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SESIÓN ORDINARIA DEL
EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO PLENO DE
FECHA 3 DE JULIO DE 2017

SESIÓN
ORDINARIA
DO
EXCELENTÍSIMO
CONCELLO PLENO DE DATA
3 DE XULLO DE 2017

En el Salón de Sesiones de las
Casas Consistoriales de la ciudad
de A Coruña, a 3 de julio de 2017.
Bajo la Presidencia del Excmo.
Sr. Alcalde-Presidente D. Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde y con
la asistencia de los concejales, Dª.
María Rocío Fraga Sáenz, D.
Xiao Varela Gómez, Dª. Silvia
Cameán Calvete, 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, D. José Manuel García
Pérez, D. José Manuel Dapena
Varela,
María
Neira
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.

No Salón de Sesións da Casa do
Concello da cidade da Coruña, a
3 de xullo de 2017. Baixo a
presidencia do Presidencia do
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D.
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e
coa asistencia dos concelleiros,
Dª. María Rocío Fraga Sáenz, D.
Xiao Varela Gómez, Dª. Silvia
Cameán Calvete, 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, D. José Manuel García
Pérez, D. José Manuel Dapena
Varela, María Neira Fernández,
D. Fito Ferreiro Seoane e Dª.
Avia Veira González, reuniuse,
previa
convocatoria
regulamentariamente circulada, o
excelentísimo Concello Pleno, co
obxecto de realizar sesión
ordinaria
en
primeira
convocatoria.

Da fe del acto el infrascrito

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

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

Justifican
su
ausencia
los
concejales don José Manuel
García y doña Silvia Longueira
Castro.

Xustifican a súa ausencia os
concelleiros don José Manuel
García e doña Silvia Longueira
Castro

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

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Boa tarde a todos e a todas e
benvidos a esta sesión ordinaria
do Pleno do Excelentísimo
Concello da Coruña.

Boa tarde a todos e a todas e
benvidos a esta sesión ordinaria
do Pleno do Excelentísimo
Concello da Coruña.

Señor Secretario.

Señor Secretario.

Señor Secretario General

Señor Secretario Xeeral

Sí. En primer lugar, disculpar a
don José Manuel Sande, a dona
Silvia Longueira Castro que non
poden asistir por encontrarse fóra.

Sí. En primeiro lugar, disculpar a
don José Manuel Sande, a dona
Silvia Longueira Castro que non
poden asistir por encontrarse
fóra.

Punto primeiro. Parte Resolutiva.

Punto primeiro. Parte Resolutiva.

Aprobación do borrador da Acta
do Pleno Ordinario celebrado do
día 8 de mayo de 2017.

Aprobación do borrador da Acta
do Pleno Ordinario celebrado do
día 8 de mayo de 2017.

I - PARTE RESOLUTIVA.

I - PARTE RESOLUTIVA.
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104 - Aprobación acta.

104 - Aprobación acta.

Remitida a todos y cada uno de
los miembros corporativos, copia
del borrador del acta de la sesión
ordinaria anterior, celebrada el día
8 de mayo de 2017, la misma se
da por leída, procediéndose a su
aprobación.

Remitida a todos e cada un dos
membros corporativos, copia do
borrador da acta da sesión
ordinaria anterior, realizada o
día 8 de maio de 2017, esta dáse
por lída, e procédese a súa
aprobación.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Algunha modificación
da Acta? Algunha observación?
Aprobamos, entonces a Acta.

Moi ben. Algunha modificación
da Acta? Algunha observación?
Aprobamos, entón a Acta.

COMUNICACIONES DE LA
ALCALDÍA

COMUNICACIÓNS
ALCALDÍA

105 – Comunicaciones de la
Alcaldía.

105 –
Alcaldía.

En canto a Comunicacións de
Alcaldía e, temos esta semana ou
este mes, dentro dos compromisos
adquiridos na moción do 14 de
outubro de 2016, a de gardar,
pois, tantos minutos de silencio
como persoas fosen asasinadas
polo machismo en anterior Pleno.
Neste Pleno ordinario de hoxe
gardarase un total de catro
minutos de silencio por cada unha
das seguintes vítimas:

En canto a Comunicacións de
Alcaldía e, temos esta semana ou
este mes, dentro dos compromisos
adquiridos na moción do 14 de
outubro de 2016, a de gardar,
pois, tantos minutos de silencio
como persoas fosen asasinadas
polo machismo en anterior Pleno.
Neste Pleno ordinario de hoxe
gardarase un total de catro
minutos de silencio por cada unha
das seguintes vítimas:

1.13/06/2017
Encarnación
García Machado, 55 anos,
asasinada pola súa exparella
(disparo con escopeta), Las
Gabias (Granada).

1.13/06/2017
Encarnación
García Machado, 55 anos,
asasinada pola súa exparella
(disparo con escopeta), Las
Gabias (Granada).

2.24/06/2017
Encarnación
Barrero Marín, 39 anos, acoitelada
pola súa exparella, (acoitelou

2.24/06/2017
Encarnación
Barrero
Marín,
39
anos,
acoitelada pola súa exparella,

Comunicacións

DA

da
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a

(acoitelou tamén á muller que a
acompañaba), Sevilla.

3.- 25/06/2017 Fadwa Taissi, 29
anos, asasinada pola súa exparella
(acoitelada), Salou (Tarragona).

3.- 25/06/2017 Fadwa Taissi, 29
anos,
asasinada
pola
súa
exparella (acoitelada), Salou
(Tarragona).

4.- 30/06/2017 Donna Crowley,
47 anos, asasinada pola súa
parella, Mogan (Gran Canaria).

4.- 30/06/2017 Donna Crowley,
47 anos, asasinada pola súa
parella, Mogan (Gran Canaria).

ÁREA DE ALCALDÍA

ÁREA DE ALCALDÍA

Alcaldía

Alcaldía

106 – Toma de conocimiento de
la renuncia a cargo de
concejala.

106 – Toma de coñecemento da
renuncia a cargo de concelleira.

Asunto.- Toma de conocimiento
de la renuncia de Dª María del
Mar Barcón Sánchez, concejala de
este Ayuntamiento por el Partido
de los Socialistas de GaliciaPSOE.

Asunto.- Toma de coñecemento
da renuncia de Dª María del Mar
Barcón Sánchez, concelleira
deste Concello polo Partido dos
Socialistas de Galicia-PSOE.

Intervenciones

Intervencións

tamén
á
muller
acompañaba), Sevilla.

que

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Ainda que este é un
asunto de toma de coñecemento,
pois, dexesaría, creo que no nome
de toda a Corporación Municipal,
agradecer á señora Barcón, pois,
os servizos prestados a este
Concello durante diferentes etapas
e durante moitos anos, e
dexesarlle tamén, pois, un feliz
desempeño na nova etapa que se
lle abre ahora, tras a… na vida
civil, vamos a dicir así. Soamente,
quería deixar constancia disto.

Moi ben. Ainda que este é un
asunto de toma de coñecemento,
pois, dexesaría, creo que no nome
de toda a Corporación Municipal,
agradecer á señora Barcón, pois,
os servizos prestados a este
Concello
durante
diferentes
etapas e durante moitos anos, e
dexesarlle tamén, pois, un feliz
desempeño na nova etapa que se
lle abre ahora, tras a… na vida
civil, imos dicir así. Soamente,
quería deixar constancia disto.
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Asesoría Jurídica

Asesoría Xurídica

107 - Comparecencia en recurso
PO 120/2017.

107 – Comparecencia en recurso
PO 120/2017.

Asunto.- Comparecencia en el
recurso PO 120/2017 promovido
por CLECE S.A. contra acuerdo
plenario de 10 de abril de 2017,
que aprobó la moción presentada
por el Grupo Municipal Mixto
(BNG-AA), sobre situación de las
trabajadoras de la empresa
CLECE S.A. que prestan servicio
de ayuda a domicilio (SAD III).

Asunto.Comparecencia
no
recurso PO 120/2017 promovido
por CLECE S.A. contra acordo
plenario de 10 de abril de 2017,
que aprobou a moción presentada
polo Grupo Municipal Mixto
(BNG-AA), sobre situación das
traballadoras da empresa CLECE
S.A. que prestan servizo de axuda
a domicilio (SAD III).

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión Informativa de
Hacienda y Administración.Por
unanimidad se propone al Pleno
Municipal la adopción de los
acuerdos
siguientes,
de
conformidad con la propuesta
de la Dirección de la Asesoría
Jurídica Municipal:

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
Informativa
de
Facenda e Administración. Por
unanimidade proponse ao Pleno
Municipal a adopción dos
acordos
seguintes,
de
conformidade coa proposta da
Dirección da Asesoría Xurídica
Municipal:

Primero.- Comparecer en el
recurso PO 120/2017 promovido
por CLECE S.A. contra el
acuerdo plenario de 10 de abril de
2017 por el que se aprobó la
moción presentada por el Grupo
Mixto (BNG-AA) sobre la
situación de las trabajadoras de la
empresa CLECE S.A., que prestan
el servicio de ayuda a domicilio
(SAD III).

Primeiro.Comparecer
no
recurso PO 120/2017 promovido
por CLECE S.A. contra o acordo
plenario do 10 de abril de 2017
polo que se aprobou a moción
presentada polo Grupo Mixto
(BNG-AA) sobre a situación das
traballadoras da empresa CLECE
S.A., que prestan o servizo de
axuda a domicilio (SAD III).

Segundo.- Con este fin conferir la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica
Dª Marta García Pérez, y a los
letrados de los Servicios Jurídicos
D. Francisco Javier Mato Fariña,
Dª María José Macias Mourelle,

Segundo.- Con este fin conferir a
representación
municipal
á
Directora da Asesoría Xurídica
Dª Marta García Pérez, e aos
letrados dos Servizos Xurídicos
D. Francisco Javier Mato Fariña,
Dª María José Macias Mourelle,
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D. Miguel Anxo López Prado y
Dª María Hernández García,
indistintamente,
facultándolos
ampliamente para interponer los
recursos
ordinarios
y
extraordinarios que procediesen
contra todo tipo de resoluciones
que pudieran dictarse en el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento.

D. Miguel Anxo López Prado e Dª
María
Hernández
García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos
ordinarios
e
extraordinarios que procedesen
contra todo tipo de resolucións
que
puidesen
ditarse
no
procedemento
se
fosen
desfavorables ao Concello.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Ben, en realidad, neste punto da
orde do día, tampouco teño moita
información que ofrecerlle aos
señores membros do Pleno.
Nestes momentos o que temos é a
comunicación de que se presentou
o recurso contra esa resolución, a
solicitude do expediente por parte
do xulgado e en realidade, o
contido da demanda o saberemos
si nos personamos no prazo que se
nos da por parte do xulgado.

Ben, en realidad, neste punto da
orde do día, tampouco teño moita
información que ofrecerlle aos
señores membros do Pleno.
Nestes momentos o que temos é a
comunicación de que se presentou
o recurso contra esa resolución, a
solicitude do expediente por parte
do xulgado e en realidade, o
contido da demanda o saberemos
se comparecemos no prazo que se
nos da por parte do xulgado.

En realidade, creo que o acto que
está sendo recurrido, creo que o
sabemos todos os membros do
Pleno, cal é esa moción,
efectivamente, que presentou no
seu momento o Grupo Municipal
do Bloque Nacionalista Galego e
que foi aprobada por unanimidade
por este Pleno e que, pois, a
empresa
CLECE
decidiu
recorrerlo. O que solicita ao Pleno
é, pois, digamos, que autorice á
Asesoría Xurídica para facer o
normal nestes casos, que é
defender a legalidade do acordo
plenario. Pois, sen máis, lle cedo a
palabra, pois, aos
señores

En realidade, creo que o acto que
está sendo recurrido, creo que o
sabemos todos os membros do
Pleno, cal é esa moción,
efectivamente, que presentou no
seu momento o Grupo Municipal
do Bloque Nacionalista Galego e
que
foi
aprobada
por
unanimidade por este Pleno e
que, pois, a empresa CLECE
decidiu recorrelo. O que solicita
ao Pleno é, pois, digamos, que
autorice á Asesoría Xurídica para
facer o normal nestes casos, que é
defender a legalidade do acordo
plenario. Pois, sen máis, lle cedo
a palabra, pois, aos señores
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voceiros, empezando pola señora
Veira.

voceiros, empezando pola señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Pois, brevemente… Bueno, en
primeiro lugar, evidentemente,
saudar
aos
membros
da
Corporación, aos funcionarios que
nos acompañan, á xente que está
aquí presente e a xente que no
segue por streaming e tamén, por
suposto, ás persoas dos medios de
comunicación que, bueno, axudan
a retransmitir este Pleno.

Si. Pois, brevemente… Bo, en
primeiro lugar, evidentemente,
saudar
aos
membros
da
Corporación, aos funcionarios
que nos acompañan, á xente que
está aquí presente e a xente que
no segue por streaming e tamén,
por suposto, ás persoas dos
medios de comunicación que, bo,
axudan a retransmitir este Pleno.

Ben, pois, como dicía brevemente,
simplemente, sinalar que, por
suposto, desde o BNG, como non
podía ser doutra xeito, imos votar
a favor deste personamento.
Entendemos, que detrás desta,
actuación xudicial de CLECE,
bueno, pode haber dúas cuestións.
Unha pode ser o descoñecemento
do alcance do acordo que
tomamos aquí en Pleno, porque
simplemente o que se propoñía
era instar ao goberno ou apoiar ao
goberno,
en
determinadas
actuacións que teñan a ver, bueno,
pois, con unha actuación que nós
entendiamos que non podía avalar
o Concello da Coruña, de
incumprimento
de
dereitos
laboráis,
de
incumprimento,
mesmo, dos pregos de licitación.
E pode ser, efectivamente, ese
descoñecemento do alcance do
acordo, ou ben pode ser unha
intención de CLECE, de intentar,
bueno, pois, amedrentar ao propio
Pleno da Corporación, para que
non tomemos medidas, cando a
empresa, efectivamente, pois, non

Ben, pois, como dicía brevemente,
simplemente, sinalar que, por
suposto, desde o BNG, como non
podía ser doutra xeito, imos votar
a favor desta comparecencia.
Entendemos, que detrás desta,
actuación xudicial de CLECE, bo,
pode haber dúas cuestións. Unha
pode ser o descoñecemento do
alcance do acordo que tomamos
aquí
en
Pleno,
porque
simplemente o que se propoñía
era instar ao goberno ou apoiar
ao goberno, en determinadas
actuacións que teñan a ver, bo,
pois, con unha actuación que nós
entendiamos que non podía
avalar o Concello da Coruña, de
incumprimento
de
dereitos
laboráis,
de
incumprimento,
mesmo, dos pregos de licitación.
E pode ser, efectivamente, ese
descoñecemento do alcance do
acordo, ou ben pode ser unha
intención de CLECE, de intentar,
bo, pois, amedrentar ao propio
Pleno da Corporación, para que
non tomemos medidas, cando a
empresa, efectivamente, pois, non
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cumpre co que ten que cumprir.
Nós témolo claro e bueno, eu xa
agradecín, no seu momento, que
tomaramos por unanimidade,
bueno, por unanimidade, aquel
acordo, pese a esas ameazas que
chegaran xa, con carácter previo
ao Concello e, como digo, bueno,
non imos deixar de defender os
intereses das traballadoras e dos
traballadores diante, pois, da
empresa que sexa; sexa CLECE,
sexa EULEN, (…), sexa SAMIL
ou sexa a empresa que sexa, se
está prestando servizos públicos e
se está prestando, efectivamente,
pois, inda por riba, de maneira
pública, debería, por decilo
dalgunha maneira. Entón, bueno,
simplemente sinalar iso e reiterar
que imos votar a favor. Nada
máis.

cumpre co que ten que cumprir.
Nós témolo claro e bo, eu xa
agradecín, no seu momento, que
tomaramos por unanimidade, bo,
por unanimidade, aquel acordo,
pese a esas ameazas que
chegaran xa, con carácter previo
ao Concello e, como digo, bo, non
imos deixar de defender os
intereses das traballadoras e dos
traballadores diante, pois, da
empresa que sexa; sexa CLECE,
sexa EULEN, (…), sexa SAMIL
ou sexa a empresa que sexa, se
está prestando servizos públicos e
se está prestando, efectivamente,
pois, inda por riba, de maneira
pública, debería, por decilo
dalgunha maneira. Entón, bo,
simplemente sinalar iso e reiterar
que imos votar a favor. Nada
máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
Veira.

Moi ben. Moitas grazas, señora
Veira.

Señor García.

Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor Alcalde.

Saludar al público presente, a los
funcionarios, a los medios de
comunicación y a los compañeros
y concejales y también a la gente
que nos ve por streaming.

Saudar ao público presente, aos
funcionarios, aos medios de
comunicación e aos compañeiros
e concelleiros e tamén á xente que
nos ve por streaming.

Las primeras palabras del Grupo
Municipal Socialista, en este
Pleno, que sean para sumarnos a
la
mención
que
hizo
anteriormente,
sobre
el

As primeiras palabras do Grupo
Municipal Socialista, neste Pleno,
que sexan para sumarnos á
mención que fixo anteriormente,
sobre o coñecemento de baixa da
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conocimiento de baja de la señora
Mar Barcón. Agradecerle, por
supuesto, estos años de compartir
la acción desde la oposición
como concejala del Partido
Socialista. Sin duda, como bien
decía usted, señor Alcalde, pasará
a mejor vida ahora, en ese “civil”,
entre comillas, pero que quede
dicho.

señora
Mar
Barcón.
Agradecerlle, por suposto, estes
anos de compartir a acción desde
a oposición como concelleira do
Partido Socialista. Sen dúbida,
como ben dicía vostede, señor
Alcalde, pasará a mellor vida
agora, nese “civil”, entre
comiñas, pero que quede dito.

Y, sobre el asunto de CLECE,
bueno, pues sumarnos a lo que
aquí, ya se dijo. Posiblemente,
esta gente no haya conocido el
alcance de lo que las mociones en
este Pleno tienen, que por
desgracia, nosotros somos unos
buenos conocedores del escaso
eco que, a veces tienen, pese a que
sean aprobadas; pues, que no se
acaban de cumplir. En este caso
concreto, el Pleno adoptó una
moción por unanimidad. Nosotros
refrendamos lo que en ese
momento se dijo y estamos a
favor de la personación del
Ayuntamiento en el recurso, pero
desconocemos exactamente el
contenido del mismo, para que se
proceda en la defensa de los
intereses del Ayuntamiento de A
Coruña.

E, sobre o asunto de CLECE, bo,
pois sumarnos ao que aquí, xa se
dixo. Posiblemente, esta xente non
coñecese o alcance do que as
mocións neste Pleno teñen, que
por desgraza, nós somos uns bos
coñecedores do escaso eco que,
ás veces teñen, a pesar de que
sexan aprobadas; pois, que non se
acaban de cumprir. Neste caso
concreto, o Pleno adoptou unha
moción por unanimidade. Nós
referendamos
o
que
nese
momento díxose e estamos a favor
da comparecencia do Concello
no recurso, pero descoñecemos
exactamente o contido do mesmo
para que se proceda na defensa
dos intereses do Concello da
Coruña.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Señora
Gallego

Moi ben. Moitas grazas. Señora
Gallego

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno, muchas gracias. Buenas
tardes a los vecinos que nos
acompañan, a los medios de
comunicación, a los compañeros

Bo, moitas grazas. Boas tardes
aos veciños que nos acompañan,
aos medios de comunicación, aos
compañeiros de corporación e a
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de corporación y a quienes nos
están
escuchando
por
streaming.Yo también quiero, en
nombre del Grupo Popular, pues,
agradecer el trabajo de Mar
Barcón, durante todos estos años,
con sus luces y sus sombras, como
todo el mundo, pero no cabe duda
que han sido muchos años y que
bueno, que ha hecho muchas
cosas por la ciudad. Desde luego,
desearle toda la suerte del mundo
en esta nueva etapa.

quen nos está escoitando por
streaming. Eu tamén quero, en
nome do Grupo Popular, pois,
agradecer o traballo de Mar
Barcón, durante todos estes anos,
coas súas luces e as súas
sombras, como todo o mundo,
pero non cabe dúbida que foron
moitos anos e que bo, que fixo
moitas cousas pola cidade. Desde
logo, desexarlle toda a sorte do
mundo nesta nova etapa.

Y, en cuanto al punto del Orden
del Día, pues, no vamos a
comentar nada, simplemente, que
vamos a votar a favor, porque,
bueno, entendemos que el
Ayuntamiento tiene la obligación
de comparecer y de personarse en
todos los recursos para defender
los intereses municipales y nada
más. Gracias.

E, en canto ao punto da Orde do
Día, pois, non imos comentar
nada, simplemente, que imos
votar a favor, porque, bo,
entendemos que o Concello ten a
obrigación de comparecer e de
acudir en todos os recursos para
defender os intereses municipais e
nada máis. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Si. Pois, pola miña banda pouco
máis que engadir ao xa dito;
simplemente,
efectivamente,
bueno, non vou a facer
consideración ás razóns que poida
levar ou non á empresa a tomar
esta, digamos, medida, este…
Que, en todo caso, está en seu
dereito. Casi así llo recoñece o
artigo 24 da Constitución. Pero
efectivamente, eu si, tiven ocasión
de dicirlle persoalmente ao
director xeral de CLECE, cal era
o alcance y o sentido da moción
plenaria, no seu día aprobada. En
todo caso, pois, si repito, está no
seu dereito; non dereito, senón
obriga, entendo eu da Asesoría

Si. Pois, pola miña banda pouco
máis que engadir ao xa dito;
simplemente, efectivamente, bo,
non vou facer consideración ás
razóns que poida levar ou non á
empresa a tomar esta, digamos,
medida, este… Que, en todo caso,
está no seu dereito, case llo
recoñece o artigo 24 dá
Constitución. Pero efectivamente
eu si, tiven ocasión de dicirlle
persoalmente ao director xeral de
CLECE, cal era o alcance e o
sentido da moción plenaria, no
seu día aprobada. En todo caso,
pois, si repito, está no seu dereito;
non dereito, senón obriga,
entendo eu da Asesoría Xurídica
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Xurídica do Concello da Coruña
e personarse e defender a
legalidade dos acordos tomados
por este Pleno. E sin maís, é dicir,
creo que nestes momentos, sen
coñecer o escrito, non cabe facer
moitas máis reconsideracións,
senón simplemente, creo, facultar
á Asesoría Xurídica do Concello
da Coruña para que poda
comparecer e defender os
intereses municipais e a legalidade
da acción municipal, da cal,
entendo que todo este Pleno está
absolutamente convencida. Por
iso, tamén, pois, o Grupo de
Marea Atlántica vai a apoiar esta
comparecencia. Non sei, se os
concelleiros queren utilizar a
segunda quenda?

do Concello da Coruña
e
comparecer
e
defender
a
legalidade dos acordos tomados
por este Pleno. E sen maís, é
dicir, creo que nestes momentos,
sen coñecer o escrito, non cabe
facer
moitas
máis
reconsideracións,
senón
simplemente, creo, facultar á
Asesoría Xurídica do Concello da
Coruña
para
que
poda
comparecer e defender intereses
os municipais e a legalidade da
acción municipal, da cal, entendo
que todo este Pleno está
absolutamente convencida. Por
iso, tamén, pois, o Grupo de
Marea Atlántica vai apoiar esta
comparecencia. Non sei, se os
concelleiros queren utilizar a
segunda quenda?

Señora Veira González

Señora Veira González

Simplemente, que me esquecín
antes na anterior intervención.
Sinalar, que a situación laboral
das traballadoras e traballadores
de CLECE segue no mesmo punto
do momento en que se aprobou a
moción. Nada máis.

Simplemente, que me esquecín
antes na anterior intervención.
Sinalar, que a situación laboral
das traballadoras e traballadores
de CLECE segue no mesmo punto
do momento en que se aprobou a
moción. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Señor García, se quere utilizar a
segunda quenda?

Señor García, se quere utilizar a
segunda quenda?

Señora Gallego?

Señora Gallego?

Moi ben, pois, procedemos á
votación.

Moi ben, pois, procedemos á
votación.

Votación del asunto número tres

Votación do asunto número tres

Seguidamente por la presidencia

Seguidamente pola presidencia
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se somete a votación el asunto
número tres, referenciado en el
Orden del Día produciéndose el
siguiente resultado:

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) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (9
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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada,
unanimidade.

pois,

por

Queda aprobada,
unanimidade.

pois,

por

Acuerdo

Acordo

Primero.- Comparecer en el
recurso PO 120/2017 promovido
por CLECE S.A. contra el
acuerdo plenario de 10 de abril de
2017 por el que se aprobó la
moción presentada por el Grupo
Mixto (BNG-AA) sobre la
situación de las trabajadoras de la
empresa CLECE S.A., que prestan
el servicio de ayuda a domicilio
(SAD III).

Primeiro.Comparecer
no
recurso PO 120/2017 promovido
por CLECE S.A. contra o acordo
plenario do 10 de abril de 2017
polo que se aprobou a moción
presentada polo Grupo Mixto
(BNG-AA) sobre a situación das
traballadoras da empresa CLECE
S.A., que prestan o servizo de
axuda a domicilio (SAD III).

Segundo.- Con este fin conferir la
representación municipal a la

Segundo.- Con este fin conferir a
representación
municipal
á
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Directora de la Asesoría Jurídica
Dª Marta García Pérez, y a los
letrados de los Servicios Jurídicos
D. Francisco Javier Mato Fariña,
Dª María José Macias Mourelle,
D. Miguel Anxo López Prado y
Dª María Hernández García,
indistintamente,
facultándolos
ampliamente para interponer los
recursos
ordinarios
y
extraordinarios que procediesen
contra todo tipo de resoluciones
que pudieran dictarse en el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento

Directora da Asesoría Xurídica
Dª Marta García Pérez, e aos
letrados dos Servizos Xurídicos
D. Francisco Javier Mato Fariña,
Dª María José Macias Mourelle,
D. Miguel Anxo López Prado e Dª
María
Hernández
García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos
ordinarios
e
extraordinarios que procedesen
contra todo tipo de resolucións
que
puidesen
ditarse
no
procedemento
se
fosen
desfavorables ao Concello.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Señor Secretario.

Señor Secretario.

ÁREA DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN

Y

ÁREA DE FACENDA
ADMINISTRACIÓN

E

Oficina Presupuestaria

Oficina Orzamentaria

108 – Aprobar
M1/2017.

108 – Aprobación inicial de
expediente.

expediente

Asunto.- Aprobación inicial
expediente
M1/2017
modificación del Anexo
Inversiones del Presupuesto
2017.

del
de
de
de

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

Asunto.- Aprobación inicial
expediente
M1/2017
modificación do Anexo
Investimentos do Orzamento
2017.

do
de
de
de

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
Informativa
de
Facenda e Administración co
voto a favor do Grupo Municipal
de Marea Atlántica e as
abstencións
dos
Grupos
Municipais Popular, Socialista e
Mixto (BNG-AA). Proponse ao
Pleno Municipal a adopción dos
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de los acuerdos siguientes:

acordos seguintes:

1.- Aprobar la modificación del
Anexo de
Inversiones del
Presupuesto
de
2017,
incorporando los cambios en las
anualidades y en el importe total
del proyecto, detalladas en el
listado que se incorpora al mismo
titulado “Expediente M1/2017.
Modificaciones del Anexo de
Inversiones”.

1.- Aprobar a modificación do
Anexo de Investimentos do
Orzamento
de
2017,
incorporando os cambios nas
anualidades e no importe total do
proxecto, detalladas na listaxe
que se incorpora ao mesmo
titulado “Expediente M1/2017.
Modificacións do Anexo de
Investimentos”.

2.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde
para la adopción de los decretos
que sean necesarios para dar
efectividad a lo acordado.

2.- Facultar
Alcalde para
decretos que
para
dar
acordado.

Intervenciones

ao Excmo. Sr.
a adopción dos
sexan necesarios
efectividade
ao

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Bueno,
creo que non teño que indicar que
temos, unha vez máis, unha vez
máis, a segunda vez, un pequeno
problema co sistema informático
do control de tempos e hoxe,
estamos en modo manual.
Simplemente para… Os membros
da
Corporación
Municipal
poderán comprobar exactamente
canto
tempo
se
pasan
habitualmente das intervencións,
cousa que non delato, pero que
podrán ver que o Alcalde é
xeneroso coa utilización do tempo
de todos os concelleiros e
concelleiras.

Moi ben. Moitas grazas. Bo, creo
que non teño que indicar que
temos, unha vez máis, unha vez
máis, a segunda vez, un pequeno
problema co sistema informático
do control de tempos e hoxe,
estamos en modo manual.
Simplemente para… Os membros
da
Corporación
Municipal
poderán comprobar exactamente
canto
tempo
se
pasan
habitualmente das intervencións,
cousa que non delato, pero que
podrán ver que o Alcalde é
xeneroso coa utilización do tempo
de todos os concelleiros e
concelleiras.

Ten a palabra o señor Varela.

Ten a palabra o señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez
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Gracias, Alcalde. Bueno, boas
tardes a todas e a todos os que nos
seguen dende aquí, ou dende as
súas casas.

Gracias, Alcalde. Bo, boas tardes
a todas e a todos os que nos
seguen dende aquí, ou dende as
súas casas.

Bueno,
vou
a
expoñer
rápidamente, os antecedentes da
maneira máis sintética que poda.
Xunto co Orzamento 2017,
aprobouse
o
Anexo
de
Investimentos.
No
mesmo
figuraba
o
Proxecto
de
Investimento que se pretende
modificar e que se denomina
execución no Estadio de Riazor
dun
novo
proxecto
de
rehabilitación da estrutura e
cubertas de maratón e pavillón e
construción de novas estructuras e
cubertas para preferencia e
tribuna.

Bo, vou expoñer rápidamente, os
antecedentes da maneira máis
sintética que poda. Xunto co
Orzamento 2017, aprobouse o
Anexo de Investimentos. No
mesmo figuraba o Proxecto de
Investimento que se pretende
modificar e que se denomina
execución no Estadio de Riazor
dun
novo
proxecto
de
rehabilitación da estrutura e
cubertas de maratón e pavillón e
construción de novas estructuras
e cubertas para preferencia e
tribuna.

