamos antes
de convenios. Houbo unha
redución dos convenios e houbo
tamén un recorte do número dos
convenios e un recorte das
cantidades. E falabamos antes e
nós propuxemos esa emenda, a
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propusimos esa enmienda, a una
moción del Partido Popular,
defendiendo que con algunas
entidades y con algunos de los
ámbitos es imprescindible el
mantenimiento de los convenios,
y nos referimos a ámbitos en los
que, abiertamente se llevan, se
desarrollan servicios públicos,
que, si queremos seguirlos
manteniendo, no puede hacerse de
otra manera más que a través de
un convenio riguroso, con
criterios objetivos. Hablamos, por
ejemplo, de entidades como
ACLAD, que tuvimos que
suplementar el año pasado en
50.000 euros, para que se
posibilitara la apertura por la tarde
de
la
atención
a
los
drogodependientes o de entidades
como Sor Eusebia o como la
Cocina Económica, que tanto
hacen en el ámbito de la inclusión
social. Pero podemos hablar del
ámbito del deporte, como le
decíamos antes. Decir al señor
Grandío, lo ha dicho tres o cuatro
veces a lo largo… “Dejen el
Twitter” Yo les veo twitteando
encantados de la vida y
encantadas de la vida y a mí me
gusta mucho el Twitter, también,
cuando las deportistas del Liceo
se mantienen en la Ok Liga,
cuando las Maristas alcanzan la
fase de ascenso o cuando las del
CRAT están a punto de ser y
dicen:“Defendemos o deporte
feminino” ¿Con qué dinero creen

unha moción do Partido Popular,
defendendo que con algunhas
entidades e con algúns dos
ámbitos é imprescindible o
mantemento dos convenios, e
referímonos a ámbitos nos que,
abertamente
lévanse,
desenvólvense servizos públicos,
que, se queremos seguilos
mantendo, non pode facerse
doutra maneira máis que a través
dun convenio rigoroso, con
criterios obxectivos. Falamos, por
exemplo, de entidades como
ACLAD,
que
tivemos que
suplementar o ano pasado en
50.000 euros, para que se
posibilitase a apertura pola tarde
da
atención
aos
drogodependentes
ou
de
entidades como Sor Eusebia ou
como a Cocina Económica, que
tanto fan no ámbito da inclusión
social. Pero podemos falar do
ámbito do deporte, como lle
diciamos antes. Dicir ao señor
Grandío, díxoo tres ou catro
veces ao longo… “Deixen o
Twitter” Eu véxolles twitteando
encantados da vida e encantadas
da vida e a min gústame moito o
Twitter,
tamén,
cando
as
deportistas do Liceo mantéñense
na Ok Liga, cando as Maristas
alcanzan a fase de ascenso ou
cando as do CRAT están a piques
de ser e din: “Defendemos o
deporte feminino” Con que
diñeiro cren que viaxan? Canto
cren que custa ir a Lleida? Todo
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que viajan? ¿Cuánto creen que
cuesta ir a Lleida? Todo el año, o
entrenar, o pagar los equipos.
Bueno, pues, al final, eso se hace
a través de convenios, pero no
sólo de las deportistas de élite,
sino de las escuelas deportivas.
¿Cómo creen que les podemos
pagar o podemos mantener que las
niñas y los niños, los que serán
deportistas en el futuro, bueno,
vayan, se mantengan o aprendan
determinados
deportes?
Especialmente aquellos que no
son el fútbol. Tienen otras miras,
pero podemos hablar de entidades
del comercio, del pequeño
comercio de barrio. Nosotros no
defendemos los convenios por los
convenios, pero creemos que si se
hacen, si se quieren hacer
campañas potentes, campañas de
promoción del comercio local, a la
fuerza hay que hacerlo a través de
las entidades, de las pequeñas
entidades del comercio de barrio.

o ano, ou adestrar, ou pagar os
equipos. Bo, pois, ao final, iso
faise a través de convenios, pero
non só das deportistas de elite,
senón das escolas deportivas.
Como cren que lles podemos
pagar ou podemos manter que as
nenas e os nenos, os que serán
deportistas no futuro, bo, vaian,
mantéñanse
ou
aprendan
determinados
deportes?
Especialmente aqueles que non
son o fútbol. Teñen outras miras,
pero podemos falar de entidades
do comercio,
do
pequeno
comercio de barrio. Nós non
defendemos os convenios polos
convenios, pero cremos que se se
fan, se se queren facer campañas
potentes, campañas de promoción
do comercio local, á forza hai que
facelo a través das entidades, das
pequenas entidades do comercio
de barrio.

Por lo tanto, creemos y vuelvo,
que han de mantenerse los
convenios,
que
han
de
suplementarse aquellos que fueron
recortados, sin ton ni son y sin
ningún criterio objetivo y, que
pueden ustedes llegar y alcanzar
algún acuerdo con las entidades
del tejido social, para el
mantenimiento
de
estos
convenios, porque sino, muchas
de
esas
entidades
estarán
condenadas a desaparecer.

Polo tanto, cremos e volvo, que
han de manterse os convenios,
que han de suplementarse aqueles
que foron recortados, sen xeito
nin dereito e sen ningún criterio
obxectivo e, que poden vostedes
chegar e alcanzar algún acordo
coas entidades do tecido social,
para o mantemento destes
convenios, porque senón, moitas
desas
entidades
estarán
condenadas a desaparecer.
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Barcón,
por favor.

Vaia rematando, señora Barcón,
por favor.

Señora Barcón Sánchez

Señora Barcón Sánchez

Y
un
último
recuerdo.
Concurrencia competitiva. Y se lo
voy a decir a usted, señor alcalde,
que le enfadó que un periódico; no
le enfadó, le recordó a través del
Twitter a un periódico, que un
programa muy bonito que está
haciendo un equipo de la ciudad,
de fútbol sala en la cárcel de
Teixeiro, nos recordase el
periódico que se hacía con fondos
EMALCSA y usted dijo: “Tienen
que recordar que una parte de
esa…” Sí, sí, seguro, seguro.
Además, se lo recupero “….
fíxose con fondos de EMALCSA”
Y la presidenta, que ya sabe usted
que tiene bastante carácter le
contestó: “Si, si, pero pedímoslle
doce mil euros e déronnos cinco
mil. Por iso o resto temos que
facelo só con fondos do club e con
voluntariado” Pues, eso.

E
un
último
recordo.
Concorrencia competitiva. E
voullo a dicir a vostede, señor
alcalde, que lle enfadou que un
xornal;
non
lle
enfadou,
lembroulle a través do Twitter a
un xornal, que un programa moi
bonito que está a facer un equipo
da cidade, de fútbol sala no
cárcere de Teixeiro, lembrásenos
o xornal que se facía con fondos
EMALCSA e vostede dixo:
“Teñen que lembrar que unha
parte desa…” Si, si, seguro,
seguro. Ademais, recupérollo:”…
fíxose con fondos de EMALCSA”
E a presidenta, que xa sabe
vostede que ten bastante carácter
contestoulle: “Si, si, pero
pedímoslle doce mil euros e
déronnos cinco mil, por iso o
resto temos que facelo só con
fondos
do
club
e
con
voluntariado” Pois iso.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

A ver. Non sei moi ben,
exactamente, onde reside a
complexidade das cifras que
acabo de dicir. Ou sexa, no ano
2015, destinábanse ao Anexo de

A ver. Non sei moi ben,
exactamente, onde reside a
complexidade das cifras que
acabo de dicir. Ou sexa, no ano
2015, destinábanse ao Anexo de

- 337 -

Transferencias do Orzamento de
ese ano, 4 millóns de euros e este
ano destínanse 5,2 millóns de
euros, que é un aumento dun 30%.
Entón, a verdade é, que non sei en
calidade de que se sustenta
vostede, que se reducen os
convenios, porque é o contrario,
auméntanse e moito; nada menos
que un 30%.

Transferencias do Orzamento de
ese ano, 4 millóns de euros e este
ano destínanse 5,2 millóns de
euros, que é un aumento dun
30%. Entón, a verdade é que non
sei en calidade de que se sustenta
vostede, que se reducen os
convenios, porque é o contrario,
auméntanse e moito; nada menos
que un 30%.

A las veintidós horas y cuarenta
y siete minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Longueira
Castro

Ás vinte e dúas horas e corenta e
sete minutos entra no Salón de
Sesións a señora Longueira
Castro.

Por outro lado, que se vaia a
criterios obxectivos para a súa
adxudicación é o que prescribe a
lei e eu creo, ademais, que é o que
politicamente cómpre facer, nun
proxecto que non pretenda facer
desta materia, as subvencións,
unha maneira de vender, ou de
crear certa clientela.

Por outro lado, que se vaia a
criterios obxectivos para a súa
adxudicación é o que prescribe a
lei e eu creo, ademais, que é o que
politicamente cómpre facer nun
proxecto que non pretenda facer
desta materia, as subvencións,
unha maneira de vender, ou de
crear certa clientela.

A min, a verdade é que me parece
xa, un pouco sospeitoso esta
teima, con que parece que os
políticos, algúns deste Pleno,
pretenden venderlle a certas
entidades da cidade, que lle
consiguen
o
deixan
de
conseguirlle convenios. A verdade
é que eu lamento esa forma de
actuar. Eu creo que non é moi
responsable.

A min, a verdade é que me parece
xa, un pouco sospeitoso esta
teima, con que parece que os
políticos, algúns deste Pleno,
pretenden venderlle a certas
entidades da cidade, que lle
consiguen
o
deixan
de
conseguirlle convenios. A verdade
é que eu lamento esa forma de
actuar. Eu creo que non é moi
responsable.

Eu creo, que a mellora que
vostedes propoñan para certas

Eu creo, que a mellora que
vostedes propoña, para certas
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finalidades, que se destinen certa
cantidade
de
diñeiros
en
concorrencia pública, e non decir
o que acaba de dicir vostede, que
si 12.000 euros a unha entidade ou
5.000,
porque
realmente,
francamente eu, vamos, creo que é
unha diferenza substancial entre
os dous proxectos políticos. E non
concibo así a política.

finalidades, que se destinen certa
cantidade
de
diñeiros
en
concorrencia pública, e non decir
o que acaba de dicir vostede, que
si 12.000 euros a unha entidade
ou 5.000, porque realmente,
francamente eu, imos, creo que é
unha diferenza substancial entre
os dous proxectos políticos. E non
concibo así a política.

Eu entendo que aquí, temos que
dispoñer unha cantidade para unha
finalidade
e
uns
criterios
obxectivos para o seu reparto. E
unha Comisión que non estea
politicamente
viciada,
onde
poidan participar tamén, digamos,
persoas que non teñen vinculación
ou non teñen intereses na materia,
que poidan definir, decidir e de
que maneira se reparten eses
cartos, eses fondos e esa a
maneira normal de funcionar.

Eu entendo que aquí, temos que
dispoñer unha cantidade para
unha finalidade e uns criterios
obxectivos para o seu reparto. E
unha Comisión que non estea
politicamente
viciada,
onde
poidan
participar
tamén,
digamos, persoas que non teñen
vinculación
ou
non
teñen
intereses na materia, que poidan
definir, decidir e de que maneira
se reparten eses cartos, eses
fondos e esa a maneira normal de
funcionar.

O
resto,
francamente,
eu
preferiría, digamos, evitar ir a esa
venda de favores, a dicir que
mediante un modificativo de
crédito, eu conseguín que,
digamos, a entidade x obtivera
non sei cantos, maior cantidade ou
menor de subvencións, porque a
min, francamente paréceme unha
maneira de actuar, politicamente,
que non comparto. Me dá certa
vergoña allea e eu tamén creo que
non chegamos, non estamos aquí
para actuar, de xeito discrecional e

O
resto,
francamente,
eu
preferiría, digamos, evitar ir a
esa venda de favores, a dicir que
mediante un modificativo de
crédito, eu conseguín que,
digamos, a entidade x obtivera
non sei cantos, maior cantidade
ou menor de subvencións, porque
a min, francamente paréceme
unha
maneira
de
actuar,
politicamente, que non comparto.
Me dá certa vergoña allea e eu
tamén creo que non chegamos,
non estamos aquí para actuar, de
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tratando de poñerlle a nosa firma a
un
convenio,
para
unha
determinada entidade, senón que
ao revés, destinar unha parte do
orzamento a unha finalidade e que
aí concurran aquelas entidades
que se dedican a esa finalidade. E
nada máis. Graciñas.

xeito discrecional e tratando de
poñerlle a nosa firma a un
convenio, para unha determinada
entidade, senón que ao revés,
destinar unha parte do orzamento
a unha finalidade e que aí
concurran aquelas entidades que
se dedican a esa finalidade. E
nada máis. Graciñas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Tercera.- Pregunta oral sobre
medidas de seguridad en la
Dársena de La Marina

Terceira.- Pregunta oral sobre
medidas de seguridade na
Dársena da Mariña

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias, señor alcalde.

Grazas, señor alcalde.

¿Qué medidas piensa adoptar y en
qué plazo para mejorar la
seguridad en la Dársena de La
Marina, después de los trágicos
sucesos registrados en la zona?

Que medidas pensa adoptar e en
que prazo para mellorar a
seguridade na Dársena da
Mariña, despois dos tráxicos
sucesos rexistrados na zona?

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

A colocación duns elementos de
protección que estarán situados
durante esta semana.

A colocación duns elementos de
protección que estarán situados
durante esta semana.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

A todas luces, nos alegra la feliz
coincidencia entre la celebración
de este Pleno y la instalación de
unos bloques en La Marina, justo

De xeito evidente, alégranos a
feliz
coincidencia
entre
a
realización deste Pleno e a
instalación duns bloques na
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10 días después de haberse
registrado esta pregunta oral que
aquí se debate.

Mariña, xusto 10 días despois de
rexistrarse esta pregunta oral que
aquí se debate.

Desde luego, bienvenidas sean
estas felices coincidencias. Lo
cierto es, que con este gobierno
local uno no sabe, a veces, a qué
atenerse. El concejal de Turismo,
Alberto Lema, apuntaba a
principios de marzo en una
emisora de radio, que como el
terreno de La Marina no es
propiedad
municipal,
sino
Portuaria y como el gobierno local
aún está, a la espera de la
recepción de esos terrenos de La
Marina, tras su remodelación,
concluía, “non son, por tanto,
responsabilidade municipal, nin as
infraestruturas que se instalen, nin
a seguridade do seu entorno”

Desde logo, benvidas sexan estas
felices coincidencias. O certo é,
que con este goberno local un non
sabe, ás veces, a que aterse. O
concelleiro de Turismo, Alberto
Lema, apuntaba a principios de
marzo nunha emisora de radio,
que como o terreo da Mariña non
é propiedade municipal, senón
Portuaria e como o goberno local
aínda está, á espera da recepción
deses terreos da Mariña, tras a
súa remodelación, concluía,” non
son, por tanto, responsabilidade
municipal, nin as infraestruturas
que se instalen, nin a seguridade
da súa contorna”

Desde luego, la realización esta
mañana, que como dice usted, se
va a continuar a lo largo de la
semana, de esas obras de
instalación, parece, hasta cierto
punto,
desautorizar
esas
afirmaciones del señor Lema;
afirmaciones
que
también
aparecían desautorizadas desde la
Autoridad Portuaria, que señalaba
que la competencia en este caso,
corresponde a la administración
municipal, porque así lo dice el
convenio firmado entre esta
institución y el gobierno local en
el 2014, donde se establece que en
toda la zona del Parrote y La

Desde logo, a realización esta
mañá, que como di vostede, vai
continuar ao longo da semana,
desas obras de instalación,
parece,
ata
certo
punto,
desautorizar esas afirmacións do
señor Lema; afirmacións que
tamén aparecían desautorizadas
desde a Autoridade Portuaria,
que sinalaba que a competencia
neste caso, corresponde á
administración municipal, porque
así o di o convenio asinado entre
esta institución e o goberno local
no 2014, onde se establece que en
toda a zona do Parrote e A
Mariña, o Concello farase cargo
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Marina, el Ayuntamiento se hará
cargo de limpieza, alumbrado,
conservación y reposición de
infraestructuras
y
mobilario
urbano, vigilancia, policía y
regulación del tráfico.

de
limpeza,
iluminación,
conservación e reposición de
infraestruturas
e
mobilario
urbano, vixilancia, policía e
regulación do tráfico.

La nueva Marina, construida casi
en su totalidad durante el anterior
mandato, es una obra, desde
luego, faraónica que presenta
deficiencias, tanto en el diseño
como en su ejecución y los
muchos problemas que tenía en su
apertura como zona peatonal,
siguen ahí, meses después, en un
primer aniversario de esa apertura,
marcado por las muertes, primero,
de Manuel Rodríguez y más tarde
de Mateo González; ocurridas con
menos de cuatro semanas de
diferencia entre ellos, cuando
cayeron por accidente a la
Dársena. Incidencias que luego,
fueron continuadas con una
furgoneta que cayó al mar, sin
daños
personales,
afortunadamente
y con
la
referencia que efectuaba un
socorrista del Club del Mar a otra
caída, también, sin repercusión de
muerte, ocurrida en diciembre de
2016.

A nova Mariña, construída case
na súa totalidade durante o
anterior mandato, é unha obra,
desde logo, faraónica que
presenta deficiencias, tanto no
deseño como na súa execución e
os moitos problemas que tiña na
súa apertura como zona peonil,
seguen aí, meses despois, nun
primeiro
aniversario
desa
apertura, marcado polas mortes,
primeiro, de Manuel Rodríguez e
máis tarde de Mateo González;
ocorridas con menos de catro
semanas de diferenza entre eles,
cando caeron por accidente á
Dársena. Incidencias que logo
foron
continuadas
cunha
furgoneta que caeu ao mar, sen
danos persoais, afortunadamente
e coa referencia que efectuaba un
socorrista do Club do Mar a
outra
caída,
tamén,
sen
repercusión de morte, ocorrida en
decembro de 2016.

A todas luces, es mejor
acordarnos de Santa Bárbara antes
de que truene y adoptar las
medidas de protección que sean
necesarias; medidas de protección
que, sea como fuere, las

De xeito evidente, é mellor
acordarnos de Santa Bárbara
antes de que troe e adoptar as
medidas de protección que sexan
necesarias;
medidas
de
protección que, sexa como for, as
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calamitosas relaciones existentes
o
inexistentes
entre
el
Ayuntamiento y la Autoridad
Portuaria, también se ha visto
afectada por esas cuestiones de
seguridad. Y entre ello y la falta
de agilidad por parte de la Marea
en la gestión, ha tenido que
ocurrir que pasaran tres meses
desde el primer fallecimiento,
hasta que ahora, se empiecen a
instalar
esas
barreras
de
seguridad. Y también, el retraso
que hubo en el cambio, en la
mejora de las balizas y las
luminarias de esa zona, desde
luego, afectadas, en la oscuridad.

calamitosas relacións existentes
ou inexistentes entre o Concello e
a Autoridade Portuaria, tamén se
viu afectada por esas cuestións de
seguridade. E entre iso e a falta
de axilidade por parte da Marea
na xestión, tivo que ocorrer que
pasasen tres meses desde o
primeiro falecemento, ata que
agora, se empecen a instalar esas
barreiras de seguridade. E tamén,
o atraso que houbo no cambio, na
mellora das balizas e as
luminarias desa zona, desde logo,
afectadas, na escuridade.

Nos interesaría saber, si es
únicamente la ubicación de esos
moles de piedra, serán la única
medida de seguridad, o si también
piensan respecto a aumentar la
iluminación, con los criterios de
conservación
lumínica
y
medioambiental
que
sea
necesarios, aumentar la vigilancia,
porque el buen tiempo se
aproxima, se mantiene y los
locales de ocio existentes en la
zona, harán aumentar el número
de personas que se desplacen por
la zona…

Interesaríanos saber, se é
unicamente a localización deses
moles de pedra, serán a única
medida de seguridade, ou se
tamén pensan respecto de
aumentar a iluminación, cos
criterios
de
conservación
lumínica e ambiental que sexa
necesarios, aumentar a vixilancia,
porque o bo tempo aproxímase,
mantense e os locais de lecer
existentes
na
zona,
farán
aumentar o número de persoas
que se despracen pola zona…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Dapena,
por favor.

Vaia rematando, señor Dapena,
por favor.
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Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

...Lo que no desearíamos sería que
hubiera mayores riesgos de las
personas en esa zona. Muchas
gracias.

…O que non desexariamos sería
que houbese maiores riscos das
persoas nesa zona. Moitas grazas.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bueno, antes de arrancar, con esta,
cunha aclaración á señora Barcón,
que
é
unha
artista
na
interpretación da realidade. Mire,
lle repito. Non sei se o escoitou
antes ben, ou non, pero lle repito.
No 2016, a idade media do
alumeado público era de 22,5
anos. Hoxe en día é de 13 anos. O
que dixen, exactamente, foi que
na última década, renováronse a
metade dos puntos de luz da
cidade. Efectivamente, enténdao
vostede como queira.

Bo, antes de arrancar, con esta,
cunha aclaración á señora
Barcón, que é unha artista na
interpretación da realidade. Mire,
repítolle. Non sei se o escoitou
antes ben, ou non, pero repítolle,
No 2016, a idade media do
alumeado público era de 22,5
anos. Hoxe en día é de 13 anos. O
que dixen, exactamente, foi que
na última década, renováronse a
metade dos puntos de luz da
cidade. Efectivamente, enténdao
vostede como queira.

Señor Dapena, antes de nada,
efectivamente e neste punto, si
que quería empezar dando o meu
pesar ás familias dos dous rapaces
falecidos, por desgraza, o rapaz
Manuel Rodríguez e Mateo
González, que bueno, dende logo,
lamentamos profundamente esas
desgrazas, sabendo tamén, ou
sendo conscientes de que foron,
entendemos, froito da casualidade,
tendo en conta que nesa zona,
estando como estaba, levando
décadas, moitas décadas así,
nunca sucedera tal cousa.

Señor Dapena, antes de nada,
efectivamente e neste punto, si
que quería empezar dando o meu
pesar ás familias dos dous
rapaces falecidos, por desgraza, o
rapaz Manuel Rodríguez e Mateo
González, que bo, dende logo,
lamentamos profundamente esas
desgrazas, sabendo tamén, ou
sendo conscientes de que foron,
entendemos,
froito
da
casualidade, tendo en conta que
nesa zona, estando como estaba,
levando décadas, moitas décadas
así, nunca sucedera tal cousa.
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En calquera caso e por
responsabilidade, decidimos que
si, que había que actuar. E lle creo
unha cuestión, señor Dapena,
unha persoa de letras, como
vostede, bueno, eu creo que é
importante que saiba que esa zona
dos 20 primeiros metros, dende o
cantil, é unha zona de dominio
público
portuario,
onde
a
responsabilidade da policía é da
Autoridade Portuaria.

En calquera caso e por
responsabilidade, decidimos que
si, que había que actuar. E lle
creo unha cuestión, señor
Dapena, unha persoa de letras,
como vostede, bo, eu creo que é
importante que saiba que esa
zona dos 20 primeiros metros,
dende o cantil, é unha zona de
dominio público portuario, onde a
responsabilidade da policía é da
Autoridade Portuaria.

Se
estamos
facendo
esta
intervención
é
por
responsabilidade municipal. Ante
a pasividade da Autoridade
Portuaria, decidimos que había
que actuar, que había que deixarse
de liortas e actuar, aínda que fóra
unilateralmente. E agora, lle vou
explicar unha cuestión, para que
entenda que non facemos maxia,
nin vostedes, a través das súas
mocións e ás súas preguntas, nin
nós. Lle vou explicar á xente da
súa experiencia na cuestión
municipal, algo de procedementos
administrativos;
cal
foi
a
cronoloxía da licitación que nos
ocupa.

Se
estamos
facendo
esta
intervención
é
por
responsabilidade municipal. Ante
a pasividade da Autoridade
Portuaria, decidimos que había
que actuar, que había que
deixarse de liortas e actuar, aínda
que fóra unilateralmente. E
agora, lle vou explicar unha
cuestión, para que entenda que
non facemos maxia, nin vostedes,
a través das súas mocións e ás
súas preguntas, nin nós. Lle vou
explicar á xente da súa
experiencia
na
cuestión
municipal, algo de procedementos
administrativos;
cal
foi
a
cronoloxía da licitación que nos
ocupa.

- O 4 de abril, despois destas
desgrazas,
conseguimos
un
informe de Seguridade Cidadá. Se
nos elabora un informe por parte
de Seguridade Cidadá, sobre a

- O 4 de abril, despois destas
desgrazas,
conseguimos
un
informe de Seguridade Cidadá. Se
nos elabora un informe por parte
de Seguridade Cidadá, sobre a
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urxencia da contratación dos
elementos de protección na zona
da Dársena da Marina.

urxencia da contratación dos
elementos de protección na zona
da Dársena da Marina.

- O 19 de abril, quince días
despois, temos autorización da
Autoridade Portuaria da Coruña
para a súa colocación.

- O 19 de abril, quince días
despois, temos autorización da
Autoridade Portuaria da Coruña
para a súa colocación.

- O 20 de abril, se redactan os
pregos. E o 20 de abril, o mesmo
día, de urxencia, a Asesoría
Xurídica dá informe favorable a
estes pregos.

- O 20 de abril, redáctanse os
pregos. E o 20 de abril, o mesmo
día, de urxencia, a Asesoría
Xurídica dá informe favorable a
estes pregos.

- O 21 de abril se inicia, o día
seguinte, se inicia o expediente e
se asina a resolución do mesmo
pola miña parte.

- O 21 de abril iníciase, o día
seguinte, iníciase o expediente e
asínase a resolución do mesmo
pola miña parte.

- Entre o 24 de abril e o 2 de
maio, fiscalízase de conformidade
e invítase ás empresas, dando un
prazo de 5 días.

- Entre o 24 de abril e o 2 de
maio, fiscalízase de conformidade
e invítase ás empresas, dando un
prazo de 5 días.

- O 5 de maio ábrese a
documentación e o sobre de
aumento de prazo de garantía.

- O 5 de maio ábrese a
documentación e o sobre de
aumento de prazo de garantía.

- O 12 de maio, unha semana
despois, despois de negociarse por
dous días máis, ábrense os sobres
do prazo definitivo de garantía e
da oferta económica.

- O 12 de maio, unha semana
despois, despois de negociarse
por dous días máis, ábrense os
sobres do prazo definitivo de
garantía e da oferta económica.

- A partir de aquí, valóranse as
ofertas,
requírese
a
documentación
á
empresa
adxudicataria,
adxudícase,
e
sométese de novo, a fiscalización

- A partir de aquí, valóranse as
ofertas,
requírese
a
documentación
á
empresa
adxudicataria, adxudícase, e
sométese de novo, a fiscalización
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e asínase o contrato.

e asínase o contrato.

A contratación, que foi un
procedemento impecable, por
certo, e negociado. Antes falaba
vostede, señor Fernández Prado,
de como faciamos os negociados.
Pois, efectivamente, nós si
facemos negociados. Non facemos
paripés, como facían vostedes.