Propónse polo Servizo de
Deportes e Mocidade, iniciar a
licitación conxunta da redación de
proxecto-obra, para a substitución
e rehabilitación do caso da
estructura e cubertas de Riazor,
por un importe total do proxecto
de 8.238.037 euros. A distribución
do gasto, sería a seguinte:

Propónse polo Servizo de
Deportes e Mocidade, iniciar a
licitación conxunta da redación
de proxecto-obra,
para a
substitución e rehabilitación do
caso da estructura e cubertas de
Riazor, por un importe total do
proxecto de 8.238.037 euros. A
distribución do gasto, sería a
seguinte:

No ano 2017, 5.000 euros. No ano
2018, 5.168.518,12 euros. E no
ano 2019, 3.064.519,56 euros

No ano 2017, 5.000 euros. No ano
2018, 5.168.518, 12 euros. E no
ano 2019, 3.064.519,56 euros

Á hora de verificar os créditos
orzamentarios, observase que, a
pesar de tratarse dun proxecto
contemplado no anexo de
investimentos do Orzamento de
2017, debe modificarse o importe
total e as anualidades futuras do
mesmo. O incremento do importe
ten a súa orixe no anteproxecto

Á hora de verificar os créditos
orzamentarios, observase que a
pesar de tratarse dun proxecto
contemplado no anexo de
investimentos do Orzamento de
2017, debe modificarse o importe
total e as anualidades futuras do
mesmo. O incremento do importe
ten a súa orixe no anteproxecto
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previo realizado, que cuantifica o
proxecto e obra que se deben
realizar, cun orzamento base de
licitación de 8.238.037,68 euros.
Xustifícase a necesidade desta
nova licitación ante a situación
estrutural actual de precariedade
das estruturas metálicas da cuberta
do
Estadio
de
Riazor.
Principalmente das de tribuna e
preferencia. Con todo, ao tratarse
dun procedemento aberto, suxeito
a regulación harmonizada, os
plazos de execución e inicio de
execución do contrato, previstos
no cronograma, poden atrasarse.
Se non se inicia a execución en
2017, estaríamos ante unha
tramitación
anticipada
do
expediente de gasto. Polo tanto, a
efectos de que a licitación quede
en garantía en todo momento, no
que a consignación orzamentaria
se refire, considérase oportuno
adquirir un compromiso plenario,
do que se deduce a obriga de
incluir o crédito nos orzamentos
dos exercicios seguintes. Polo
tanto, a proposta de acordo sería:
Aprobar a modificación dun
anexo de investimentos do ano
2017, incorporando os cambios
nas anualidades do importe total
do proxecto, detalladas na listaxe
que se incorpora ao mesmo e
titulado, Expediente M1/2017,
modificacións do anexo de
investimentos.

previo realizado, que cuantifica o
proxecto e obra que se deben
realizar, cun orzamento base de
licitación de 8.238.037,68 euros.
Xustifícase a necesidade desta
nova licitación ante a situación
estrutural actual de precariedade
das estruturas metálicas da
cuberta do Estadio de Riazor.
Principalmente das de tribuna e
preferencia. Con todo, ao tratarse
dun procedemento aberto, suxeito
a regulación harmonizada, os
plazos de execución e inicio de
execución do contrato, previstos
no cronograma, poden atrasarse.
Se non se inicia a execución en
2017, estaríamos ante unha
tramitación
anticipada
do
expediente de gasto. Polo tanto, a
efectos de que a licitación quede
en garantía en todo momento, no
que a consignación orzamentaria
se refire, considérase oportuno
adquirir un compromiso plenario,
do que se deduce a obriga de
incluir o crédito nos orzamentos
dos exercicios seguintes. Polo
tanto, a proposta de acordo sería:
Aprobar a modificación dun
anexo de investimentos do ano
2017, incorporando os cambios
nas anualidades do importe total
do proxecto, detalladas na listaxe
que se incorpora ao mesmo e
titulado, Expediente M1/2017,
modificacións do anexo de
investimentos.

E
segundo,
facultar
ao
Excelentísimo señor Alcalde para
a adopción dos decretos que sexan
necesarios para a efectividade do
acordado.

E
segundo,
facultar
ao
Excelentísimo señor Alcalde para
a adopción dos decretos que
sexan
necesarios
para
a
efectividade do acordado.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Varela. Ten
a palabra a señora Veira.

Moitas grazas, señor Varela. Ten
a palabra a señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Pois, simplemente sinalar,
que desde o Grupo Municipal do
BNG, imos votar a favor deste
punto da Orde do Día. E xa temos
solicitado en reiteradas ocasións,
publicamente. Efectivamente, que
se acelerase a tramitación desta
reforma por ser necesaria por
motivos de seguridade. Dixémolo
xa en outubro de 2016, fixémolo a
comezos de ano, cando houbo o
incidente
e
cremos
que
efectivamente, é unha obra moi
custosa, pero que si é necesaria
por motivos de seguridade e
especialmente, bueno, para a
xente que é asidua a ver o
Deportivo, evidentemente, no
Estadio de Riazor, o cal non
implica e si que me gustaría
aclaralo, especialmente, bueno,
pola xente que nos está vendo e
non
implica,
bueno,
que
avalemos,
pois,
ese,
esa
autorización do cambio de nome,
do cambio para estadio, para usos
comerciais o deportivo con ese
apelido de Abanca. Pola nosa
banda non é algo que fose
necesario nin que sexa necesario.
Cremos que o estadio é público,
polo tanto, non ten que ter un
nome e uns apelidos para o seu
uso privativo e un suposto nome
único para, bueno, desde o punto
de vista público, como explicou o
alcalde, na Xunta de Goberno
Local. A nós parécenos realmente,

Ben. Pois, simplemente sinalar,
que desde o Grupo Municipal do
BNG, imos votar a favor deste
punto da Orde do Día. E xa temos
solicitado en reiteradas ocasións,
publicamente. Efectivamente, que
se acelerase a tramitación desta
reforma por ser necesaria por
motivos de seguridade. Dixémolo
xa en outubro de 2016, fixémolo a
comezos de ano, cando houbo o
incidente
e
cremos
que
efectivamente, é unha obra moi
custosa, pero que si é necesaria
por motivos de seguridade e
especialmente, bo, para a xente
que é asidua a ver o Deportivo,
evidentemente, no Estadio de
Riazor, o cal non implica e si que
me
gustaría
aclaralo,
especialmente, bo, pola xente que
nos está vendo e non implica, bo,
que avalemos, pois, ese, esa
autorización do cambio de nome,
do cambio para estadio, para
usos comerciais o deportivo con
ese apelido de Abanca. Pola nosa
banda non é algo que fose
necesario nin que sexa necesario.
Cremos que o estadio é público,
polo tanto, non ten que ter un
nome e uns apelidos para o seu
uso privativo e un suposto nome
único para, bo, desde o punto de
vista público, como explicou o
alcalde, na Xunta de Goberno
Local.
A
nós
parécenos
realmente, que o que quere
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que o que quere Abanca é facer
pasar ao Deportivo por debaixo do
futbolín e ao propio Concello con
esa nova denominación, pero,
realmente, creo que é innecesaria,
que é innecesaria. Quería contalo
neste punto, porque, bueno,
seguramente se relacionen, se
relacione moito, estes dos asuntos.
En todo caso, iso, sinalar que imos
votar a favor, porque cremos que
é unha obra necesaria, sobre todo,
en termos de seguridade. Nada
máis.

Abanca
é facer pasar ao
Deportivo por debaixo do futbolín
e ao propio Concello con esa
nova
denominación,
pero,
realmente,
creo
que é
innecesaria, que é innecesaria.
Quería contalo neste punto,
porque, bo, seguramente se
relacione, se relacionen moito,
estes dos asuntos. En todo caso,
iso, sinalar que imos votar a
favor, porque cremos que é unha
obra necesaria, sobre todo, en
termos de seguridade. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señor García.

señora

Veira.

Moitas grazas,
Señor García.

señora Veira.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor Alcalde.

Bueno, decir que también el
Grupo Municipal Socialista va a
votar a favor de este punto, pero
señalar un par de asuntos sobre el
particular. Es cierto, que la
inversión inicial en el Estadio
Municipal de Riazor, para la
rehabilitación de las cubiertas,
ascendía a 5.000.000 de euros.
Nosotros no vamos a cuestionar el
replanteamiento técnico que se
hizo desde el Gobierno Municipal
de la Marea, entendiendo que el
alcance de la inversión tenía que
ascender a 3.000.000 más, a los
8.100.000. Nos parece, eso sí, una
inversión muy importante
y
esperemos que se puedan ejecutar,
en tiempo y forma. Pero nos
gustaría sobre este punto, en
concreto, destacar la importancia

Bo, dicir que tamén o Grupo
Municipal Socialista vai votar a
favor deste punto, pero sinalar un
par de asuntos sobre o particular.
É certo, que o investimento inicial
no Estadio Municipal de Riazor,
para a rehabilitación das
cubertas, ascendía a 5.000.000 de
euros. Nós non imos cuestionar o
replanteamiento técnico que se
fixo desde o Goberno Municipal
da Marea, entendendo que o
alcance do investimento tiña que
ascender a 3.000.000 máis, aos
8.100.000. Parécenos, iso si, un
investimento moi importante
e
esperemos
que
se
poidan
executar, en tempo e forma. Pero
gustaríanos sobre este punto, en
concreto, destacar a importancia
de abordar a sensibilidade do
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de abordar la sensibilidad del
deporte en la ciudad desde una
perspectiva más amplia. Es decir,
la ciudad de La Coruña va a
invertir 8.000.000 de euros en el
Estadio Municipal de Riazor. Por
descontado, la seguridad está por
encima
de
todo
y
es
incuestionable que era necesario
abordar esta reforma, pero claro,
son 8.000.000 de euros de los
impuestos
de
todos
los
ciudadanos. Cierto es, también,
que el Deportivo es un activo de
la ciudad y en más de una ocasión
ha sido el principal valedor de la
ciudad en el mundo, de tal manera
que el retorno económico que de
la actividad deportiva, en un
equipo de élite de primera
división, bueno… merece los
esfuerzos municipales, pero me
gustaría destacar aquí, que el
mundo, deporte amateur en la
ciudad, lleva un par de años un
tanto olvidado. Las inversiones
que necesitan no alcanzan y de
lejos, los seis ceros precedidos de
un ocho, sino que son cantidades
mucho menores y nosotros
queremos poner el altavoz, a la
falta
de
sensibilidad
que
entendemos desde el Gobierno
Municipal
actual,
con
las
carencias
que
tiene
en
infraestructuras.

deporte na cidade desde unha
perspectiva máis ampla. É dicir, a
cidade da Coruña vai investir
8.000.000 de euros no Estadio
Municipal de Riazor. Por
descontado, a seguridade está por
encima
de todo e é
incuestionable que era necesario
abordar esta reforma, pero claro,
son 8.000.000 de euros dos
impostos de todos os cidadáns.
Certo é, tamén, que o Deportivo é
un activo da cidade e en máis
dunha ocasión foi o principal
valedor da cidade no mundo, de
tal maneira que o retorno
económico que da actividade
deportiva, nun equipo de elite de
primeira división, bo… merece os
esforzos
municipais,
pero
gustaríame destacar aquí, que o
mundo, deporte amateur na
cidade, leva un par de anos un
tanto esquecido. Os investimentos
que necesitan non alcanzan e de
lonxe, os seis ceros precedidos
dun oito, senón que son
cantidades moito menores e nós
queremos poñer o altofalante, á
falta de sensibilidade que
entendemos desde o Goberno
Municipal actual, coas carencias
que ten en infraestruturas.

Voy a hacer un pequeño relato de
equipamientos que hacen falta.
Los cuales ya le digo, son de
importes mucho menor. Sería muy
importante que el concejal que va
a defender este punto tomara nota,
porque, si bien, no depende de su
concejalía, en concreto, Deportes,

Vou facer un pequeno relato de
equipamentos que fan falta. Os
cales xa lle digo, son de importes
moito
menor.
Sería
moi
importante que o concelleiro que
vai defender este punto tomase
nota, porque, aínda que, non
depende da súa concellería, en
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si dependen las obras y las
reformas que se puedan acometer
en infraestructuras. Que si bien
algunas
son
de
carácter
autonómico, son para el uso y
disfrute de los ciudadanos de La
Coruña, sobre todo, para el mejor
desempeño del deporte amateur.
En concreto, en el campo
municipal de fútbol de García
Vizoso hace falta algo tan
sencillo, como que tengan unos
banquillos y unos vestuarios en
los que los chavales y las chicas y
los chicos puedan cambiarse. En
concreto, también, las porterías de
fútbol, 8, están rotas. En el campo
municipal, este sí, del fútbol de la
Zapateira, que nosotros incluimos
en un modificativo que vendrá
próximamente a este Pleno, se
podría hacer la práctica del fútbol
gaélico.

concreto, Deportes, si dependen
as obras e as reformas que se
poidan
acometer
en
infraestruturas. Que aínda que
algunhas
son
de
carácter
autonómico, son para o uso e
goce dos cidadáns da Coruña,
sobre todo, para o mellor
desempeño do deporte amateur.
En concreto, no campo municipal
de fútbol de García Vizoso fai
falta algo tan sinxelo, como que
teñan uns bancos e uns vestiarios
nos que os rapaces e as mozas e
os mozos poidan cambiarse. En
concreto, tamén, as porterías de
fútbol, 8, están rotas. No campo
municipal, este si, do fútbol da
Zapateira, que nós incluímos nun
modificativo
que
virá
proximamente a este Pleno,
poderíase facer a práctica do
fútbol gaélico.

Actualmente, saben ustedes, que
los equipos de rugby de la ciudad,
que tanto éxito nos están dando en
categorías
nacionales,
especialmente el (…) femenino,
tienen que jugar y entrenar fuera
de la ciudad de La Coruña. Bueno,
la inversión necesaria para la
modificación
de
este
equipamiento, aunque está cedido
a Abanca, bueno, pues sería de
muy poco importe y permitiría
desempeñarse,
esas
dos
disciplinas,
de una manera
normalizada en la ciudad de La
Coruña.

Actualmente, saben vostedes, que
os equipos de rugby da cidade,
que tanto éxito están a darnos en
categorías
nacionais,
especialmente o (…) feminino,
teñen que xogar e adestrar fóra
da cidade da Coruña. Bo, o
investimento necesario para a
modificación deste equipamento,
aínda que está cedido a Abanca,
bo, pois sería de moi pouco
importe
e
permitiría
desempeñarse,
esas
dúas
disciplinas,
dunha maneira
normalizada na cidade da
Coruña.

El campo Municipal de Virgen del
Carmen es un campo de tierra de
medidas de 4x60 que es casi
impracticable para practicar. Pese

O campo Municipal de Virxe do
Carmen é un campo de terra de
medidas de 4x60 que é case
impracticable para practicar. A
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a todo, se usa mucho por los
equipos, para los entrenamientos.
En ese campo, si se pusiese
césped,
podrían
jugar
las
categorías Biberón, que están
jugando en la Torre y ocupando,
porque no tiene otro sitio, un
espacio que se podría dedicar a
otras categorías, que ahora mismo,
están saturando el campo de la
Torre.

pesar de todo, úsase moito polos
equipos, para os adestramentos.
Nese campo, se se puxese
céspede, poderían xogar as
categorías Biberón, que están a
xogar na Torre e ocupando,
porque non ten outro sitio, un
espazo que se podería dedicar a
outras categorías, que agora
mesmo, están a saturar o campo
da Torre.

En el pabellón polideportivo de
Monte Alto, hace ya tiempo, que
hay una recogida de firmas para
solventar una dificultad de acceso
para discapacitados, en las
escaleras. Algo tan sencillo, como
que se haga un acceso para
discapacitados,
bueno,
pues,
somos incapaces de abordarlo.
Cierto que este pabellón es de
responsabilidad autonómica pero
cierto, también, quien lo usa y, en
este caso, quien lo padece, son
ciudadanos de la ciudad de La
Coruña. Tenemos el pabellón de
San Francisco Javier que necesita
un cambio urgente de pavimento;
cada dos por tres, los deportistas
que allí practican algunos de los
deportes, se lesionan. Tenemos la
Casa del Agua en donde la gente
de…
alterofilia
que
está
obteniendo
unos
resultados
deportivos extraordinarios, están
entrenando
en
condiciones
lamentables.

No pavillón polideportivo de
Monte Alto, hai xa tempo, que hai
unha recollida de firmas para
resolver unha dificultade de
acceso para discapacitados, nas
escaleiras. Algo tan sinxelo, como
que se faga un acceso para
discapacitados, bo, pois, somos
incapaces de abordalo. Certo que
este
pavillón
é
de
responsabilidade
autonómica
pero certo, tamén, quen o usa e,
neste caso, quen o padece, son
cidadáns da cidade da Coruña.
Temos o pavillón de San
Francisco Javier que necesita un
cambio urxente de pavimento;
cada dous por tres, os deportistas
que alí practican algúns dos
deportes, lesiónanse. Temos a
Casa da Auga onde a xente de…
alterofilia que está a obter uns
resultados
deportivos
extraordinarios, están a adestrar
en condicións lamentables.

El polideportivo municipal de
Labañou,
en
el
que
la
condensación de la pista, hace que
también se lesionen deportistas,
cada dos por tres. Y, por último, el
polideportivo
municipal
del

O polideportivo municipal de
Labañou, no que a condensación
da pista, fai que tamén se lesionen
deportistas, cada dous por tres. E,
por último, o polideportivo
municipal do Ventorrillo que
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Ventorrillo que precisa un cambio
del sistema eléctrico para que se
pueda ver cuando el sol se va. De
tal manera, que sería muy
importante que el Ayuntamiento,
cuando aborda cuestiones de esta
envergadura,
como
la
del
Deportivo, no deje caer en el
olvido las necesidades del deporte
de base de la ciudad. Nosotros
vamos a estar insistiendo en la
importancia del deporte amateur,
no
simplemente
para
el
desempeño de la juventud y
también de los adultos, sino como
la creación de unos hábitos de
vida saludables y sin duda, en
muchas ocasiones, para fomentar
una imagen de la ciudad en el
exterior, cuando compiten fuera
de Galicia; una ciudad que
convive con el deporte desde un
punto de vista amable.

precisa un cambio do sistema
eléctrico para que se poida ver
cando o sol vaise. De tal maneira,
que sería moi importante que o
Concello, cando aborda cuestións
desta envergadura, como a do
Deportivo, non deixe caer no
esquecemento as necesidades do
deporte de base da cidade. Nós
imos
estar
insistindo
na
importancia do deporte amateur,
non
simplemente
para
o
desempeño da mocidade e tamén
dos adultos, senón como a
creación duns hábitos de vida
saudables e sen dúbida, en moitas
ocasións, para fomentar unha
imaxe da cidade no exterior,
cando compiten fóra de Galicia;
unha cidade que convive co
deporte desde un punto de vista
amable.

Con respecto a… ¿Cuánto tiempo
tenemos
en
esta
primera
intervención, Alcalde, 7 ó 5?

Con respecto a… Canto tempo
temos
nesta
primeira
intervención, Alcalde, 7 ó 5?

Presidencia

Presidencia

Cinco.

Cinco.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Pues, voy a usar el turno de
réplica. Muchas gracias.

Pois, vou usar a quenda de
réplica. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Muchas gracias, señor García.

Moitas grazas, señor García.

Vou
deixar
este
sistema
habitualmente. Señor Mourelo.

Vou
deixar
este
sistema
habitualmente. Señor Mourelo.

Señor Mourelo Barreiro

Señor Mourelo Barreiro
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Bueno. Buenas tardes a todos,
medios
de
comunicación,
miembros de la Corporación y
personas que están presentes y
que lo siguen a través del
streaming.

Bo. Boas tardes a todos, medios
de comunicación, membros da
Corporación e persoas que están
presentes e que o seguen a través
do streaming.

Bien. Bueno, vamos a ver. Traen
hoy la propuesta de modificación
del anexo de inversiones para
ajustar las anualidades; lo que
supone una nueva rectificación.
Otra más y las que quedan…
seguro. Entiendo que quieran
hacer algo con el estadio;
entiendo, también, que les
remuerde la conciencia y con
motivo, tras haber estafado al
deportivismo con la anulación de
la obra adjudicada en 2015.
Recordar, porque hay que
recordarlo, que esta obra estaría
acabada a estas alturas y no se
hubiesen producido los problemas
derivados del capricho político de
nuestro alcalde, de anular el
contrato, poniendo en peligro a los
deportivistas que van al estadio y
a los ciudadanos que pasean por
las inmediaciones del mismo,
como ya se pudo comprobar.
Normal que le remueva la
conciencia.

Ben. Bo, imos ver. Traen hoxe a
proposta de modificación do
anexo de investimentos para
axustar as anualidades; o que
supón unha nova rectificación.
Outra máis e as que quedan…
seguro. Entendo que queiran
facer algo co estadio; entendo,
tamén, que lles remuerde a
conciencia e con motivo, tras
estafar ao deportivismo coa
anulación da obra adxudicada en
2015. Lembrar, porque hai que
lembralo, que esta obra estaría
acabada a estas alturas e non se
produciron
os
problemas
derivados do capricho político do
noso alcalde, de anular o
contrato, poñendo en perigo aos
deportivistas que van ao estadio e
aos cidadáns que pasean polas
inmediacións do mesmo, como xa
se puido comprobar. Normal que
lle remova a conciencia.

El gobierno Popular contrató un
informe del estado de la cubierta
en 2011, en el 2012 decidió y
presupuestó las actuaciones a
seguir, además de sustituir 600
metros cuadrados de cubierta. En
2013 encargó el proyecto de
reforma. En 2014 licitó la obra. Y
en 2015 la adjudicó y la dejó
firmada. Unas obras adjudicadas

O goberno Popular contratou un
informe do estado da cuberta en
2011, no 2012 decidiu e orzou as
actuacións para seguir, ademais
de substituír 600 metros cadrados
de cuberta. En 2013 encargou o
proxecto de reforma. En 2014
licitou a obra. E en 2015
adxudicouna e deixouna asinada.
Unhas obras adxudicadas en
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en 2015 que son perfectamente
viables, a pesar de todo lo que
ustedes han dicho, como consta en
varios documentos del expediente.
Acta de replanteo del 17 de junio
de 2015, escritos del 13 de enero
de 2016, firmado por la dirección
facultativa, del 2 de febrero, 4 de
marzo, 12 de mayo de 2016, por
el que Ferreiro deniega, hasta en
tres ocasiones, la suspensión de
las obras. Informe de 22 de abril
de 2016; será dado por dos
catedráticos de estructuras de la
Universidad de La Coruña que
confirma dicha viabilidad. Es
preciso recordar, es conveniente
hacerlo, que la nueva licitación se
contradice con lo afirmado
públicamente por Ferreiro, el 21
de junio de 2016, cuando
reconoció disponer del informe de
la Universidad de La Coruña y
que la obra debería ejecutarse
según ese contrato. Es más, uno
de los catedráticos de estructuras
que hizo un informe solicitado por
Ferreiro, afirmó en un medio de
comunicación, que el proyecto era
viable y realizable y que la
cubierta quedaría en perfectas
condiciones. Por cierto, en estas
declaraciones públicas del 21 de
julio, también dijo que no había
peligro, a pesar de la anulación
del contrato. De nuevo, mintió y
se pudo comprobar.

2015 que son perfectamente
viables, a pesar de todo o que
vostedes dixeron, como consta en
varios documentos do expediente.
Acta de reformulo do 17 de xuño
de 2015, escritos do 13 de xaneiro
de 2016, asinado pola dirección
facultativa, do 2 de febreiro, 4 de
marzo, 12 de maio de 2016, polo
que Ferreiro denega, ata en tres
ocasiones, a suspensión das
obras. Informe do 22 de abril de
2016; será dado por dous
catedráticos de estruturas da
Universidade da Coruña que
confirma dita viabilidade. É
preciso lembrar, é conveniente
facelo, que a nova licitación
contradise
co
afirmado
publicamente por Ferreiro, o 21
de xuño de 2016, cando
recoñeceu dispoñer do informe da
Universidade da Coruña e que a
obra debería executarse segundo
ese contrato. É máis, un dos
catedráticos de estruturas que
fixo un informe solicitado por
Ferreiro, afirmou nun medio de
comunicación, que o proxecto era
viable
e realizable e que a
cuberta quedaría en perfectas
condicións. Por certo, nestas
declaracións públicas do 21 de
xullo, tamén dixo que non había
perigo, a pesar da anulación do
contrato. De novo, mentiu e
púidose comprobar.

La realidad es que Xulio Ferreiro
se sometió a los intereses de la
empresa adjudicataria, al anular el
contrato adjudicado, sin solicitarle
una indemnización por daños y
perjuicios, tanto al Ayuntamiento
como el club y los aficionados.

A realidade é que Xulio Ferreiro
someteuse aos intereses da
empresa adxudicataria, ao anular
o contrato adxudicado, sen
solicitarlle unha indemnización
por danos e prexuízos, tanto ao
Concello como o club e os
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No solo eso, le devolvió a la
empresa el aval de 107.000 euros.
Hablan ahora, de que la obra va a
comenzar cuando finalice la
próxima temporada y que estará
finalizada en verano de 2019. Son
optimistas ustedes. Optimistas,
porque en los plazos… porque ni
siquiera han licitado la obra. Y
sabemos y saben que… ustedes
licitar
y
adjudicar
un
procedimiento abierto, les lleva,
no tiempo, una
eternidad.
Dudamos muy seriamente que
cumplan sus plazos y seguro, que
ustedes
también.
Además,
también tenemos dudas sobre, si
han
hecho
todos
los
procedimientos necesarios para
esta nueva obra. Veremos, si el
expediente está listo ahora, o aún
quedan trámites administrativos o
urbanísticos. Perdón.

afeccionados. Non só iso,
devolveulle á empresa o aval de
107.000 euros. Falan agora, de
que a obra vai comezar cando
finalice a próxima tempada e que
estará finalizada no verán de
2019. Son optimistas vostedes.
Optimistas, porque nos prazos…
porque nin sequera licitaron a
obra. E sabemos e saben que…
vostedes licitar e adxudicar un
procedemento aberto, lévalles,
non tempo, unha eternidade.
Dubidamos moi seriamente que
cumpran os seus prazos e seguro,
que vostedes tamén. Ademais,
tamén temos dúbidas sobre, se
fixeron todos os procedementos
necesarios para esta nova obra.
Veremos, se o expediente está
listo agora, ou aínda quedan
trámites
administrativos
ou
urbanísticos. Perdón.

Por cierto, en la nueva (…) del
convenio con el Deportivo, le
encasqueta el mantenimiento de la
cubierta y las obras de la fachada.
Es decir, se lava las manos y le
empeora las condiciones al club,
que tendrá que hacer frente a más
gasto. Un fenómeno. Eso sí,
consiguen lo que querían; era
aumentar
la presencia del
Ayuntamiento en los medios de
comunicación del club y en los
vídeo marcadores. Lo único que le
preocupa,
propaganda
y
autobombo. Ahí, sí que son
ustedes unos fenómenos y no me
diga lo que también se recoge, en
cuanto a colaboración del club
con el fútbol base de la ciudad,
porque a usted el fútbol base de la
ciudad no le importa y a los datos

Por certo, na nova (…) do
convenio co Deportivo, lle
encasqueta o mantemento da
cuberta e as obras da fachada. É
dicir, lávase as mans e
empeóralle as condicións ao club,
que terá que facer fronte a máis
gasto. Un fenómeno. Iso si,
conseguen o que querían; era
aumentar a presenza do Concello
nos medios de comunicación do
club e nos vídeo marcadores. O
único
que
lle
preocupa,
propaganda e autobombo. Aí, si
que son vostedes uns fenómenos e
non me diga o que tamén se
recolle, en canto a colaboración
do club co fútbol base da cidade,
porque a vostede o fútbol base da
cidade non lle importa e aos datos
remítome, agora.
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me remito, ahora.
Le acaba de quitar 45.000 euros a
la AFAC. Les ha recortado el
convenio en, casi un 20%, además
de otros 70.000 a otras entidades
deportivas. No sólo le ha
recortado el dinero al fútbol base,
sino que además, les quita un
campo de fútbol, con la
eliminación de los campos de A
Grela. La ampliación y mejora del
campo de Eirís ya estaba prevista,
habiéndose hecho en la época
anterior, el anteproyecto y
comenzado
los
trámites
urbanísticos para la obtención del
suelo de la ampliación. Pero
estaba previsto, pagarse con
fondos
municipales
y
no
perdiendo un campo, ya que los
equipos que ahora entrenan o
juegan en A Grela, tendrán que
moverse y compartir horarios con
otros equipos en otros campos. Y
los campos de la Federación
Gallega de Fútbol, de Visma, eran
a mayores, para reforzar una
necesidad evidente en la ciudad y
ya se iban a utilizar, todos los
coruñeses durante 11 meses al
año, mínimo. Igualmente, estaba
prevista la mejora del campo de
fútbol de Zapateira y Eirís con
fondos propios del presupuesto
municipal. Por tanto, continúa con
su estafa al deportivismo, con una
obra que, ya veremos, cuándo está
hecha. Le mete más gastos al club
que hasta ahora le correspondían;
le recorta el dinero a la AFAC y el
fútbol base pierde un campo de
fútbol. Enhorabuena. Gracias. Y
también, enhorabuena, porque
dicen que van a invertir 8.000.000

Acáballe de quitar 45.000 euros á
AFAC. Recortoulles o convenio
en, case un 20%, ademais doutros
70.000 a outras entidades
deportivas. Non só lle recortou o
diñeiro ao fútbol basee, senón que
ademais, quítalles un campo de
fútbol, coa eliminación dos
campos da Grela. A ampliación e
mellora do campo de Eirís xa
estaba prevista, facéndose na
época anterior, o anteproxecto e
comezado
os
trámites
urbanísticos para a obtención do
chan da ampliación. Pero estaba
previsto, pagarse con fondos
municipais e non perdendo un
campo, xa que os equipos que
agora adestran ou xogan na
Grela,
terán que moverse e
compartir horarios con outros
equipos noutros campos. E os
campos da Federación Galega de
Fútbol, de Visma, eran a maiores,
para reforzar unha necesidade
evidente na cidade e xa se ían a
utilizar, todos os coruñeses
durante 11 meses ao ano, mínimo.
Igualmente, estaba prevista a
mellora do campo de fútbol de
Zapateira e Eirís con fondos
propios do orzamento municipal.
Por tanto, continúa coa súa estafa
ao deportivismo, cunha obra que,
xa veremos, cando está feita.
Mételle máis gastos ao club que
ata
agora
correspondíanlle;
recórtalle o diñeiro á AFAC e o
fútbol basee perde un campo de
fútbol. Parabén. Grazas. E tamén,
en hora boa, porque din que van
investir 8.000.000 de euros na
nova cuberta, pero despois,
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de euros en la nueva cubierta,
pero después, seguiremos con un
estadio viejo. De nuevo, pierden
una ocasión, porque hipotecan una
futura remodelación, como están
haciendo y acaban de hacer otras
ciudades españolas y otros clubes,
como el Madrid, tanto el Real
como el Atlético de Madrid. El
Barcelona, tanto el Barcelona
como el Español,
Sevilla,
Valencia o Bilbao.

seguiremos cun estadio vello. De
novo, perden unha ocasión,
porque hipotecan unha futura
remodelación, como están a facer
e acaban de facer outras cidades
españolas e outros clubs, como o
Madrid, tanto o Real como o
Atlético de Madrid. O Barcelona,
tanto o Barcelona como o
Español, Sevilla, Valencia ou
Bilbao.

Con esta inversión, ustedes
cierran las puertas a que la ciudad
y el Deportivo puedan tener un
estadio moderno, en un futuro no
muy lejano. Muchas gracias, una
gestión encomiable.

Con este investimento, vostedes
pechan as portas a que a cidade e
o Deportivo poidan ter un estadio
moderno, nun futuro non moi
afastado. Moitas grazas, unha
xestión encomiable.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Mourelo.
Señor Varela.