A contratación, que foi un
procedemento impecable, por
certo, e negociado. Antes falaba
vostede, señor Fernández Prado,
de como faciamos os negociados.
Pois, efectivamente, nós si
facemos negociados. Non facemos
paripés, como facían vostedes.

Bueno, pois, a contratación,
facendo as cousas de maneira
impecable, foi dun mes, dende 20
de abril ao 20 de maio. A
fabricación, tamén en tempo
record, de 15 días. Polo tanto,
bueno, eu creo que é importante
que cando falemos, falemos todos
con coñecemento de causa.
Grazas.

Bo, pois, a contratación, facendo
as cousas de maneira impecable,
foi dun mes, dende 20 de abril ao
20 de maio. A fabricación, tamén
en tempo record, de 15 días. Polo
tanto, bo, eu creo que é
importante que cando falemos,
falemos todos con coñecemento
de causa. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

PREGUNTAS ORALES DEL
PARTIDO POPULAR

PREGUNTAS
ORAIS
PARTIDO POPULAR

Primera.- Pregunta oral sobre
bloqueo a actuaciones de la
Xunta

Primeira.- Pregunta oral sobre
bloqueo a actuacións da Xunta

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

¿Hasta cuándo tiene previsto
Xulio
Ferreiro
seguir
perjudicando a los coruñeses, con
su política de bloqueo a todas las
iniciativas
de
la
Xunta

Ata cando ten previsto Xulio
Ferreiro seguir prexudicando aos
coruñeses, coa súa política de
bloqueo a todas as iniciativas da
Xunta relacionadas coa cidade?

DO
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relacionadas con la ciudad?
Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Pois, na nosa opinión, mais ben, o
que acontece é o contrario, que a
Xunta de Galicia ten problemas en
todas aquelas cidades nas que non
goberna.

Pois, na nosa opinión, mais ben, o
que acontece é o contrario, que a
Xunta de Galicia ten problemas
en todas aquelas cidades nas que
non goberna.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Señor Ferreiro. Deje de bloquear
el Plan de Accesibilidad de los
buses interurbanos a la ciudad. Ya
ha retrasado su implantación y
ahora, que va a ser una realidad,
lo que está haciendo es buscar
excusas, porque es una iniciativa
de la Xunta de Galicia. Es una
pena que prefiera anteponer los
intereses de partido a los de los
ciudadanos. Desde el Grupo
Popular lamentamos, una vez más,
la posición obstruccionista de
Ferreiro a los proyectos y mejoras
de la Xunta en nuestra ciudad.

Señor
Ferreiro.
Deixe
de
bloquear o Plan de Accesibilidade
dos buses interurbanos á cidade.
Xa atrasou a súa implantación e
agora, que vai ser unha
realidade, o que está a facer é
buscar escusas, porque é unha
iniciativa da Xunta de Galicia. É
unha pena que prefira antepoñer
os intereses de partido aos dos
cidadáns. Desde o Grupo Popular
lamentamos, unha vez máis, a
posición
obstrucionista
de
Ferreiro aos proxectos e melloras
da Xunta na nosa cidade.

- Licencia de actividad de
Tabacos. En cambio sí apuró la
licencia de obra de la Residencia
Universitaria a la Diputación, sin
aprobar la modificación puntual
del Plan General.

- Licenza de actividade de
Tabacos. En cambio si apurou a
licenza de obra da Residencia
Universitaria á Deputación, sen
aprobar a modificación puntual
do Plan Xeral.

- Licencia de obra para viviendas
en el Ofimático desde diciembre,
para no darla antes de adjudicar la
separata de obras de urbanización.

- Licenza de obra para vivendas
no Ofimático desde decembro,
para non dala antes de adxudicar
a separata de obras de
urbanización.
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- El centro de salud de Santa
Lucía.

- O centro de saúde de Santa
Lucía.

- No le da la gana, tampoco, de
adherirse
al
Programa
de
viviendas de la Xunta.

- Non lle dá a gana, tampouco, de
adherirse ao Programa de
vivendas da Xunta.

- Y con la Intermodal, otro tanto;
por no hablar de la remodelación
de Alfonso Molina.

- E coa Intermodal, outro tanto;
por non falar da remodelación de
Alfonso Molina.

Pero como no están contentos, en
el ecuador del mandato, le ha
tocado al Plan de accesibilidad de
los buses interurbanos. Saben que
la Xunta lleva trabajando mucho
tiempo en este tema, para dar
respuesta a una demanda histórica
y para lo que se han mantenido
múltiples reuniones, dos procesos
de información pública, se
sometió en cuatro ocasiones a la
Comisión de Seguimiento del
Transporte Metropolitano del
Área de Coruña y en la última
reunión del 19 de abril, a la que
asistieron los 17 representantes
del área, incluido el responsable
de Movilidad de A Coruña,
ningún Concello se opuso al Plan,
ni puso reticencia alguna a su
implantación.

Pero como non están contentos,
no ecuador do mandato, tocoulle
ao Plan de accesibilidade dos
buses interurbanos. Saben que a
Xunta leva traballando moito
tempo neste tema, para dar
resposta a unha demanda
histórica e para o que se
mantiveron múltiples reunións,
dous procesos de información
pública, someteuse en catro
ocasións
á
Comisión
de
Seguimento
do
Transporte
Metropolitano da Área de Coruña
e na última reunión do 19 de
abril, á que asistiron os 17
representantes da área, incluído o
responsable de Mobilidade da
Coruña, ningún Concello se
opuxo ao Plan, nin puxo
reticencia
algunha
á
súa
implantación.

Sinceramente, desde el Grupo
Popular pensábamos que no iba a
bloquear este Plan, que ha alabado
en anteriores ocasiones, pero,
nuevamente, tenemos un alcalde

Sinceramente, desde o Grupo
Popular pensabamos que non ía
bloquear este Plan, que encomiou
en anteriores ocasións, pero,
novamente, temos un alcalde que
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que no es de fiar. Un día dice una
cosa y otro día dice otra. Al final,
se ha quitado la careta y ha vuelto
a poner los intereses partidistas de
la Marea por encima de las
necesidades de las personas. Una
cosa es que Ferreiro y su equipo
de gobierno no trabaje y otra que
no deje trabajar a los demás. En
dos años no ha hecho nada. No
existe ningún criterio objetivo
para vetar este Plan. Acerca a la
gente a sus destinos, ahorro de
tiempo y dinero para los usuarios,
reducción de los desplazamientos
del coche en la ciudad; liberando
espacio público, fomenta el uso
del transporte público. Ferreiro
dice una cosa y luego hace lo
contrario. No puede decir que está
a favor de fomentar el transporte
público y de la intermodalidad
urbano-interurbano, para después,
a la hora de la verdad, no apoyar
la moción del Partido Popular
para que el bus urbano para los
coruñeses menores de 19 años sea
gratis, como ha hecho la Xunta
con el interurbano y de lo que ya
se benefician más de 11.000
jóvenes. Y poner trabas al acceso
de los buses interurbanos a puntos
estratégicos de la ciudad, cuando
además, se había cerrado un
acuerdo, ya definitivo, con el
Concello da Coruña.

non é de fiar. Un día di unha
cousa e outro día di outra. Ao
final, quitouse a careta e volveu
poñer os intereses partidistas da
Marea por riba das necesidades
das persoas. Unha cousa é que
Ferreiro e o seu equipo de
goberno non traballe e outra que
non deixe traballar aos demais.
En dous anos non fixo nada. Non
existe ningún criterio obxectivo
para vetar este Plan. Achega á
xente aos seus destinos, aforro de
tempo e diñeiro para os usuarios,
redución dos desprazamentos do
coche na cidade; liberando
espazo público, fomenta o uso do
transporte público. Ferreiro di
unha cousa e logo fai o contrario.
Non pode dicir que está a favor
de fomentar o transporte público
e da intermodalidad urbanointerurbano, para despois, á hora
da verdade, non apoiar a moción
do Partido Popular para que o
bus urbano para os coruñeses
menores de 19 anos sexa gratis,
como fixo a Xunta co interurbano
e do que xa se benefician máis de
11.000 mozos. E poñer trabas ao
acceso dos buses interurbanos a
puntos estratéxicos da cidade,
cando ademais, pechouse un
acordo, xa definitivo, co Concello
da Coruña.

A las veintidos horas y
cincuenta y nueve minutos sale
del Salón de Sesiones el señor

Ás veintidous horas e cincuenta e
nove minutos sae do Salón de
Sesións o señor Sande García.
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Sande García.
Señor Ferreiro, déjese de vetos, no
se convierta en traidor de los
principios y objetivos de la
movilidad
sostenible
y
antenponga los intereses de las
personas a su capricho político,
colaborando con la implantación
gradual del Plan de accesibilidad
del transporte interurbano, como
ha pedido la Xunta; haga política
en favor de la gente y no en contra
de la gente. Muchas gracias.

Señor Ferreiro, déixese de vetos,
non se converta en traidor dos
principios e obxectivos da
mobilidade sostible e antenpoña
os intereses das persoas ao seu
capricho político, colaborando
coa implantación gradual do Plan
de accesibilidade do transporte
interurbano, como pediu a Xunta;
faga política en favor da xente e
non en contra da xente. Moitas
grazas.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Señora Freire, de profana na
materia a especialista nela. Que se
son como vostede en mobilidade,
pódeme dicir como compatibiliza,
vostede, conceptualmente, ese
fomento do transporte urbano, coa
ampliación de Alfonso Molina?
Pódeme dicir como encaixan as
dúas ideas? Por certo, que é algo
que me chama a atención. É que
vostedes… a súa falta de pudor,
ao expoñer que a ampliación de
Alfonso Molina está tamén
vinculada a intereses dunha
empresa pública, neste caso,
AUDASA; díxoo vostede hoxe
mesmo
neste
Pleno.
É
curiosísimo, porque é onde
vostedes, sen ningún tipo de
pudor, exponen como razóns
públicas, o que non deixen de ser
intereses privados.

Señora Freire, de profana na
materia a especialista nela, que se
son como vostede en mobilidade.
Pódeme dicir como compatibiliza,
vostede, conceptualmente, ese
fomento do transporte urbano,
coa ampliación de Alfonso
Molina? Pódeme dicir como
encaixan as dúas ideas? Por
certo, que é algo que me chama a
atención. É que vostedes... a súa
falta de pudor ao expoñer que a
ampliación de Alfonso Molina
está tamén vinculada a intereses
dunha empresa pública, neste
caso, AUDASA; díxoo vostede
hoxe mesmo neste Pleno. É
curiosísimo, porque é onde
vostedes, sen ningún tipo de
pudor exponen como razóns
públicas, o que non deixen de ser
intereses privados.
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Eu vou tratar de… Tampouco
sabía que ía levar vostede o
argumentario, unicamente, pola
cuestión de mobilidade. Temos un
argumentario un pouco máis
amplo, ao que se refire ás
cuestións de relacións da Xunta de
Galicia coas grandes áreas
urbanas do país. Por certo, o señor
Feijóo hai pouco de gañar as
eleccións, o ano pasado, declarou
que hoxe van co obxectivo de
recuperar as Alcaldías perdidas no
2015 e é abofé que o está
intentando por todos os medios.
En
Ferrol,
problemas
coa
depuradora da auga, problemas co
transporte público no rural.
Tamén, en setembro de 2016
anunciara Feijóo, un contrato para
Navantia nas próximas horas; creo
que está esperando por el, aínda.

Eu vou tratar de… Tampouco
sabía que ía levar vostede o
argumentario, unicamente, pola
cuestión de mobilidade. Temos un
argumentario un pouco máis
amplo, ao que se refire ás
cuestións de relacións da Xunta
de Galicia coas grandes áreas
urbanas do país. Por certo, o
señor Feijóo hai pouco de gañar
as eleccións, o ano pasado,
declarou que hoxe van co
obxectivo de recuperar as
Alcaldías perdidas no 2015 e é
abofé que o está intentando por
todos os medios. En Ferrol,
problemas coa depuradora da
auga, problemas co transporte
público no rural. Tamén, en
setembro de 2016 anunciara
Feijóo, un contrato para Navantia
nas próximas horas; creo que está
esperando por el, aínda.

En Santiago de Compostela,
curiosamente, tamén teñen un
problema coa estación Intermodal;
algo que tamén parece que nos soa
aquí, na Coruña. Tamén teñen
problemas, polo visto, graves, co
mantemento dos camiños rurais.

En Santiago de Compostela,
curiosamente, tamén teñen un
problema
coa
estación
Intermodal; algo que tamén
parece que nos soa aquí, na
Coruña. Tamén teñen problemas,
polo visto, graves, co mantemento
dos camiños rurais.

En
Lugo,
hai
Intermodal,
novamente. Tamén, unha vez
máis, posta sobre a mesa como
algo… Polo visto, non hai acordo
entre a Xunta de Galicia e tamén
os seus grandes concellos.Tamén,
a construción dun novo auditorio.

En Lugo, hai
Intermodal,
novamente. Tamén, unha vez
máis, posta sobre a mesa como
algo… Polo visto, non hai acordo
entre a Xunta de Galicia e tamén
os seus grandes concellos.Tamén,
a construción dun novo auditorio.
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En Pontevedra, a depuradora de
augas e saneamento da ría.

En Pontevedra, a depuradora de
augas e saneamento da ría.

En Vigo, caso xa famoso para
todos, do bloqueo á Área
Metropolitana e tamén, algo ao
que acabamos de saber estes días
e tamén, é unha cuestión de
mobilidade, que ten que ver co
bloqueo das obras do AVE en
Cerdedo, a sección por onde ía
enlazar o AVE con Vigo, onde,
curiosamente pasou, aconteceu
algo realmente, que é algo sen
precedentes, que é que o ministro
de Fomento acusou á Xunta de
Galicia de non ter emitido en
tempo, o informe de impacto
ecolóxico que facilitaría a
implementación desas obras. Algo
realmente, ao meu punto de vista,
bastante significativo, de ata onde
chega a vontade da Xunta de
Galicia por, dalgunha maneira,
afogar as súas grandes áreas. Pero,
en todo caso, creo que isto é unha
cortina de fume para, dalgunha
maneira, agochar as súas propias
vergoñas. A máis evidente de
todas é que Galicia recibiu este
ano un 32% menos de fondos aos
Orzamentos Xerais do Estado do
ano anterior, o cal creo que si, que
pon sobre a mesa o bloqueo
evidente, desde o goberno de
Rajoy ao seu goberno amigo de
Feijóo. Co cal, eu creo que pon de
manifesto que esa continua
submisión, docilidade de Feijóo

En Vigo, caso xa famoso para
todos, do bloqueo á Área
Metropolitana e tamén, algo ao
que acabamos de saber estes días
e tamén, é unha cuestión de
mobilidade, que ten que ver co
bloqueo das obras do AVE en
Cerdedo, a sección por onde ía
enlazar o AVE con Vigo, onde,
curiosamente pasou, aconteceu
algo realmente, que é algo sen
precedentes, que é que o ministro
de Fomento acusou á Xunta de
Galicia de non ter emitido en
tempo, o informe de impacto
ecolóxico que facilitaría a
implementación desas obras. Algo
realmente, ao meu punto de vista,
bastante significativo, de ata onde
chega a vontade da Xunta de
Galicia por, dalgunha maneira,
afogar as súas grandes áreas.
Pero, en todo caso, creo que isto
é unha cortina de fume para,
dalgunha maneira, agochar as
súas propias vergoñas. A máis
evidente de todas é que Galicia
recibiu este ano un 32% menos
de fondos aos Orzamentos Xerais
do Estado do ano anterior, o cal
creo que si, que pon sobre a mesa
o bloqueo evidente, desde o
goberno de Rajoy ao seu goberno
amigo de Feijóo. Co cal, eu creo
que pon de manifesto que esa
continua submisión, docilidade de
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aos intereses de Madrid, a verdade
é que non son moi ben
contraprestados. Un 30% menos,
iso si que é bloqueo e eu creo,
ademais, que, tratando de elevar
un pouquiño o discurso deste
simple pin pon, temos un
problema, se o goberno da Xunta
de Galicia non asume que as
grandes áreas de desenvolvemento
económico social deste país,
pasan polas áreas metropolitanas.

Feijóo aos intereses de Madrid, a
verdade é que non son moi ben
contraprestados. Un 30% menos,
iso si que é bloqueo e eu creo,
ademais, que, tratando de elevar
un pouquiño o discurso deste
simple pin pon, temos un
problema, se o goberno da Xunta
de Galicia non asume que as
grandes
áreas
de
desenvolvemento
económico
social deste país, pasan polas
áreas metropolitanas.

A las veintitrés horas y tres
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Sande García.

Ás vinte e tres horas e tres
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Sande García.

O sur, Porto, está medrando, ano
tras ano, ata convertirse, sen
dúbida, na gran urbe da área
europea,
da zona
europea
noroeste, que somos nós e a Xunta
de Galicia segue entendendo seu
labor de goberno como un
contrapreso ás súas…

O sur, Porto, está medrando, ano
tras ano, ata convertirse, sen
dúbida, na gran urbe da área
europea, da zona europea
noroeste, que somos nós e a
Xunta
de
Galicia
segue
entendendo seu labor de goberno
como un contrapreso ás súas…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando.

Vaia rematando.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Desculpe,… ás súas cidades e eu
creo que isto, a medio prazo, vai
supoñer para todos nós un grave
problema. Moitas grazas.

Desculpe,… ás súas cidades e eu
creo que isto, a medio prazo, vai
supoñer para todos nós un grave
problema. Moitas grazas.

Segunda.- Pregunta oral sobre
Fondos Europeos

Segunda.- Pregunta oral sobre
Fondos Europeos
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Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

¿Va a abandonar Xulio Ferreiro su
sectarismo y contar con la
oposición en los proyectos de
ciudad, tras conseguir 15 millones
de Fondos Europeos todos juntos
y cero euros en solitario?

Vai abandonar Xulio Ferreiro o
seu sectarismo e contar coa
oposición nos proxectos de
cidade, tras conseguir 15 millóns
de Fondos Europeos todos xuntos
e cero euros en solitario?

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Este goberno seguirá traballando
coa Comisión de Seguemento do
EIDUS e confía en que se
manteña
a
súa
atmósfera
construtiva.

Este goberno seguirá traballando
coa Comisión de Seguemento do
EIDUS e confía en que se
manteña
a
súa
atmósfera
construtiva.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Pois, si me permite, un
comentario, señor Varela, ya que
antes habló de los bancos y de los
negociados, hay otra forma de
hacer paripé. Creo. le llamó usted
a los negociados. Se lo voy a
explicar. Lo que ustedes pidieron
fue, leo literalmente, “116
unidades, bloque monolítico de
granito, color amarillo san
martiño,
grano
medio,
de
características
similares
al
utilizado en la urbanización
existente, de dimensiones….” Lo
que están poniendo es gris
mondariz, bastante más barato que
el amarillo san martiño. Si a la
gente le piden algo en unas ofertas
y luego, colocan otra cosa, pues,
¿Tampoco es un paripé? Le animo

Pois, se me permite, un
comentario, señor Varela, xa que
antes falou dos bancos e dos
negociados, hai outra forma de
facer paripé. Creo. chamoulle
vostede aos negociados. Voullo
explicar. O que vostedes pediron
foi, leo literalmente, “116
unidades, bloque monolítico de
granito, cor amarela san martiño,
gran medio, de características
similares
ao
utilizado
na
urbanización
existente,
de
dimensións..”. O que están a
poñer é gris mondariz, bastante
máis barato que o amarelo san
martiño. Se á xente pídenlle algo
nunhas ofertas e logo, colocan
outra cousa, pois, tampouco é un
paripé? Anímolle a que vaia por
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a que vaya por allí, que pregunte
dónde está la cantera, de qué
cantera vienen. Verá que es un
gris y que no es el amarillo, pero
bueno, esto es un comentario,
porque me lo comentó usted
anteriormente y le animo a que
vaya a controlar la obra. En
cualquier caso, casi me llega la
contestación, quiero decir, a la
pregunta que traíamos. Lo que
queríamos de verdad, es saber por
qué vemos las notas de prensa y
vemos
los
proyectos
que
presentan. Ya vio los dos grupos,
también, de la oposición, en la
moción anterior; le trasladaron
algo parecido a lo que nosotros
venimos diciendo, que nos
gustaría que se replantease, señor
Ferreiro, yo creo, que la relación
con la oposición en conjunto. Lo
digo, de verdad, por el bien de la
ciudad de la Coruña. Es decir, esta
postura de enfrentamiento, de
victimismo, de decir que otras
administraciones van en contra,
cuando son ustedes los que no
están colaborando y no están
ayudando a los proyectos, están
poniendo trabas, creo que no
favorece en nada a la ciudad de la
Coruña. ¿Le puede traer réditos
electorales? Seguramente; se ha
visto en otras ciudades, que este
victimismo y este buscar el
enemigo fuera, pues, funciona,
pero al final, la ciudad de la
Coruña pierde, y pierde mucho,
pierde sus años sin esas

alí, que pregunte onde está a
canteira, de que canteira veñen.
Verá que é un gris e que non é o
amarelo, pero bo, isto é un
comentario, porque mo comentou
vostede anteriormente e anímolle
a que vaia a controlar a obra. En
calquera caso, case me chega a
contestación, quero dicir, á
pregunta que traiamos. O que
queriamos de verdade, é saber
por que vemos as notas de prensa
e vemos os proxectos que
presentan. Xa viu os dous grupos,
tamén, da oposición, na moción
anterior; trasladáronlle algo
parecido ao que nós vimos
dicindo, que nos gustaría que se
reformulase, señor Ferreiro, eu
creo, que a relación coa
oposición en conxunto. Dígoo, de
verdade, polo ben da cidade da
Coruña. É dicir, esta postura de
enfrontamento, de vitimismo, de
dicir que outras administracións
van en contra, cando son vostedes
os que non están a colaborar e
non están a axudar aos proxectos,
están a poñer trabas, creo que
non favorece en nada á cidade da
Coruña. Pódelle traer réditos
electorais? Seguramente; viuse
noutras
cidades,
que este
vitimismo e este buscar o inimigo
fóra, pois, funciona, pero ao final,
a cidade da Coruña perde, e
perde moito, perde os seus anos
sen esas infraestruturas, sen eses
fondos e perde tamén, emprego,
sobre todo, que é o gran
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infraestructuras, sin esos fondos y
pierde también, empleo, sobre
todo, que es el gran problema que
tienen hoy los ciudadanos. Piense
que A Coruña tiene hoy 4.300
parados más que en el anterior
trimestre y 2.700 más que cuando
cambió el gobierno, según la
EPA. Y son datos que, de verdad,
preocupan a los ciudadanos y le
animo, de verdad, a que utilice la
experiencia de los Fondos
Europeos para modificar la
relación con la oposición, en
especial con este grupo. Cuando
las
presentó
en
solitario,
cambiando un documento técnico,
pues, por conceptos ideológicos,
se perdieron los fondos; cuando
llamó
a
la
oposición
y
constructivamente
nos
pidió
propuestas, que se consiguieron
esos fondos y nos alegramos,
señor Varela. Nos alegramos de
que se consigan los fondos y nos
gustaría ayudar, porque, tal como
vemos cómo se van gestionando
los proyectos, los va a ejecutar el
siguiente gobierno, entonces, nos
gustaría que fuesen lo más
consensuados posible, para evitar
problemas posteriores y además,
le digo, también, sinceramente,
creo que tanto el Grupo Socialista
como
nosotros,
podemos
demostrar cierta experiencia en
gestión de fondos europeos.
Hemos conseguido sólo en
nuestro caso, más de 21 millones,
que se gestionaron y se….

problema que teñen hoxe os
cidadáns. Pense que A Coruña ten
hoxe 4.300 parados máis que no
anterior trimestre e 2.700 máis
que cando cambiou o goberno,
segundo a EPA. E son datos que,
de verdade, preocupan aos
cidadáns e anímolle, de verdade,
a que utilice a experiencia dos
Fondos Europeos para modificar
a relación coa oposición, en
especial con este grupo. Cando as
presentou en solitario, cambiando
un documento técnico, pois, por
conceptos ideolóxicos, perdéronse
os fondos; cando chamou á
oposición e construtivamente
pediunos propostas, que se
conseguiron eses fondos e
alegrámonos,
señor
Varela.
Alegrámonos de que se consigan
os fondos e gustaríanos axudar,
porque, tal como vemos como se
van xestionando os proxectos, vai
executar o seguinte goberno,
entón, gustaríanos que fosen o
máis consensuados posible, para
evitar problemas posteriores e
ademais,
dígolle,
tamén,
sinceramente, creo que tanto o
Grupo Socialista como nós,
podemos
demostrar
certa
experiencia en xestión de fondos
europeos. Conseguimos só no
noso caso, máis de 21 millóns,
que se xestionaron e se….
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Fernández
Prado, por favor.

Vaia rematando, señor Fernández
Prado, por favor.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Remato ya… y se ejecutaron a
más del 100%, es decir, tanto
Urbana C como los de Smart City,
como el Centro del Papagayo y
otros proyectos de fondos
europeos se consiguieron ejecutar.
Por lo tanto, le diré que nosotros
queremos ayudar, queremos que
no se nos den las cosas como las
leemos en la prensa, ya, decididas.
Si de verdad, como hicimos la
primera vez y la segunda, fuimos
los únicos que aportamos en la
primera
convocatoria,
ya
avisamos de que se podían perder,
si se seguía por esa línea. Cuente
con
este
grupo,
estamos
dispuestos a colaborar y ya le
digo, me alegro de haber oído su
primera contestación y espero que
los hechos se concreten. Muchas
gracias.

Remato xa… e executáronse a
máis do 100%, é dicir, tanto
Urbana C como os de Smart City,
como o Centro do Papagaio e
outros proxectos de fondos
europeos conseguíronse executar.
Polo tanto, direille que nós
queremos axudar, queremos que
non se nos dean as cousas como
as lemos na prensa, xa, decididas.
Se de verdade, como fixemos a
primeira vez e a segunda, fomos
os únicos que achegamos na
primeira
convocatoria,
xa
avisamos de que se podían
perder, se se seguía por esa liña.
Conte con este grupo, estamos
dispostos a colaborar e xa lle
digo, alégrome de oír a súa
primeira contestación e espero
que os feitos se concreten. Moitas
grazas.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bueno, falan de sectarismo na
pregunta. Sectarismo é o que
demostrou o seu partido, unha vez
que se coñeceron os fondos
europeos. De alegrarse, bueno,
rosmar, maldicir e sentirse

Bo, falan de sectarismo na
pregunta. Sectarismo é o que
demostrou o seu partido, unha vez
que se coñeceron os fondos
europeos. De alegrarse, bo,
rosmar, maldicir e sentirse
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realmente incómodos coa boa
nova para a cidade.

realmente incómodos coa boa
nova para a cidade.

Falaba de emprego, falaba de
paralización. Bueno, o de sempre,
a mantra de sempre.

Falaba de emprego, falaba de
paralización. Bo, o de sempre, a
mantra de sempre.