Moitas grazas, señor Mourelo.
Señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Señor García, señor Mourelo,
saben vostedes, cantos anos fai
que se construiron as cubertas que
vamos a substituir? Trinta e cinco
anos. As cubertas que vamos a
substituir son do ano 1982; xa
choveu. Vós, tiveron 30 anos para
mantelas e outros catro para licitar
unha obra, que non foron capaces
de licitar, bueno, os discursos que
escoito aquí, son para votarse a
chorar
y,
señor
García,
retomando tamén, a reflexión que
fai sobre os equipamentos, sabe
canto sube o orzamento de
investimento para mantemento de
equipamentos con este goberno
municipal este ano? Un 63%. Eu

Señor García, señor Mourelo,
saben vostedes, cantos anos fai
que se construiron as cubertas
que vamos a substituir? Trinta e
cinco anos. As cubertas que
vamos a substituir son do ano
1982; xa choveu. Vós, tiveron 30
anos para mantelas e outros catro
para licitar unha obra, que non
foron capaces de licitar, bo, os
discursos que escoito aquí, son
para votarse a chorar y, señor
García,
retomando tamén, a
reflexión que fai sobre os
equipamentos, sabe canto sube o
orzamento de investimento para
mantemento de equipamentos con
este goberno municipal este ano?
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estou un pouco canso de escoitar
sistemáticamente,
que
nos
fagamos cargo de todo o que
deixaron por facer, nas décadas
nas
que
gobernaron.
Por
desgracia, os recursos que temos
son limitados, pero o noso
compromiso co mantemento e cos
equipamentos, en xeral, é claro.
Me comentaba a concelleira
encargada de Educación, este ano,
1.000.000 de euros, practicamente
1.000.000
de
euros
para
mantemento das escolas na
cidade. Escolas que, como saben,
mellor ca min, son competencia
da Xunta de Galicia. Pero ante a
ausencia da Xunta de Galicia, da
súa Xunta de Galicia, señores do
Partido Popular, o que facemos é
aumentar
o
presuposto
e
responsabilizarnos do que outros
non se fan cargo. E seguindo o
proxecto inicial, efectivamente, o
proxecto
inicial
que
nos
encontramos, o da anterior
Corporación, era insuficiente e
deficiente; outra chapuza máis,
coa que nos encontramos. E
efectivamente, despois dunha dura
negociación
coa
anterior
adxudicataria, o que decidimos
por responsabilidade y ante a
posibilidade de hipotecar a obra e
non poder executala, co risco que
había para a seguridade, foi
chegar a un acordo con eles, para
poder licitar, de novo, a obra. E
eleximos este sistema de licitación
de
proxecto,
de
obra,
precisamente, para non caer no
mesmo erro que caeron vostedes,
e licitaron a obra cun proxecto
deficiente,
que
non
se
correspondía coa realidade da

Un 63%. Eu estou un pouco canso
de escoitar sistemáticamente, que
nos fagamos cargo de todo o que
deixaron por facer, nas décadas
nas
que
gobernaron.
Por
desgracia, os recursos que temos
son limitados, pero o noso
compromiso co mantemento e cos
equipamentos, en xeral, é claro.
Me comentaba a concelleira
encargada de Educación, este
ano,
1.000.000
de
euros,
practicamente 1.000.000 de euros
para mantemento das escolas na
cidade. Escolas que, como saben,
mellor ca min, son competencia
da Xunta de Galicia. Pero ante a
ausencia da Xunta de Galicia, da
súa Xunta de Galicia, señores do
Partido Popular, o que facemos é
aumentar
o
presuposto
e
responsabilizarnos do que outros
non se fan cargo. E seguindo o
proxecto inicial, efectivamente, o
proxecto
inicial
que
nos
encontramos, o da anterior
Corporación, era insuficiente e
deficiente; outra chapuza máis,
coa que nos encontramos. E
efectivamente, despois dunha
dura negociación coa anterior
adxudicataria, o que decidimos
por responsabilidade y ante a
posibilidade de hipotecar a obra e
non poder executala, co risco que
había para a seguridade, foi
chegar a un acordo con eles, para
poder licitar, de novo, a obra. E
eleximos este sistema de licitación
de
proxecto,
de
obra,
precisamente, para non caer no
mesmo erro que caeron vostedes,
e licitaron a obra cun proxecto
deficiente,
que
non
se
correspondía coa realidade da
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estructura. As intencións da
proposta, da obra que estamos
licitando, por suposto, garantir a
seguridade aos usuarios do
estadio, facilitar a conservación e
mantemento da estrutura que é
algo que, hoxe en día, non se pode
facer. As estruturas pasan a ser
accesibles
para
o
seu
mantemento.
Tamén,
proporcionamos unha galería de
servizos no anel interior da
cuberta, que permite achegarse ás
distintas instalacións
con
comodidade,
sen
medios
auxiliares. Tamén, aumentamos as
prestacións
da
cuberta,
aumentamos a cubrición en
preferencia inferior, prolongando
a cuberta até protexer toda a
superficie da parte superior e
tamén, parte da inferior, sen sobre
(…), por suposto, a estrutura
importante de formigón, que ten
unhas limitacións, e pechamos os
fondos superiores, as catro
bancadas, mellorando a protección
das estruturas e tamén, dos (…)
no estadio e, ao mesmo tempo,
aproveitamos para renovar a
imaxe, conseguindo unha imaxe
unitaria da cuberta e mellorando a
visibilidade interior do estadio. O
orzamento
total,
como
comentaban, é de 8.238.000
euros; entendemos que é un
orzamento alto, pero xustificado
para o tipo de obra da que estamos
falando. E os prazos que están
adaptados
á
urxencia
da
intervención e aos requerimientos
ligueiros do Deportivo, pois, son
que licitemos a obra nas próximas
semanas,
para
que
estea
adxudicada antes do 2017.

estructura. As intencións da
proposta, da obra que estamos
licitando, por suposto, garantir a
seguridade aos usuarios do
estadio, facilitar a conservación e
mantemento da estrutura que é
algo que, hoxe en día, non se
pode facer. As estruturas pasan a
ser accesibles
para o seu
mantemento.
Tamén,
proporcionamos unha galería de
servizos no anel interior da
cuberta, que permite achegarse ás
distintas instalacións
con
comodidade,
sen
medios
auxiliares. Tamén, aumentamos
as prestacións da cuberta,
aumentamos a cubrición en
preferencia inferior, prolongando
a cuberta até protexer toda a
superficie da parte superior e
tamén, parte da inferior, sen
sobre (…), por suposto, a
estrutura importante de formigón,
que ten unhas limitacións, e
pechamos os fondos superiores,
as catro bancadas, mellorando a
protección das estruturas e
tamén, dos (…) no estadio e, ao
mesmo tempo, aproveitamos para
renovar a imaxe, conseguindo
unha imaxe unitaria da cuberta e
mellorando a visibilidade interior
do estadio. O orzamento total,
como comentaban, é de 8.238.000
euros; entendemos que é un
orzamento alto, pero xustificado
para o tipo de obra da que
estamos falando. E os prazos que
están adaptados á urxencia da
intervención e aos requerimientos
ligueiros do Deportivo, pois, son
que licitemos a obra nas próximas
semanas,
para
que
estea
adxudicada antes do 2017.
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Actualmente,
xa
temos
o
anteproxecto, un anteproxecto moi
competente, que vai a evitar caer
no mesmo erro no que caeron
vostedes, licitando unha obra cun
proxecto deficiente e esperamos
ter iniciada a obra en maio do ano
que vén. A obra de substitución
das cubertas longas que durará
tres meses, aproveitando o parón
ligueiro e durante ese proceso e
hasta maio
do ano seguinte,
seguiremos
traballando
nas
cubertas dos lados curtos, nas que
vamos a traballar de manera
autónoma e compaxinando as
obras co calendario ligueiro.

Actualmente,
xa
temos
o
anteproxecto, un anteproxecto
moi competente, que vai a evitar
caer no mesmo erro no que
caeron vostedes, licitando unha
obra cun proxecto deficiente e
esperamos ter iniciada a obra en
maio do ano que vén. A obra de
substitución das cubertas longas
que
durará
tres
meses,
aproveitando o parón ligueiro e
durante ese proceso e hasta maio
do ano seguinte, seguiremos
traballando nas cubertas dos
lados curtos, nas que imos a
traballar de manera autónoma e
compaxinando as obras co
calendario ligueiro.

Bueno, non me vou a extender
moito máis nesta primeira
intervención; eu si quero aclararlle
á señora Veira, que o nome oficial
segue sendo o mesmo, o nome
oficial do estadio segue sendo
Estadio Municipal de Riazor. Nós,
no noso afán de axudar ao
Deportivo e potenciar a súa acción
que, entendemos que é boa para a
cidade, posibilitamos un uso
comercial simplemente, pero
insisto, o nome oficial segue
sendo Estadio Municipal de
Riazor. Grazas.

Bo, non me vou a extender moito
máis nesta primeira intervención;
eu si quero aclararlle á señora
Veira, que o nome oficial segue
sendo o mesmo, o nome oficial do
estadio segue sendo Estadio
Municipal de Riazor. Nós, no
noso afán de axudar ao Deportivo
e potenciar a súa acción que,
entendemos que é boa para a
cidade, posibilitamos un uso
comercial simplemente, pero
insisto, o nome oficial segue
sendo Estadio Municipal de
Riazor. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señora Veira?
Non. Señor Gracía.

Moitas grazas. Señora Veira?
Non. Señor Gracía.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor Alcalde.

Señor

Señor

Varela,

escuchándole…

Varela,

escoitándolle…
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parece que estuviese usted tentado
a dar sentencias o dar lecciones de
manera permanente. Mire, ya
lleva dos años en el gobierno
municipal; me parece que el
gobierno municipal, me parece
que las lecciones se las vamos a
empezar a dar a usted, porque está
todo el rato, hablando del pasado,
incluso, saca fotos de hace 100
años, ¿Cómo le gustaría que fuera
la ciudad?

parece que estivese vostede
tentado a dar sentenzas ou dar
leccións de maneira permanente.
Mire, xa leva dous anos no
goberno municipal; paréceme que
o goberno municipal, paréceme
que as leccións llas imos a
empezar a dar a vostede, porque
está todo o intre, falando do
pasado, mesmo, saca fotos de hai
100 anos. Como lle gustaría que
fose a cidade?

Yo lo que le digo es, que el
deporte amateur en esta ciudad
está olvidado. El 63% de
incremento que habla usted, de
mantenimiento de las asociaciones
deportivas… le voy a decir que el
63% de nada es un poquito más,
pero el 65% de 5.000.000 son los
8 que va a costar la cubierta del
Deportivo, 3.000.000, que no las
va a meter usted en el deporte
amateur en toda su existencia. Lo
que le quiero decir es, que el
contrapeso del deporte en la
ciudad, no tiene que pivotar
solamente sobre las fotografías
que se hacen ustedes con el
deporte gaélico, cuando se van a
Irlanda o con las chicas del (…)
cuando ganan un campeonato,
aquí, en la puerta de María Pita,
porque estos equipos, no sé si lo
sabe, tienen que entrenar fuera de
la ciudad de La Coruña. Y en
Monte Alto, ese barrio que tanto
están atendiendo con obras por
todas partes, la gente tiene que
recoger firmas, para que unas
escaleras le permitan acceder al
polideportivo,
a
personas
discapacitadas. Estamos en el
2017, señor Varela. A ver, si se

Eu o que lle digo é, que o deporte
amateur nesta cidade está
esquecido. O 63% de incremento
que fala vostede, de mantemento
das asociacións deportivas… vou
dicir que o 63% de nada é un
pouquiño máis, pero o 65% de
5.000.000 son os 8 que vai custar
a
cuberta
do
Deportivo,
3.000.000, que non as vai a meter
vostede no deporte amateur en
toda a súa existencia. O que lle
quero dicir é, que o contrapeso do
deporte na cidade, non ten que
pivotar soamente sobre as
fotografías que se fan vostedes co
deporte gaélico, cando se van a
Irlanda ou coas mozas do (…)
cando gañan un campionato,
aquí, na porta de María Pita,
porque estes equipos, non se se o
sabe, teñen que adestrar fóra da
cidade da Coruña. E en Monte
Alto, ese barrio que tanto están a
atender con obras por todas
partes, a xente ten que recoller
firmas, para que unhas escaleiras
permítanlle
acceder
ao
polideportivo,
a
persoas
discapacitadas. Estamos no 2017,
señor Varela. A ver, se se empeza
a aplicar un pouco, a esixencia de
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empieza a aplicar un poco, la
exigencia de voy a ser un poco
más humilde, porque llevo dos
años en el gobierno dando
trastazos y sin saber, exactamente,
dónde estoy, porque nosotros le
vamos a apoyar esta reforma y
con respecto al nombre del
estadio, le vamos a decir una cosa.
Efectivamente, el estadio es el
Estadio Municipal de Riazor,
pero han ustedes habilitado una
posibilidad, para que el nombre
comercial, cuando juegue el
Deportivo, sea Abanca-Riazor. El
Estadio de Riazor se conoce
solamente, porque en él juega el
Deportivo de La Coruña. Nos
parece muy bien. Esperemos que
se puedan hacer conciertos en ese
estadio o esperemos que puedan
jugar otros equipos como el Silva,
que es el equipo no profesional en
una categoría más alta de fútbol,
que tiene que jugar y entrenar en
un campo que casi, no tiene
vestuarios.

vou ser un pouco máis humilde,
porque levo dous anos no
goberno dando trastazos e sen
saber, exactamente, onde estou,
porque nós ímoslle a apoiar esta
reforma e con respecto ao nome
do estadio, imos dicir unha cousa.
Efectivamente, o estadio é o
Estadio Municipal de Riazor,
pero han vostedes habilitado unha
posibilidade, para que o nome
comercial, cando xogue o
Deportivo, sexa Abanca-Riazor.
O Estadio de Riazor coñécese
soamente, porque nel xoga o
Deportivo da Coruña. Parécenos
moi ben. Esperemos que se
poidan facer concertos nese
estadio ou esperemos que poidan
xogar outros equipos como o
Silva, que é o equipo non
profesional nunha categoría máis
alta de fútbol, que ten que xogar e
adestrar nun campo que case, non
ten vestiarios.

Lo que le quiero decir es, que hay
que ponderar adecuadamente. Está
muy bien que apoyemos al
Deportivo. Nosotros somos los
primeros en hacerlo, pero hay que
sopesar las necesidades que tiene
el deporte amateur, porque, señor
Varela, aunque no es su área, está
clamando por las esquinas, porque
tiene falta de apoyos, porque los
equipamientos están abandonados,
olvidados.
La
gente
tiene
problemas para hacer algo, tan
básico, como el deporte amateur.
Entonces, no pretenda con no sé
qué alegatos de 30 años, poner
encima de la mesa cosas que, con

O que lle quero dicir é, que hai
que ponderar adecuadamente.
Está moi ben que apoiemos ao
Deportivo.
Nós
somos
os
primeiros en facelo, pero hai que
sopesar as necesidades que ten o
deporte amateur, porque, señor
Varela, aínda que non é a súa
área, está a clamar polas
esquinas, porque ten falta de
apoios, porque os equipamentos
están abandonados, esquecidos. A
xente ten problemas para facer
algo, tan básico, como o deporte
amateur. Entón, non pretenda con
non sei que alegacións de 30
anos, poñer encima da mesa
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todos los respetos, no tocan.
Llevan ustedes dos años de
gobierno. Le tocan otros dos.
Esperemos, que la cubierta se
haga, en tiempo y forma y que no
haya
problemas.
Nosotros,
sinceramente, lo deseamos. Por
eso, apoyamos esta modificación
presupuestaria, pero
ya le
decimos, que nosotros vamos a
insistir en el apoyo al deporte
amateur…

cousas que, con todos os
respectos, non tocan. Levan
vostedes dous anos de goberno.
Tócanlle outros dous. Esperemos,
que a cuberta se faga en tempo e
forma e que non haxa problemas.
Nós, sinceramente, desexámolo.
Por
iso,
apoiamos
esta
modificación orzamentaria, pero
xa lle dicimos, que nós imos
insistir no apoio ao deporte
amateur…

Presidencia

Presidencia

Vaya rematando, señor García,
por favor.

Vaia rematando, señor García,
por favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Y la parte que le toca, vamos a
insistir, porque sea usted capaz de
habilitar las reformas pequeñas
que estas instalaciones deportivas
necesitan. Muchas gracias.

E a parte que lle toca, imos
insistir,
porque sexa vostede
capaz de habilitar as reformas
pequenas que estas instalacións
deportivas necesitan. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señor Mourelo.

Moitas grazas. Señor Mourelo.

Señor Mourelo Barreiro

Señor Mourelo Barreiro

Sí. Bueno. Bueno. En primer
lugar, decirle que le diga a su
concelleira de Educación que,
bueno, si mete las obras que
estaban
presupuestadas
con
nosotros que, luego, dieron de
baja, pues, claro, suman un
millón, pero es que aún, encima,
no los ejecutan…

Si. Bo. Bo. En primeiro lugar,
dicirlle que lle diga á súa
concelleira de Educación que, bo,
se mete as obras que estaban
orzadas connosco que, logo,
deron de baixa, pois, claro,
suman un millón, pero é que
aínda, encima, non os executan?

Dígaselo,
tiempo.

Dígallo, dígallo… Ten tempo.

dígaselo…

Tiene
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Bien, señor Xiao Varela, miente.
O sea, se lo voy a decir así de
clarito. Miente, no dice la verdad.
Es usted, un men-ti-ro-so y se lo
voy a demostrar. Men-ti-ro-so.
Llama usted, mentiroso a su
alcalde, también. A dos técnicos,
catedráticos de estructuras de la
Universidad, al Deportivo, al
deportivismo. O sea, todos
mienten. O son ellos mentirosos o
es usted. Entonces, es usted,
claramente. Pero es que además,
le voy a decir los hechos, porque
creo que no oye; no oye o no
entiende. Bueno, en primer lugar,
las gradas de pabellón y maratón,
entérese usted, no tienen 35 años.
Estudie el expediente, revíselo, no
vaya a cometer un fallo de esos,
un fallo tonto, que nos retrase,
todavía, la licitación, todavía más.
Esto… Informe 22 de abril. A ver,
si tomamos nota, elaborado por
dos catedráticos de estructuras de
la Universidad de La Coruña;
confirman la (…). El alcalde
reconoce disponer del informe de
la Universidad y que la obra
debería ejecutarse según ese
contrato. Dijo que no había
peligro. Miente, o miente usted, o
dice que miente el Alcalde y la
Universidad. Luego… No se
ponga así, hombre, no se enfade.
No se cabree, le hemos pillado en
una mentira; no es la primera, ni
será la única, desgraciadamente.

Ben, señor Xiao Varela, mente.
Ou sexa, voullo dicir así de
clarito. Mente, non di a verdade.
É vostede, un men-ti-ro-so e
voullo a demostrar. Men-ti-ro-so.
Chama vostede, mentireiro ao seu
alcalde, tamén. A dous técnicos,
catedráticos de estruturas da
Universidade, ao Deportivo, ao
deportivismo. Ou sexa, todos
amenten. Ou son eles mentireiros
ou é vostede. Entón, é vostede,
claramente. Pero é que ademais,
lle vou dicir os feitos, porque creo
que non oe; non oe ou non
entende. Bo, en primeiro lugar, as
bancadas de pavillón e maratón,
decátese vostede, non teñen 35
anos. Estude o expediente,
revíseo, non vaia a cometer un
fallo deses, un fallo parvo, que
nos atrase, aínda, a licitación,
aínda máis. Isto… Informe 22 de
abril. A ver, se tomamos nota,
elaborado por dous catedráticos
de estruturas da Universidade da
Coruña; confirman a (…). O
alcalde recoñece dispoñer do
informe da Universidade e que a
obra debería executarse segundo
ese contrato. Dixo que non había
perigo. Mente, ou mente vostede,
ou di que mente o Alcalde e a
Universidade. Logo… Non se
poña así, home, non se enfade.
Non se cabree, pillámoslle nunha
mentira; non é a primeira, nin
será a única, desgraciadamente.

En resumen, aparte de que usted
mienta, o miente usted, o miente
el Alcalde, o puede que sea que
mientan los dos, más la
Universidad, más lo que sea;

En resumo, á parte de que vostede
menta, ou mente vostede, ou
mente o Alcalde, ou poida que
sexa que mintan os dous, máis a
Universidade, máis o que sexa;
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continúa con su estafa al
deportivismo. Una obra que, ya
veremos, cuando estará hecha,
cuando ya tenía que estar hecha,
según todo lo que usted dice,
según lo que habíamos dejado
nosotros y lo que dicen los
técnicos catedráticos e, incluso, el
mismo Alcalde, aunque según
dice usted, el Alcalde miente.
Como dicen los suyos, señor
Julio, Xulio, perdón, le mete más
gastos al club que, hasta ahora no
le correspondían, le recorta el
dinero a la AFAC y el fútbol base
pierde un campo de fútbol. Bueno,
es que solo falta que la misma
empresa a la que le perdonaron el
aval, gane la obra, o sea, tres por
8.000.000. Son ustedes unos
fenómenos. Pero lo que está claro
y me quedó claro y creo que ya le
queda a todo el mundo claro, es
que usted es un men-ti-ro-so. Y
llama, si usted dice que tiene la
verdad, está llamando mentiroso
al Alcalde, a los catedráticos de la
Universidad, al Deportivo y
demás. Un fenómeno. Muchas
gracias.

continúa coa súa estafa ao
deportivismo. Unha obra que, xa
veremos, cando estará feita,
cando xa tiña que estar feita,
segundo todo o que vostede di,
segundo o que deixaramos nós e
o que din os técnicos catedráticos
e, mesmo, o mesmo Alcalde, aínda
que segundo di vostede, o Alcalde
mente. Como din os seus, señor
Julio, Xulio, perdón, mételle máis
gastos ao club que, ata agora non
lle correspondían, recórtalle o
diñeiro á AFAC e o fútbol base
perde un campo de fútbol. Bo, é
que só falta que a mesma empresa
á que lle perdoaron o aval, gañe a
obra, ou sexa, tres por 8.000.000.
Son vostedes uns fenómenos. Pero
o que está claro e quedoume claro
e creo que xa queda a todo o
mundo claro, é que vostede é un
men-ti-ro- so. E chama, se vostede
di que ten a verdade, está a
chamar mentireiro ao Alcalde,
aos catedráticos da Universidade,
ao Deportivo e demais. Un
fenómeno. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Muchas gracias. Señor Varela.

Muchas gracias. Señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

En fin. Entre mentiras e erratas
están facendo vostedes unha
oposición de lujo. Bueno, decía,
señor García, que non tocaba falar
desto. Home, eu… me vai
permitir que decida eu, sobre o
que toca ou non toca falar. De
feito, sobre a súa xestión e eu creo

En fin. Entre mentiras e erratas
están facendo vostedes unha
oposición de luxo. Bo, dicía,
señor García, que non tocaba
falar desto. Home, eu… me vai
permitir que decida eu, sobre o
que toca ou non toca falar. De
feito, sobre a súa xestión e eu
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que é importante que aquí o
repitamos, porque as cousas non
cambian do día á noite, por arte de
maxia. Eu lémbrome, lémbrome
todos os días, da xestión
urbanística que fixo o seu grupo
no pasado. Tamén loxicamente, a
do Grupo Popular. Pero bueno, eu
creo que é importante que
sexamos conscientes e que
vostedes o acepten, para que haxa
unha nova cidade, un novo
modelo de cidade. É importante
que recoñezan, tamén, que as
cousas…que hai certas cousas que
non se fixeron ben no pasado.
Bueno, pois, esta cuestión do
estadio é unha delas.

creo que é importante que aquí o
repitamos, porque as cousas non
cambian do día á noite, por arte
de
maxia.
Eu
lémbrome,
lémbrome todos os días, da
xestión urbanística que fixo o seu
grupo
no
pasado.
Tamén
loxicamente, a do Grupo Popular.
Pero bo, eu creo que é importante
que sexamos conscientes e que
vostedes o acepten, para que haxa
unha nova cidade, un novo
modelo de cidade. É importante
que recoñezan, tamén, que as
cousas… que hai certas cousas
que
non se fixeron ben no
pasado. Bo, pois, esta cuestión do
estadio é unha delas.

Falaba de feitos. E isto llo digo
tanto a vostedes como aos señores
do Grupo Popular, que tanto lles
gusta falar de parálise. Saben
canto
investimento
temos
adxudicado, a día de hoxe?
5.835.000 euros, coa dificultade
que tivemos para aprobar os
orzamentos municipais. 5.035.000
euros que, a estas alturas, é
practicamente 1/3 do orzamento
que temos para licitar, ou para
adxudicar na miña concellería.
Bueno, non está tan mal a estas
alturas. E falando de feitos, tamén,
efectivamente, non pasan de cero
a cero, senón que pasan de
520.000 euros a 820.000 euros, o
investimento para a conservación
de equipamentos municipais.
Esto, sumado a outras partidas,
como a que lles decía, das escolas
na cidade, que
practicamente
rolda 1.000.000 de euros.

Falaba de feitos. E isto llo digo
tanto a vostedes como aos señores
do Grupo Popular, que tanto lles
gusta falar de parálise. Saben
canto
investimento
temos
adxudicado, a día de hoxe?
5.835.000 euros, coa dificultade
que tivemos para aprobar os
orzamentos municipais. 5.035.000
euros que, a estas alturas, é
practicamente 1/3 do orzamento
que temos para licitar, ou para
adxudicar na miña concellería.
Bo, non está tan mal a estas
alturas. E falando de feitos,
tamén, efectivamente, non pasan
de cero a cero, senón que pasan
de 520.000 euros a 820.000
euros, o investimento para a
conservación de equipamentos
municipais. Esto, sumado a outras
partidas, como a que lles decía,
das escolas na cidade, que
practicamente rolda 1.000.000 de
euros.
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E señor Mourelo, vostede sabe,
vostede coñecerá mellor ca mín,
falando desta partida, o Convenio
asinado coa Xunta no 2008 para o
mantemento das cubertas dos
centros escolares. Bueno, a través
dese convenio só se fixeron dúas
cubertas. Bueno, efectivamente,
nós temos que vir aquí a
responsabilizarnos polo ben dos
nenos e nenas
desta cidade,
daquelo
que
outras
administracións non se preocupan.

E señor Mourelo, vostede sabe,
vostede coñecerá mellor ca mín,
falando desta partida, o Convenio
asinado coa Xunta no 2008 para
o mantemento das cubertas dos
centros escolares. Bo, a través
dese convenio só se fixeron dúas
cubertas. Bo, efectivamente, nós
temos
que
vir
aquí
a
responsabilizarnos polo ben dos
nenos e nenas
desta cidade,
daquelo
que
outras
administracións
non
se
preocupan.

E insisto, nós con este proxecto
triplicamos de longo,
o
investimento previsto, para non
facer un parche e, efectivamente,
vostede fala duns informes, eu
teño outros, señor Mourelo, eu
teño
outros
dos
técnicos
municipales que, ao final, son a
miña guía á hora de tomar as
decisións. Bueno, pois, o que
estamos facendo é, non un parche,
non un proxecto deficiente, como
que vostedes plantexaban, senón
unha obra que realmente dea
servizo ás máis de 22.000 persoas
que cada dúas semanas acoden a
Riazor e que son a nosa principal
preocupación. E este novo marco
de relación entre ConcelloDeportivo, que por moito que
ridiculice, o Deportivo celebra, o
Deportivo celebra e o demostrou;
eles están moi satisfeitos co trato
que están recibindo por parte do
Concello, a diferencia doutras
Corporacións. Bueno, entendemos
que é un garante un impulso por
parte do clube, tamén, as
reformas necesarias dentro do
estadio…

E insisto, nós con este proxecto
triplicamos de longo,
o
investimento previsto, para non
facer un parche e, efectivamente,
vostede fala duns informes, eu
teño outros, señor Mourelo, eu
teño
outros
dos
técnicos
municipales que, ao final, son a
miña guía á hora de tomar as
decisións. Bo, pois, o que estamos
facendo é, non un parche, non un
proxecto deficiente, como que
vostedes plantexaban, senón unha
obra que realmente dea servizo ás
máis de 22.000 persoas que cada
dúas semanas acoden a Riazor e
que son a nosa principal
preocupación. E este novo marco
de relación entre ConcelloDeportivo, que por moito que
ridiculice, o Deportivo celebra, o
Deportivo celebra e o demostrou;
eles están moi satisfeitos co trato
que están recibindo por parte do
Concello, a diferencia doutras
Corporacións. Bo, entendemos
que é un garante un impulso por
parte do clube, tamén, as
reformas necesarias dentro do
estadio…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por
favor.

Vaia rematando, señor Varela,
por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Si, si, remato Alcalde…

Si, si, remato Alcalde…

…porque así o están enunciando.
E tamén, pode abrir o camiño para
un
ambicioso
museo
que
entendemos que podía dar servicio
á cidade. E a adenda que se
firmou nesta liña de colaboración
e de entendemento co Deportivo,
pois, ademais, de garantir as
melloras nas cubertas, tamén
garante as melloras no estadio,
garante maior visibilidade da
imaxe da Coruña da man do
Deportivo que, entendemos que é
un ben para a cidade e tamén,
intentando e con isto desminto
outras das súas afirmacións, unha
inédita e necesaria colaboración
do Deportivo co deporte base, por
medio das escolas deportivas
municipais, indo máis alá do
fútbol. E, xa, remato, para nós o
Depor non é solo un símbolo da
Coruña, sino quizais, a súa maior
icona popular e tamén, un motor
económico de primeiro nivel, así
como, un embaixador de valor
incalculable para a esta cidade, se
ao Depor e ao deportivismo lles
vai ben. E por iso, contan co apoio
deste goberno municipal. Grazas.

…porque así o están enunciando.
E tamén, pode abrir o camiño
para un ambicioso museo que
entendemos que podía dar
servicio á cidade. E a adenda que
se firmou nesta liña de
colaboración e de entendemento
co Deportivo, pois, ademais, de
garantir as melloras nas cubertas,
tamén garante as melloras no
estadio,
garante
maior
visibilidade da imaxe da Coruña
da man do Deportivo que,
entendemos que é un ben para a
cidade e tamén, intentando e con
isto desminto outras das súas
afirmacións, unha inédita e
necesaria
colaboración
do
Deportivo co deporte base, por
medio das escolas deportivas
municipais, indo máis alá do
fútbol. E, xa, remato, para nós o
Depor non é solo un símbolo da
Coruña, sino quizais, a súa maior
icona popular e tamén, un motor
económico de primeiro nivel, así
como, un embaixador de valor
incalculable para a esta cidade,
se ao Depor e ao deportivismo
lles vai ben. E por iso, contan co
apoio deste goberno municipal.
Grazas.

Presidencia

Presidencia
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Moi ben. Moitas grazas, señor
Varela.

Moi ben. Moitas grazas, señor
Varela.

Procedemos á votación deste
asunto catro. Aprobación inicial
do
expediente
M1/2017,
modificación do anexo de
investimentos do orzamento de
2017. Aprobación inicial, pero en
realidade non hai definitiva. Creo
que é aprobación única.

Procedemos á votación deste
asunto catro. Aprobación inicial
do
expediente
M1/2017,
modificación do anexo de
investimentos do orzamento de
2017. Aprobación inicial, pero en
realidade non hai definitiva. Creo
que é aprobación única.

Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

Vamos a ver a inicial, logo da
exposición ao público…

Imos ver a inicial, logo da
exposición ao público…

Bueno, si lo dice el Interventor…

Bo, se o di o Interventor…

Presidencia

Presidencia

Creo lembrar que no informe pon
iso, que é a aprobación única.
Está…, bueno creo que disto se
falou na Comisión de Facenda.
Se non me equivoco, é aprobación
única. Non é ni inicial, nin
definitiva. Bueno das miñas
conversas co Interventor, en
varias ocasións, falamos disto e
creo que no expediente, creo
recordar que tamén. Simplemente
como aquí pon…Si, pois, se o
Interventor quere explicalo… E
perdón, se chego a saber isto,
estou calado. Creo que é mellor
que os membros do Pleno voten
con coñecemento de causa.

Creo lembrar que no informe pon
iso, que é a aprobación única.
Está…, bo creo que disto se falou
na Comisión de Facenda. Se non
me equivoco, é aprobación única.
Non é ni inicial, nin definitiva. Bo
das
miñas
conversas
co
Interventor, en varias ocasións,
falamos disto e creo que no
expediente, creo recordar que
tamén. Simplemente como aquí
pon…Si, pois, se o Interventor
quere explicalo… E perdón, se
chego a saber isto, estou calado.
Creo que é mellor que os
membros do Pleno voten con
coñecemento de causa.

Señor Interventor General

Señor Interventor Xeral

Se indica en el propio expediente
que es la aprobación única, en
base a la base de ejecución que
determina que esto ha sido una

Indícase no propio expediente que
é a aprobación única, en base á
base de execución que determina
que isto foi unha aprobación
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aprobación
única
de
una
modificación, siempre que no
afecte al estado de gastos del
ejercicio y así se ha interpretado y
(…) dice tanto el informe de la
Oficina Orzamentaria, como el
propio informe.