Costounos, puxéronnos moitas
dificultades
para
que
arrancáramos. A verdade é, que,
bueno, pois, esa habilidade si que
a teñen, pero leváronnos a un
escenario no que nos fixeron pasar
por unha moción de confianza,
que nos permitirá ter o noso
propio orzamento e estamos
demostrando que somos capaces
con ese orzamento.

Custounos, puxéronnos moitas
dificultades
para
que
arrancáramos. A verdade é, que,
bo, pois, esa habilidade si que a
teñen, pero leváronnos a un
escenario no que nos fixeron
pasar por unha moción de
confianza, que nos permitirá ter o
noso propio orzamento e estamos
demostrando que somos capaces
con ese orzamento.

Na miña área, por falar dos
números que controlo, este ano,
case
5 millóns
de obra
adxudicada,
más
de
105
actuacións en espazo urbano, de
urbanización
de
rúas,
de
iluminación, de saneamento, 50
das cales xa están rematadas, 14
en execución, 6 adxudicadas e 25
en licitación.

Na miña área, por falar dos
números que controlo, este ano,
case 5 millóns de obra
adxudicada,
más
de
105
actuacións en espazo urbano, de
urbanización
de
rúas,
de
iluminación, de saneamento, 50
das cales xa están rematadas, 14
en execución, 6 adxudicadas e 25
en licitación.

Agora mesmo, a estas alturas do
ano, tendo aprobado o orzamento
tardiamente, por desgraza, como o
aprobamos,
un
41,6%
do
orzamento total do gasto de
inversión. Bueno, en calquera
caso e agora, imos demostrar, xa o
dixen o outro día na prensa, imos
demostrar, estou seguro, do que
somos capaces e do que viñemos a

Agora mesmo, a estas alturas do
ano, tendo aprobado o orzamento
tardiamente, por desgraza, como
o aprobamos, un 41,6% do
orzamento total do gasto de
investimento. Bo, en calquera
caso e agora, imos demostrar, xa
o dixen o outro día na prensa,
imos demostrar, estou seguro, do
que somos capaces e do que
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facer. Pero, eu si que quero
finalizar cunha idea positiva e,
dende logo, o seu proxecto, o
proxecto do Grupo Popular e o
noso non ten nada que ver;
vostedes teñen un proxecto, un
modelo de cidade de fastos, de
mariñas, de túneles, de coches.

viñemos a facer. Pero, eu si que
quero finalizar cunha idea
positiva e, dende logo, o seu
proxecto, o proxecto do Grupo
Popular e o noso non ten nada
que ver; vostedes teñen un
proxecto, un modelo de cidade de
fastos, de mariñas, de túneles, de
coches.

Nós somos máis de barrios, de
cidade pensada para as persoas, de
proximidade; nunha cidade que
recupere a súa relación coa
natureza e por iso, non podemos
estar máis contentos de que a
cidade da Coruña obtivese eses 15
millóns de axuda europea para
traballar por unha cidade próxima.

Nós somos máis de barrios, de
cidade pensada para as persoas,
de proximidade; nunha cidade
que recupere a súa relación coa
natureza e por iso, non podemos
estar máis contentos de que a
cidade da Coruña obtivese eses
15 millóns de axuda europea para
traballar por unha cidade
próxima.

Non se esqueza, señor Fernández
Prado, de que os que propuxemos
o motivo de traballo fomos nós,
ese motivo que xiraba ao redor da
mobilidade e o espazo público,
entendendo que podía ser un
asunto de consenso. Pero, en
calquera caso e con esta vontade
de que sigamos traballando na
Comisión, eu xa lles dixen que
cunha finalidade, ou cun afán de
fiscalización e de control e de
mellora e de proposta e non de
bloqueo, que iso tamén, por
desgraza, o coñecemos ben. Pero
eu creo, que para iso é moi
importante que o talante que
demostrou vostede, continúe e que
outros perfís que hai no seu

Non se esqueza, señor Fernández
Prado, de que os que propuxemos
o motivo de traballo fomos nós,
ese motivo que xiraba ao redor da
mobilidade e o espazo público,
entendendo que podía ser un
asunto de consenso. Pero, en
calquera caso e con esta vontade
de que sigamos traballando na
Comisión, eu xa lles dixen que
cunha finalidade, ou cun afán de
fiscalización e de control e de
mellora e de proposta e non de
bloqueo, que iso tamén, por
desgraza, o coñecemos ben. Pero
eu creo, que para iso é moi
importante que o talante que
demostrou vostede, continúe e que
outros perfís que hai no seu
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partido, como a señora Gallego,
si, pode rir vostede, pero hoxe
demostrou os seus nervios,
demostrou, bueno, pois, o seu
talante pouco dialogante. Estamos
esperando un cambio que
esperemos que chegue canto antes
e que nos axude a seguir
traballando e construíndo xuntos.
Dende logo, entendemos, en
calquera caso, que se poña
vostede nerviosa, cando se fala de
corrupción, estando como está e
representando a un grupo que ten
máis de 800 investigados por
corrupción no seu partido. En
calquera caso, o que non se
trabucou coa RPT…

partido, como a señora Gallego,
si, pode rir vostede, pero hoxe
demostrou os seus nervios,
demostrou, bo, pois, o seu talante
pouco
dialogante.
Estamos
esperando un cambio que
esperemos que chegue canto antes
e que nos axude a seguir
traballando e construíndo xuntos.
Dende logo, entendemos, en
calquera caso, que se poña
vostede nerviosa, cando se fala de
corrupción, estando como está e
representando a un grupo que ten
máis de 800 investigados por
corrupción no seu partido. En
calquera caso, o que non se
trabucou coa RPT…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por
favor.

Vaia rematando, señor Varela,
por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

… coa relación de postos de
traballo, deixándoa de lado, foi o
seu colega, o presidente da Xunta
de
Galicia.
Nós
estamos
esperando como auga de maio,
efectivamente, que a xente que
senta con nós nas mesas teña ese
talante de colaboración que se
demostrou na Comisión do
EIDUS. Grazas.

… coa relación de postos de
traballo, deixándoa de lado, foi o
seu colega, o presidente da Xunta
de
Galicia.
Nós
estamos
esperando como auga de maio,
efectivamente, que a xente que
senta con nós nas mesas teña ese
talante de colaboración que se
demostrou na Comisión do
EIDUS. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben.

Moi ben.
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Tercera.- Pregunta oral sobre
Plan Rúa

Terceira.- Pregunta oral sobre
Plan Rúa

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

¿Cuándo tiene previsto Xulio
Ferreiro recuperar el Plan Rúa,
ante la suciedad generalizada en
los barrios y así cumplir la moción
aprobada por el Pleno municipal
en enero de 2016?

Cando ten previsto Xulio Ferreiro
recuperar o Plan Rúa, ante a
sucidade xeralizada nos barrios e
así cumprir a moción aprobada
polo Pleno municipal en xaneiro
de 2016?

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Bueno. Pois, precisamente non o
Plan Rúa, pero si un plan de
limpeza,
conservación
e
mantemento dos barrios se inicia,
precisamente,
mañá,
cunha
xuntanza coas entidades presentes
no Distrito 10, onde se vai iniciar
este proxecto.

Bo. Pois, precisamente non o
Plan Rúa, pero si un plan de
limpeza,
conservación
e
mantemento dos barrios iníciase,
precisamente,
mañá,
cunha
xuntanza coas entidades presentes
no Distrito 10, onde se vai iniciar
este proxecto.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno. No me hable de talante,
señor Varela, porque recuerdo una
vez que le fui a visitar a
Urbanismo y a grito pelado, que
estuvo allí conmigo, porque algo
le había parecido mal. No me
hable de talante, usted ¿Vale?

Bo. Non me fale de talante, señor
Varela, porque lembro unha vez
que lle fun visitar a Urbanismo e
a berros, que estivo alí comigo,
porque algo lle parecerá mal.
Non me fale de talante, vostede
Vale?

De intereses, de corrupción, de
clientelas, pues, vamos a hablar
un poco. Ya antes mi compañera
Luisa Cid les habló de la
Asociación Libera, vinculada a En
Marea. Bueno, pues, los 99, no

De intereses, de corrupción, de
clientelas, pois, imos falar un
pouco. Xa antes a miña
compañeira Luisa Cid faloulles
da Asociación Libera, vinculada a
En Marea. Bo, pois, os 99, non
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mil, 99 primeros firmantes de la
Marea, o están de concejales o
alcalde, lógicamente, pero el
resto, todos tienen, o contratos, o
similares. Entonces, no hablen de
concurrencias ni mucho menos.
¿Y de negociados? Negociados
con Arquitectos sin Fronteras, de
50.000 a 90.000 euros. Eso es lo
que negoció usted, señor Xiao
Varela, con Ergosfera, etc. Y
mire, concurrencia competitiva,
los usos de la cárcel. Ya les
adelanto ahora que va a ganar
Proxecto Cárcere, seguramente,
porque no han podido hacer un
convenio y se lo van a dar así, o
sea, que, ¡A ver! Aquí sabemos
todos muy bien, de talantes y de
honorabilidad; mejor nos callamos
y de clientelas, porque, aquí,
bastante tienen que callar.

mil, 99 primeiros asinantes da
Marea, ou están de concelleiros
ou alcalde, loxicamente, pero o
resto, todos teñen, ou contratos,
ou similares. Entón, non falen de
concorrencias nin moito menos. E
de negociados? Negociados con
Arquitectos sin Fronteras, de
50.000 a 90.000 euros. Iso é o que
negociou vostede, señor Xiao
Varela, con Ergosfera, etc. E
mire, concorrencia competitiva,
os usos do cárcere. Xa lles
adianto agora que vai gañar
Proxecto Cárcere, seguramente,
porque non puideron facer un
convenio e vanllo dar así, ou
sexa, que, a ver! Aquí sabemos
todos moi ben, de talantes e de
honorabilidade; mellor calamos e
de clientelas, porque, aquí,
bastante teñen que calar.

Bueno, casualidad, que hoy, que
presentamos la pregunta y hoy nos
dicen que mañana va a empezar el
Plan Rúa. Bueno, pues bienvenido
sea; lo ponen en marcha por fin,
porque desde enero de 2016 nos
lleva contando esto la señora
García. Le cambian el nombre,
eso sí, para que no se note que es
una actuación que puso en marcha
el Partido Popular.

Bo, casualidade, que hoxe, que
presentamos a pregunta e hoxe
dinnos que mañá vai empezar o
Plan Rúa. Bo, pois benvido sexa;
póñeno en marcha por fin, porque
desde xaneiro de 2016 lévanos
contando isto a señora García.
Cámbianlle o nome, iso si, para
que non se note que é unha
actuación que puxo en marcha o
Partido Popular.

El Partido Popular lleva dos años
haciéndose eco de quejas de
vecinos y colectivos, de la ciudad.
Ustedes dicen que es un mantra,
como todo lo que no les gusta es

O Partido Popular leva dous anos
facéndose eco de queixas de
veciños e colectivos, da cidade.
Vostedes din que é un mantra,
como todo o que non lles gusta é
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un mantra. Pues, el abandono de
los barrios es generalizado y en
especial, la suciedad. De eso se
queja absolutamente todo el
mundo. Un servicio de recogida
de basuras sin contrato desde hace
cinco meses; aún sin licitar. Un
servicio de limpieza a las calles
sin contrato, estará a partir del
próximo mes de enero y un
servicio de mantenimiento de
jardines y parques dos años sin
contrato. Si lo llegamos a hacer
nosotros, nos acusarían de que
esas empresas a las que les están
pagando, igual que la de
Bibliotecas, por cierto, millones
de euros sin contrato, dirían que
son nuestros amigos. Yo no voy a
decir eso, porque no lo sé, pero
bueno, parecer lo parece, desde
luego. Por cierto, también quiero
manifestar mi sorpresa por esas
alabanzas que ha hecho usted, el
otro día, al contrato fantástico de
parques y jardines, que ahora
resulta que intentaron anularlo. Lo
pararon dos años, contrataron una
empresa externa de Barcelona,
que aquí no las hay, sin ningún
informe de ningún técnico
municipal y ahora resulta, que es
maravilloso, cuando les dice el
Tribunal
de
Recursos
Contractuales que tienen que
adjudicar y ahora también dicen,
que
necesitan
mejorar
la
Rosaleda, cuando lo primero que
hicieron nada más llegar al
gobierno, fue anular la ORA

un mantra. Pois, o abandono dos
barrios é xeralizado e en especial,
a sucidade. Diso quéixase
absolutamente todo o mundo. Un
servizo de recollida de lixos sen
contrato desde fai cinco meses;
aínda sen licitar. Un servizo de
limpeza ás rúas sen contrato,
estará a partir do próximo mes de
xaneiro e un servizo de
mantemento de xardíns e parques,
dous anos sen contrato. Se o
chegamos
a
facer
nós,
acusaríannos de que esas
empresas ás que lles están
pagando, igual que a de
Bibliotecas, por certo, millóns de
euros sen contrato, dirían que son
os nosos amigos. Eu non vou dicir
iso, porque non o sei, pero bo,
parecer paréceo, desde logo. Por
certo, tamén quero manifestar a
miña sorpresa por eses encomios
que fixo vostede, o outro día, ao
contrato fantástico de parques e
xardíns, que agora resulta que
tentaron anulalo. Parárono dous
anos, contrataron unha empresa
externa de Barcelona, que aquí
non as hai, sen ningún informe de
ningún técnico municipal e agora
resulta, que é marabilloso, cando
lles di o Tribunal de Recursos
Contractuais que teñen que
adxudicar e agora tamén din, que
necesitan mellorar a Rosaleda,
cando o primeiro que fixeron
nada máis chegar ao goberno, foi
anular a ORA licitada polo noso
goberno.
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licitada por nuestro gobierno.
A las veintitrés horas y quince
minutos sale del Salón de
Sesiones la señora Veira
González.