única dunha modificación, sempre
que non afecte o estado de gastos
do exercicio e así se interpretou e
(…) di tanto o informe da Oficina
Orzamentaria, como o propio
informe.

Presidencia

Presidencia

Si. Porque en realidade, non
estamos aplicando o orzamento de
ingresos e gastos deste ano, senón
o anexo de investimentos. É
plurianual, co cal esa era a razón.

Si. Porque en realidade, non
estamos aplicando o orzamento
de ingresos e gastos deste ano,
senón o anexo de investimentos.
É plurianual, co cal esa era a
razón.

Bueno, unha vez aclarado o
alcance, polo tanto, do que
aprobamos, pois, no seu caso,
sometemos o asunto a votación.

Bo, unha vez aclarado o alcance,
polo tanto, do que aprobamos,
pois, no seu caso, sometemos o
asunto a votación.

Votación del asunto número
cuatro

Votación do asunto número catro

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación el asunto
número catro, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación o asunto
número catro, 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).

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

Abstense o Grupo Municipal do
Partido
Popular
(PP)
10
abstencións.

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 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).

Intervenciones
Presidencia

Intervencións
Presidencia

Moi ben, pois, queda aprobado.

Moi ben, pois, queda aprobado.

Acuerdo

Acordo

1.- Aprobar la modificación del
Anexo de
Inversiones del
Presupuesto
de
2017,
incorporando los cambios en las
anualidades y en el importe total
del proyecto, detalladas en el
listado que se incorpora al mismo
titulado “Expediente M1/2017.
Modificaciones del Anexo de
Inversiones”.

1.- Aprobar a modificación do
Anexo de Investimentos do
Orzamento
de
2017,
incorporando os cambios nas
anualidades e no importe total do
proxecto, detalladas na listaxe
que se incorpora ao mesmo
titulado “Expediente M1/2017.
Modificacións do Anexo de
Investimentos”.

2.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde
para la adopción de los decretos
que sean necesarios para dar
efectividad a lo acordado.

2.- Facultar
Alcalde para
decretos que
para
dar
acordado.

Intervenciones

ao Excmo. Sr.
a adopción dos
sexan necesarios
efectividade
ao

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Señor Secretario.

Señor Secretario.

Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

Asunto número 5. Aprobación,
non sei, se inicial, ou única,
tamén…

Asunto número 5. Aprobación,
non sei, se inicial, ou única,
tamén…

Presidencia

Presidencia

Aquí é inicial. Neste segundo é
inicial. Aquí está ben, si…

Aquí é inicial. Neste segundo é
inicial. Aquí está ben, si…
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Señor Secretario General

Señor Secretario Xeral

109 – Aprobación inicial del
expediente M2/2017.

109 – Aprobación inicial do
expediente M2/2017.

Asunto.- Aprobación inicial del
expediente M2/2017 de concesión
de un suplemento de crédito al
Presupuesto de 2017.

Asunto.- Aprobación inicial do
expediente M2/2017 de concesión
dun suplemento de crédito ao
Orzamento de 2017.

Este asunto ha sido dictaminado
por la Comisión Informativa de
Hacienda y Administración con
el voto a favor de los Grupos
Municipales
de
Marea
Atlántica, Partido Popular,
PSOE y Mixto (BNG-AA). Por
unanimidad se propone al Pleno
Municipal, la adopción de los
acuerdos siguientes:

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
Informativa
de
Facenda e Administración co
voto a favor dos Grupos
Municipais de Marea Atlántica,
Partido Popular, PSOE e Mixto
(BNG-AA). Por unanimidade
proponse ao Pleno Municipal, a
adopción dos acordos seguintes:

1.- Aprobar inicialmente el
expediente de modificación del
estado de gastos del Presupuesto
2017
(M2/2017),
mediante
concesión de un suplemento de
crédito por importe de cinco
millones ochenta y ocho mil
quinientos cuarenta y un euros
con treinta y siete céntimos
(5.088.541,37€).Todo
ello
reflejado en el listado denominado
“Expediente M2/2017” que se
incorpora al expediente.

1.- Aprobar inicialmente o
expediente de modificación do
estado de gastos do Orzamento
2017
(M2/2017),
mediante
concesión dun suplemento de
crédito por importe de cinco
millóns oitenta e oito mil
cincocentos corenta e un euros
con trinta e sete céntimos
(5.088.541,37€).Todo
iso
reflectido na listaxe denominada
“Expediente M2/2017” que se
incorpora ao expediente.

2.- Aprobar inicialmente la
distribución de la financiación
procedente de remanente líquido
de Tesorería para gastos generales
de la liquidación del presupuesto
de 2016, por un total de cinco
millones ochenta y ocho mil
quinientos cuarenta y un euros
con treinta y siete céntimos
(5.088.541,37€).

2.- Aprobar inicialmente a
distribución do financiamento
procedente de remanente líquido
de Tesourería para gastos xerais
da liquidación do orzamento de
2016, por un total de cinco
millóns oitenta e oito mil
cincocentos corenta e un euros
con trinta e sete céntimos
(5.088.541,37€).
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Todo ello reflejado en el listado
“Expediente
M2/2017.
Financiación”.

Todo iso reflectido no listado
“Expediente
M2/2017.
Financiamento”.

3.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde
para la adopción de los decretos
que sean necesarios para dar
efectividad a lo acordado.

3.- Facultar
Alcalde para
decretos que
para
dar
acordado.

A las diecisiete horas y
cincuenta y cuatro minutos se
ausentan del Salón de Sesiones
la señora Neira Fernández y el
señor Fernández Prado.

Ás dezasete horas e cincuenta e
catro minutos auséntanse do
Salón de Sesións a señora Neira
Fernández e o señor Fernández
Prado.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Ten a
palabra a señora Vieito.

Moi ben. Moitas grazas. Ten a
palabra a señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Bueno, en primeiro lugar, boa
tarde a todos e a todas os que
estamos aquí presentes, os que
estades aquí e os que nos seguen
tamén,
habitualmente
por
streaming.

Bueno, en primeiro lugar, boa
tarde a todos e a todas os que
estamos aquí presentes, os que
estades aquí e os que nos seguen
tamén,
habitualmente
por
streaming.

Trátase,
efectivamente,
da
aprobación inicial, porque conleva
un modificativo, un suplemento
de crédito e, polo tanto, está
sometido ao procedemento de
aprobación inicial, exposición ao
público e a aprobación definitiva.
Supón,
polo
tanto,
este
modificativo, a concesión dun
suplemento que conleva á
cancelación do Plan de Axuste,
logo de ter sido aprobada a súa
proposta en Xunta de Goberno e
ditaminada favorablemente por

Trátase,
efectivamente,
da
aprobación
inicial,
porque
conleva un modificativo, un
suplemento de crédito e, polo
tanto,
está
sometido
ao
procedemento de aprobación
inicial, exposición ao público e a
aprobación definitiva. Supón,
polo tanto, este modificativo, a
concesión dun suplemento que
conleva á cancelación do Plan de
Axuste, logo de ter sido aprobada
a súa proposta en Xunta de
Goberno
e
ditaminada

ao Excmo. Sr.
a adopción dos
sexan necesarios
efectividade
ao
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unanimidade de todos os Grupos
na
Comisión
de
Facenda,
celebrada o martes pasado, 27 de
xuño. Por recordar antecedentes
deste Plan de Axuste que foi
aprobado o 28 de marzo de 2012,
apenas un ano despois da toma de
posesión do anterior goberno
municipal e o Pleno deste
Concello,
hai que decir que
aprobaba cos únicos votos a favor
do Partido Popular, un Plan de
Axuste esixido para poder acceder
aos créditos vinculados ao
chamado Plan de Pago ao
proveedores,
artellado
polo
Goberno do Estado. Era un Plan
que ofrecía a posibilidade de
suscribir créditos ICO para a
cancelación de débedas, con
proveedores que cumplisen, a
condición de ser vencidas,
líquidas, esixibles
a un de
febreiro de 2012. E que ademais,
como requisito principal, esixía a
adopción dun Plan de Axuste,
para garantir a viabilidade desta
operación. No marco dese plan de
pago a proveedores, o Concello da
Coruña suscribiu un crédito por
importe de 7,6 millóns de euros,
para facer fronte a facturas
pendentes de pago de anos
anteriores, do que actualmente
quedan pendentes por amortizar
5,8 millóns que hoxe, propoñemos
financiar con este suplemento de
crédito por ese importe e, con
cargo ao remanente líquido de
Tesourería, para gastos xerais,
para poder así, cancelar ese Plan
de Axuste e todas as restricións
que este Plan leva aparelladas.

favorablemente por unanimidade
de todos os Grupos na Comisión
de Facenda, celebrada o martes
pasado, 27 de xuño. Por recordar
antecedentes deste Plan de Axuste
que foi aprobado o 28 de marzo
de 2012, apenas un ano despois
da toma de posesión do anterior
goberno municipal e o Pleno
deste Concello, hai que decir que
aprobaba cos únicos votos a favor
do Partido Popular, un Plan de
Axuste esixido para poder
acceder aos créditos vinculados
ao chamado Plan de Pago ao
proveedores,
artellado
polo
Goberno do Estado. Era un Plan
que ofrecía a posibilidade de
suscribir créditos ICO para a
cancelación de débedas, con
proveedores que cumplisen, a
condición de ser vencidas,
líquidas, esixibles
a un de
febreiro de 2012. E que ademais,
como requisito principal, esixía a
adopción dun Plan de Axuste,
para garantir a viabilidade desta
operación. No marco dese plan
de pago a proveedores, o
Concello da Coruña suscribiu un
crédito por importe de 7,6 millóns
de euros, para facer fronte a
facturas pendentes de pago de
anos
anteriores,
do
que
actualmente quedan pendentes
por amortizar 5,8 millóns que
hoxe, propoñemos financiar con
este suplemento de crédito por ese
importe e, con cargo ao
remanente líquido de Tesourería,
para gastos xerais, para poder
así, cancelar ese Plan de Axuste e
todas as restricións que este Plan
leva aparelladas.
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En
concreto, os gastos
financiados con cargo a ese
préstamo foron principalmente
obrigas do exercicio 2011, sen
crédito, contraídas coa Compañía
de Tranvías, para a subvención do
transporte urbano, por importe de
2,9 millóns; obrigas do exercicio
do 2011 tamén contraídas sen
crédito por subministro eléctrico,
por importe de 2,5 millóns e
outras obrigas tamén do exercicio
2011, contraídas tamén, sen
crédito de diversos proveedores,
por importe de 2,2 millóns así
como, outras pequenas obrigas
pendentes do ano 2010, por
importe de 35.000. O Plan de
Axuste
levaba
consigo
aparelladas, unha serie de medidas
de aumento dos ingresos e de
redución dos gastos; era con unha
condición indispensable para a
concesión de dito préstamo e entre
elas podemos suliñar, o cobro de
taxas por ocupación de terreos de
uso público con terrazas, que
prevía uns ingresos previstos… E
inicialmente 200.000 euros por
este concepto, ou a implantación
dunha taxa pola celebración de
vodas no palacio municipal, cuns
ingresos estimados de 30.000.

En
concreto, os gastos
financiados con cargo a ese
préstamo foron principalmente
obrigas do exercicio 2011, sen
crédito, contraídas coa Compañía
de Tranvías, para a subvención
do transporte urbano, por importe
de 2,9 millóns; obrigas do
exercicio
do
2011
tamén
contraídas
sen crédito por
subministro eléctrico, por importe
de 2,5 millóns e outras obrigas
tamén
do
exercicio
2011,
contraídas tamén, sen crédito de
diversos proveedores, por importe
de 2,2 millóns así como, outras
pequenas obrigas pendentes do
ano 2010, por importe de 35.000.
O Plan de Axuste levaba consigo
aparelladas, unha serie de
medidas de aumento dos ingresos
e de redución dos gastos; era con
unha condición indispensable
para a concesión de dito
préstamo e entre elas podemos
suliñar, o cobro de taxas por
ocupación de terreos de uso
público con terrazas, que prevía
uns ingresos previstos… E
inicialmente 200.000 euros por
este concepto, ou a implantación
dunha taxa pola celebración de
vodas no palacio municipal, cuns
ingresos estimados de 30.000.

Entre a redución dos gastos, por
outra parte, se pretendía conseguir
esa diminución, cunha serie de
medidas e, entre elas, redución do
gasto relativos a contratos de
limpeza
nas
dependencias
municipais, estimado en 59.970
euros anuais, ou redución do gasto
en seguros e do protocolo de
Alcaldía, estimado en 245.000

Entre a redución dos gastos, por
outra
parte,
se
pretendía
conseguir esa diminución, cunha
serie de medidas e, entre elas,
redución do gasto relativos a
contratos
de
limpeza
nas
dependencias
municipais,
estimado en 59.970 euros anuais,
ou redución do gasto en seguros e
do protocolo de Alcaldía,
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euros anuais. Tamén, se pretendía
reducir o gasto en comunicacións
telefónicas, 203.000 euros anuais,
ou redución tamén, en contratos
de tratamento do lixo por un
importe de case 1.000.000 de
euros anuais.

estimado en 245.000 euros
anuais. Tamén, se pretendía
reducir o gasto en comunicacións
telefónicas, 203.000 euros anuais,
ou redución tamén, en contratos
de tratamento do lixo por un
importe de case 1.000.000 de
euros anuais.

En resumen, o dito Plan de Axuste
preveía un incremento dos
ingresos por importe de 1,1
millóns e redución dos gastos por
importe de 1,8 millóns, con
respecto aos gastos do exercicio
de 2011, o que supón apenas, un
0,7% do orzamento total de gastos
de aquel exercicio 2011, pero o
máis relevante é que ademais, este
Plan de Axuste implicaba tamén,
unha importante limitación da
autonomía local que até este
momento, está impedindo ao
Concello, poder participar e
constituir organismos tales, como
un Consorcio ou sociedades, xa
sexa de forma directa ou indirecta.
Esto é así, en virtude da
aplicación do artigo 36 da Lei
27/2013, máis coñecida como Lei
Montoro, que modificou a
disposición adicional novena da
Lei de Bases de Réxime Local,
prohibindo
expresamente
ás
entidades
locais,
adquirir,
constituir ou participar
na
constitución directa, ou indirecta
de novos organismos, entidades,
sociedades,
consorcios,
fundacións, unidades e demais
xentes, durante a vixencia dun
Plan de Axuste, así como tamén,
realizar aportacións patrimoniais,
nin suscribir ampliacións de
capital de entidades públicas,

En resumen, o dito Plan de Axuste
preveía un incremento dos
ingresos por importe de 1,1
millóns e redución dos gastos por
importe de 1,8 millóns, con
respecto aos gastos do exercicio
de 2011, o que supón apenas, un
0,7% do orzamento total de
gastos de aquel exercicio 2011,
pero o máis relevante é que
ademais, este Plan de Axuste
implicaba tamén, unha importante
limitación da autonomía local que
até este momento, está impedindo
ao Concello, poder participar e
constituir organismos tales, como
un Consorcio ou sociedades, xa
sexa de forma directa ou
indirecta. Esto é así, en virtude da
aplicación do artigo 36 da Lei
27/2013, máis coñecida como Lei
Montoro, que modificou a
disposición adicional novena da
Lei de Bases de Réxime Local,
prohibindo
expresamente
ás
entidades
locais,
adquirir,
constituir ou participar
na
constitución
directa,
ou
indirectamente
de
novos
organismos,
entidades,
sociedades,
consorcios,
fundacións, unidades e demais
xentes, durante a vixencia dun
Plan de Axuste, así como tamén,
realizar
aportacións
patrimoniais,
nin
suscribir
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empresariais ou de sociedades
mercantiles locais que teñan
necesidade de financiamento.
Cancelar, por tanto, este préstamo
non é unicamente amortizar
débeda pendente do Concello,
senón que supón liberar tamén, ao
Concello dun veto imposto pola
Lei Montoro e aplicado a través
dun Plan de Axuste polo Goberno
anterior do Partido Popular. Nada
máis. Gracias.

ampliacións de capital de
entidades públicas, empresariais
ou de sociedades mercantiles
locais que teñan necesidade de
financiamento. Cancelar, por
tanto, este préstamo non é
unicamente amortizar débeda
pendente do Concello, senón que
supón liberar tamén, ao Concello
dun veto imposto pola Lei
Montoro e aplicado a través dun
Plan de Axuste polo Goberno
anterior do Partido Popular.
Nada máis. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Ten a
palabra a señora Veira.

Moi ben. Moitas grazas. Ten a
palabra a señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben, pois, evidentemente neste
punto da Orde do Día é preciso,
pois, facer un pouco de memoria
ao respecto do que supuxo o Plan
de Axuste no Concello da Coruña.
Eu creo que tamén, convén
refrescar un pouco a memoria,
respecto, pois, do que foron as
posturas políticas no seu día,
cando se trouxo a Pleno, por certo,
de maneira urxentísima e de fóra
da Orde do Día, amosando, pois,
unha opacidade e tamén, unha
falta de democracia absoluta por
parte do goberno do señor
Negreira. O Plan de Axuste, no
seu día, nós cualificámolo así, foi
unha hipoteca innecesaria á que
someteu o goberno do señor
Negreira o Concello da Coruña.
En principio, ata 2022, limitando,
efectivamente, como se sinalaba
anteriormente, o investimento

Ben, pois, evidentemente neste
punto da Orde do Día é preciso,
pois, facer un pouco de memoria
ao respecto do que supuxo o Plan
de Axuste no Concello da Coruña.
Eu creo que tamén, convén
refrescar un pouco a memoria,
respecto, pois, do que foron as
posturas políticas no seu día,
cando se trouxo a Pleno, por
certo, de maneira urxentísima e
de fóra da Orde do Día,
amosando, pois, unha opacidade
e tamén, unha
falta de
democracia absoluta por parte do
goberno do señor Negreira. O
Plan de Axuste, no seu día, nós
cualificámolo así, foi unha
hipoteca innecesaria á que
someteu o goberno do señor
Negreira o Concello da Coruña.
En principio, ata 2022, limitando,
efectivamente, como se sinalaba
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público e tamén, condicionando
posteriores
gobernos.
Nós
rexeitamos ese Plan de Axuste,
votamos en encontra dese Plan de
Axuste neste salón de plenos,
porque entendiamos que ía a ser
un Plan que encorsetase ao
Concello, pois, durante unha
década, como unha entidade
prestadora de servizos públicos,
non como unha xestoría, porque
nós
non
entendemos
as
institucións como xestorías, senón
como servizos públicos. E nós
votamos en contra dese Plan de
Axuste, pois, por tres razóns. A
primeira, porque houbo unha mala
xestión e unha mala previsión do
goberno local, porque esa relación
de facturas por valor de 7,6
millóns de euros, tiveron data de
Rexistro de entrada no Concello
xa, co novo goberno municipal.
Esas facturas puideron terse en
conta para…, bueno, nas diversas
modificacións de crédito que
tiveron lugar no ano 2011, logo da
entrada do Partido Popular do
goberno de María Pita e tamén, se
podían
ter tido en conta,
efectivamente, no deseño das
contas de 2012.

anteriormente, o investimento
público e tamén, condicionando
posteriores
gobernos.
Nós
rexeitamos ese Plan de Axuste,
votamos en encontra dese Plan de
Axuste neste salón de plenos,
porque entendiamos que ía a ser
un Plan que encorsetase ao
Concello, pois, durante unha
década, como unha entidade
prestadora de servizos públicos,
non como unha xestoría, porque
nós
non
entendemos
as
institucións como xestorías, senón
como servizos públicos. E nós
votamos en contra dese Plan de
Axuste, pois, por tres razóns. A
primeira, porque houbo unha
mala xestión e unha mala
previsión do goberno local,
porque esa relación de facturas
por valor de 7,6 millóns de euros,
tiveron data de Rexistro de
entrada no Concello xa, co novo
goberno municipal. Esas facturas
puideron terse en conta para…,
bo, nas diversas modificacións de
crédito que tiveron lugar no ano
2011, logo da entrada do Partido
Popular do goberno de María
Pita e tamén, se podían ter tido
en conta, efectivamente,
no
deseño das contas de 2012.

Pola contra o Partido Popular, no
seu día, optou, bueno, pois, por
esta vía, por tomar ese Plan de
Xuste e por utilizar, bueno, pois,
os
millóns
de
euros
de
investimentos
públicos
do
Concello da Coruña, por exemplo,
pois, para pagar o Parrote e non
pagar, pois, iso, aos pequenos
proveedores. Ademais, no seu día,
cando se tomou en consideración

Pola contra o Partido Popular, no
seu día, optou, bo, pois, por esta
vía, por tomar ese Plan de Xuste
e por utilizar, bo, pois, os millóns
de euros de investimentos
públicos do Concello da Coruña,
por exemplo, pois, para pagar o
Parrote e non pagar, pois, iso,
aos
pequenos
proveedores.
Ademais, no seu día, cando se
tomou en consideración neste
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neste salón de plenos o Plan de
Axuste,
na
súa
memoria,
sinalábase por parte do propio
interventor, que o Concello tiña
capacidade económica suficiente
para facer fronte aos pagos destas
facturas, sen ser necesario ese
endebedamento ao que, ao final,
nos someteo, pois, o propio, o
goberno do Señor Negreira.

salón de plenos o Plan de Axuste,
na súa memoria, sinalábase por
parte do propio interventor, que o
Concello
tiña
capacidade
económica suficiente para facer
fronte aos pagos destas facturas,
sen
ser
necesario
ese
endebedamento ao que, ao final,
nos someteo, pois, o propio, o
goberno do Señor Negreira.

Había un nivel de aforro, no seu
día, de 9,2 millóns de euros de
remanente líquido da liquidación
orzamentaria de 2011. Ademais,
no seu día, pois, prevíase a
entrada, pois, de máis cartos por
vía do IBI, por esa subida do 10%
que ordenara o propio estado e
había tamén, cartos procedentes
da liquidación da participación
dos ingresos do Estado. E como
digo, iso era algo que recoñecía, a
propia memoria do Plan de
Axuste e ao final, o que pasou é
que tivemos que encorsetarnos,
tivemos que aprobar o cinto,…

Había un nivel de aforro, no seu
día, de 9,2 millóns de euros de
remanente líquido da liquidación
orzamentaria de 2011. Ademais,
no seu día, pois, prevíase a
entrada, pois, de máis cartos por
vía do IBI, por esa subida do 10%
que ordenara o propio estado e
había tamén, cartos procedentes
da liquidación da participación
dos ingresos do Estado. E como
digo, iso era algo que recoñecía,
a propia memoria do Plan de
Axuste e ao final, o que pasou é
que tivemos que encorsetarnos,
tivemos que aprobar o cinto,…

A las dieciocho horas y tres
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones la señora Canabal
Calvete.

Ás dezaoito horas e tres minutos
auséntase do Salón de Sesións a
señora Canabal Calvete.

… pero ao final, o certo é que non
se eliminou o problema inicial,
que era a xeración de facturas ou
as causas que determinaban a
xeración de facturas. Polo tanto,
nós entendemos que se tomou
aquel día… a decisión que se
tomou aquel día era precisamente,
innecesaria e ademais, pois,
efectivamente, pois, condenou a
gobernos posteriores a este
goberno municipal, en concreto,

… pero ao final, o certo é que non
se eliminou o problema inicial,
que era a xeración de facturas ou
as causas que determinaban a
xeración de facturas. Polo tanto,
nós entendemos que se tomou
aquel día… a decisión que se
tomou
aquel
día
era
precisamente,
innecesaria
e
ademais, pois, efectivamente,
pois, condenou a gobernos
posteriores a este goberno
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pois, a ter que axustarse a ese
corsé.
Nós
alegrámonos,
evidentemente, de que ese corsé
xa non poida, pois, oprimir o noso
concello e que poidamos tomar,
pois, decisións,
como por
exemplo, a creación de consorcios
ou a creación de sociedades. O
que pasa é que cremos que, bueno,
nestes momentos, o goberno
municipal,
ademais
dos
consorcios que xa ten anunciado,
bueno, nos que lle gustaría
participar, como ese Consorcio
para a Xestión do Porto, pois, nós
entedemos que ademais, o
goberno municipal hoxe, ten a
oportunidade de crear, pois, unha
empresa pública de xestión do
transporte urbano e cremos que
ten que ser valiente e ten que ser
atrevido nesta toma de decisións,
se agora xa non temos ese corsé
que podía servir de excusa, ese
Plan de Axuste que podía servir
de excusa para seguir mantendo
unha xestión privada do transporte
na nosa cidade. Desaparece ese
corsé, como digo, eu creo que
había, que apostar sobre iso,
porque creo que as coruñesas e os
coruñeses xa sabemos o que é a
xestión privada do transporte
público na nosa cidade, xa
sabemos quen
gana con esa
xestión privada que son as, bueno,
neste caso, a Cía de Tranvías, pero
poderían ser outras e, como
exemplo podemos poñer un dato.
Desde o 2010, a Cia de Tranvias
gañou un total de 21.000.000 de
beneficios netos, despois de
impostos, grazas á xestión…

municipal, en concreto, pois, a ter
que axustarse a ese corsé. Nós
alegrámonos, evidentemente, de
que ese corsé xa non poida, pois,
oprimir o noso concello e que
poidamos tomar, pois, decisións,
como por exemplo, a creación de
consorcios ou a creación de
sociedades. O que pasa é que
cremos que, bo, nestes momentos,
o goberno municipal, ademais dos
consorcios que xa ten anunciado,
bo, nos que lle gustaría
participar, como ese Consorcio
para a Xestión do Porto, pois, nós
entedemos que ademais, o
goberno municipal hoxe, ten a
oportunidade de crear, pois, unha
empresa pública de xestión do
transporte urbano e cremos que
ten que ser valente e ten que ser
atrevido nesta toma de decisións,
se agora xa non temos ese corsé
que podía servir de excusa, ese
Plan de Axuste que podía servir
de excusa para seguir mantendo
unha
xestión
privada
do
transporte na nosa cidade.
Desaparece ese corsé, como digo,
eu creo que había, que apostar
sobre iso, porque creo que as
coruñesas e os coruñeses xa
sabemos o que é a xestión privada
do transporte público na nosa
cidade, xa sabemos quen ganan
con esa xestión privada que son
as, bo, neste caso, a Cía de
Tranvías, pero poderían ser
outras e, como exemplo podemos
poñer un dato. Desde o 2010, a
Cia de Tranvias gañou un total de
21.000.000 de beneficios netos,
despois de impostos, grazas á
xestión…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Veira.

Vaia rematando, señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

… do transporte público. Polo
tanto, aproveitemos que quitamos
o corsé, para darlle unha utilidade
aos cartos públicos e esa utilidade
pode ser prefectamente, crear
unha empresa que xestione o
transporte público da nosa
sociedade. Eu coido que debemos
ser valentes en cuestións tan vitais
para a cidade. Tan vitais para a
cidadanía, como é o transporte.
Nada máis.

… do transporte público. Polo
tanto, aproveitemos que quitamos
o corsé, para darlle unha
utilidade aos cartos públicos e
esa
utilidade
pode
ser
prefectamente,
crear
unha
empresa que xestione o transporte
público da nosa sociedade. Eu
coido que debemos ser valentes en
cuestións tan vitais para a cidade.
Tan vitais para a cidadanía, como
é o transporte. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señor García.

señora

Veira.

Moitas grazas,
Señor García.

señora Veira.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor Alcalde.

Bueno, por partes. El Grupo
Municipal Socialista va a apoyar
esta moción del Gobierno de la
Marea para eliminar el crédito que
vincula con el Plan de Ajuste al
Ayuntamiento.
Pero
bueno,
seamos consecuentes; en su
momento, en el 2011, era
necesario arbitrar una solución
financiera que se amoldase a los
requerimientos y rigideces que
Montoro vio preceptivo establecer
en toda España, especialmente en
el ámbito…

Bo, por partes. O Grupo
Municipal Socialista vai apoiar
esta moción do Goberno da
Marea para eliminar o crédito
que vincula co Plan de Axuste ao
Concello. Pero bo, sexamos
consecuentes; no seu momento, no
2011, era necesario arbitrar unha
solución financeira que se
amoldase aos requirimentos e
rixideces que Montoro viu
preceptivo establecer en toda
España,
especialmente
no
ámbito…

A las dieciocho horas y siete
minutos entra en el Salón de

Ás dezaoito horas e sete minutos
entra no Salón de Sesións a
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Sesiones
Calvete.

la

señora

Canabal

señora Canabal Calvete.

… municipal. Cierto es, que por
desgracia, bajo su punto de
vista,…

…municipal. Certo é, que por
desgraza, baixo o seu punto de
vista,…

A las dieciocho horas y siete
minutos entran en el Salón de
Sesiones la señora Neira
Fernández y el señor Fernández
Prado.

Ás dezaoito horas e sete minutos
entran no Salón de Sesións a
señora Neira Fernández e o
señor Fernández Prado.

…la (…) de la crisis se arbitró
desde un punto de vista
extremadamente riguroso con la
expansión del gasto y en toda
Europa fueron dominantes los
planteamientos de las rigideces
presupuestarias, que obligaban a
una menor flexibilidad en los
ámbitos financieros en todas las
administraciones. También he de
decir, que la concesión de este
crédito por parte del ICO, bajo mi
punto
de
vista,
independientemente
de
la
periodicidad del mismo, que se
tenía que amortizar cuando
acabase, bueno, adolecía de unas
deficiencias
financieras
importantes, porque desde el
punto de vista de la utilidad
financiera, este préstamo ya pagó
los intereses. Estamos solamente
amortizando
principal,
prácticamente, de tal manera, que
desde el punto de vista de la
eficiencia financiera es la peor
operación que se podía hacer
desde el ámbito de la Tesorería
Municipal.
Cierto
es,
que
complementariamente a esto, la
operación facilita la adopción de
medidas
que
liberan
al

…a (…) da crise arbitrouse desde
un punto de vista extremadamente
rigoroso coa expansión do gasto e
en toda Europa foron dominantes
as propostas das rixideces
orzamentarias, que obrigaban a
unha menor flexibilidade nos
ámbitos financeiros en todas as
administracións. Tamén hei de
dicir, que a concesión
deste
crédito por parte do ICO, baixo o
meu
punto
de
vista,
independentemente
da
periodicidade do mesmo, que se
tiña que
amortizar cando
acabase, bo, adoecía dunhas
deficiencias
financeiras
importantes, porque desde o
punto de vista da utilidade
financeira, este préstamo xa
pagou os intereses. Estamos
soamente amortizando principal,
practicamente, de tal maneira,
que desde o punto de vista da
eficiencia financeira é a peor
operación que se podía facer
desde o ámbito da Tesourería
Municipal.
Certo
é,
que
complementariamente a isto, a
operación facilita a adopción de
medidas que liberan ao Concello
de estreitezas vinculadas por
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Ayuntamiento de estrecheces
vinculadas por Montoro que, por
cierto, está atravesando horas
duras. A ver, si somos capaces de
que nos lo cambien.

Montoro que, por certo, está a
atravesar horas duras. A ver, se
somos capaces de que nolo
cambien.

Pero en cualquier caso, nosotros
somos defensores de que en los
Ayuntamientos en los que hay
capacidad de gestionar y el
presupuesto permite holgura, haya
una mayor flexibilidad para llevar
a cabo proyectos y programas;
estamos en contra de que se haga
una tabla rasa en la rigidez, en la
gestión municipal, en todo el
ámbito nacional. Es cierto, que
hay ayuntamientos que no tienen
capacidad,
porque
están
endeudados o gestionan mal. Yo
creo que la ciudad de La Coruña,
por suerte, tiene un equipo
funcionarial excelente y tiene un
ámbito presupuestario que le
permite holguras para llevar a
cabo proyectos con mayor
independencia
Nosotros
defendemos eso; lo hacemos en la
FEMP, con Abel Caballero al
frente, lo hacemos también aquí;
nos parece correcto que se elimine
este Plan de Ajuste y que le
permita al Ayuntamiento nuevos
ámbitos de trabajo para mejorar
los servicios de cara a los
ciudadanos.

Pero en calquera caso, nós somos
defensores de que nos Concellos
nos que hai capacidade de
xestionar e o orzamento permite
folgura, haxa unha maior
flexibilidade para levar a cabo
proxectos e programas; estamos
en contra de que se faga unha
táboa rasa na rixidez, na xestión
municipal, en todo o ámbito
nacional. É certo, que hai
concellos
que
non
teñen
capacidade,
porque
están
endebedados ou xestionan mal.
Eu creo que a cidade da Coruña,
por sorte, ten un equipo
funcionarial excelente e ten un
ámbito orzamentario que lle
permite folguras para levar a
cabo proxectos con maior
independencia Nós defendemos
iso; facémolo na FEMP, con Abel
Caballero á fronte, facémolo
tamén aquí; parécenos correcto
que se elimine este Plan de Axuste
e que lle permita ao Concello
novos ámbitos de traballo para
mellorar os servizos para os
cidadáns.

También, nos parece importante,
el que se abra la posibilidad, que
se hagan consorcios y ya veremos,
las propuestas que sobre el
particular, el Gobierno, en su
momento, va a poner encima de la
mesa.
Nosotros
estamos
receptivos para instrumentalizar

Tamén, nos parece importante, o
que se abra a posibilidade, que se
fagan consorcios e xa veremos, as
propostas que sobre o particular,
o Goberno, no seu momento, vai
poñer encima da mesa. Nós
estamos
receptivos
para
instrumentalizar cada unha das
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cada una de las medidas que
creemos, que pueden ser muy
útiles para la ciudad, a medio
plazo y además, también estamos
de acuerdo con amortizar deuda.

medidas que cremos, que poden
ser moi útiles para a cidade, a
medio prazo e ademais, tamén
estamos de acordo con amortizar
débeda.

Cierto es que esto se hace
también, porque el año pasado la
ejecución presupuestaria adoleció
de unas cuantas ineficiencias en la
gestión. No nos vayamos a
engañar, hay dinero en caja,
vamos a amortizar deuda,
aprovechemos por amortizar esta
que nos permite más libertad,
aunque financieramente sea una
operación no aconsejable desde el
punto de vista técnico. Habría que
amortizar deuda que tenga
intereses vivos y no una deuda
que ya no tenga intereses y solo
amortice principal. En cualquier
caso, como dije, nosotros vamos a
apoyar esta propuesta. Muchas
gracias.

Certo é que isto se fai tamén,
porque o ano pasado a execución
orzamentaria adoeceu dunhas
cantas ineficiencias na xestión.
Non nos vaiamos a enganar, hai
diñeiro en caixa, imos amortizar
débeda,
aproveitemos
por
amortizar esta que nos permite
máis liberdade, aínda que
financeiramente
sexa
unha
operación non aconsellable desde
o punto de vista técnico. Habería
que amortizar débeda que teña
intereses vivos e non unha débeda
que xa non teña intereses e só
amortice principal. En calquera
caso, como dixen, nós imos
apoiar esta proposta. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Muchas gracias, señor García.
Señora Gallego.

Moitas grazas, señor García.
Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Muchas gracias. Bueno, en 2012,
nosotros llevamos a Pleno el Plan
de Ajuste requerido por el Real
Decreto Ley 4/2012, para
establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los
proveedores de las entidades
locales. El Real Decreto tenía
varios objetivos. Por un lado,
tener información de la deuda de
los ayuntamientos
con los
proveedores, suministrar liquidez

Moitas grazas. Bo, en 2012, nós
levamos a Pleno o Plan de Axuste
requirido polo Real Decreto Lei
4/2012, para establecer un
mecanismo de financiamento para
o pago aos provedores das
entidades locais. O Real Decreto
tiña varios obxectivos. Por unha
banda, ter información da débeda
dos concellos cos provedores,
subministrar liquidez
aos
provedores
e
apoiar
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a los proveedores y apoyar
financieramente a las entidades
locales. El importe pendiente de
pago, que reunió los requisitos
según el informe del Interventor,
ascendió a 7.603.013,82 euros. El
Ayuntamiento de A Coruña se
acogió
al
mecanismo
extraordinario de pago
a
proveedores,
por
ser
una
oportunidad única e irrepetible
para poner a cero el contador de la
deuda con proveedores. Por
primera vez, el Gobierno local
estaba al día en el abono de las
facturas pendientes. Eso es
realmente lo que supuso el Plan de
Ajuste. Si, señora Veira.

financeiramente
ás entidades
locais. O importe pendente de
pago, que reuniu os requisitos
segundo o informe do Interventor,
ascendeu a 7.603.013,82 euros. O
Concello da Coruña acolleuse ao
mecanismo extraordinario de
pago a provedores, por ser unha
oportunidade única e irrepetible
para poñer a cero o contador da
débeda con provedores. Por
primeira vez, o Goberno local
estaba ao día no abono das
facturas
pendentes.
Iso
é
realmente o que supuxo o Plan de
Axuste. Si, señora Veira.

El principal problema con el que
nos
encontramos
cuando
entramos a gobernar, es que la
mayor parte de las facturas que
quedaron pendientes de pago a 31
de diciembre, no contaban con
dotación presupuestaria en el
Presupuesto de 2011. Le puede
dar así a la cabeza, pero realmente
eso es así.

O principal problema co que nos
atopamos
cando entramos a
gobernar, é que a maior parte das
facturas que quedaron pendentes
de pago ao 31 de decembro, non
contaban
con
dotación
orzamentaria no Orzamento de
2011. Pódelle dar así á cabeza,
pero realmente iso é así.

En el presupuesto
de 2011,
elaborado por el bipartito, las
deudas del bipartito, eso es lo que
tuvimos que pagar. Mire, las
obligaciones pendientes de pago,
a 31 de diciembre de 2011,
alcanzaron 25 millones. En enero
de 2012, el Ayuntamiento fue
capaz de abonar más de 17
millones, por lo que el crédito que
se pidió fue de 7,6. El Plan de
Ajuste, asociado a esta operación,
no supuso ninguna rebaja salarial
a los funcionarios, no supuso
despidos, no supuso subida de

No orzamento
de 2011,
elaborado polo bipartito, as
débedas do bipartito, iso é o que
tivemos que pagar. Mire, as
obrigacións pendentes de pago,
ao 31 de decembro de 2011,
alcanzaron 25 millóns. En
xaneiro de 2012, o Concello foi
capaz de abonar máis de 17
millóns, polo que o crédito que se
pediu foi de 7,6. O Plan de
Axuste,
asociado
a
esta
operación, non supuxo ningunha
rebaixa salarial aos funcionarios,
non supuxo despedimentos, non
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impuestos, gracias al Plan de
contención de gasto, impulsado
desde el inicio de nuestro
mandato. Que se trataba de
eliminar el gasto superfluo para
(…) el gasto social y mejorar los
servicios públicos y el objetivo, el
objetivo que se preveía, porque
además se cumplió y se cumplió
con creces señora Vieito, era
ahorrar 3.000.000 de euros al año;
medidas que se incluyeron en el
Plan de Ajuste, 1,8 de gastos y 1,1
en medidas de ingresos y voy a
especificar
algunas. 230.000
euros anuales en alquiler de
oficinas, dependencias de Medio
Ambiente, que se trasladaron a la
Casa del Agua, supusieron un
ahorro de 95.000 euros al año; el
“chiringuito” que tenía el BNG en
la calle Betanzos, 21.200; el
traslado del 010 a oficinas
municipales, 71.400 euros al año.
Por cierto, ahora tienen 3.000
metros. El gran gestor urbanista
que tenemos ahí enfrente… Tres
mil metros cuadrados en el
edificio de Tabacos que no saben
qué hacer con ellos, 2 años
después y mientras, licitan
alquileres como el de la oficina de
Rehabilitación. 59.970 euros
anuales, ahorrados tras agrupar los
contratos de limpieza del Palacio
Municipal, las dependencias de la
Franja, de Hacienda y Casa
Paredes, ese contrato que tuvieron
que rectificar ustedes, tras
denunciarlo el PP, porque en su
licitación reducían el sueldo a las
limpiadoras y al cristalero, a
pesar de sus cláusulas sociales que
no sirven para nada. Pues, nuestro
ahorro se hizo con cargo al

supuxo subida de impostos,
grazas ao Plan de contención de
gasto, impulsado desde o inicio
do noso mandato. Que se trataba
de eliminar o gasto superfluo
para (…) o gasto social e
mellorar os servizos públicos e o
obxectivo, o obxectivo que se
prevía,
porque
ademais
cumpriuse e cumpriuse con
fartura señora Vieito, era aforrar
3.000.000 de euros ao ano;
medidas que se incluíron no Plan
de Axuste, 1,8 de gastos e 1,1 en
medidas de ingresos e vou
especificar
algunhas. 230.000
euros anuais en aluguer de
oficinas, dependencias de Medio
Ambiente, que se trasladaron á
Cásaa da Auga, supuxeron un
aforro de 95.000 euros ao ano; o
“chiringuito” que tiña o BNG na
rúa Betanzos, 21.200; o traslado
do 010 a oficinas municipais,
71.400 euros ao ano. Por certo,
agora teñen 3.000 metros. O gran
xestor urbanista que temos aí
enfronte… Tres mil metros
cadrados no edificio de Tabacos
que non saben que facer con eles,
2 anos despois e mentres, licitan
alugueres como o da oficina de
Rehabilitación. 59.970 euros
anuais, aforrados tras agrupar os
contratos de limpeza do Palacio
Municipal, as dependencias da
Franxa, de Facenda e Casa
Paredes, ese contrato que tiveron
que rectificar vostedes, tras
denuncialo o PP, porque na súa
licitación reducían o soldo ás
limpadoras e ao cristaleiro, a
pesar das súas cláusulas sociais
que non serven para nada. Pois, o
noso aforro fíxose con cargo ao
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beneficio de las empresas y no
con cargo a los sueldos de los
trabajadores. Y eso fue así.
245.000 euros de gastos de
seguros médicos privados de los
miembros de la Corporación y
gastos de protocolo. Nosotros
eliminamos los canapés que
ustedes han recuperado para
María Pita. 203.000 euros de
ahorro en el gasto de telefonía;
también se ahorró en el gasto de
telefonía. Activación de un
convenio con la Diputación para
que gestione en vía de apremio,
las sanciones de tráfico, impuestas
a los no residentes en el
municipio. El 40% de las multas
son a no residentes. El cálculo se
hizo en 800.000 euros, cifra que
también se superó con creces,
señora Vieito. Usted tiene ahí los
datos. Esas sanciones que ustedes
no envían a la Diputación, por lo
que están discriminando a los
coruñeses, a los residentes en la
ciudad. Les cobran las multas,
pero a los que infringen las
normas y viven fuera no se las
cobran.
En
alquileres
de
viviendas, 72.000 euros, porque
nos encontramos un montón de
viviendas vacías que se pusieron a
disposición de la gente que lo
necesita. 900.000 euros de la
gestión y traslado de los rechazos
de
Nostián;
iniciamos
el
procedimiento de revisión de
oficio del acuerdo de 2011,
porque entendemos y entendimos
que corresponde a la empresa
Albada, el traslado y tratamiento,
y les exigimos, mientras tanto,
que pidiesen ofertas y trabajasen
con gestores más económicos.

beneficio das empresas e non con
cargo
aos
soldos
dos
traballadores. E iso foi así.
245.000 euros de gastos de
seguros médicos privados dos
membros da Corporación e gastos
de protocolo. Nós eliminamos os
canapés que vostedes recuperaron
para María Pita. 203.000 euros
de aforro no gasto de telefonía;
tamén se aforrou no gasto de
telefonía.
Activación
dun
convenio coa Deputación para
que xestione en vía de prema, as
sancións de tráfico, impostas aos
non residentes no municipio. O
40% das multas son a non
residentes. O cálculo fíxose en
800.000 euros, cifra que tamén se
superou con fartura, señora
Vieito. Vostede ten aí os datos.
Esas sancións que vostedes non
envían á Deputación, polo que
están
a
discriminar
aos
coruñeses, aos
residentes na
cidade. Cóbranlles as múltas,
pero aos que infrinxen as normas
e viven fóra non llas cobran. En
alugueres de vivendas, 72.000
euros, porque nos atopamos unha
chea de vivendas baleiras que se
puxeron a disposición da xente
que o necesita. 900.000 euros da
xestión
e traslado dos
rexeitamentos
de
Nostián;
iniciamos o procedemento de
revisión de oficio do acordo de
2011, porque entendemos e
entendemos que corresponde á
empresa Albada, o traslado e
tratamento,
e
esixímoslles,
mentres tanto, que pedisen ofertas
e traballasen con xestores máis
económicos. 146.000 anuais de
mantemento dos coches oficiais.
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146.000
anuales
mantenimiento de los
oficiales.

de
coches

Aquí, ¿qué quiere que les diga,
señor Ferreiro? Tardó menos de
medio mandato en subirse al Audi
oficial, con chófer, claro. Aquí,
igual, ya no ahorran tanto. El
problema no es usarlo, el
problema es usarlo, quien se
comprometió a no hacerlo e hizo
bandera de ello. Les pedimos que
mantengan estas medidas de
contención del gasto superfluo,
aunque
vemos
que
probablemente, no sea así. El
coche ya era (…) y a lo mejor,
ahora, se hacen un seguro médico
privado. El pago a proveedores
fue una oportunidad única para
dar carpetazo a una obligación
que incumplieron, de forma
reiterada, los gobiernos del PSOE
y BNG con los proveedores. Por
primera vez, estuvimos al día en
el pago de las facturas. A 31 de
diciembre
de
2010,
las
obligaciones pendientes de pago
del bipartito ascendían a 38.000
millones.
En
el
primer
modificativo de 2011, tuvimos
que destinar 5,2 a pagar facturas
de cajón y en el segundo
1.000.000. Entre enero y febrero
del 2012, pagamos 17.000.000 y
quedaron los 7,6 que se
incluyeron en el plan de pago. Es
decir, que en 9 meses pagamos
31.000.000 de facturas del
bipartito.

Aquí, que quere que lles diga,
señor Ferreiro? Tardou menos de
medio mandato en subirse ao
Audi oficial, con chofer, claro.
Aquí, igual, xa non aforran tanto.
O problema non é usalo, o
problema é usalo, quen se
comprometeu a non facelo e fixo
bandeira diso. Pedímoslles que
manteñan estas medidas de
contención do gasto superfluo,
aínda
que
vemos
que
probablemente, non sexa así. O
coche xa era (…) e se cadra,
agora, fanse un seguro médico
privado. O pago a provedores foi
unha oportunidade única para
dar carpetazo a unha obrigación
que incumpriron, de forma
reiterada, os gobernos do PSOE e
BNG cos provedores. Por
primeira vez, estivemos ao día no
pago das facturas. Ao 31 de
decembro de 2010, as obrigacións
pendentes de pago do bipartito
ascendían a 38.000 millóns. No
primeiro modificativo de 2011,
tivemos que destinar 5,2 a pagar
facturas de caixón e no segundo
1.000.000. Entre xaneiro e
febreiro do 2012, pagamos
17.000.000 e quedaron os 7,6 que
se incluíron no plan de pago. É
dicir, que en 9 meses pagamos
31.000.000 de facturas do
bipartito.

Total, al final, 47,4 millones
pagados en el primer año del
gobierno, de los pufos de

Total, ao final, 47,4 millóns pagos
no primeiro ano do goberno, dos
pufos de gobernos anteriores.

59

gobiernos
anteriores.
Señora
Veira, hubo que pedir el plan de
pago a proveedores, es que no
quedaba otra, o bien, no invertir
en la ciudad, que es lo que está
haciendo este gobierno.

Señora Veira, houbo que pedir o
plan de pago a provedores, é que
non quedaba outra, ou ben, non
investir na cidade, que é o que
está a facer este goberno.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Sí. Bueno, pues, lo dejamos.
Redujimos, a todo esto en 2014,
cuando pudimos, porque también
pillamos la peor época de los tipos
de interés, el tipo de interés en
2014, en un 1,4%; un ahorro de
100.000 euros al año. Como bien
dijo el señor García hace un
momento, si, realmente, bueno,
pues, por el tema, a ver qué
consorcio y a ver que planifican,
porque realmente ahorro, ahorro
es cero, porque ya no estamos
pagando intereses prácticamente.
Muchas gracias.

Si. Bo, pois,
o deixamos.
Reducimos, a todo isto en 2014,
cando puidemos, porque tamén
pillamos a peor época dos tipos
de interese, o tipo de interese en
2014, nun 1,4%; un aforro de
100.000 euros ao ano. Como ben
dixo o señor García fai un
momento, se realmente, bo, pois,
polo tema,
para ver que
consorcio e a ver que planifican,
porque realmente aforro, aforro é
cero, porque xa non estamos a
pagar intereses practicamente.
Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señora Vieito.

Moitas grazas. Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Señora Gallego, teño que decirlle
que as medidas que estaban dentro
dese Plan de Axuste, eran medidas
de alcance bastante máis limitado
que o que vostede está
comentando, tanto polo lado dos
ingresos, como polo lado dos
gastos e en moitas ocasións eran
máis medidas propagandísticas

Señora Gallego, teño que decirlle
que as medidas que estaban
dentro dese Plan de Axuste, eran
medidas de alcance bastante máis
limitado que o que vostede está
comentando, tanto polo lado dos
ingresos, como polo lado dos
gastos e en moitas ocasións eran
máis medidas propagandísticas
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eficaces.

eficaces.

Polo lado dos ingresos, por
exemplo, se pretendía recadar 1,1
millón de euros máis, mediante
novas taxas como de terrazas ou
de vodas. Mediante a mellora de
recadación, tamén executiva, ou a
posta en aluguer de vivendas
municipais.

Polo lado dos ingresos, por
exemplo, se pretendía recadar 1,1
millón de euros máis, mediante
novas taxas como de terrazas ou
de vodas. Mediante a mellora de
recadación, tamén executiva, ou a
posta en aluguer de vivendas
municipais.

Durante o seu mandato esas
medidas foron postas en práctica
e, bueno, ainda que algunhas si
que acadaron eses obxectivos, sen
embargo, o obxectivo total do
plan non foi efectivo e ademais,
en certas medidas de dubidosa
tamén, xustiza e tamén de
dubidosa eficacia.

Durante o seu mandato esas
medidas foron postas en práctica
e, bo, ainda que algunhas si que
acadaron eses obxectivos, sen
embargo, o obxectivo total do
plan non foi efectivo e ademais,
en certas medidas de dubidosa
tamén, xustiza e tamén de
dubidosa eficacia.

Nós, por un lado, e en canto aos
ingresos,
suprimimos
precisamente, a taxa de vodas, por
considerala unha medida inxusta,
ou sexa, é unha medida fóra de
lugar totalmente, pero é que
ademais, fixemos algo máis
importante tamén, que no
orzamento do 2016 revisamos os
ingresos e os axustamos a
realidade,
porque
as
suas
previsións resulta que estaban 7
millóns e medio por enriba da
recadación real do Concello.

Nós, por un lado, e en canto aos
ingresos,
suprimimos
precisamente, a taxa de vodas,
por considerala unha medida
inxusta, ou sexa é unha medida
fóra de lugar totalmente, pero é
que ademais, fixemos algo máis
importante tamén, que no
orzamento do 2016 revisamos os
ingresos e os axustamos a
realidade, porque as suas
previsións resulta que estaban 7
millóns e medio por enriba da
recadación real do Concello.

Está claro que da nada sirve un
plan de axuste que pretende
incrementar os ingresos en 1,1
millóns, se o total dos ingresos
está inflado en máis de 7 millóns
e medio; eso me parece que é
bastante de sentido común e o
pode entender calquera.

Está claro que da nada sirve un
plan de axuste que pretende
incrementar os ingresos en 1,1
millóns, se o total dos ingresos
está inflado en máis de 7 millóns
e medio; eso me parece que é
bastante de sentido común e o
pode entender calquera.
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Hai que dicir tamén, que polo lado
dos gastos, o Plan de Axuste
contiña tamén medidas, como xa
dixen, máis propagandísticas que
outra cousa e que ademais,
poderían poñer en cuestión a
continuidade dos dereitos aos
traballadores, por moito que
vostede diga, porque reunificaba
contratos municipais e tamén eso
conlevaba unha peor calidade dos
servizos públicos, afectados por
esa rebaixa do total; 1,8 millóns
de recortes previstos pola parte
dos gastos. Vostedes pretendían
reducir, aproximadamente, un
millón nos contratos de limpeza
en dependencias municipais e
tratamento de lixo. E ahora
sabemos que a aplicación literal
dese plan, suporía neses contratos
a redución tamén, no número de
horas; despois vostedes se erixen
representantes
sindical
das
traballadoras de limpeza… Aí,
poñía en risco tamén, ese despido,
ese traballo, precisamente, desas
traballadoras de limpeza,
ou
incumprimento
dos
niveis
retributivos que nós garantimos
ahora, con esas cláusulas salariais
que a vostede lle parece que non
valen para nada. Gracias a iso, a
maioría dos traballadores están
cobrando o que dispón o convenio
colectivo. E entre outras medidas
máis propagandísticas, polo lado
dos gastos, incluido un seguro
para membros da Corporación,
que antes se suscribía por un
importe de 35.000 euros. Como
pode ver, nós non temos
tampouco, ahora, ningún seguro
sanitario; polo tanto, seguimos
aforrando nese sentido. Pero

Hai que dicir tamén, que polo
lado dos gastos, o Plan de Axuste
contiña tamén medidas, como xa
dixen, máis propagandísticas que
outra cousa e que ademais,
poderían poñer en cuestión a
continuidade dos dereitos aos
traballadores, por moito que
vostede diga, porque reunificaba
contratos municipais e, tamén eso
conlevaba unha peor calidade dos
servizos públicos, afectados por
esa rebaixa do total; 1,8 millóns
de recortes previstos pola parte
dos gastos. Vostedes pretendían
reducir, aproximadamente, un
millón nos contratos de limpeza
en dependencias municipais e
tratamento de lixo. E agora
sabemos que a aplicación literal
dese plan, suporía neses contratos
a redución tamén, no número de
horas; despois vostedes se erixen
representantes
sindicais
das
traballadoras de limpeza... Aí,
poñía en risco tamén, ese despido,
ese traballo, precisamente, desas
traballadoras de limpeza,
ou
incumprimento
dos
niveis
retributivos que nós garantimos
agora con esas cláusulas salariais
que a vostede lle parece que non
valen para nada. Gracias a iso, a
maioría dos traballadores están
cobrando o que dispón o convenio
colectivo. E entre outras medidas
máis propagandísticas, polo lado
dos gastos, incluido un seguro
para membros da Corporación,
que antes se suscribía por un
importe de 35.000 euros. Como
pode ver, nós non temos
tampouco, agora, ningún seguro
sanitario; polo tanto, seguimos
aforrando nese sentido. Pero
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ademais, preveían tamén,
a
redución dos gastos en atencións
protocolarias e representativas
que vostede reduciron á metade
en 2012, como di vostede ahora,
pero que hoxe representan oito
veces menos do que vostedes
gastaban en 2011, pasando de
134.504 a 16.000 euros. Nós
gastamos 16.000 euros.

ademais, preveían tamén,
a
redución dos gastos en atencións
protocolarias e representativas
que vostede reduciron á metade
en 2012, como di vostede ahora,
pero que hoxe representan oito
veces menos do que vostedes
gastaban en 2011, pasando de
134.504 a 16.000 euros. Nós
gastamos 16.000 euros.

Os gastos en relacións públicas
que vostedes reduciron tamén, á
metade en 2012, deixandoos en
124.000, hoxe no orzamento de
2017, representa 11 veces menos
do que vostedes gastaban en 2011.
Pasando de 249.320 euros a
22.000 euros. Ou os gastos en
reunións, conferencias, cursos que
vostedes reduciron nun 18% como
un gran logro, pero que hoxe
representan menos da metade do
que vostedes gastaban en 2011.
Quizais, si que houbo medidas
que tiveron algo de efectividade
na contención dos gastos, como a
redución
de
gastos
en
comunicacións telefónicas. Os
gastos
en
comunicacións
telefónicas
no
ano
2011,
ascendían a 562.000 euros e no
plan de axuste vostedes propoñían
reducilos, vostedes, deixandos ao
redor dos 360.000 anuais. Pois,
teño que dicirlle que logo da
axudicación dos novos contratos
de telefonía fixa e móbil que nós
fixemos o ano pasado, no primeiro
trimestre de 2017, os gastos en
telefonía eran de 36.668. Polo
tanto, eso suporía unha estimación
anual inferior aos 150.000 anuais.
É dicir, 400.000 euros por debaixo
do que vostedes gastaban en 2011.

Os gastos en relacións públicas
que vostedes reduciron tamén, á
metade en 2012, deixandoos en
124.000, hoxe no orzamento de
2017, representa 11 veces menos
do que vostedes gastaban en
2011. Pasando de 249.320 euros
a 22.000 euros. Ou os gastos en
reunións, conferencias, cursos
que vostedes reduciron nun 18%
como un gran logro, pero que
hoxe representan menos da
metade do que vostedes gastaban
en 2011. Quizais, si que houbo
medidas que tiveron algo de
efectividade na contención dos
gastos, como a
redución de
gastos
en
comunicacións
telefónicas.
Os
gastos
en
comunicacións telefónicas no ano
2011, ascendían a 562.000 euros
e no plan de axuste vostedes
propoñían reducilos, vostedes,
deixandos ao redor dos 360.000
anuais. Pois, teño que dicirlle que
logo da axudicación dos novos
contratos de telefonía fixa e móbil
que nós fixemos o ano pasado, no
primeiro trimestre de 2017, os
gastos en telefonía eran de
36.668. Polo tanto, eso suporía
unha estimación anual inferior
aos 150.000 anuais. É dicir,
400.000 euros por debaixo do que
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Polo tanto, por moito que vostedes
repitan que seguimos gastando,
que utilizamos coches oficiais,
que o tema das viaxes e máis que
evidente que, nin sequera, con
plan
de
axuste,
vostedes,
conseguían rebaixar as cantidades
que nós temos rebaixado en gastos
e permítame a palabra, dubidosos.
Atencións protocolarias, gastos en
relacións públicas, gastos en
reunións, conferencias e cursos e
dietas, tamén. Que hai que
comparar tamén os datos e as
cantidades que gastaban vostedes
cos nosos.

vostedes gastaban en 2011. Polo
tanto, por moito que vostedes
repitan que seguimos gastando,
que utilizamos coches oficiais,
que o tema das viaxes e máis que
evidente que, nin sequera, con
plan
de
axuste,
vostedes,
conseguían
rebaixar
as
cantidades que nós temos
rebaixado en gastos e permítame
a palabra, dubidosos. Atencións
protocolarias, gastos en relacións
públicas, gastos en reunións,
conferencias e cursos e dietas,
tamén. Que hai que comparar
tamén os datos e as cantidades
que gastaban vostedes cos nosos.

Nada máis. Grazas.

Nada máis. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Vieito.
Señora Veira.

Moitas grazas, señora Vieito.
Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Sen ánimo de reproducir
debates que xa, tiveron lugar neste
Pleno e que non creo que teña
moita
utilidade
volver
a
reproducir, como dicía, o certo é,
que a mín si me gustaría reiterar,
que ese plan de axuste non era
necesario, que se podían pagar os
7,6 millóns de euros que se
pagaron con cargo a ese plan de
axuste
e
coa
capacidade
económica que tiña o Concello
que era suficiente; que así o dicía
a memoria do plan de axuste, que
se pode repasar cando se queira. E
que sí, vostedes efectivamente,
rebaixaron en gasto superfluo,
pero non diga que o rebaixaron

Si. Sen ánimo de reproducir
debates que xa, tiveron lugar
neste Pleno e que non creo que
teña moita utilidade volver a
reproducir, como dicía, o certo é,
que a mín si me gustaría reiterar,
que ese plan de axuste non era
necesario, que se podían pagar os
7,6 millóns de euros que se
pagaron con cargo a ese plan de
axuste
e
coa
capacidade
económica que tiña o Concello
que era suficiente; que así o dicía
a memoria do plan de axuste, que
se pode repasar cando se queira.
E que sí, vostedes efectivamente,
rebaixaron en gasto superfluo,
pero non diga que o rebaixaron
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para gastalo en servizos sociais,
porque vostedes foron os da
recentralización dos servizos
sociais e vostedes foron os que
gastaron 13.000.000 de euros na
Mariña para soterrar o tráfico,
abandonando absolutamente os
barrios. Non digan que vostedes
foron os aforradores en gasto
superfluo e os que máis investiron
en gasto social, porque non é
certo. E en todo caso, pois, se
realmente tiveron que gastar tanto
en…bueno… en servizos sociais,
ou máis ben caridade, que se
encargaron moi ben de substituir
os servizos sociais públicos por
caridade, foi, porque realmente,
estabamos nunha situación social
precaria, unha situación social
precaria, por culpa dunha crise
mal xestionada, por culpa dunha
crise que, ao final, o que se
resolveu
foi
con
máis
desigualdades e con un número
maior de ricos nesta sociedade,
que
quedou
absolutamente
desigual. É que a min, realmente
alucináme, que ainda teñan, pois,
a coraxe de vir aquí, a dicir, que,
bueno, que foron os que máis
gastaron en servizos sociais,
cando realmente quen empurrou
aos
servizos
sociais,
que
empurrou á caridade, foron
precisamente, as políticas da
troika, as políticas do Partido
Popular no Estado, na Xunta de
Galiza, pero tamén nos concellos
e políticas que ademais, bueno,
pois, supuxeron realmente, que
están supoñendo, porque non se
acabaron, a lei Montoro segue
vixente, sigue estrangulando os
concellos e a súa autonomía,

para gastalo en servizos sociais,
porque vostedes foron os da
recentralización dos servizos
sociais e vostedes foron os que
gastaron 13.000.000 de euros na
Mariña para soterrar o tráfico,
abandonando absolutamente os
barrios. Non digan que vostedes
foron os aforradores en gasto
superfluo e os que máis investiron
en gasto social, porque non é
certo. E en todo caso, pois, se
realmente tiveron que gastar
tanto en…bo… en servizos
sociais, ou máis ben caridade,
que se encargaron moi ben de
substituir os servizos sociais
públicos
por caridade, foi,
porque realmente, estabamos
nunha situación social precaria,
unha situación social precaria,
por culpa dunha crise mal
xestionada, por culpa dunha crise
que, ao final, o que se resolveu
foi con máis desigualdades e con
un número maior de ricos nesta
sociedade,
que
quedou
absolutamente desigual. É que a
min, realmente alucináme, que
ainda teñan, pois, a coraxe de vir
aquí, a dicir, que, bo, que foron
os que máis gastaron en servizos
sociais, cando realmente quen
empurrou aos servizos sociais,
que empurrou á caridade, foron
precisamente, as políticas da
troika, as políticas do Partido
Popular no Estado, na Xunta de
Galiza, pero tamén nos concellos
e políticas que ademais, bo, pois,
supuxeron realmente, que están
supoñendo,
porque non se
acabaron, a lei Montoro segue
vixente, sigue estrangulando os
concellos e a súa autonomía, bo,
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bueno, para dar verdadeiros
servizos públicos á xente ás
persoas que viven nos concellos.
Ao final, o que se entregan son os
cartos públicos a empresas
privadas para que xestionen os
servizos que son de todas e de
todos. Polo tanto, o que non quero
é entrar no debate das facturas do
caixón, porque é realmente
absurdo reproducir iso, cando,
bueno, eu creo que a maior parte
deste Pleno sabe, que non é así
como di a señora Gallego. Nada
máis.

para dar verdadeiros servizos
públicos á xente ás persoas que
viven nos concellos. Ao final, o
que se entregan son os cartos
públicos a empresas privadas
para que xestionen os servizos
que son de todas e de todos. Polo
tanto, o que non quero é entrar no
debate das facturas do caixón,
porque é realmente absurdo
reproducir iso, cando, bo, eu creo
que a maior parte deste Pleno
sabe, que non é así como di a
señora Gallego. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señor García.

señora

Veira.