Ás vinte e tres horas e quince
minutos sae do Salón de Sesións
a señora Veira González.

Bueno, menos mal, porque aquí sí
que aciertan cuando rectifican.

Bo, menos mal, porque aquí si
que acertan cando rectifican.

Nosotros pusimos en marcha el
Plan Rúa, que actuó en todos los
barrios realizando un refuerzo de
limpieza, entre otras cuestiones y
se consiguió que La Coruña fuese
una ciudad más limpia, más
sostenible y ordenada, porque era
una actuación integral en cada
barrio, para resolver pequeñas
deficiencias que mejoraban el día
a día. Además, también servía
para concienciar a los coruñeses
mediante charlas…

Nós puxemos en marcha o Plan
Rúa, que actuou en todos os
barrios realizando un reforzo de
limpeza, entre outras cuestións e
conseguiuse que A Coruña fose
unha cidade máis limpa, máis
sostible e ordenada, porque era
unha actuación integral en cada
barrio, para resolver pequenas
deficiencias que melloraban o día
a día. Ademais, tamén servía para
concienciar
aos
coruñeses
mediante charlas…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

…y coloquios para adultos y
talleres educativos para niños.
Ante el abandono de los barrios,
el Pleno aprobó en enero de 2016,
una moción presentada por
nuestro grupo, para que se
recuperase el Plan Rúa. Incluso
ustedes no votaron en contra.

…e coloquios para adultos e
talleres educativos para nenos.
Ante o abandono dos barrios, o
Pleno aprobou en xaneiro de
2016, unha moción presentada
polo noso grupo, para que se
recuperase o Plan Rúa. Mesmo
vostedes non votaron en contra.
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Desde entonces, las únicas
noticias es presencia de ratas en
todos los barrios y suciedad
generalizada y presumen, eso sí,
de haber pintado 19 pasos de
peatones en dos años. ¡Menudo
logro! La Coruña lleva dos años
perdidos, a pesar de que Ferreiro
se dio un notable a sí mismo y a
su gobierno, pero los ciudadanos
le suspenden. Ustedes culpan de
todo a los demás, pero ustedes lo
hacen todo de maravilla, cambien
el rumbo, porque, de verdad que
sólo aciertan cuando rectifican.
Muchas gracias.

Desde entón, as únicas noticias é
presenza de ratas en todos os
barrios e sucidade xeralizada e
presumen, iso si, de pintar 19
pasos de peóns en dous anos.
Miúdo logro! A Coruña leva dous
anos perdidos, a pesar de que
Ferreiro deuse un notable a si
mesmo e ao seu goberno, pero os
cidadáns suspéndenlle. Vostedes
culpan de todo aos demais, pero
vostedes fano todo de marabilla,
cambien o rumbo, porque, de
verdade que só acertan cando
rectifican. Moitas grazas.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. Grazas. Antes falaba dos
grandes clásicos do Partido
Popular, okupas, batracios, ratas e
todo este tipo de cousas e este é o
clásico discurso final de Rosa
Gallego sobre “el apocalipsis” na
cidade da Coruña. Non pasa nada.

Si. Grazas. Antes falaba dos
grandes clásicos do Partido
Popular, okupas, batracios, ratas
e todo este tipo de cousas e este é
o clásico discurso final de Rosa
Gallego sobre “o apocalipse” na
cidade da Coruña. Non pasa
nada.

Os contratos de recollida e
limpeza están en fase de
elaboración de pregos; en canto se
rematen se someterán a consulta e
se licitan.

Os contratos de recollida e
limpeza están en fase de
elaboración de pregos; en canto
se rematen someteranse a
consulta e licítanse.

O contrato de parques e xardíns,
efectivamente, trae unha bolsa de
melloras moi avultada, que nos
permite como goberno municipal,
centrar investimentos importantes
en parques e xardíns. Comentábao

O contrato de parques e xardíns,
efectivamente, trae unha bolsa de
melloras moi avultada, que nos
permite como goberno municipal,
centrar investimentos importantes
en
parques
e
xardíns.
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o outro día e si, me alegro
moitísimo que esa bolsa de
melloras se van centrar en
expansión de arborado, en
renovación do mobiliario; o que
non quere dicir que non sexa unha
bolsa de melloras que a empresa
ofertou con moitísimo risco,
porque é unha bolsa de melloras
de 3 millóns de euros, e creo que
sabemos do que estamos falando,
Rosa. Entonces, non, como xa o
dixen tantas veces, non vou dicir
máis. Que imos tirar eses millóns?
Non.
Os
imos
utilizar,
evidentemente.

Comentábao o outro día e si,
alégrome moitísimo que esa bolsa
de melloras vaise centrar en
expansión de arborado, en
renovación do mobiliario; o que
non quere dicir que non sexa
unha bolsa de melloras que a
empresa ofertou con moitísimo
risco, porque é unha bolsa de
melloras de 3 millóns de euros, e
creo que sabemos do que estamos
falando, Rosa. Entón, non, como
xa o dixen tantas veces, non vou
dicir máis. Que imos tirar eses
millóns? Non. Os imos utilizar,
evidentemente.

E logo, da Coruña máis sostible,
permíteme que me ría un pouco,
porque acabamos de solucionar os
vertidos de todo o Campus
Universitario, de todo o barrio de
Elviña, de todo o edificio de
Monelos, ao río. Directamente,
así, sen tratar, cando era unha
situación absolutamente coñecida
e sen solucionar por parte do voso
goberno. Eso si, a Rosaleda…, bo.

E logo, da Coruña máis sostible,
permíteme que me ría un pouco,
porque acabamos de solucionar
os vertidos de todo o Campus
Universitario, de todo o barrio de
Elviña, de todo o edificio de
Monelos, ao río.Directamente,
así, sen tratar, cando era unha
situación absolutamente coñecida
e sen solucionar por parte do
voso goberno. Eso si, a
Rosaleda…, bo.

Mañá se inicia o Programa Pe de
Barrio, que é un programa de
conservación e mantemento dos
barrios, que o que pretende é algo
que non se fixo tampouco, no
goberno anterior e é repartir uns
recursos que son escasos entre
toda a cidadanía, e os recursos de
limpeza, de mantemento e de
conservación.
Entonces,
si,

Mañá iníciase o Programa Pe de
Barrio, que é un programa de
conservación e mantemento dos
barrios, que o que pretende é algo
que non se fixo tampouco, no
goberno anterior e é repartir uns
recursos que son escasos entre
toda a cidadanía, e os recursos de
limpeza, de mantemento e de
conservación.
Entonces,
si,
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efectivamente, se volven dar cita
un montón de contratas e de
tarefas e de servizos municipais,
que van a darlle unha pasada e
unha revitalización dos barrios
que a nós nos parece necesaria,
tamén, efectivamente. Están, entre
outros, a limpeza viaria, incluída a
limpeza con auga, o mantemento
de contedores, incluídos os de
recollida selectiva, a limpeza de
pintadas e chicles, a limpeza
intensiva de puntos negros, que
están detectados, a retirada de
herbas nas beirarrúas, a reposición
e reparación de contedores, tamén
das papeleiras, a limpeza de
soterrados,
a
limpeza
de
suxeitacontedores, os cebos para
ratas e desratización, a colocación
de actuacións de control de
pragas, o incremento de arborado,
a substitución de mobilidario, e
por parte de Rexeneración
Urbana, todo o que ten que ver
con
redes
semafóricas,
marquesiñas,
as
acometidas
eléctricas, a sinalización vertical
da ORA, as paradas de bus, as
prazas
de
aparcamentos,
sinalización horizontal, tamén,
pasos de cebra, o alumeado
público, as fontes ornamentais, os
túneles, as escaleiras mecánicas,
as beirarrúas, os firmes e as
calzadas, o saneamento, áreas
infantís biosaludables e lúdicas.

efectivamente, vólvense dar cita
un montón de contratas e de
tarefas e de servizos municipais,
que van a darlle unha pasada e
unha revitalización dos barrios
que a nós nos parece necesaria,
tamén, efectivamente. Están, entre
outros, a limpeza viaria, incluída
a
limpeza
con
auga,
o
mantemento
de
contedores,
incluídos
os
de
recollida
selectiva, a limpeza de pintadas e
chicles, a limpeza intensiva de
puntos
negros,
que
están
detectados, a retirada de herbas
nas beirarrúas, a reposición e
reparación de contedores, tamén
das papeleiras, a limpeza de
soterrados,
a
limpeza
de
suxeitacontedores, os cebos para
ratas
e
desratización,
a
colocación de actuacións de
control de pragas, o incremento
de arborado, a substitución de
mobilidario, e por parte de
Rexeneración Urbana, todo o que
ten
que
ver
con
redes
semafóricas, marquesiñas, as
acometidas
eléctricas,
a
sinalización vertical da ORA, as
paradas de bus, as prazas de
aparcamentos,
sinalización
horizontal, tamén, pasos de cebra,
o alumeado público, as fontes
ornamentais, os túneles, as
escaleiras
mecánicas,
as
beirarrúas, os firmes e as
calzadas, o saneamento, áreas
infantís biosaludables e lúdicas.
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Eu creo que non está o PP para
dar clases a ningúen, de
desenvolvemento sostible, porque
en realidade, cando goberna o PP,
imos á dirección oposta. Entonces,
por favor, atendan e tomen nota.
Moitas grazas.

Eu creo que non está o PP para
dar clases a ningúen, de
desenvolvemento sostible, porque
en realidade, cando goberna o
PP, imos á dirección oposta.
Enton, por favor, atendan e tomen
nota. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas.

Moi ben, moitas grazas.

4º.- Preguntas Escritas

4º.- Preguntas Escritas

PREGUNTAS ESCRITAS DEL
BLOQUE
NACIONALISTA
GALEGO

PREGUNTAS ESCRITAS DO
BLOQUE
NACIONALISTA
GALEGO

Primera.Pregunta escrita
sobre
resolución
de
la
convocatoria de apoyo a las
asociaciones vecinales para la
realización de las comunmente
conocidas como fiestas de barrio
llamada
“Facemos
Comunidade”

Primeira.- Pregunta escrita sobre
resolución da convocatoria de
apoio ás asociacións veciñais
para
a
realización
das
comunmente coñecidas como
festas de barrio chamada
“Facemos Comunidade”

- Podería o Goberno municipal
indicar cando e como comunicou
ás entidades que presentaron
algún proxecto que este cumpría
os requisitos?

- Podería o Goberno municipal
indicar cando e como comunicou
ás entidades que presentaron
algún proxecto que este cumpría
os requisitos?

- Podería o Goberno municipal
indicar os nomes das persoas que
conformaron a mesa avaliadora
dos proxectos?

- Podería o Goberno municipal
indicar os nomes das persoas que
conformaron a mesa avaliadora
dos proxectos?

- En calidade de que?

- En calidade de que?
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- Como e por que foron chamados
a
participar
nesta
mesa
avaliadora?

- Como e por que foron chamados
a
participar
nesta
mesa
avaliadora?

- Houbo algún proxecto que se
presentara fora de prazo?

- Houbo algún proxecto que se
presentara fora de prazo?

- Cantos en total e de que
entidades?

- Cantos en total e de que
entidades?

- Houbo entidades que recibiron,
pasada a data de presentación de
proxectos, 15 de marzo, un correo
electrónico remitido desde a
concellaría de Culturas, Deportes
e Coñecemento, na que se lles
advertía do remate do prazo sen
que se tivera presentado proxecto
e se lle indicaba que se esta
circunstancia se debía a un erro ou
omisión remitiran a maior
brevidade o proxecto. Por que se
enviou este correo?

- Houbo entidades que recibiron,
pasada a data de presentación de
proxectos, 15 de marzo, un correo
electrónico remitido desde a
concellaría de Culturas, Deportes
e Coñecemento, na que se lles
advertía do remate do prazo sen
que se tivera presentado proxecto
e se lle indicaba que se esta
circunstancia se debía a un erro
ou omisión remitiran a maior
brevidade o proxecto. Por que se
enviou este correo?

- Quen foi a ou o responsábel de
que se enviara este correo?

- Quen foi a ou o responsábel de
que se enviara este correo?

- O prazo de resolución, marcado
en 30 días, rematou o 28 de abril.
Xa que logo se fai pública este
pasado venres 12 de maio, por que
se pospuxo dúas semanas a
resolución?

- O prazo de resolución, marcado
en 30 días, rematou o 28 de abril.
Xa que logo se fai pública este
pasado venres 12 de maio, por
que se pospuxo dúas semanas a
resolución?

- A que se debeu que non se fixera
público na data marcada nas
bases?

- A que se debeu que non se fixera
público na data marcada nas
bases?

- A dotación imputada ao crédito
orzamentario das aplicacións

- A dotación imputada ao crédito
orzamentario das aplicacións
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orzamentarias
334/227.94
e
334/203.00 do orzamento do
exercicio 2017 do Instituto
Municipal Coruña Espectáculo
(IMCE) ascende a 250.000 euros.
Os proxectos aceptados 17, cunha
contía máxima a aportar a cada
entidade de 10.000 euros,
impostos incluídos. Polo tanto
existe unha diferenza de como
mínimo 80.000 euros entre o
orzamento previsto e o que se vai
a empregar. Que ten pensado
realizar o goberno a respecto
disto?

orzamentarias
334/227.94
e
334/203.00 do orzamento do
exercicio 2017 do Instituto
Municipal Coruña Espectáculo
(IMCE) ascende a 250.000 euros.
Os proxectos aceptados 17, cunha
contía máxima a aportar a cada
entidade de 10.000 euros,
impostos incluídos. Polo tanto
existe unha diferenza de como
mínimo 80.000 euros entre o
orzamento previsto e o que se vai
a empregar. Que ten pensado
realizar o goberno a respecto
disto?