Moitas grazas,
Señor García.

señora Veira.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Mire, señora Gallego, lo que pasó
en ese 2011, 2012, es que ustedes
ganaron
legítimamente
las
elecciones y se encontraron con la
necesidad de tomar determinadas
decisiones. Estaban llamando a la
puerta, personas que entendían
que tenían que ser atendidas de
manera inmediata, diciendo qué
hay de lo mío y ustedes buscaron
una solución viable, desde el
punto de vista legítimo, como
gobierno con mayoría absoluta
que era, y deciden establecer un
ICO. (…) que Montoro les echa la
red. Les dice que si quieren
ustedes pedir un ICO que tenían
capacidad financiera
para
solicitarlo, tienen que someter la
ciudad
a
una
serie
de
requerimientos;
requerimientos
que Montoro en estos años no

Mire, señora Gallego, o que
pasou nese 2011, 2012, é que
vostedes gañaron lexitimamente
as eleccións e atopáronse coa
necesidade
de
tomar
determinadas decisións. Estaban
a chamar á porta, persoas que
entendían que tiñan que ser
atendidas de maneira inmediata,
dicindo que hai do meu e vostedes
buscaron unha solución viable,
desde o punto de vista lexítimo,
como goberno con maioría
absoluta que era, e deciden
establecer un ICO. (…) que
Montoro bótalles a rede, dilles
que se queren vostedes pedir un
ICO que tiñan capacidade
financeira para solicitalo, teñen
que someter a cidade a unha serie
de requirimentos; requirimentos
que Montoro nestes anos non
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soltó, todavía. Y era muy
importante, tienen ustedes dos
parlamentarios
de
ámbito
superior, uno autonómico y otro
nacional, que transmitieran para
arriba, que es el tiempo de que las
ciudades
que
estén
bien
gestionadas, puedan ser dueñas
de su propio futuro. O sea, las
ciudades
tienen
que
tener
capacidad para articular las
políticas, por la cercanía al
ciudadano, no solamente en los
ámbitos que actualmente tiene, en
los que tiene competencia, sino en
otros muchos. Las ciudades son
las principales dinamizadoras del
empleo, son las principales
dinamizadoras de las utilidades de
los
Servicios
Sociales.
Actualmente la ley que, insisto,
todavía,
mantiene
Montoro,
desconozco un poco la razón,
posiblemente, porque en las
últimas municipales, ustedes
tuvieron un vuelco importante.
Pero bueno, esto es un ciclo que
non se acaba de solucionar. Las
ciudades en España, al menos, las
que funcionan bien, deberían de
tener más autonomía, supervisada,
pero autonomía, para llevar a
cabo las políticas que los
ciudadanos necesitan. Ustedes
entendieron que en ese ámbito de
la mayoría absoluta, iban a tener
prerrogativas suficientes para
torear a Montoro y trabajar con
ese Plan de ajuste que, poco más
o menos, le sometía a rigideces
un tanto nimias, vinculadas a un
informe trimestral que, ahora, no
van a tener que presentar, porque
todo lo demás, la verdad, no tiene
un gran alcance. Insisto, la

soltou, aínda. E era moi
importante, teñen vostedes dous
parlamentarios
de
ámbito
superior, un autonómico e outro
nacional, que transmitisen para
arriba, que é o tempo de que as
cidades
que
estean
ben
xestionadas, poidan ser donas do
seu propio futuro. Ou sexa, as
cidades teñen que ter capacidade
para articular as políticas, pola
proximidade ao cidadán, non
soamente nos ámbitos que
actualmente ten, nos que ten
competencia,
senón
noutros
moitos. As cidades son as
principais dinamizadoras do
emprego, son as principais
dinamizadoras das utilidades dos
Servizos Sociais. Actualmente a
lei que, insisto, aínda, mantén
Montoro, descoñezo un pouco a
razón, posiblemente, porque nas
últimas municipais, vostedes
tiveron un envorco importante.
Pero bo, isto é un ciclo que non
acábase de solucionar. As cidades
en España, polo menos, as que
funcionan ben, deberían de ter
máis autonomía, supervisada,
pero autonomía, para levar a
cabo as políticas que os cidadáns
necesitan. Vostedes entenderon
que nese ámbito da maioría
absoluta, ían ter prerrogativas
suficientes para tourear a
Montoro e traballar con ese Plan
de axuste que, pouco máis ou
menos, lle sometía a rixideces un
tanto nimias, vinculadas a un
informe trimestral que, agora,
non van ter que presentar, porque
todo o demais, a verdade, non ten
un gran alcance. Insisto, a
operación financeira, no seu día,
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operación financiera, en su día,
fue mala y hoy es peor, en
cualquier caso.

foi mala e hoxe é peor, en
calquera caso.

La no ejecución presupuestaria del
2016 permite que se anule deuda,
que se dejen ustedes de tirar del
pasado, para justificar decisiones
que son del presente. La Coruña
tiene dinero en caja y tiene deuda;
tiene que matarla. Si matar esa
deuda, además, le facilita tener …

A non execución orzamentaria do
2016 permite que se anule
débeda, que se deixen vostedes de
tirar do pasado, para xustificar
decisións que son do presente. A
Coruña ten diñeiro en caixa e ten
débeda; ten que matala. Se matar
esa débeda, ademais, facilítalle
ter…

A las dieciocho horas y
veintiocho minutos se ausenta
del Salón de Sesiones la señora
García Gómez.

Ás dezaoito horas e vinte e oito
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora García Gómez.

…un mayor margen de maniobra,
para ser más útil a los ciudadanos,
bienvenida sea y nosotros, como
dijimos antes, lo vamos a apoyar.

… unha maior marxe de manobra,
para ser máis útil aos cidadáns,
benvida sexa e nós, como dixemos
antes, imos apoiar.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
García.

Moi ben. Moitas grazas, señor
García.

Señora Gallego.

Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Muchas gracias. Bueno, habla la
señora Vieito de propaganda.
Propaganda no, filosofía; se
eliminaron los seguros, se
eliminaron
los
coches.
Propaganda es decir que se van a
eliminar los coches oficiales que
ya están eliminados y luego,
cogerlos. Eso sí es propaganda; lo
nuestro era otra cosa. Se
reunificaron los contratos de
limpieza, pues, sí, con cargo al

Moitas grazas. Bo, fala a señora
Vieito
de
propaganda.
Propaganda
non,
filosofía;
elimináronse
os
seguros,
elimináronse
os
coches.
Propaganda é dicir que se van a
eliminar os coches oficiais que xa
están eliminados e logo, collelos.
Iso si é propaganda; o noso era
outra cousa. Se reunificaron os
contratos de limpeza, pois, si, con
cargo ao (…) industrial. As
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(…) industrial. Las trabajadoras
cobran lo mismo que cobraban.
Ustedes eran los que le iban a
recortar el sueldo; que tuvieron
que desistir de ese contrato y
volver a licitar, porque lo
denunció nuestro Grupo. Que
vinieron a hablar con nosotros. Es
que ustedes no escuchan a nadie.
Al final, todo se soluciona así.

traballadoras cobran o mesmo
que cobraban. Vostedes eran os
que lle ían a recortar o soldo; que
tiveron que desistir dese contrato
e volver licitar, porque o
denunciou o noso Grupo. Que
viñeron falar connosco. É que
vostedes non escoitan a ninguén.
Ao final, todo se soluciona así.

El tratamiento de las basuras… Es
que no entendió que era eso. Es el
rechazo de los residuos, el
traslado de los rechazos. Siempre
dijimos que eso tenía que hacerlo
la empresa, porque se colmataron
los… bueno, el vertedero, porque
la empresa incumplió el contrato
desde el minuto uno. Y lo que se
consiguió mientras… que espero
que estén siguiendo con ese tema,
con ese tema de Nostián…

O tratamento dos lixos… É que
non entendeu que era iso. É o
rexeitamento dos residuos, o
traslado
dos
rexeitamentos.
Sempre dixemos que iso tiña que
facelo a empresa, porque se
colmataron os… bo, o vertedoiro,
porque a empresa incumpriu o
contrato desde o minuto uno. E o
que se conseguiu mentres… que
espero que estean a seguir con
ese tema, con ese tema de
Nostián…

A las dieciocho horas y treinta
minutos entra en el Salón de
Sesiones la señora García
Gómez y se ausenta la señora
Veira González.

Às dezaoito horas e trinta
minutos entra no Salón de
Sesións a señora García Gómez e
auséntase a señora Veira
González.

… y con la declaración de
lesividad del acuerdo de 2011.
Eso, lo que se consiguió es que se
abaratase el traslado, que ya lo
tiene que pagar la empresa todo.
Mientras no haya sentencia, no
puede ser, pero después, seguro
que va a ser así.

… e coa declaración de lesividad
do acordo de 2011. Iso, o que se
conseguiu é que se abaratase o
traslado, que xa o ten que pagar a
empresa todo. Mentres non haxa
sentenza, non pode ser, pero
despois, seguro que vai ser así.

Presupuesto inflado, el suyo. Que
62.000.000 dejaron sin gastar.
Que dice que presupuestamos mal
7.000.000. Este año metían
4.000.000 de EMALCSA que aún,

Orzamento
62.000.000
Que di
7.000.000.
4.000.000

inflado, o seu. Que
deixaron sen gastar.
que orzamos mal
Este ano metían
de EMALCSA que
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no tenían encima de la mesa y así
todo, 62.000.000 sin gastar. Pero
bueno, por fin, por fin, tienen algo
que hacer con ese dinero que no
han ejecutado en 2016, esos
62.000.000, de los cuales 44 eran
para inversiones. Un auténtico
desastre…

aínda, non tiñan encima da mesa
e así todo, 62.000.000 sen gastar.
Pero bo, por fin, por fin, teñen
algo que facer con ese diñeiro que
non executaron en 2016, eses
62.000.000, dos cales 44 eran
para investimentos. Un auténtico
desastre…

A las dieciocho horas y treinta
minutos entra en el Salón de
Sesiones la señora Veira
González.

Ás dezaoito horas e trinta
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Veira González.

Bueno, ahora se fue la señora
Veira… Está ahí ya… No quiere
debates, claro. Hay que volver a
debates que no interesan, porque
aquí, se debate de lo que quiere
cada cual, según el interés en
cada momento. Efectivamente,
esas facturas, estamos hablando
del Plan de Ajuste de 2012, las
facturas eran de su época, señora
Veira. Bueno, por lo menos,
llegaron a Registro cuando
llegaron; eran servicios prestados
con anterioridad y que no tenían
partida presupuestaria.

Bo, agora foise a señora Veira…
Está aí xa… Non quere debates,
claro. Hai que volver a debates
que non interesan, porque aquí,
se debate do que quere cada cal,
segundo o interese en cada
momento. Efectivamente, esas
facturas, estamos a falar do Plan
de Axuste de 2012, as facturas
eran da súa época, señora Veira.
Bo, polo menos, chegaron a
Rexistro cando chegaron; eran
servizos
prestados
con
anterioridade e que non tiñan
partida orzamentaria.

Presidencia

Presidencia

Señora Veira, por favor…

Señora Veira, por favor…

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Por lo menos, por lo menos, lo
que no han gastado le sirve para
amortizar deuda, porque, desde
luego, son incapaces de realizar
los trámites necesarios para
ejecutar el presupuesto. Eso lo
ejecutan personal, el gasto
corriente;
el
resto,
cero
inversiones. Eso sí, nos alegraría

Polo menos, polo menos, o que
non gastaron
sérvelle para
amortizar débeda, porque, desde
logo, son incapaces de realizar os
trámites necesarios para executar
o orzamento. Iso execútano
persoal, o gasto corrente; o resto,
cero investimentos. Iso si,
alegraríanos moito máis, xa que
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mucho más, ya que no ejecutan el
presupuesto, que bajen los
impuestos. Los impuestos se
cobran para prestar servicios.
Ustedes no prestan servicios,
bajen los impuestos. Llevamos
dos años diciendo que bajen el
IBI, pero no solo no lo bajan, sino
que además, han adelantado su
cobro y ahora los ciudadanos
coruñeses, en lugar de irse de
vacaciones este verano, pues, van
a tener que pagar ya, el impuesto
que ya está al cobro. Y ahora, este
mes, los domiciliados, ya no sé
qué día, el 6 o el 7; ya les cobran
el recibo.

non executan o orzamento, que
baixen os impostos. Os impostos
cóbranse para prestar servizos.
Vostedes non prestan servizos,
baixen os impostos. Levamos dous
anos dicindo que baixen o IBI,
pero non só non o baixan, senón
que ademais, adiantaron o seu
cobro e agora os cidadáns
coruñeses, en lugar de irse de
vacacións este verán, pois, van ter
que pagar xa, o imposto que xa
está ao cobro. E agora, este mes,
os domiciliados, xa non sei que
día, o 6 ou o 7; xa lles cobran o
recibo.

Cuando tomó posesión de la
Alcaldía, señor Ferreiro, se dedicó
a recorrer platós de televisión,
alarmando
de
que
el
Ayuntamiento no tenía dinero.
Mintió entonces y ahora se
comprueba. Pero es que además,
como no hace nada, les sobra el
dinero… lo que les sobra es
dinero en las arcas municipales…

Cando tomou posesión da
Alcaldía,
señor
Ferreiro,
dedicouse a percorrer estudios de
televisión, alarmando de que o
Concello non tiña diñeiro. Mentiu
entón e agora compróbase.Pero é
que ademais, como non fai nada,
sóbrelles o diñeiro… o que lles
sobra é diñeiro nas arcas
municipais…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señora Gallego,
por favor.

Vaia rematando señora Gallego,
por favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Los impuestos, sí, sí, se cobran
para dar servicios y ustedes no lo
hacen.
Los
barrios
están
totalmente abandonados, parálisis
de la gestión y solo hay
actuaciones
ideológicas
y
sectarias, en lugar de resolver los
problemas.

Os impostos, si, si, cóbranse para
dar servizos e vostedes non o fan.
Os barrios están totalmente
abandonados,
parálises
da
xestión e só hai actuacións
ideolóxicas e sectarias, en lugar
de resolver os problemas.
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En 2016, Servicios Sociales dejó
sin
ejecutar
7,2
millones.
Vivienda,
Infraestructuras
y
Rehabilitación,
29.000.000.
Comercio, Mercados, Empresa y
Empleo,
4.000.000.
Cultura,
Educación y Deporte, 6,6.
Bienestar Comunitario y Medio
Ambiente, 7.000.000. Seguridad y
Movilidad, 4 y medio…

En 2016, Servizos Sociais deixou
sen
executar
7,2
millóns.
Vivenda,
Infraestruturas
e
Rehabilitación,
29.000.000.
Comercio, Mercados, Empresa e
Emprego, 4.000.000. Cultura,
Educación e Deporte, 6,6.
Benestar Comunitario e Medio
Ambiente ,7.000.000. Seguridade
e Mobilidade, 4 e medio…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Gallego, por
favor.

Remate xa, señora Gallego, por
favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Sí. En dos años han pedido
prestados 41,3 millones a la
banca… Y bueno, no me da más
tiempo, pero realmente, un
auténtico desastre. Lo menos que
pueden hacer es amortizar deuda.
Gracias.

Si. En dous anos pediron
prestados 41,3 millóns á banca…
E bo, non me dá máis tempo, pero
realmente, un auténtico desastre.
O menos que poden facer é
amortizar débeda. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señora Vieito.

Moitas grazas. Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Señora Gallego, oito veces menos
en
atencións
protocolarias.
Propaganda,
propaganda
y
acusarnos de gastos en viaxes...
Señora Gallego, vostede cobra
casi o dobre que o Alcalde e
ainda, está cobrando por asistir,
por dietas ao ir á Comisión de
Facenda, cando vostede non é a
titular que é o señor Coira. E
cobra dúas veces por ir a
Comisións, 90 euros en cada

Señora Gallego, oito veces menos
en
atencións
protocolarias.
Propaganda,
propaganda
y
acusarnos de gastos en viaxes...
Señora Gallego, vostede cobra
casi o dobre que o Alcalde e
ainda, está cobrando por asistir,
por dietas ao ir á Comisión de
Facenda, cando vostede non é a
titular que é o señor Coira. E
cobra dúas veces por ir a
Comisións, 90 euros en cada
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Comisión e polo mes e tamén, por
asistir ao Pleno.

Comisión e polo mes e tamén, por
asistir ao Pleno.

Nós temos un diputado provincial
que devolve a parte do soldo que
cobra de mais, con respecto do
resto dos concelleiros que estamos
aquí no goberno, así que, antes de
criticar aos demais, a ver se
practica vostede e se limita tamén,
o soldo, como nolo limitamos os
demais. E en canto a débeda e
redución da débeda, que tamén xa
cansa, que nos achaquen que nós
temos tamén débeda…

Nós temos un diputado provincial
que devolve a parte do soldo que
cobra de mais, con respecto do
resto dos concelleiros que
estamos aquí no goberno, así que,
antes de criticar aos demais, a ver
se practica vostede e se limita
tamén, o soldo, como nolo
limitamos os demais. E en canto a
débeda e redución da débeda, que
tamén xa cansa, que nos
achaquen que nós temos tamén
débeda…

Presidencia

Presidencia

Silencio,
favor.

señora

Gallego,

por

Silencio, señora Gallego, por
favor.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

… Señora Gallego, ahora me toca
a mín. Me parece que eu fun
respetuosa e non a interrumpín.

… Señora Gallego, ahora me toca
a mín. Me parece que eu fun
respetuosa e non a interrumpín.

De débeda, tamén lles gusta
manipular
os
datos.
Nós
amortizamos a débeda, a débeda
que vostedes contraían e que
facían que o Concello esté
endebedado por enriba das súas
posibilidades, para abordar macro
obras como a do Parrote.

De débeda, tamén lles gusta
manipular
os
datos.
Nós
amortizamos a débeda, a débeda
que vostedes contraían e que
facían que o Concello esté
endebedado por enriba das súas
posibilidades,
para
abordar
macro obras como a do Parrote.

E falando de débeda, hai que dicir
e saben perfectamente, porque así
consta
nos
informes
da
Intervención, ainda que vostedes
teñen
unha
información
manipulada, que liquidamos o
exercicio 2016, coa menor ratio de
débeda viva sobre recursos

E falando de débeda, hai que
dicir e saben perfectamente,
porque así consta nos informes da
Intervención, ainda que vostedes
teñen
unha
información
manipulada, que liquidamos o
exercicio 2016, coa menor ratio
de débeda viva sobre recursos
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correntes nos últimos dez anos.
Por moito que pretendan vostedes
dar cifras que non son correctas,
consta así, no informe da
Intervención sobre a liquidación
do Orzamento do ano 2016. A
débeda viva con entidades
financeiras a 31 do 12 de 2014,
era 74,14 millóns e foron vostedes
e non nós, os que elaboraron e
aprobaron o Orzamento de 2015;
ese orzamento que tiña una
previsión de endebedamento de
12,7 millóns para financiar as
obras
do
Parrote.
Saben
perfectamente que antes de
marchar, deixaron licitado e
pendente únicamente de sinatura
de adxudicación, ese préstamo
para financiar un macro proxecto
que, supostamente era o que lles
iba a garantir a reelección, pero
parece que finalmente non
produciu o efecto esperado, como
vostedes pensaban.

correntes nos últimos dez anos.
Por moito que pretendan vostedes
dar cifras que non son correctas,
consta así, no informe da
Intervención sobre a liquidación
do Orzamento do ano 2016. A
débeda viva con entidades
financeiras a 31 do 12 de 2014,
era 74,14 millóns e foron vostedes
e non nós, os que elaboraron e
aprobaron o Orzamento de 2015;
ese orzamento que tiña una
previsión de endebedamento de
12,7 millóns para financiar as
obras
do
Parrote.
Saben
perfectamente que antes de
marchar, deixaron licitado e
pendente únicamente de sinatura
de adxudicación, ese préstamo
para financiar un macro proxecto
que, supostamente era o que lles
iba a garantir a reelección, pero
parece que finalmente non
produciu o efecto esperado, como
vostedes pensaban.

En total nós amortizamos débeda,
amortizamos débeda para liberar
de ter que pagar intereses ao
Concello, porque consideramos
que o Concello debe de gastar en
gasto social e investimentos, e non
pagar intereses aos bancos e en
total, a débeda viva recibida por
este
goberno,
ascendeu
a
86.000.000, inicialmente recibida
de vostedes. Para que logo diga
que son outros gobernos os que lle
deixan endebedado o Concello. E
pechamos 2015 con 80,6. 2016
con 73.000.000 millóns. Se se
aproba a proposta que hoxe
traemos a Pleno, pecharemos
2017 por debaixo de 68.000.000.
Partimos con 86.000.000 de

En total nós amortizamos débeda,
amortizamos débeda para liberar
de ter que pagar intereses ao
Concello, porque consideramos
que o Concello debe de gastar en
gasto social e investimentos, e
non pagar intereses aos bancos e
en total, a débeda viva recibida
por este goberno, ascendeu a
86.000.000, inicialmente recibida
de vostedes. Para que logo diga
que son outros gobernos os que
lle deixan endebedado o Concello.
E pechamos 2015 con 80,6. 2016
con 73.000.000 millóns. Se se
aproba a proposta que hoxe
traemos a Pleno, pecharemos
2017 por debaixo de 68.000.000.
Partimos con 86.000.000 de

74

débeda…

débeda…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Vieito,
por favor.

Vaia rematando, señora Vieito,
por favor.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

... y no 2017, finalizamos con
68.000.000. Ademais de facer o
refinanciamento de débeda, que
supón que en intereses paguemos,
2016, pouco máis de 382.000
euros, a diferencia dos 2,3 millóns
que se pagaban anteriormente, que
se pagaban no 2014. Cantidade
que xa de por si, supera
amplamente o suposto aforro que
vostedes querían conseguir con
ese Plan de Axuste, pero que
ademais, coincido plenamente co
dito aquí. Ese plan era un plan
totalmente innecesario e que
ademais, supón unha serie de
vetos, á autonomía financeira
local que nós temos obligación de
levantar, e de non limitar a este
Concello, en poder participar en
consorcios, como o que pode
xestionar o futuro do borde litoral
que é necesario. Nada máis.
Grazas.

... e no 2017, finalizamos con
68.000.000. Ademais de facer o
refinanciamento de débeda, que
supón que en intereses paguemos,
2016, pouco máis de 382.000
euros, a diferencia dos 2,3
millóns
que
se
pagaban
anteriormente, que se pagaban no
2014. Cantidade que xa de por si,
supera amplamente o suposto
aforro que vostedes querían
conseguir con ese Plan de Axuste,
pero que ademais, coincido
plenamente co dito aquí. Ese plan
era
un
plan
totalmente
innecesario e que ademais, supón
unha serie de vetos, á autonomía
financeira local que nós temos
obrigación de levantar, e de non
limitar a este Concello, en poder
participar en consorcios, como o
que pode xestionar o futuro do
borde litoral que é necesario.
Nada máis. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi
ben.
Moitas
grazas.
Procedemos á votación deste
asunto número cinco. Aprobación
inicial do expediente M2/2017,
concesión dun suplemento de
crédito ao Orzamento de 2017.

Moi
ben.
Moitas
grazas.
Procedemos á votación deste
asunto número cinco. Aprobación
inicial do expediente M2/2017,
concesión dun suplemento de
crédito ao Orzamento de 2017.

Votos a favor da aprobación
inicial…

Votos a favor da aprobación
inicial…
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Votación asunto número 5

Votación asunto número 5

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación el asunto
número cinco, produciéndose el
siguiente resultado.

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación o asunto
número cinco, 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 (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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pois, queda aprobado
por unanimidade.

Moi ben. Pois, queda aprobado
por unanimidade.

Acuerdo

Acordo

1.- Aprobar inicialmente el
expediente de modificación del
estado de gastos del Presupuesto
2017
(M2/2017),
mediante
concesión de un suplemento de
crédito por importe de cinco
millones ochenta y ocho mil
quinientos cuarenta y un euros
con treinta y siete céntimos
(5.088.541,37 €). Todo ello
reflejado en el listado denominado

1.- Aprobar inicialmente o
expediente de modificación do
estado de gastos do Orzamento
2017
(M2/2017),
mediante
concesión dun suplemento de
crédito por importe de cinco
millóns oitenta e oito mil
cincocentos corenta e un euros
con trinta e sete céntimos
(5.088.541,37 €). Todo iso
reflectido na listaxe denominada
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“Expediente M2/2017” que se
incorpora al expediente.

“Expediente M2/2017” que se
incorpora ao expediente.

2.- Aprobar inicialmente la
distribución de la financiación
procedente de remanente líquido
de Tesorería para gastos generales
de la liquidación del presupuesto
de 2016, por un total de cinco
millones ochenta y ocho mil
quinientos cuarenta y un euros
con treinta y siete céntimos
(5.088.541,37 €). Todo ello
reflejado en el listado “Expediente
M2/2017. Financiación”.

2.- Aprobar inicialmente a
distribución do financiamento
procedente de remanente líquido
de Tesourería para gastos xerais
da liquidación do orzamento de
2016, por un total de cinco
millóns oitenta e oito mil
cincocentos corenta e un euros
con trinta e sete céntimos
(5.088.541,37 €). Todo iso
reflectido na listaxe “Expediente
M2/2017. Financiamento”.

3.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde
para la adopción de los decretos
que sean necesarios para dar
efectividad a lo acordado.

3.- Facultar
Alcalde para
decretos que
para
dar
acordado.

Personal

Persoal

110 – Reconocimiento
compatibilidad.

de

ao Excmo. Sr.
a adopción dos
sexan necesarios
efectividade
ao

110 – Recoñecemento
compatibilidade.

de

Asunto.- Reconocimiento de
compatibilidad para el ejercicio de
actividad privada solicitada por
María de la Cruz Louzao Pernas.

Asunto.Recoñecemento
de
compatibilidade para o exercicio
de actividade privada solicitada
por María de la Cruz Louzao
Pernas.

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

Este asunto foi ditaminado pola
Comisón
Informativa
de
Facenda e Administración cos
votos a favor de Marea Atlántica
e Mixto (BNG-AA) e a
abstención
dos
Grupos
Municipais Popular e Socialista.
Proponse ao Pleno Municipal a
adopción dos acordos seguintes:

77

Acuerdo

Acuerdo

1. - Acceder al reconocimiento de
compatibilidad de la actividad
privada solicitada por Doña María
de la Cruz Louzao Pernas (DNI
44807853N), en los estrictos
términos a los que se circunscribe
su solicitud, debiéndose observar
en todo momento el régimen de
prohibiciones
y
limitaciones
establecido en los artículos 11 y
siguientes de la Ley 53/1984, de
26
de
diciembre,
de
incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones
Públicas.

1.- Acceder ao recoñecemento de
compatibilidade da actividade
privada solicitada por Dona
María da Cruz Louzao Pernas
(DNI 44807853N), nos estritos
termos aos que se circunscribe a
súa
solicitude,
debéndose
observar en todo momento o
réxime
de
prohibicións
e
limitacións
establecido
nos
artigos 11 e seguintes da Lei
53/1984, do 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao
servizo
das
Administracións
Públicas.

2.- La eficacia del dicho
reconocimiento
queda
condicionada al cumplimiento de
los siguientes requisitos:

2.- A eficacia do devandito
recoñecemento
queda
condicionada ao cumprimento
dos seguintes requisitos:

a) La previa solicitud de la
reducción del importe del
complemento
específico
correspondiente al puesto que
desempeña (coordinadora A1-24)
en la cantidad de 355,99 €, con el
objeto de adecuarlo al porcentaje
del 30% de su retribución básica,
segun el art. 16.4 de la Ley
53/1984, de incompatibilidades
del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

a) A previa solicitude da redución
do importe do complemento
específico correspondente ao
posto
que
desempeña
(coordinadora
A1-24)
na
cantidade de 355,99 €, co obxecto
de adecualo á porcentaxe do 30%
da súa retribución básica, segun o
art. 16.4 da Lei 53/1984, de
incompatibilidades do persoal ao
servizo
das
Administracións
Públicas.

b) La obligación de solicitar y
obtener, de forma previa, una
autorización específica para cada
proyecto o trabajo técnico que
pretenda
desarrollar
como
arquitecta y que requiera licencia,
resolución administrativa o visado
colegial.

b) A obrigación de solicitar e
obter, de forma previa, unha
autorización específica para cada
proxecto ou traballo técnico que
pretenda
desenvolver
como
arquitecta e que requira licenza,
resolución administrativa ou
visado colexial.
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3. - Notificar el presente acuerdo a
la interesada.

3. - Notificar o presente acordo á
interesada

111 – Reconocimiento
compatibilidad.

111 – Recoñecemento
compatibilidade.

de

de

Asunto.- Reconocimiento de
compatibilidad para el ejercicio de
actividad privada solicitada por
José Acosmede Amoedo.

Asunto.Recoñecemento
de
compatibilidade para o exercicio
de actividade privada solicitada
por José Acosmede Amoedo.

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

Este asunto foi ditaminado pola
Comisión
Informativa
de
Facenda e Administración, co
voto a favor dos Grupos
Municipais de Marea Atlántica,
Socialista e Mixto (BNG-AA) e
coa abstención do Grupo
Municipal Popular. Proponse ao
Pleno Municipal a adopción dos
acordos seguintes:

1.- Acceder al reconocimiento de
compatibilidad de la actividad
privada solicitada por Don José
Ancosmede
Amoedo
(DNI
36127633S), en los estrictos
términos a los que se circunscribe
su solicitud, debiéndose observar
en todo momento el régimen de
prohibiciones
y
limitaciones
establecido en los artículos 11 y
siguientes de la Ley 53/1984, de
26
de
diciembre,
de
incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones
Públicas.

1.- Acceder ao recoñecemento de
compatibilidade da actividade
privada solicitada por Don José
Ancosmede
Amoedo
(DNI
36127633S), nos estritos termos
aos que se circunscribe a súa
solicitude, debéndose observar en
todo momento o réxime de
prohibicións
e
limitacións
establecido nos artigos 11 e
seguintes da Lei 53/1984, do 26
de
decembro,
de
incompatibilidades do persoal ao
servizo
das
Administracións
Públicas.

2.- La eficacia del dicho
reconocimiento
queda
condicionada a la previa solicitud
de la reducción del importe del
complemento
específico
correspondiente al puesto que

2.- A eficacia do devandito
recoñecemento
queda
condicionada á previa solicitude
da redución do importe do
complemento
específico
correspondente ao posto que
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desempeña (delineante) en la
cantidad de 251,83 €, con el
objeto de adecuarlo al porcentaje
del 30% de su retribución básica,
segun el art. 16.4 de la Ley
53/1984, de incompatibilidades
del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

desempeña
(delineante)
na
cantidade de 251,83 €, co obxecto
de adecualo á porcentaxe do 30%
da súa retribución básica, segun o
art. 16.4 da Lei 53/1984, de
incompatibilidades do persoal ao
servizo
das
Administracións
Públicas.

3.- Notificar el presente acuerdo al
interesado.

3.- Notificar o presente acordo ao
interesado.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi
ben.
Moitas
grazas.
Brevemente, señora Vieito.

Moi
ben.
Moitas
grazas.
Brevemente, señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Bueno, traemos seguidamente a
este Pleno, dúas propostas de
recoñecemento
de
compatibilidade
para
o
exercicio…

Bo, traemos seguidamente a este
Pleno,
dúas
propostas
de
recoñecemento
de
compatibilidade
para
o
exercicio…

A las dieciocho horas y treinta
y siete minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora
Delso Carreira.