- Aumentará as partidas mínimas
establecidas?

- Aumentará as partidas mínimas
establecidas?

- A respecto dos criterios de
valoración
establecidos
no
apartado H, pode o Goberno
municipal publicar o listado de
puntuacións dos proxectos?

- A respecto dos criterios de
valoración
establecidos
no
apartado H, pode o Goberno
municipal publicar o listado de
puntuacións dos proxectos?

- A respecto entidades veciñais
que non presentaron proxecto, ou
mesmo porque non existe entidade
veciñal
establecida
nun
determinado barrio, como pensa
proceder o Goberno municipal a
respecto das festas?

- A respecto entidades veciñais
que non presentaron proxecto, ou
mesmo porque non existe entidade
veciñal
establecida
nun
determinado barrio, como pensa
proceder o Goberno municipal a
respecto das festas?

- Ten pensado celebrar algún tipo
de actividade encadrada no
programa das Festas de María
Pita?

- Ten pensado celebrar algún tipo
de actividade encadrada no
programa das Festas de María
Pita?

- Nalgunha outra época do ano?

- Nalgunha outra época do ano?
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Segunda.- Pregunta escrita
sobre el Servicio de Salvamento,
Socorrismo,
Vigilancia
y
Primeros Auxilios en las plyas
de A Coruña

Segunda.- Pregunta escrita sobre
o Servizo de Salvamento,
Socorrismo,
Vixilancia
e
Primeiros Auxilios nas praias da
Coruña

- Que ten pensado facer o
Goberno Local a respecto da
empresa Move Servicios de Ocio
y Deporte SL que xestiona o
Servizo Municipal de Salvamento,
Socorrismo,
Vixilancia
e
Primeiros Auxilios nas Praias da
Coruña?

- Que ten pensado facer o
Goberno Local a respecto da
empresa Move Servicios de Ocio y
Deporte SL que xestiona o Servizo
Municipal
de
Salvamento,
Socorrismo,
Vixilancia
e
Primeiros Auxilios nas Praias da
Coruña?

- Pedíuselle explicacións á
empresa polos incumprimentos
demostrados coa documentación
achegada á solicitude?

- Pedíuselle explicacións á
empresa polos incumprimentos
demostrados coa documentación
achegada á solicitude?

- Váiselle rescindir o contrato á
empresa adxudicataria?

- Váiselle rescindir o contrato á
empresa adxudicataria?

- Se non se rescinde o contrato,
cales van ser as medidas de
control que leve a cabo o Goberno
Local para que a empresa cumpra
cos pregos?

- Se non se rescinde o contrato,
cales van ser as medidas de
control que leve a cabo o
Goberno Local para que a
empresa cumpra cos pregos?

Tercera.- Pregunta escrita sobre
accesibilidad en el barrio de los
Castros

Terceira.- Pregunta escrita sobre
accesibilidade no barrio dos
Castros

- Este Goberno municipal ten
realizado algún tipo de estudo
sobre a accesibilidade nas zonas
indicadas?

- Este Goberno municipal ten
realizado algún tipo de estudo
sobre a accesibilidade nas zonas
indicadas?

- Se ten, pode facilitar ese estudo
a este Grupo Municipal, á A.VV.

- Se ten, pode facilitar ese estudo
a este Grupo Municipal, á A.VV.
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Oza–Gaiteira–Os Castros
veciñanza da zona?

e

á

Oza–Gaiteira–Os Castros e á
veciñanza da zona?

- Ten pensado realizar algunha
actuación
ou
intervención
concreta
a
respecto
da
accesibilidade
durante
os
próximos
meses?
Cando
concretamente? En que lugares da
zona? De que tipo?

- Ten pensado realizar algunha
actuación
ou
intervención
concreta
a
respecto
da
accesibilidade
durante
os
próximos
meses?
Cando
concretamente? En que lugares
da zona? De que tipo?

- Se non ten ningún tipo de estudo
realizado para a zona, nin existe
ningún tipo de actuación ou
intervención prevista para os
próximos meses, podería explicar
por que?

- Se non ten ningún tipo de estudo
realizado para a zona, nin existe
ningún tipo de actuación ou
intervención prevista para os
próximos meses, podería explicar
por que?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
renovación de aceras y de
pavimentos en la calle Monte
das Moas

Cuarta.-Pregunta escrita sobre
renovación de beirarrúas e de
pavimentos na rúa Monte das
Moas

- Este Goberno municipal ten
previsto rematar a actuación
prometida o ano pasado para esta
rúa?

- Este Goberno municipal ten
previsto rematar a actuación
prometida o ano pasado para esta
rúa?

- Por que non se completou a
actuación cando se realizou a obra
no primeiro tramo, o comprendido
entre a avenida da Concordia e a
rúa Xeneral Salcedo Molinuevo?

- Por que non se completou a
actuación cando se realizou a obra
no primeiro tramo, o comprendido
entre a avenida da Concordia e a
rúa Xeneral Salcedo Molinuevo?

- Para cando ten previsto realizar
esta intervención?

- Para cando ten previsto realizar
esta intervención?

- Se non ten prevista actuación ou
intervención para os próximos
meses, podería explicar por que?

- Se non ten prevista actuación ou
intervención para os próximos
meses, podería explicar por que?
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Quinta.- Pregunta escrita sobre
la varandilla de la acera situada
en la rotonda que salva a
avenida del Pasaje de la
carretera de acceso al Porto

Quinta.- Pregunta escrita sobre a
varanda da beirarrúa situada na
rotonda que salva a avenida da
Pasaxe da estrada de acceso ao
Porto

- Ten coñecemento este Goberno
municipal da situación da varanda
no conxunto da rotonda, nos seus
distintos tramos?

- Ten coñecemento este Goberno
municipal da situación da
varanda no conxunto da rotonda,
nos seus distintos tramos?

- Sendo evidente a situación de
risco que ofrece esta varanda, que
actuacións ten previsto realizar o
Executivo local?

- Sendo evidente a situación de
risco que ofrece esta varanda, que
actuacións ten previsto realizar o
Executivo local?

- Para cando ten previsto realizar a
reparación ou substitución desta
varanda?

- Para cando ten previsto realizar
a reparación ou substitución
desta varanda?

Se
non
depende
de
administración local, para cando
ten
previsto
demandar
da
administración correspondente as
actuacións necesarias para a
reparación ou substitución da
varanda?

Se
non
depende
de
administración local, para cando
ten previsto demandar da
administración correspondente as
actuacións necesarias para a
reparación ou substitución da
varanda?

PREGUNTAS ESCRITAS DEL
PARTIDO SOCIALISTA

PREGUNTAS ESCRITAS DO
PARTIDO SOCIALISTA

Primera.Pregunta escrita
sobre el ascensor de Ramón
Cabanillas

Primeira.- Pregunta escrita sobre
o ascensor de Ramón Cabanillas

1.- ¿En qué estado se encuentra el
ascensor de Ramón Cabanillas?

1.- En que estado se atopa o
ascensor de Ramón Cabanillas?

2.- ¿Tiene previsto repararlo? ¿En

2.- Ten previsto reparalo? En que
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qué plazo? ¿Cuénta ya con
proyecto y presupuesto? ¿En qué
consiste y cuál es su importe?

prazo? Conta xa con proxecto e
orzamento? En que consiste e cal
é o seu importe?

Segunda.- Pregunta escrita
sobre el sector audiovisual.

Segunda.- Pregunta escrita sobre
o sector audiovisual.

1.- ¿En qué punto se encuentra
dicho plan? ¿Qué actuaciones se
han realizado en referencia a
dicho plan?

1.- En que punto se atopa o
devandito plan? Que actuacións
se realizaron en referencia ao
devandito plan?

2.- ¿En qué se han invertido los
200.000 euros presupuestados en
2016 para dicho plan?

2.- En que se investiron os
200.000 euros orzados en 2016
para o devandito plan?

3.- ¿Tienen la intención de crear
la Film Comission de A Coruña?
¿Cómo empezará a funcionar y
qué funciones tendrá esta Film
Comission?
¿Cuándo
tiene
previsto
que
esté
en
funcionamiento
dicha
Film
Comission?

3.- Teñen a intención de crear a
Film Comission da Coruña?
Como empezará a funcionar e que
funcións
terá
esta
Film
Comission? Cando ten previsto
que estea en funcionamento dita
Film Comission?

4.¿La
Film
Comission
funcionará como un servicio
contratado directamente por el
gobierno municipal o se pondrá en
marcha a través de un convenio?
¿Si es a través de contratación
directa, cómo se pondrá en
marcha? ¿Si es a través de
convenio, cómo se adjudicará este
convenio? ¿Se realizará a través
de concurso público?

4.- A Film Comission funcionará
como un servizo contratado
directamente
polo
goberno
municipal ou se poñerá en
marcha a través dun convenio? Se
é a través de contratación directa,
como se poñerá en marcha? Se é
a través de convenio, como se
adxudicará
este
convenio?
Realizarase a través de concurso
público?

Tercera.- Pregunta escrita sobre
el Centro de Inserción Social

Terceira.- Pregunta escrita sobre
o Centro de Inserción Social
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¿Tiene pensado el Concello de A
Coruña volver a firmar este
convenio con el Centro de
Inserción Social de A Coruña para
que se puedan realizar trabajos en
beneficio de la comunidad en
nuestra ciudad?

Ten pensado o Concello da
Coruña volver asinar este
convenio co Centro de Inserción
Social da Coruña para que se
poidan realizar traballos en
beneficio da comunidade na nosa
cidade?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
participación

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
participación

1.- ¿Cuándo tiene
gobierno municipal
marcha el nuevo
Orgánico
de
Ciudadana?

previsto el
que esté en
Reglamento
Participación

1.- Cando ten previsto o goberno
municipal que estea en marcha o
novo Regulamento Orgánico de
Participación Cidadá?

2.- ¿Cuál es el plan de trabajo de
la Comisión de Reforma del
Reglamento
Orgánico
de
Participación Ciudadana?

2.- Cal é o plan de traballo da
Comisión
de
Reforma
do
Regulamento
Orgánico
de
Participación Cidadá?

Quinta.- Pregunta escrita sobre
la convocatoria de plazas de
Policía Local

Quinta.- Pregunta escrita sobre a
convocatoria de prazas de Policía
Local

1.- Ante la denuncia planteada por
afectados de la convocatoria de
plazas de policía local, ¿tiene
previsto
dar
explicaciones
públicas sobre lo ocurrido?

1.- Ante a denuncia formulada
por afectados da convocatoria de
prazas de policía local, ten
previsto dar explicacións públicas
sobre o ocorrido?

2.- ¿Qué circunstancias motivaron
la queja de varios participantes?

2.- Que circunstancias motivaron
a queixa de varios participantes?

3.- ¿A qué se debieron las
anomalías que se pudieron
registrar en el proceso? ¿Cuántos
son los afectados?

3.- A que se deberon as anomalías
que se puideron rexistrar no
proceso?
Cantos
son
os
afectados?
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4.- ¿Han sido solucionadas?
¿Cómo
tiene
previsto
solucionarlo?

4.- Foron solucionadas? Como
ten previsto solucionalo?

5.- ¿Qué medidas piensa tomar
para evitar que se repitan los
hechos?

5.- Que medidas pensa tomar
para evitar que se repitan os
feitos?

Sexta.- Pregunta escrita sobre
las galerías comerciales de
Adormideras

Sexta.- Pregunta escrita sobre as
galerías
comerciais
de
Adormideras

1.- ¿Qué cambios normativos ha
llevado a cabo el gobierno local
en los mercados y galerías
comerciales? ¿Cómo afectan a las
galerías
comerciales
de
Adormideras y otras zonas como
La Merced?

1.- Que cambios normativos levou
a cabo o goberno local nos
mercados e galerías comerciais?
Como afectan as galerías
comerciais de Adormideras e
outras zonas como La Merced?

2.- ¿Cuáles son los motivos que
justifican estos cambios?

2.- Cales son os motivos que
xustifican estes cambios?

3.- ¿Tiene previsto ofrecer alguna
alternativa
a
los
negocios
afectados por no poder abrir los
domingos?

3.- Ten previsto ofrecer algunha
alternativa
aos
negocios
afectados por non poder abrir os
domingos?

4.- ¿Cuál es la diferencia entre la
situación que plantean los
negocios de Adormideras que
quieren abrir los domingos y las
de los placeros de Santa Lucía que
asumen la apertura y el cierre de
las instalaciones?

4.- Cal é a diferenza entre a
situación
que
expoñen
os
negocios de Adormideras que
queren abrir os domingos e as dos
praceiros de Santa Lucía que
asumen a apertura e o peche das
instalacións?

5.- ¿Se produce algún tipo de
discriminación en el trato entre los
placeros de una instalación y otra?

5.- Prodúcese algún tipo de
discriminación no trato entre os
praceiros dunha instalación e
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outra?
PREGUNTAS ESCRITAS DEL
PARTIDO POPULAR

PREGUNTAS ESCRITAS DO
PARTIDO POPULAR

Primera.Pregunta escrita
sobre el parque de Bens

Primeira.- Pregunta escrita sobre
o parque de Bens

1.- ¿Qué nuevos usos tiene
previstos el gobierno municipal
para el Parque de Bens?

1.- Que novos usos ten previstos o
goberno municipal para o Parque
de Bens?

2.- ¿Cuándo tiene previsto su
implantación?

2.- Cando ten previsto a súa
implantación?

3.- ¿Alguno de esos nuevos usos
será en la zona cedida a la
Fundación Jorge Jove?