Ás dezaoito horas e trinta e sete
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Delso Carreira.

…
da
actividade
privada,
solicitadas por persoal funcionario
deste Concello, previo ditame
favorable na Comisión de
Facenda.
Sométense
estas
propostas á aprobación deste
Pleno, seguindo, polo tanto e para
a maior seguridade xurídica, os
precedentes similares, xa que
foron
autorizados
tamén
plenariamente nos anos 2014,
2015, solicitudes deste tipo e en
virtude tamén do recomendado

…da
actividade
privada,
solicitadas
por
persoal
funcionario
deste
Concello,
previo ditame favorable na
Comisión de Facenda. Sométense
estas propostas á aprobación
deste Pleno, seguindo, polo tanto
e para a maior seguridade
xurídica,
os
precedentes
similares,
xa
que
foron
autorizados tamén plenariamente
nos anos 2014, 2015, solicitudes
deste tipo e en virtude tamén do
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por informe da Asesoría Xurídica,
que determina que é o Pleno o
órgano competente para realizar
esta autorización. Trátanse de
dous expedientes iniciados por un
funcionario que presta servizos na
categoría de delineante e que
solicita compatibilizar as funcións
do seu posto, con actividade por
conta allea como docente, para
impartir ensino en formación non
reglada, cumprindo os requisitos
da Lei de Incompatibilidades.

recomendado por informe da
Asesoría Xurídica, que determina
que é o Pleno o
órgano
competente para realizar esta
autorización. Trátanse de dous
expedientes iniciados por un
funcionario que presta servizos na
categoría de delineante e que
solicita compatibilizar as funcións
do seu posto, con actividade por
conta allea como docente, para
impartir ensino en formación non
reglada, cumprindo os requisitos
da Lei de Incompatibilidades.

Tamén, outro caso que tratamos
conxuntamente é a solicitude por
parte dunha funcionaria interina,
que desenvolve os seus servizos
dentro
dun
programa
de
funcionarios interinos, de carácter
temporal e solicita compatibilizar
este posto con actividade por
conta propia, como arquitecta nun
estudio familiar, pero sempre para
realizar labores fóra do termo
municipal e de control documental
e visado de proxectos, sen afectar
a súa actividade laboral no
Concello. Vistas estas solicitudes,
hay que ter en conta unha serie de
consideracións relativas ao réxime
de incompatibilidades para os
funcionarios
públicos.
A
finalidade deste marco regulador
do réximen de compatibilidades é
garantir a plena dedicación e coa
garantía
tamén
da
súa
imparcialidade como principio
xeral.
A
Lei
de
Incompatibilidades, por un lado,
(…) o principio xeral de
incompatibilidade do posto co
servizo de calquera cargo,
profesión ou utilidade pública que

Tamén, outro caso que tratamos
conxuntamente é a solicitude por
parte dunha funcionaria interina,
que desenvolve os seus servizos
dentro
dun
programa
de
funcionarios
interinos,
de
carácter temporal e solicita
compatibilizar este posto con
actividade por conta propia,
como arquitecta nun estudio
familiar, pero sempre para
realizar labores fóra do termo
municipal
e
de
control
documental e visado de proxectos,
sen afectar a súa actividade
laboral no Concello. Vistas estas
solicitudes, hay que ter en conta
unha serie de consideracións
relativas
ao
réxime
de
incompatibilidades
para
os
funcionarios
públicos.
A
finalidade deste marco regulador
do réximen de compatibilidades é
garantir a plena dedicación e coa
garantía
tamén
da
súa
imparcialidade como principio
xeral.
A
Lei
de
Incompatibilidades, por un lado,
(…) o principio xeral de
incompatibilidade do posto co
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poida impedir o menoscabar o
estricto cumprimento dos seus
deberes, ao comprometer a súa
imparcialidade ou independencia,
pero a propia lei tamén regula
aquelas actividades privadas que
son
susceptibles
de
recoñecemento ou a prohibición
igualmente, e os requisitos que se
esixen para
conceder estas
compatibilidades con actividade
privada.

servizo de calquera cargo,
profesión ou utilidade pública que
poida impedir o menoscabar o
estricto cumprimento dos seus
deberes, ao comprometer a súa
imparcialidade ou independencia,
pero a propia lei tamén regula
aquelas actividades privadas que
son
susceptibles
de
recoñecemento ou a prohibición
igualmente, e os requisitos que se
esixen para
conceder estas
compatibilidades con actividade
privada.

Consideran, polo tanto, que as
circunstancias e naturaleza dos
postos
de
traballo
que
desempeñan estes funcionarios,
con actividade privada, se
consideran
compatibles,
se
cumpren todos os requisitos e
considerando,
ademais,
a
solicitude de recoñecemento coa
redución
do
importe
do
complemento específico que
forma parte, tamén, desas
condiccións que teñen que
cumprir
esa
autorización.
Propoñemos, polo tanto, a este
Pleno, que se aprobe este
recoñecemento
de
compatibilidade con actividade
privada destes dous funcionarios.

Consideran, polo tanto, que as
circunstancias e naturaleza dos
postos
de
traballo
que
desempeñan estes funcionarios,
con actividade privada, se
consideran
compatibles,
se
cumpren todos os requisitos, e
considerando,
ademais,
a
solicitude de recoñecemento coa
redución
do
importe
do
complemento
específico
que
forma parte, tamén, desas
condiccións que teñen que
cumprir
esa
autorización.
Propoñemos, polo tanto, a este
Pleno, que se aprobe este
recoñecemento
de
compatibilidade con actividade
privada destes dous funcionarios.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
Vieito.

Moi ben. Moitas grazas, señora
Vieito.

Señora Veira González

Señora Veira González

Simplemente, vou votar a favor.
Nada máis.

Simplemente, vou votar a favor.
Nada máis.
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Presidencia

Presidencia

Vale, ben. Moitas grazas. Señor
García.

Vale, ben. Moitas grazas. Señor
García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

El Grupo Municipal Socialista
también va a apoyar.

O Grupo Municipal Socialista
tamén vai a apoiar.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas. Señora
Gallego.

Moi ben, moitas grazas. Señora
Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Sí. Nosotros vamos a apoyar, pero
bueno,
quería
hacer
un
comentario, al hilo de lo que
hablaba de los sueldos, la señora
Vieito, porque yo ganaba en la
Xunta, que si no lo sabe usted,
estoy en servicios especiales, lo
mismo que en la Diputación,
prácticamente y del Ayuntamiento
cobro las Comisiones y los
Plenos, nada más.

Si. Nós imos apoiar, pero bo,
quería facer un comentario, ao fío
do que falaba dos soldos, a
señora Vieito, porque eu gañaba
na Xunta, que se non o sabe
vostede, estou en servizos
especiais, o mesmo que na
Deputación, practicamente e do
Concello cobro as Comisións e os
Plenos, nada máis.

Usted, acabo de ver, ahora, su
declaración de 2014, 23.600
euros; ahora gana 35.000. O sea,
que ustedes han multiplicado y de
las que más gana, porque el señor
Grandío ganaba 9.000 euros. Son
las dos que he mirado, porque son
los dos ejemplos que han puesto.
Y ahora, 35.000 euros. O sea,
quiero decir que no empiecen con
ese tema, porque a ustedes les ha
tocado la lotería. ¿Vale?

Vostede, acabo de ver, agora, a
súa declaración de 2014, 23.600
euros; agora gaña 35.000. Ou
sexa, que vostedes multiplicaron e
das que máis gana, porque o
señor Grandío gañaba 9.000
euros. Son as dúas que mirei,
porque son os dous exemplos que
puxeron. E agora, 35.000 euros.
Ou sexa, quero dicir que non
empecen con ese tema, porque a
vostedes tocoulles a lotería. Vale?

Gracias.

Grazas.
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Presidencia

Presidencia

Bueno, un respecto, señora
Gallego, un respecto, un respecto.
Creo que, creo que a xente ten a
misma dignidade de (…), ganase
o que ganase anteriormente.

Bo, un respecto, señora Gallego,
un respecto, un respecto. Creo
que, creo que a xente ten a misma
dignidade de (…), ganase o que
ganase anteriormente.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Estoy en mi tiempo…

Estou no meu tempo…

Presidencia

Presidencia

Creo que non se pode meter coa
xente polo seu salario anterior,
porque todos…

Creo que non se pode meter coa
xente polo seu salario anterior,
porque todos…

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Oiga, se ha metido conmigo. Se
ha metido conmigo. Que yo cobro
casi, por venir aquí (…) al aire.

Oia, meteuse comigo. Meteuse
comigo. Que eu cobro case, por
vir aquí (…) ao aire.

Presidencia

Presidencia

Señora Gallego.

Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Y yo me paso el día trabajando
aquí…

E eu pásome o día traballando
aquí…

Presidencia

Presidencia

Non, os demais
cachondeo.

estamos

de

Non, os demais
cachondeo.

estamos

de

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Estarán trabajando, pero yo cobro
por trabajar. ¿Vale?

Estarán traballando, pero eu
cobro por traballar. Vale?
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Presidencia

Presidencia

Si, señora Gallego.

Si, señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Y cobraba más, antes que ahora.

E cobraba máis, antes que agora.

Presidencia

Presidencia

Bueno e eu tamén.

Bo e eu tamén.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno, pues, igual que usted. El
único, porque a los demás les tocó
la lotería. A ver qué hacen
después…

Bo, pois, igual que vostede. O
único, porque aos demais
tocoulles a lotería. A ver que fan
despois…

Presidencia

Presidencia

Creo que iso é falta de dignidade.
Creo que merecen todos os
concelleiros de Pleno tratarse con
o debido respecto.

Creo que iso é falta de dignidade.
Creo que merecen todos os
concelleiros de Pleno tratarse con
o debido respecto.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Pues, nosotros también. Usted,
usted es el Alcalde; modere, no
opine…

Pois, nós tamén. Vostede, vostede
é o Alcalde; modere, non opine…

Presidencia

Presidencia

Pois, é o que estou facendo.

Pois, é o que estou facendo.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Si está moderando, no opine,
porque aquí nos dicen cada cosa,
que hay que escucharles…

Se está a moderar, non opine,
porque aquí dinnos cada cousa,
que hai que escoitarlles…

Presidencia

Presidencia

No, no. A mín mo vai a contar,

Non, non. A mín mo vai a contar,
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señora Gallego.

señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Que yo viví toda mi vida de mi
trabajo. No tienen que venir a
darme lecciones, ninguno de
enfrente. ¿Vale? No lo digo por
usted, que es el único.

Que eu vivín toda a miña vida do
meu traballo. Non teñen que vir
darme leccións, ningún de en
fronte. Vale? Non o digo por
vostede, que é o único.

Presidencia

Presidencia

Señora Gallego, as mesmas
leccións que nos da tódolos días.
Pero vamos a deixar o asunto
xa…

Señora Gallego, as mesmas
leccións que nos da tódolos días.
Pero vamos a deixar o asunto
xa…

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Pero no quiero, estoy hablando
con usted, no estoy hablando de
esas dos personas.

Pero non quero, estou a falar con
vostede, non estou a falar desas
dúas persoas.

Presidencia

Presidencia

Bueno. Creo que conmigo, un
poquito también, cuando habla de
cosas, de privilegios, no sé qué y
creo que un poquito, un poquito,
un poquito conmigo viene…

Bo. Creo que comigo, un
pouquiño tamén, cando fala de
cousas, de privilexios, non sei que
e creo que un pouquiño, un
pouquiño, un pouquiño comigo
vén…

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Claro, el Audi lo lleva usted. Ah,
claro, si lo sumamos a los sueldos,
los audis y los viajes… Fíjense…

Claro, o Audi lévao vostede. Ah,
claro, se o sumamos aos soldos,
os audis e as viaxes… Fíxese…

Presidencia

Presidencia

Tódolos días, señora Gallego.
Para ir a traballar, efectivamente,
non se pode usar medios do
Concello para ir de festa os
sábados pola noite, si. Ten a

Tódolos días, señora Gallego.
Para ir a traballar, efectivamente,
non se pode usar medios do
Concello para ir de festa os
sábados pola noite, si. Ten a
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palabra a señora Vieito…

palabra a señora Vieito…

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Todavía no se me acabó el tiempo
¿No? Puedo seguir hablando, un
minuto treinta.

Aínda non se me acabou o tempo
Non? Podo seguir falando, un
minuto trinta.

Presidencia

Presidencia

Ah! Pensei que dixera que xa
acabou. Vostede dixo que xa
acabara.

Ah! Pensei que dixera que xa
acabou. Vostede dixo que xa
acabara.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Quiero decir, que aquí, si
empiezan con esos temas… que
tenemos que (…) cada barbaridad
en este Pleno, los de este lado. Y
usted está moderando. Aquí se ha
dicho que yo cobro 90 euros por
Comisión. Efectivamente, porque
es lo que cobro en el
Ayuntamiento y ya lo quiero
aclarar, de una vez por todas,
porque a mí me gustan las cosas
claras. ¿Vale? Y usted no tiene la
palabra, que no le toca, señora
Rocío Fraga.

Quero dicir, que aquí, se empezan
con eses temas… que temos que
(…) cada barbaridade neste
Pleno, os deste lado. E vostede
está a moderar. Aquí díxose que
eu cobro 90 euros por Comisión.
Efectivamente, porque é o que
cobro no Concello e xa o quero
aclarar, dunha vez por todas,
porque a min gústanme as cousas
claras. Vale? E vostede non ten a
palabra, que non lle toca, señora
Rocío Fraga.

Presidencia

Presidencia

Señora Gallego…

Señora Gallego…

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

¿Cuánto ganaba usted?

Canto gañaba vostede?

Presidencia

Presidencia

Señora
Gallego,
vostede
tampouco a ten, porque rematou a
súa intervención hai un anaco;
dixo que rematara a súa

Señora
Gallego,
vostede
tampouco a ten, porque rematou a
súa intervención hai un anaco;
dixo que rematara a súa

87

intervención.

intervención.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

No, porque eran cinco minutos,
porque me ha cortado el tiempo.

Non, porque eran cinco minutos,
porque me cortou o tempo.

Presidencia

Presidencia

Porque vostede dixo: “ y ya está y
acabé”

Porque vostede dixo: “ y ya está y
acabé”

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bueno, lo dejo, lo dejo para la
réplica. Muchas gracias.

Bo, déixoo, déixoo para a réplica.
Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Vámolo deixalo así, porque non
ten moito xeito, isto.

Vámolo deixalo así, porque non
ten moito xeito, isto.

Señora Vieito.

Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Mire, señora Gallego, se a nós,
nos toca a lotería, vostedes o
saberían, porque nós publicamos a
nosa declaración da renda.
Vostedes non. Xa, para empezar.

Mire, señora Gallego, se a nós,
tócanos a lotería, vostedes o
saberían, porque nós publicamos
a nosa declaración da renda.
Vostedes non. Xa, para empezar.

A las dieciocho horas y cuarenta
y tres minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Delso
Carreira.

Ás dezaoito horas e coarenta e
tres minutos entra no Salón de
Sesións a señora Delso Carreira.

Non teño nada máis que dicir.
Vostede terá que oír a verdade
que, a veces, doe e nós temos que
oír moitas cousas que, a veces,
temos que taparnos os oídos para
non vomitar. Grazas.

Non teño nada máis que dicir.
Vostede terá que oír a verdade
que, a veces, doe e nós temos que
oír moitas cousas que, ás veces,
temos que taparnos os oídos para
non vomitar. Grazas.
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Presidencia

Presidencia

Bueno. Moi ben. Moitas grazas,
señora Vieito.

Bueno. Moi ben. Moitas grazas,
señora Vieito.

Señora Veira, se quere usar a
segunda quenda.

Señora Veira, se quere usar a
segunda quenda.

Señor García?

Señor García?

Señora Gallego?

Señora Gallego?

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Simplemente, que aquí hay
estipuladas unas dietas por asistir
a Plenos y Comisiones, que es lo
que yo cobro. Que aquí, no
tienen… O sea, es público, está en
la web. No sé a qué cuento viene,
del Plan de Ajuste, decir eso. Aquí
se suben a los coches oficiales y le
sienta mal que lo digamos. Y aquí,
si se ponen en ese Plan, pues,
oiga, comparen lo que ganaban
ustedes antes y lo que ganan
ahora y efectivamente, les tocó la
lotería. ¿Qué quiere qué le diga?
Que no es el caso de nosotros,
porque nosotros, cada uno, tenía
su trabajo y vivimos de eso toda la
vida. Muchas gracias.

Simplemente, que aquí hai
estipuladas unhas dietas por
asistir a Plenos e Comisións, que
é o que eu cobro. Que aquí, non
teñen… Ou sexa, é público, está
na web. Non sei a que conto vén,
do Plan de Axuste, dicir iso. Aquí
sóbense aos coches oficiais e
séntalle mal que o digamos. E
aquí, se se poñen nese Plan, pois,
oia, comparen o que gañaban
vostedes antes e o que gañan
agora e efectivamente, tocoulles a
lotería. Que quere que lle diga?
Que non é o caso de nós, porque
nós, cada un, tiña o seu traballo e
vivimos diso toda a vida. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Bueno, eu diría que gañar unhas
eleccións no é gañar a lotería; será
que o decidiron os veciños e as
veciñas pero, en todo caso, creo
que… Señora Vieito, se quere
usar a segunda quenda.

Bo, eu diría que gañar unhas
eleccións no é gañar a lotería;
será que o decidiron os veciños e
as veciñas pero, en todo caso,
creo que… Señora Vieito, se
quere usar a segunda quenda.

Moi ben, pois, procedemos á
votación do asunto que, pois, se
non se lembra, despois desta

Moi ben, pois, procedemos á
votación do asunto que, pois, se
non se lembra, despois desta
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discusión era o recoñecemento de
compatibilidade
para
dous
funcionarios. Un funcionario e
unha funcionaria. Se lles parece
votamos
ambos
asuntos
conxuntamente, a non ser que
alguén quera facer diferencias.

discusión era o recoñecemento de
compatibilidade
para
dous
funcionarios. Un funcionario e
unha funcionaria. Se lles parece
votamos
ambos
asuntos
conxuntamente, a non ser que
alguén quera facer diferencias.

Moi ben. Votos a favor do
recoñecemento…

Moi ben. Votos a favor do
recoñecemento…

Votación de los asuntos 6 y 7

Votación dos asuntos 6 e 7

Seguidamente por la presidencia
se someten a votación los asuntos
6
y
7,
conjuntamente,
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola presidencia
sométense a votación os asuntos 6
e 7, conxuntamente, 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).

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

Abstense o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (10
abstencións).

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pois, queda aprobado.

Moi ben. Pois, queda aprobado.

Acuerdo asunto número 6

Acordo asunto número 6

1.- Acceder al reconocimiento de

1.- Acceder ao recoñecemento de
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compatibilidad de la actividad
privada solicitada por Doña María
de la Cruz Louzao Pernas (DNI
44807853N), en los estrictos
términos a los que se circunscribe
su solicitud, debiéndose observar
en todo momento el régimen de
prohibiciones
y
limitaciones
establecido en los artículos 11 y
siguientes de la Ley 53/1984, de
26
de
diciembre,
de
incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones
Públicas.

compatibilidade da actividade
privada solicitada por Dona
María da Cruz Louzao Pernas
(DNI 44807853N), nos estritos
termos aos que se circunscribe a
súa
solicitude,
debéndose
observar en todo momento o
réxime
de
prohibicións
e
limitacións
establecido
nos
artigos 11 e seguintes da Lei
53/1984, do 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao
servizo
das
Administracións
Públicas.

2.- La eficacia de dicho
reconocimiento
queda
condicionada al cumplimiento de
los siguientes requisitos:

2.- A eficacia do devandito
recoñecemento
queda
condicionada ao cumprimento
dos seguintes requisitos:

a) La previa solicitud de la
reducción del importe del
complemento
específico
correspondiente al puesto que
desempeña (coordinadora A1-24)
en la cantidad de 355,99 €, con el
objeto de adecuarlo al porcentaje
del 30% de su retribución básica,
según el art. 16.4 de la Ley
53/1984, de incompatibilidades
del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

a) A previa solicitude da redución
do importe do complemento
específico correspondente ao
posto
que
desempeña
(coordinadora
A1-24)
na
cantidade de 355,99 €, co obxecto
de adecualo á porcentaxe do 30%
da súa retribución básica,
segundo o art. 16.4 da Lei
53/1984, de incompatibilidades
do persoal ao servizo das
Administracións Públicas.

b) La obligación de solicitar y
obtener, de forma previa, una
autorización específica para cada
proyecto o trabajo técnico que
pretenda
desarrollar
como
arquitecta y que requiera licencia,
resolución administrativa o visado
colegial.

b) A obrigación de solicitar e
obter, de forma previa, unha
autorización específica para cada
proxecto ou traballo técnico que
pretenda
desenvolver
como
arquitecta e que requira licenza,
resolución administrativa ou
visado colexial.

3.- Notificar el presente acuerdo a
la interesada.

3.- Notificar o presente acordo á
interesada.
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Acuerdo asunto número siete

Acordo asunto número sete

1.- Acceder al reconocimiento de
compatibilidad de la actividad
privada solicitada por Don José
Ancosmede
Amoedo
(DNI
36127633S), en los estrictos
términos a los que se circunscribe
su solicitud, debiéndose observar
en todo momento el régimen de
prohibiciones
y
limitaciones
establecido en los artículos 11 y
siguientes de la Ley 53/1984, de
26
de
diciembre,
de
incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones
Públicas.

1.- Acceder ao recoñecemento de
compatibilidade da actividade
privada solicitada por Don José
Ancosmede
Amoedo
(DNI
36127633S), nos estritos termos
aos que se circunscribe a súa
solicitude, debéndose observar en
todo momento o réxime de
prohibicións
e
limitacións
establecido nos artigos 11 e
seguintes da Lei 53/1984, do 26
de
decembro,
de
incompatibilidades do persoal ao
servizo
das
Administracións
Públicas.

2.- La eficacia de dicho
reconocimiento
queda
condicionada a la previa solicitud
de la reducción del importe del
complemento
específico
correspondiente al puesto que
desempeña (delineante) en la
cantidad de 251,83 €, con el
objeto de adecuarlo al porcentaje
del 30% de su retribución básica,
según el art.16.4 de la Ley
53/1984 de incompatibilidades del
personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

2.- A eficacia do devandito
recoñecemento
queda
condicionada á previa solicitude
da redución do importe do
complemento
específico
correspondente ao posto que
desempeña
(delineante)
na
cantidade de 251,83 €, co obxecto
de adecualo á porcentaxe do 30%
da súa retribución básica,
segundo o art.16.4 da Lei 53/1984
de incompatibilidades do persoal
ao servizo das Administracións
Públicas.

3.- Notificar el presente acuerdo al
interesado.

3.- Notificar o presente acordo ao
interesado.

Cultura,
Deporte
Conocimiento

Cultura, Deporte e Coñecemento

y

IMCE

IMCE

112 – Aprobación inicial de
suplemento de crédito.

112–Aprobación
inicial
suplemento de crédito.

Asunto.- Aprobación inicial de

Asunto.- Aprobación inicial de

de
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suplemento de crédito
Presupuesto del IMCE 2017.

del

suplemento
de
crédito
Orzamento do IMCE 2017.

do

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

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

Acuerdo

Acordo

Aprobar
inicialmente
la
modificación del presupuesto del
IMCE de 2017 consistente en
suplementar
las
siguientes
aplicaciones por los siguientes
importes:

Aprobar
inicialmente
a
modificación do orzamento do
IMCE de 2017 consistente en
suplementar
as
seguintes
aplicacións
polos
seguintes
importes:

338/203.00
Alquiler
maquinaria,
instalaciones
utillaje: 50.000,00 €.

338/203.00
Aluguer
maquinaria,
instalacións
utillaje: 50.000,00 €.

de
y

de
e

- 338/227.99 Otros trabajos
realizados por empresas y
profesionales: 210.000,00 €.

- 338/227.99 Outros traballos
realizados por empresas e
profesionais: 210.000,00 €.

Dicho suplemento se financiará
con Remanente líquido de
tesorería para gastos generales,
apareciendo, de esta forma, el
expediente nivelado.

Devandito
suplemento
financiarase con
Remanente
líquido de tesourería para gastos
xerais, aparecendo, desta forma,
o expediente nivelado

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Xa o dixen eu, señor Secretario.

Xa o dixen eu, señor Secretario.

Señora Veira. Ah! Perdón, señora
Vieito.

Señora Veira. Ah! Perdón, señora
Vieito.
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Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Bueno, como seguinte punto da
Orde do Día deste Pleno e tamén,
despois de ser aprobada a
proposta, en Consello Reitor do
IMCE y posteriormente en Xunta
de Goberno do Concello e
ditaminado favorablemente na
Comisión de Facenda, se trae a
proposta dun modificativo de
crédito,
consistente
en
suplementar partidas do IMCE por
unha contía de 260.000 euros, que
non foron gastados o ano pasado
por este organismo autónomo,
pasando, polo tanto, a formar
parte do seu remanente de
Tesourería para gastos xerais e
constituindo, polo tanto, aforros
que agora se queren recuperar
para ser utilizados, de novo, por
este organismo neste exercicio,
nesas partidas. Esas cantidades
procedentes dese remanente se
suplementarían
á
partida
correspondente,
aluguer de
maquinaria, instalación e utillaxe,
así como a doutros traballos
realizados por empresas, por
importes correspondentemente de
50.000 e 210.000, de xeito que se
poda atender de forma adecuada y
suficiente,
gastos
que
normalmente xurden e que son de
difícil previsión e que dependen
das necesidades a atender en cada
momento. Nada máis. Grazas.

Bo, como seguinte punto da Orde
do Día deste Pleno e tamén,
despois de ser aprobada a
proposta, en Consello Reitor do
IMCE y posteriormente en Xunta
de Goberno do Concello e
ditaminado favorablemente na
Comisión de Facenda, se trae a
proposta dun modificativo de
crédito,
consistente
en
suplementar partidas do IMCE
por unha contía de 260.000 euros,
que non foron gastados o ano
pasado por este organismo
autónomo, pasando, polo tanto, a
formar parte do seu remanente de
Tesourería para gastos xerais e
constituindo, polo tanto, aforros
que agora se queren recuperar
para ser utilizados, de novo, por
este organismo neste exercicio,
nesas partidas. Esas cantidades
procedentes dese remanente se
suplementarían
á
partida
correspondente,
aluguer de
maquinaria, instalación e utillaxe,
así como a doutros traballos
realizados por empresas, por
importes correspondentemente de
50.000 e 210.000, de xeito que se
poda atender de forma adecuada
y
suficiente,
gastos
que
normalmente xurden e que son de
difícil previsión e que dependen
das necesidades a atender en
cada momento. Nada máis.
Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Ten a palabra a
señora Veira.

Moitas grazas. Ten a palabra a
señora Veira.
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Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Pois, desde o BNG
simplemente sinalar,
que nos
imos a abster neste punto da Orde
do Día; non porque non esteamos
a favor de que o IMCE faga fronte
aos seus gastos e que haxa
actividade cultural, ou menos
festas, senón porque non estamos
dacordo con, como se está
realizando a xestión económica do
IMCE. Xa fixemos fincapé nun
Pleno anterior, a como se estaba
realizando
esa
xestión.
Entendemos
que
se
están
producindo un exceso de facturas
con reparo de legalidade desde o
comezo de mandato, que para nós
é, pois, desde logo, chamativo.
Mencionabamos en anteriores
plenos, como había 1,2 millóns de
euros en facturas, con reparos de
Intervención e non só, cun reparo
de Intervención, senón con varios.
Non estamos dacordo con ese tipo
de xestión que absolutamente, é
caótico e que ademais, bueno,
entendemos que hai que ir
avanzando, pois, nunha xestión
máis, maís, limpa e máis
transparente e, por suposto, máis
axustada á legalidade. Por iso,
imos a absternos nese punto da
Orde do Día e cando, por suposto,
vexamos que a xestión, pois, é
mellor, de maior calidade e máis
transparente no IMCE, non
teremos problema en apoiar
modificativos
deste
Instituto
Municipal. Nada máis.

Ben. Pois, desde o BNG
simplemente sinalar, que nos
imos a abster neste punto da Orde
do Día; non porque non esteamos
a favor de que o IMCE faga
fronte aos seus gastos e que haxa
actividade cultural, ou menos
festas, senón porque non estamos
dacordo con, como se está
realizando a xestión económica
do IMCE. Xa fixemos fincapé nun
Pleno anterior, a como se estaba
realizando
esa
xestión.
Entendemos
que
se
están
producindo un exceso de facturas
con reparo de legalidade desde o
comezo de mandato, que para nós
é, pois, desde logo, chamativo.
Mencionabamos en anteriores
plenos, como había 1,2 millóns de
euros en facturas, con reparos de
Intervención e non só, cun reparo
de Intervención, senón con varios.
Non estamos dacordo con ese tipo
de xestión que absolutamente, é
caótico e que ademais, bo,
entendemos que hai que ir
avanzando, pois, nunha xestión
máis, maís, limpa e máis
transparente e, por suposto, máis
axustada á legalidade. Por iso,
imos absternos nese punto da
Orde do Día e cando, por
suposto, vexamos que a xestión,
pois, é mellor, de maior calidade
e máis transparente no IMCE,
non teremos problema en apoiar
modificativos
deste
Instituto
Municipal. Nada máis.
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Presidencia
Moitas grazas,
Señor García.

Presidencia
señora

Veira.

Moitas grazas,
Señor García.

señora Veira.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor Alcalde.

Transmitimos el voto afirmativo
del Grupo Municipal Socialista a
este
modificativo,
pero
reiteramos ya, lo que dijimos ya,
en el Pleno anterior sobre el
particular. Nosotros vemos que en
el IMCE… hoy no está aquí el
concejal responsable del área, se
está llevando a cabo una gestión
no todo lo eficiente que se
debiera, cuando afecta a fondos
públicos. Hay un montón de
reparos y se necesitan hacer
modificativos
de
manera
constante. Nosotros venimos
advirtiendo de esto en los Plenos y
en las Comisiones. Ya le
transmitimos al señor Sande, que
debería hacer un esfuerzo por
transmitir
que
hay
una
regeneración en lo que es la
gestión económica del IMCE,
para contar con nuestro apoyo en
(…). Le hemos dado este año,
llevan con este año… sería casi el
tercero de gestión y creo que toca
hacer las cosas con más rigor. Y
sin agotar mi tiempo, quería
apuntarle un asunto a la señora
Concejala de Hacienda. Yo le
pediría rigor, porque es muy
importante; no vale soltar
soflamas aquí y quedarse tan
ancha. Es decir, con la operación
de cancelación del crédito, no se
están pagando intereses, los

Transmitimos o voto afirmativo
do Grupo Municipal Socialista a
este
modificativo,
pero
reiteramos xa, o que dixemos xa,
no Pleno anterior sobre o
particular. Nós vemos que no
IMCE… hoxe non está aquí o
concelleiro responsable da área,
está a levarse a cabo unha xestión
non todo o eficiente que se
debese, cando afecta a fondos
públicos. Hai unha chea de
reparos e necesítanse facer
modificativos
de
maneira
constante. Nós vimos advertindo
disto nos Plenos e nas Comisións.
Xa lle transmitimos ao señor
Sande, que debería facer un
esforzo por transmitir que hai
unha rexeneración no que é a
xestión económica do IMCE, para
contar co noso apoio en (…).
Démoslle este ano, levan con este
ano… sería case o terceiro de
xestión e creo que toca facer as
cousas con máis rigor. E sen
esgotar o meu tempo, quería
apuntarlle un asunto á señora
Concelleira de Facenda. Eu
pediríalle rigor, porque é moi
importante; non vale soltar
soflamas aquí e quedar tan ancha.
É dicir, coa operación de
cancelación do crédito, non se
están pagando intereses, os
intereses xa están pagos. Entón, é
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intereses ya están pagados.
Entonces, es importante que diga
que hay otras razones de peso que
justifican esta medida. Razones
que nos explicaron a los
socialistas y que le dimos nuestro
apoyo, pero lo que no vale es
transmitir cosas que no son
ciertas, porque si hubiese interés
de dejar de pagar intereses, hay un
montón de dinero en caja para
amortizar deuda, pero ustedes nos
transmitieron que no querían
amortizar
deuda,
querían
amortizar
exactamente,
esta
deuda, en concreto, que ya no
tiene intereses, porque ya se
pagaron. Entonces, las cosas
vamos a llamarlas por su nombre,
señora
Vieito,
que
es
importante…

importante que diga que hai
outras razóns de peso que
xustifican esta medida. Razóns
que nos explicaron aos socialistas
e que lle demos o noso apoio,
pero o que non vale é transmitir
cousas que non son certas, porque
se houbese interese de deixar de
pagar intereses, hai unha chea de
diñeiro en caixa para amortizar
débeda,
pero
vostedes
transmitíronnos que non querían
amortizar
débeda,
querían
amortizar
exactamente,
esta
débeda, en concreto, que xa non
ten intereses, porque xa
se
pagaron. Entón, as cousas imos
chamalas polo seu nome, señora
Vieito, que é importante…

A las dieciocho horas y
cincuenta minutos se ausenta
del Salón de Sesiones el señor
Varela Gómez.