3.- Algún deses novos usos será
na zona cedida á Fundación
Jorge Jove?

4.- En caso afirmativo, ¿se ha
dialogado al respecto con la
Fundación?

4.- En caso afirmativo, dialogouse
respecto diso coa Fundación?

5.- ¿Qué tienen previsto hacer con
el Museo de la Automoción?
¿Qué alternativas han ofrecido a
la Fundación?

5.- Que teñen previsto facer co
Museo da Automoción? Que
alternativas
ofreceron
á
Fundación?

Segunda.- Pregunta escrita
sobre la pasarela de Alfonso
Molina

Segunda.- Pregunta escrita sobre
a pasarela de Alfonso Molina

1.- ¿Qué alternativa tienen
prevista para compensar la
retirada de la pasarela de Alfonso
Molina que comunicaba las calles
Monforte y Caballeros, a la altura
del Instituto Fernando Wirtz?

1.- Que alternativa teñen prevista
para compensar a retirada da
pasarela de Alfonso Molina que
comunicaba as rúas Monforte e
Caballeros, á altura do Instituto
Fernando Wirtz?

2.- ¿Por qué la retiraron sin

2.- Por que a retiraron sen
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comunicar la alternativa a la
comunidad educativa del Instituto,
incumpliendo su promesa de
decírselo tras Semana Santa?

comunicar a alternativa á
comunidade
educativa
do
Instituto, incumprindo a súa
promesa de dicirllo tras Semana
Santa?

3.- ¿Cuántas reuniones, cuándo y
con quién han mantenido con
vecinos, comunidades educativas,
etc, para escuchar sus propuestas
al respecto?

3.- Cantas reunións, cando e con
quen mantiveron con veciños,
comunidades educativas, etc,
para escoitar as súas propostas
respecto diso?

4.- ¿Cuántas fueron antes de
Semana Santa y cuántas después?

4.- Cantas foron antes de Semana
Santa e cantas despois?

Tercera.- Pregunta escrita sobre
Plusvalía Municipal

Terceira.- Pregunta escrita sobre
Plusvalía Municipal

1.- ¿Qué tienen previsto hacer
ante la problemática judicial
existente con el cobro de la
Plusvalía municipal?

1.- Que teñen previsto facer ante
a problemática xudicial existente
co cobro da Plusvalía municipal?

2.- ¿Hay alguna reclamación
pidiendo la devolución de alguna
plusvalía abonada?

2.- Hai algunha reclamación
pedindo a devolución dalgunha
plusvalía aboada?

3.- En caso de que haya, ¿qué
tienen previsto hacer?

3.- No caso de que haxa, que
teñen previsto facer?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
la oposición a Policías Locales

Cuarta.- Pregunta escrita sobre a
oposición a Policías Locais

1.- ¿Qué medidas ha adoptado el
gobierno municipal ante las
denuncias presentadas en el
Registro
sobre
posibles
irregularidades en un examen para
policía local?

1.- Que medidas adoptou o
goberno municipal ante as
denuncias
presentadas
no
Rexistro
sobre
posibles
irregularidades nun exame para
policía local?
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2.¿Ha
investigación
anteriores?

abierto
alguna
como en casos

2.- Abriu algunha investigación
como en casos anteriores?

3.¿Qué
denuncian
los
participantes en dicho examen?

3.Que
participantes
exame?

4.- ¿A qué se debieron las
anomalías denunciadas?

4.- A que se deberon as anomalías
denunciadas?

Quinta.- Pregunta escrita sobre
los contratos de recogida de
basura y limpieza viaria

Quinta.- Pregunta escrita sobre
os contratos de recollida de lixo e
limpeza viaria

1.- ¿Cuándo tiene previsto el
gobierno municipal licitar el
nuevo contrato de recogida de
basuras, que finalizó el pasado
mes de enero?

1.- Cando ten previsto o goberno
municipal licitar o novo contrato
de recollida de lixos, que finalizou
o pasado mes de xaneiro?

2.- ¿Cuándo tiene previsto el
gobierno municipal licitar el
nuevo contrato de limpieza viaria,
que finaliza en enero de 2018?

2.- Cando ten previsto o goberno
municipal licitar o novo contrato
de limpeza viaria, que finaliza en
xaneiro de 2018?

Sexta.- Pregunta escrita sobre el
Talón Restaurante

Sexta.- Pregunta escrita sobre o
Talón Restaurante

1.- ¿Cuántos talones restaurante se
han concedido en 2016 y en lo
que va de 2017?

1.- Cantos talóns restaurante se
concederon en 2016 e no que vai
de 2017?

2.- ¿Cuál es el desglose según el
número de talones concedidos?

2.- Cal é a desagregación
segundo o número de talóns
concedidos?

Séptima.Pregunta
sobre okupas ilegales

Sétima.- Pregunta escrita sobre
okupas ilegais

escrita

denuncian
os
no
devandito
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1.- ¿Cuántas okupaciones ilegales
de viviendas tiene detectadas el
gobierno municipal? ¿Dónde?

1.- Cantas okupaciós ilegais de
vivendas ten detectadas o goberno
municipal? Onde?

2.- ¿Qué ha hecho el gobierno
municipal para finalizar con estas
okupaciones ilegales?

2.- Que fixo o goberno municipal
para
finalizar
con
estas
okupacións ilegais?

3.- ¿Qué ha hecho el gobierno
municipal, cuántas reuniones ha
mantenido o cualquier otra
iniciativa, durante los meses de
abril y mayo de 2017 para
finalizar con la okupación ilegal
de la Comandancia de Obras?

3.- Que fixo o goberno municipal,
cantas reunións mantivo ou
calquera outra iniciativa, durante
os meses de abril e maio de 2017
para finalizar coa okupación
ilegal da Comandancia de Obras?

Octava.- Pregunta escrita sobre
Becas comedor

Oitava.- Pregunta escrita sobre
Bolsas comedor

1.- ¿Cuántas becas comedor se
han concedido en el curso 20162017?

1.- Cantas bolsas comedor se
concederon no curso 2016-2017?

2.- ¿Cuál es el desglose según el
importe de las becas concedidas?

2.- Cal é a desagregación
segundo o importe das bolsas
concedidas?

Novena.- Pregunta escrita sobre
la Ayuda a domicilio

Novena.- Pregunta escrita sobre
a Axuda a domicilio

1.- ¿Cuántos usuarios hay en total
en el servicio de ayuda a
domicilio? ¿Cuántos hubo en
2016?

1.- Cantos usuarios hai en total
no servizo de axuda a domicilio?
Cantos houbo en 2016?

2.- ¿Cuántas horas se prestan en
total en el servicio de ayuda a
domicilio? ¿Cuántas en 2016?

2.- Cantas horas se prestan en
total no servizo de axuda a
domicilio? Cantas en 2016?

3.- ¿Cuál es el desglose según las

3.-

Cal

é

a

desagregación
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horas concedidas a cada usuario?

segundo as horas concedidas a
cada usuario?

5º.- Ruegos

5º.- Rogos

Ruegos Orales

Rogos Orais

Presidencia

Presidencia

Temos tres Rogos
Partido Popular.

Orais

do

Temos tres Rogos Orais do
Partido Popular.

DEL

ROGOS ORAIS DO PARTIDO
POPULAR

Primer.- Ruego oral para que
Xulio Ferreiro colabore con la
Xunta de Galicia en la
implantación gradual del Plan
de Accesibilidad de buses
interurbanos
a
puntos
estratégicos de la ciudad

Primeiro.- Rogo oral para que
Xulio Ferreiro colabore coa
Xunta
de
Galicia
na
implantación gradual do Plan de
Accesibilidade
de
buses
interurbanos
a
puntos
estratéxicos da cidade

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Ruego para que el Alcalde deje de
bloquear y colabore en la
implantación
del
Plan
de
Accesibilidad de los buses
interurbanos a puntos estratégicos
de la ciudad, acercando a los
vecinos a su destino y en el que la
Xunta de Galicia lleva trabajando
mucho tiempo para dar respuesta
a una demanda histórica de los
ciudadanos;
Plan
que
fue
sometido a un amplio proceso de
participación:
reuniones
de
trabajo,
dos
procesos
de
información pública y debatido en

Rogo para que o Alcalde deixe de
bloquear
e
colabore
na
implantación
do
Plan
de
Accesibilidade
dos
buses
interurbanos
a
puntos
estratéxicos da cidade, achegando
aos veciños ao seu destino e no
que a Xunta de Galicia leva
traballando moito tempo para dar
resposta a unha demanda
histórica dos cidadáns; Plan que
foi sometido a un amplo proceso
de participación: reunións de
traballo, dous procesos de
información pública e debatido en

RUEGOS
ORALES
PARTIDO POPULAR
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cuatro ocasiones en la Comisión
de Seguimiento del Transporte
Metropolitano del Área de A
Coruña, donde en su última
reunión del 19 de abril, a la que
asistieron los 17 representantes
del área, incluido el resposable de
Movilidad de A Coruña, ningún
Ayuntamiento puso reticencia
alguna a la puesta en marcha del
Plan.

catro ocasións na Comisión de
Seguimento
do
Transporte
Metropolitano da Área da
Coruña, onde na súa última
reunión do 19 de abril, á que
asistiron os 17 representantes da
área, incluído o resposable de
Mobilidade da Coruña, ningún
Concello puxo reticencia algunha
á posta en marcha do Plan.

A las veintitrés horas y veinte
minutos entra en el Salón de
Sesiones la señora Veira
González.

Ás vinte e tres horas e vinte
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Veira González.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Freire.

Moitas grazas, señora Freire.

Segundo.- Ruego oral para que
Xulio Ferreiro responda a las
peticiones de medios materiales
realizadas por la Oposición hace
22 meses

Segundo.- Rogo oral para que
Xulio Ferreiro responda as
peticións de medios materiais
realizadas pola Oposición hai 22
meses

Señor Coira Andrade

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 22 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

Rogo para que o Alcalde
responda as peticións de medios
materiais dos grupos municipais
da oposición, formuladas hai
máis de 22 meses por Rexistro, a
pesar de dicir que cría que xa
estaban resoltas, a pesar de terllo
lembrado en varias Xuntas de
Voceiros e en varias intervencións
nos Plenos, a pesar de presentar
15 Rogos Orais nos Plenos de

- 383 -

presentado 15 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, marzo, abril y mayo 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 autoadjudicado al
menos 30 teléfonos móviles, 12
ordenadores portátiles y 12 tablets
en una clara muestra de
sectarismo y de falta de espíritu
democrático
y
un
claro
incumplimiento del Acuerdo de
Organización firmado por todos
los grupos municipales, como se
le recordó al Alcalde en el Pleno
extraordinario para corregir la
eliminación de la plaza de su Jefe
de Gabinete de la Plantilla
Municipal.

novembro de 2015, marzo, abril,
maio, xuño, xullo, setembro,
outubro, novembro e decembro de
2016 e de xaneiro, febreiro,
marzo, abril e maio 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
autoadxudicouse polo menos 30
teléfonos
móbiles,
12
computadores portátiles e 12
tablets nunha clara mostra de
sectarismo e de falta de espírito
democrático
e
un
claro
incumprimento do Acordo de
Organización asinado por todos
os grupos municipais, como se lle
lembrou ao Alcalde no Pleno
extraordinario para corrixir a
eliminación da praza do seu Xefe
de Gabinete do Cadro de Persoal
Municipal.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Tercer.- Ruego oral para que
Xulio Ferreiro cumpla la
moción aprobada en el mes de
abril para finalizar la okupación
ilegal de la Comandancia de
Obras

Terceiro.- Rogo oral para que
Xulio Ferreiro cumpra a moción
aprobada no mes de abril para
finalizar a okupación ilegal da
Comandancia de Obras
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Ruego para que el Alcalde cumpla
la moción aprobada por el Pleno
en el mes de abril en la que se le
insta 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 siete meses y en las que se
realizan obras y actividades
ilegales, teniendo en cuenta que
en caso de conflicto, como ha
sucedido en Santiago, Xulio
Ferreiro será el único responsable
por llevar más de medio año
mirando para otro lado dejando
que la okupación se consolide,
incumpliendo sus obligaciones y
haciendo dejadez de funciones
según lo recogido en dicho
convenio.

Rogo para que o Alcalde cumpra
a moción aprobada polo Pleno no
mes de abril na que se lle insta 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 sete meses e nas
que se realizan obras e
actividades ilegais, tendo en
conta que en caso de conflito,
como sucedeu en Santiago, Xulio
Ferreiro será o único responsable
por levar máis de medio ano
mirando
para
outro
lado
deixando que a okupación se
consolide, incumprindo as súas
obrigacións e facendo deixamento
de funcións segundo o recollido
no devandito convenio.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora
Gallego.

Moi ben, moitas grazas, señora
Gallego.
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RUEGO
BLOQUE
GALEGO

ESCRITO
DEL
NACIONALISTA

ROGO ESCRITO DO BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

Único.- Ruego escrito para
dotar de señalización vertical
como paso para peatones en el
acceso al Hospital San Rafael

Único.- Rogo escrito para dotar
de sinalización vertical como
paso para peóns no acceso ao
Hospital San Rafael

Procédase a dotar, sexa por
competencia propia, sexa por
instar a quen corresponda, de
sinalización vertical como paso
para peóns na zona de acceso ao
Hospital San Rafael.

Procédase a dotar, sexa por
competencia propia, sexa por
instar a quen corresponda, de
sinalización vertical como paso
para peóns na zona de acceso ao
Hospital San Rafael.

No habiendo más asuntos que
tratar y siendo las veintitrés horas
y veintitrés 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.

Ao non haber máis asuntos que
tratar e ás vinte e tres horas e
vinte e tres 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.