Ás dezaoito horas e cincuenta
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor Varela Gómez.

… sino, al final, parece que los
demás no nos enteramos de lo que
estamos apoyando o, cuando
menos, de lo que queremos
construir cuando nos vamos juntos
de la mano, a hacer proyectos en
clave presupuestaria.

…senón, ao final, parece que os
demais non nos decatamos do que
estamos a apoiar ou, cando
menos, do que queremos construír
cando nos imos xuntos da man,
para facer proxectos en clave
orzamentaria.

En cualquier caso, lo del IMCE,
ya le digo, van a contar con
nuestro apoyo. Pero sí le rogamos,
que para el 2018, esta inercia de
aprobación de facturas con reparo
de legalidad acaben. Gracias.

En calquera caso, o do IMCE, xa
lle digo, van contar co noso
apoio. Pero si lle rogamos, que
para o 2018, esta inercia de
aprobación de facturas con
reparo de legalidade acaben.
Grazas.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
García. Señora Canabal.

Moi ben. Moitas grazas, señor
García. Señora Canabal.

Señora Canabal Pérez

Señora Canabal Pérez

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

Grazas, señor Alcalde. Boas
tardes a todos os compañeiros da
Corporación, aos medios de
comunicación, ao público que nos
acompaña e aos que nos seguen
por streaming.

Hoy traen al Pleno, la aprobación
inicial de un modificativo para el
IMCE, de un suplemento de
260.000 euros, de los que 50.000
son para el alquiler de la
maquinaria y 210.000 para
externalizaciones.
La
señora
Vieito ha dicho que de difícil
previsión. A mí eso me suena
raro, pero bueno, llevamos dos
años denunciando, como sabe,
señor Alcalde, me dirijo a usted
en este asunto ya que no está el
señor Sande, el caos de la gestión
del IMCE y siempre por lo
mismo. Contratan mucho más de
lo que dicen y mucho más de lo
que presupuestan y lo excusan
derivando los gastos.

Hoxe traen ao Pleno, a
aprobación
inicial
dun
modificativo para o IMCE, dun
suplemento de 260.000 euros, dos
que 50.000 son para o aluguer da
maquinaria e 210.000 para
externalizaciones. A señora Vieito
dixo que de difícil previsión. A
min iso sóame raro, pero bo,
levamos dous anos denunciando,
como sabe, señor Alcalde,
diríxome a vostede neste asunto
xa que non está o señor Sande, o
caos da xestión do IMCE e
sempre polo mesmo. Contratan
moito máis do que din e moito
máis do que orzan e escúsano
derivando os gastos.

A las dieciocho horas y
cincuenta y tres minutos se
ausenta del Salón de Sesiones la
señora Gallego Neira.

Ás dezaoito horas e cincuenta e
tres minutos auséntase do Salón
de Sesións a señora Gallego
Neira.

A mediados del año pasado,
denunciamos el incremento de
1.000.000 de euros en el gasto
relacionado con el IMCE, a
mayores de los 4,2 millones de
euros del presupuesto aprobado a

A mediados do ano pasado,
denunciamos o incremento de
1.000.000 de euros no gasto
relacionado co IMCE, a maiores
dos 4,2 millóns de euros do
orzamento aprobado a finais de
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finales de mayo y nos quedamos
cortos. Sí, señor Alcalde. En este
momento, denunciamos que había
173.000 euros de gasto de fiestas
de verano, pagados por varias
concejalías, a mayores, de los
gastos del IMCE. Siempre nos
quedamos cortos con ustedes. En
este
momento
también
desvelamos que el IMCE recibió
transferencias de otras áreas sin
pasar 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. Nos
quedamos cortos, señor Alcalde,
ya que a final de año, el
incremento de presupuesto del
IMCE 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 los 90.000
euros que trajeron a Pleno, el mes
pasado, por facturas irregulares.

maio e quedámonos curtos. Si,
señor Alcalde. Neste momento,
denunciamos que había 173.000
euros de gasto de festas de verán,
pagos por varias concellerías, a
maiores, dos gastos do IMCE.
Sempre quedamos curtos con
vostedes. Neste momento tamén
desvelamos que o IMCE recibiu
transferencias doutras áreas sen
pasar 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. Quedamos curtos,
señor Alcalde, xa que a final de
ano, o incremento de orzamento
do IMCE 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 os 90.000
euros que trouxeron a Pleno, o
mes pasado,
por 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 el Pleno, el remanente
incorporado de las facturas que
trajeron en junio, el Presupuesto
del IMCE en 2016 pasó de
4.242.000 euros a 5.755.000

En total, entre facturas de festas
que debería pagar o IMCE e que
pagaron outras concellerías, o
diñeiro de transferencias sen
pasar polo Pleno, o remanente
incorporado das facturas que
trouxeron en xuño, o Orzamento
do IMCE en 2016 pasou de
4.242.000 euros a 5.755.000
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euros; un
35,7%.

incremento

de

un

euros; un incremento dun 35,7%.

Yo veo que tanto el Bloque como
el PSOE están entregados a la
causa, pero yo creo que esto
merece una reflexión. Me dirijo a
usted, señor Alcalde, ya que el
señor Sande no está. En la última
intervención en el Pleno, le dije
que debería de vigilar más estos
gastos y esta forma de trabajar en
el IMCE, apresurada, de forma
urgente y sin ninguna previsión,
que nos está afectando a todos los
fondos públicos y dinero de la
sociedad.

Eu vexo que tanto o Bloque como
o PSOE están entregados á causa,
pero eu creo que isto merece unha
reflexión. Diríxome a vostede,
señor Alcalde, xa que o señor
Sande non está. Na última
intervención no Pleno, díxenlle
que debería de vixiar máis estes
gastos e esta forma de traballar
no IMCE, apresurada, de forma
urxente e sen ningunha previsión,
que nos está afectando a todos os
fondos públicos e diñeiro da
sociedade.

Ustedes eran los que presumían,
sí, presumían de que no iban a
gastar mucho en fiestas; que
nosotros habíamos despilfarrado
el dinero. Pues, así, los datos
dicen que 6.000.000 han gastado
ustedes. Creo que esto merece una
reflexión y también merece una
explicación. Todo esto me hace
dudar lo que va a pasar para el
próximo año, porque siguen en el
mismo
camino.
Ya
están
aumentando
presupuesto
en
260.00 euros y sin dar una
explicación. Personalmente, yo le
pregunté en el Consejo Rector al
señor Sande y también Rosa
Gallego en la Comisión de
Hacienda, para qué eran esos
210.000 euros que quieren para
externalizaciones y (…) que
dimos explicaciones vagas y sin
actuaciones concretas. Por lo
tanto, nosotros no estamos
entregados a esto, sino que no
vamos apoyar este modificativo,
porque la forma que tienen de

Vostedes eran os que presumían,
si, presumían de que non ían
gastar moito en festas; que nós
malgastaramos o diñeiro. Pois,
así, os datos din que 6.000.000
gastaron vostedes. Creo que isto
merece unha reflexión e tamén
merece unha explicación. Todo
isto faime dubidar o que vai pasar
para o próximo ano, porque
seguen no mesmo camiño. Xa
están a aumentar orzamento en
260.00 euros e sen dar unha
explicación. Persoalmente, eu
pregunteille no Consello Reitor
ao señor Sande e tamén Rosa
Gall ego na Comisión de
Facenda, para que eran eses
210.000 euros que queren para
externalizaciones e (…) que
demos explicacións vagas e sen
actuacións concretas. Polo tanto,
nós non estamos entregados a
isto, senón que non imos apoiar
este modificativo, porque a forma
que teñen de xestionar o IMCE,
non estamos de acordo e cremos
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gestionar el IMCE, no estamos de
acuerdo y creemos que este año
aún, van a superar el éxito del
2016. Muchas gracias.

que este ano aínda, van superar o
éxito do 2016. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señora Vieito.

Moitas grazas. Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Señora Canabal, por darlle un
exemplo de gastos e de IMCE
durante o seu mandato. No 2013,
o orzamento final do IMCE
ascendeu a 7 millóns e medio e no
2014 a 7,1 millóns. Hay que dicir
no 2013 as festas, simplemente as
festas, chegaron a ter créditos
finais de 3,6 millóns. Polo tanto,
me parece que, vamos! que si que
estamos
aforrando,
en
comparación ao que vostedes
chegaron a gastar, non solo no
IMCE, senón tamén en festas. Nós
no 2015 gastamos 1,9 millóns nas
festas de agosto; en Nadal, por
exemplo, se aforrou un 43,9% con
respecto ás festas…

Señora Canabal, por darlle un
exemplo de gastos e de IMCE
durante o seu mandato. No 2013,
o orzamento final do IMCE
ascendeu a 7 millóns e medio e no
2014 a 7,1 millóns. Hay que dicir
no 2013 as festas, simplemente as
festas, chegaron a ter créditos
finais de 3,6 millóns. Polo tanto,
me parece que, vamos! que si que
estamos
aforrando,
en
comparación ao que vostedes
chegaron a gastar, non solo no
IMCE, senón tamén en festas. Nós
no 2015 gastamos 1,9 millóns nas
festas de agosto; en Nadal, por
exemplo, se aforrou un 43,9% con
respecto ás festas…

A las dieciocho horas y
cincuenta y seis minutos entra
en el Salón de Sesiones el señor
Varela Gómez.

Ás dezaoito horas e cincuenta e
seis minutos entra no Salón de
Sesións o señor Varela Gómez.

… de 2014 e nas festas de San
Xoan tamén, podemos contemplar
un aforro anual de casi, a metade.
Sobre, digamos,
licitacións,
transparencia, teño que dicirlle
que antes non se colgaban ningún
dos contratos no perfil do
contratante. Se mira simplemente
neste mes de xuño, podemos
contabilizar
10 licitacións

… de 2014 e nas festas de San
Xoan tamén, podemos contemplar
un aforro anual
de case, a
metade.
Sobre,
digamos,
licitacións, transparencia, teño
que dicirlle que antes non se
colgaban ningún dos contratos no
perfil do contratante. Se mira
simplemente neste mes de xuño,
podemos
contabilizar
10
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vinculadas a IMCE, a distribución
de material publicitario, a
conexións eléctricas, a asistancias
técnicas; contratos que antes non
se sabía, nin que existían.
Sabemos e estamos facendo un
esforzo por mellorar a situación
do IMCE e, sobre todo, por
normalizar unha situación que vén
de anos y anos, tamén, de falta de
transparencia e tamén de falta de
control
orzamentario.
Pero
vostedes non son precisamente
quenes, para decirnos que o
estamos facendo por enriba das
nosas posibilidades, cando foron
vostedes os que chegaron a gastar,
ata 7 millóns e medio en IMCE e
iso, descontando e tendo en conta
que as festas de agosto nolas
deixaron a cero o ano que
empezamos nós, aquí, Nada máis,
grazas.

licitacións vinculadas a IMCE, a
distribución
de
material
publicitario,
a
conexións
eléctricas, a asistancias técnicas;
contratos que antes non se sabía,
nin que existían. Sabemos e
estamos facendo un esforzo por
mellorar a situación do IMCE e,
sobre todo, por normalizar unha
situación que vén de anos e anos,
tamén, de falta de transparencia e
tamén de falta de control
orzamentario. Pero vostedes non
son precisamente quenes, para
decirnos que o estamos facendo
por
enriba
das
nosas
posibilidades,
cando
foron
vostedes os que chegaron a
gastar, ata 7 millóns e medio en
IMCE e iso, descontando e tendo
en conta que as festas de agosto
nolas deixaron a cero o ano que
empezamos nós, aquí. Nada máis,
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Simplemente sinalarlle a
señora Vieito que, evidentemente,
a xestión do Partido Popular,
cando
menos,
o
Bloque
Nacionalista Galego, no que se
refire ao IMCE
e as festas,
non é para nada, non concordamos
para nada con ela. Eu, desde logo,
tampouco creo que sexa útil, nin
lóxico, agocharse detrás dunha
mala xestión do Partido Popular,
dos gastos do IMCE, para bueno,

Si. Simplemente sinalarlle a
señora Vieito que, evidentemente,
a xestión do Partido Popular,
cando
menos,
o
Bloque
Nacionalista Galego, no que se
refire ao IMCE
e as festas,
non
é
para
nada,
non
concordamos para nada con ela.
Eu, desde logo, tampouco creo
que sexa útil, nin lóxico,
agocharse detrás dunha mala
xestión do Partido Popular, dos
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seguir mantendo unha xestión
caótica das facturas do IMCE. Eu
creo que xa, vale de agocharse nas
xestións anteriores para, pois, non
falar da propia. O lóxico será,
pois, ir correxindo o que
aconteceu neste presente mandato
que é o seu. Que é, que se
pagaron 1,2 millóns de euros con
facturas,
con
reparos
de
intervención; reparos que houbo
que levantar e reparos que
ademais, bueno, entre outras
cousas, dicían que se estaban
pagando por factura e servizos
que tiña que ter contratos
continuados. E non unha, nin dúas
veces, senón por centos de veces.
Entón, eu creo que o que había
que facer é correxilo e atender o
seu presente mandato. Nada máis.

gastos do IMCE, para bo, seguir
mantendo unha xestión caótica
das facturas do IMCE. Eu creo
que xa, vale de agocharse nas
xestións anteriores para, pois,
non falar da propia. O lóxico
será, pois, ir correxindo o que
aconteceu neste presente mandato
que é o seu. Que é, que se
pagaron 1,2 millóns de euros con
facturas,
con
reparos
de
intervención; reparos que houbo
que levantar e reparos que
ademais, bo,
entre
outras
cousas, dicían que se estaban
pagando por factura e servizos
que tiña que ter contratos
continuados. E non unha, nin
dúas veces, senón por centos de
veces. Entón, eu creo que o que
había que facer é correxilo e
atender o seu presente mandato.
Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señor García.

señora

Veira.

Señor García Pérez
Gracias, señor Alcalde.
Canabal, dice usted que
entregados. Nosotros
entregados a la ciudad;
usted presente.

Moitas grazas,
Señor García.

señora Veira.

Señor García Pérez
Señora
estamos
estamos
téngalo

Grazas, señor Alcalde. Señora
Canabal, di vostede que estamos
entregados.
Nós
estamos
entregados á cidade; téñao
vostede presente.

Y en cuestiones de IMCE, se lo
acaban de apuntar, se lo iba a
decir yo. En los últimos 4 años del
IMCE, el Partido Popular,
permítame que le diga, que los
reparos de legalidad rompían las
costuras. Entonces, eso no quita
para que ahora se esté gestionando

E en cuestións de IMCE,
acábanllo de apuntar, íallo a dicir
eu. Nos últimos 4 anos do IMCE,
o Partido Popular, permítame que
lle diga, que os reparos de
legalidade rompían as costuras.
Entón, iso non quita para que
agora estéase xestionando mal;
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mal; bueno, no solamente el
IMCE, unas cuantas áreas más,
pero el IMCE, especialmente. O
sea, no se está presupuestando
bien.
Se vende una cabra
diciendo que ahorramos en fiestas,
pero después se encuentran con la
realidad y hay que poner encima
de la mesa cientos y cientos de
miles
de
euros,
para
complementar lo que, luego la
realidad impone que es que hay
que gastar. Nosotros entendemos
que las fiestas, si se traducen
desde un punto de vista
demagógico, o sea, negativo,
pueden parecer superfluas y un
gasto. Bien gestionadas, nosotros
pensamos que es un servicio para
la ciudad y además, una
potenciación del ámbito de los
servicios de la misma. Y, voy a
acabar con un apunte para la
señora Vieito, porque ya (…) un
par de veces e incluso, lo deja por
escrito y sinceramente creo que lo
hace sin querer; en este caso le
falló la memoria. Esto del Plan de
Ajuste. Una de las razones que
dan
ustedes con cierta
satisfacción es lo de eliminar las
tasas de las bodas. Permítame un
detalle. Quien eliminó las tasas de
las bodas fue el Partido Socialista
cuando
negociamos
la
modificación de las ordenanzas.
Ustedes lo que hicieron fue
permitir
que
los
demás
pudiéramos casar, lo que para este
concejal, ya le digo, que es un
honor poder casar a sus
conciudadanos, pero, en cualquier
caso, ese pequeño detallito de que
nos permite quitar las tasas de las
bodas, bueno, estaría muy bien

bo, non soamente o IMCE, unhas
cantas áreas máis, pero o IMCE,
especialmente. Ou sexa, non se
está orzando ben. Véndese unha
cabra dicindo que aforramos en
festas, pero despois atópanse coa
realidade e hai que poñer encima
da mesa centos e centos de miles
de euros, para complementar o
que, logo a realidade impón que é
que hai que gastar. Nós
entendemos que as festas, se se
traducen desde un punto de vista
demagóxico, ou sexa, negativo,
poden parecer superfluas e un
gasto. Ben xestionadas, nós
pensamos que é un servizo para a
cidade
e
ademais,
unha
potenciación do ámbito dos
servizos da mesma. E, vou acabar
cun apuntamento para a señora
Vieito, porque xa (…) un par de
veces e mesmo, o deixa por
escrito e sinceramente creo que o
fai sen querer; neste caso
falloulle a memoria. Isto do Plan
de Axuste. Unha das razóns que
dan
vostedes con certa
satisfacción é o de eliminar as
taxas das vodas. Permítame un
detalle. Quen eliminou as taxas
das vodas foi o Partido Socialista
cando negociamos a modificación
das ordenanzas. Vostedes o que
fixeron foi permitir que os demais
puidésemos casar, o que para este
concelleiro, xa lle digo, que é
unha honra poder casar aos seus
concidadáns, pero, en calquera
caso, ese pequeno detallito de que
nos permite quitar as taxas das
vodas, bo, estaría moi ben que
nas próximas declaracións que
faga sobre o particular, diga que
grazas ao Partido Socialista, pois,
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que en las próximas declaraciones
que haga sobre el particular, diga
que gracias al Partido Socialista,
pues, eso se pudo hacer así. En
cualquier caso, era solamente un
matiz para relajar el nivel del
debate que llevamos hoy. Gracias.

iso púidose facer así. En calquera
caso, era soamente un matiz para
relaxar o nivel do debate que
levamos hoxe. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.
Fixémolo xuntos, en todo caso.

Moitas grazas, señor García.
Fixémolo xuntos, en todo caso.

Señora Canabal.

Señora Canabal.

Señora Canabal Pérez

Señora Canabal Pérez

Señora
Vieito,
me
alegra
escuchar, cuando dice que van a
intentar mejorar. A mí lo que me
preocupa es que cuando ustedes
dicen esto, siguen las cosas, casi
siempre, igual. A mí me gustaría
recordale, señora Vieito, los datos
que le comenté en el Pleno
anterior, que son la mejor muestra
de la gestión chapucera…

Señora Vieito, alégrame escoitar,
cando di que van tentar mellorar.
A min o que me preocupa é que
cando vostedes din isto, seguen as
cousas, case sempre, igual. A min
gustaríame recordale, señora
Vieito, os datos que lle comentei
no Pleno anterior, que son a
mellor
mostra
da
xestión
chafalleira…

A las diecinueve horas y un
minuto entra en el Salón de
Sesiones la señora Gallego
Neira.

Ás dezanove horas e un minuto
entra no Salón de Sesións a
señora Gallego Neira.

… que tenemos en el IMCE. Entre
el uno de junio de 2015 y los
primeros meses de 2017, el
Interventor presentó casi, 200
reparos de legalidad a facturas,
ordenes de pago y expedientes
tramitados por el IMCE. De estos
198 reparos, 183, en el 92,5%
fueron de tipo suspensivo. En el
segundo semestre del 2015 hubo
74 reparos por importe de 573.000
euros. En el 2016 hubo 102

…que temos no IMCE. Entre o un
de xuño de 2015 e os primeiros
meses de 2017, o Interventor
presentou case, 200 reparos de
legalidade a facturas, ordenes de
pago e expedientes tramitados
polo IMCE. Destes 198 reparos,
183, no 92,5% foron de tipo
suspensivo. No segundo semestre
do 2015 houbo 74 reparos por
importe de 573.000 euros. No
2016 houbo 102 reparos por
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reparos por 790.000 euros. En los
primeros meses del 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. Ustedes que
iban a dar ejemplo de gestión y a
controlar el gasto, los que no iban
a despilfarrar en fiestas. Estamos
hablando ahora, de ustedes no de
nosotros;
son los reyes de
aumentar el gasto y las facturas
irregulares.

790.000 euros. Nos primeiros
meses do 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.
Vostedes que ían dar exemplo de
xestión e a controlar o gasto, os
que non ían malgastar en festas.
Estamos a falar agora, de
vostedes non de nós; son os reis
de aumentar o gasto e as facturas
irregulares.

Quiero recordar, también, las
apreciaciones del Interventor para
que no parezca que es de nuestra
cosecha, todo esto que estamos
diciendo, que son datos concretos
y sobre lo que está pasando, del
IMCE. El Interventor apreció 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 supera el
límite del contrato menor. Que se
omiten trámites esenciales y hay
facturas que cubren necesidades
de
carácter
permanente
y
continuado en el tiempo, lo que
habría obligado a firmar un
contrato único. Que hay contratos
que se firmaron sin contratación
previa, es decir, que el expediente
no pasó en ningún momento por
su oficina, antes de que se
presentase la factura. Esto es
grave, todo es grave, bueno, que
en numerosos casos coinciden
varias irregularidades.

Quero lembrar, tamén, as
apreciacións do Interventor para
que non pareza que é da nosa
colleita, todo isto que estamos a
dicir, que son datos concretos e
sobre o que está a pasar, do
IMCE. O Interventor apreciou
que se omitieron trámites
esenciais ou outras posibles
irregularidades que deberían
provocar a súa suspensión, que en
moitos casos producíronse gastos
similares e á mesma empresa,
que supera o límite do contrato
menor. Que se omiten trámites
esenciais e hai facturas que
cobren necesidades de carácter
permanente e continuado no
tempo, o que obrigaría a asinar
un contrato único. Que hai
contratos que se asinaron sen
contratación previa, é dicir, que o
expediente non pasou en ningún
momento pola súa oficina, antes
de que se presentase a factura.
Isto é grave, todo é grave, bo, que
en numerosos casos coinciden
varias irregularidades.

Señor

Señor

Alcalde, no me estoy

Alcalde, non me estou
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inventando nada, como sabe.
Tenemos un grave problema en el
IMCE y usted lo sabe. El IMCE se
ha convertido en un agujero
negro. El presupuesto de 2016
pasó, repito, de 4.242.000 a
5.755.000, un incremento de 1,5
millones. 198 reparos en dos años
por importe de 1,5 millones.
Vamos a ver como siguen. Yo
espero que mejoren por el bien de
todos y que se centren y empiecen
a trabajar con previsión y con
orden. Muchas gracias.

inventando nada, como sabe.
Temos un grave problema no
IMCE e vostede sábeo. O IMCE
converteuse nun buraco negro. O
orzamento de 2016 pasou, repito,
de 4.242.000 a 5.755.000, un
incremento de 1,5 millóns. 198
reparos en dous anos por importe
de 1,5 millóns. Imos ver como
seguen. Eu espero que melloren
polo ben de todos e que se centren
e empecen a traballar con
previsión e con orde. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Canabal.

Moitas grazas, señora Canabal.

Señora Vieito.

Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Señora Canabal, por apuntarlle
algún dato máis. Nós empezamos
a
sacar
convocatorias
de
concurrencia
competitiva,
vostedes non sabían nin que era
iso; nós dedicamos este ano a
sacar convocatorias para cultura
de barrio, con dotación de
100.000
euros;
se
adicou
precisamente,
a
apoio
de
asociacións e colectivos de
carácter cultural e se apoian 17
proxectos.
“Facemos
comunidade”, con dotación de
250.000 euros,…

Señora Canabal, por apuntarlle
algún dato máis. Nós empezamos
a
sacar
convocatorias
de
concurrencia
competitiva,
vostedes non sabían nin que era
iso; nós dedicamos este ano a
sacar convocatorias para cultura
de barrio, con dotación de
100.000
euros;
se
adicou
precisamente,
a
apoio
de
asociacións e colectivos de
carácter cultural e se apoian 17
proxectos.
“Facemos
comunidade”, con dotación de
250.000 euros,…

A las diecinueve horas y cuatro
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones la señora Cameán
Calvete.

Ás dezanove horas e catro
minutos auséntase do Salón de
Sesións a señora Cameán
Calvete.

… tamén entidades de carácter

… tamén entidades de carácter
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veciñal, para o deseño e
realización de festas, ou (…)
tamén dotada con 100.000 euros e
tamén
contemplamos
a
publicación de 4 convocatorias
máis en concorrencia pública. Me
gustaría que vostede me relatara
algunhas bases de concorrencia
pública que vostedes sacaron con
esta finalidade, porque creo que
non hai ningunha, me parece.
Entón, tamén estamos facendo ese
esforzo por cambiar a filosofía do
IMCE que precisamente, non era
dirixido a que as asociacións
puideran concurrir e ter unha
bases a que atenerse e, desde
logo, seguiremos mellorando
como xa lle dixen, pero vostedes
non son precisamente quenes para
darnos leccións, tendo en conta
que
nin
sequera
sacaban
convocatorias de concorrencia
competitiva, que se están sacando,
por primeira vez, con este goberno
e se están licitando e se están
publicando
no
perfil
do
contratante, as contratacións.
Nada máis. Grazas.

veciñal, para o deseño e
realización de festas, ou (…)
tamén dotada con 100.000 euros e
tamén
contemplamos
a
publicación de 4 convocatorias
máis en concorrencia pública. Me
gustaría que vostede me relatara
algunhas bases de concorrencia
pública que vostedes sacaron con
esta finalidade, porque creo que
non hai ningunha, me parece.
Entón, tamén estamos facendo ese
esforzo por cambiar a filosofía do
IMCE que precisamente, non era
dirixido a que as asociacións
puideran concurrir e ter unha
bases a que atenerse e, desde
logo, seguiremos mellorando
como xa lle dixen, pero vostedes
non son precisamente quenes
para darnos leccións, tendo en
conta que nin sequera sacaban
convocatorias de concorrencia
competitiva,
que
se
están
sacando, por primeira vez, con
este goberno e se están licitando e
se están publicando no perfil do
contratante, as contratacións.
Nada máis. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi
ben.
Moitas
grazas.
Procedemos á votación deste
asunto número 8. Aprobación
inicial do suplemento de crédito
orzamento do IMCE 2017.

Moi
ben.
Moitas
grazas.
Procedemos á votación deste
asunto número 8. Aprobación
inicial do suplemento de crédito
orzamento do IMCE 2017.

Votos a favor da aprobación
inicial.

Votos a favor da aprobación
inicial.

Votación asunto número 8

Votación asunto número 8

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación el asunto

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación o asunto
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número 8 referenciado en el
Orden del Día, produciéndose el
siguiente resultado:

número 8 referenciado na Orde
do Día, producíndose o seguinte
resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (8
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (8
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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 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).

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.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pois, queda aprobado
inicialmente.

Moi ben. Pois, queda aprobado
inicialmente.

Acuerdo

Acordo

Aprobar
inicialmente
la
modificación del presupuesto del
IMCE de 2017 consistente en
suplementar
las
siguientes
aplicaciones por los siguientes
importes:

Aprobar
inicialmente
a
modificación do orzamento do
IMCE de 2017 consistente en
suplementar
as
seguintes
aplicacións
polos
seguintes
importes:
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338/203.00
Alquiler
maquinaria,
instalaciones
utillaje: 50.000,00 €.

de
y

338/203.00
Aluguer
maquinaria,
instalacións
ferramentas: 50.000,00 €.

de
e

- 338/227.99 Otros trabajos
realizados por empresas y
profesionales: 210.000,00 €.

- 338/227.99 Outros traballos
realizados por empresas e
profesionais: 210.000,00 €.

Dicho suplemento se financiará
con Remanente líquido de
tesorería para gastos generales,
apareciendo, de esta forma, el
expediente nivelado.

Dito suplemento financiarase con
Remanente líquido de tesourería
para gastos xerais, aparecendo,
desta forma, o expediente
nivelado.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Con isto rematamos a
parte resolutiva do Pleno.

Moi ben. Con isto rematamos a
parte resolutiva do Pleno.

Señor Secretario.

Señor Secretario.

Señor Secretario General

Señor Secretario General

Mocións, preguntas…

Mocións, preguntas…

II - PARTE NO RESOLUTIVA.
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE LA GESTIÓN.

II
PARTE
NON
RESOLUTIVA. CONTROL E
SEGUIMENTO DA XESTIÓN.

113 - Toma de conocimiento de
resoluciones y decretos.

Toma de coñecemento
resolucións e decretros.

1º.-Toma de conocimiento:

1º.-Toma de coñecemento:

- De las resoluciones de la Junta
de Gobierno Local, desde la
número siete mil doscientos uno
(7.201), de quince de mayo de dos
mil diecisiete, a la número ocho
mil setecientos (8.700), de catorce
de junio de dos mil diecisiete.

- Das resolucións da Xunta de
Goberno Local, desde a número
sete mil douscentos un (7.201), de
quince de maio de dous mil
dezasete, á número oito mil
setecentos (8.700), de catorce de
xuño de dous mil dezasete.

de
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- Y de los decretos de la Alcaldía,
desde el número dos mil ciento
uno (2.101), de cinco de mayo de
dos mil diecisiete, al número dos
mil cuatrocientos (2.400), de uno
de junio de dos mil diecisiete.

- E dos decretos da Alcaldía,
desde o número dous mil cento un
(2.101), de cinco de maio de dous
mil dezasete, ao número dous mil
catrocentos (2.400), de un de
xuño de dous mil dezasete.

2º.- Mociones.

2º.- Mocións

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Comezamos, pois, co debate das
mocións. En primeiro lugar, pois,
sometemos a votación a urxencia
de todas as mocións presentadas,
que son tres mocións do Bloque
Nacionalista Galego e dúas
mocións do Partido Socialista de
Galicia PSOE, tres mocións do
Partido Popular e dúas mocións da
Marea Atlántica.

Comezamos, pois, co debate das
mocións. En primeiro lugar, pois,
sometemos a votación a urxencia
de todas as mocións presentadas,
que son tres mocións do Bloque
Nacionalista Galego e dúas
mocións do Partido Socialista de
Galicia PSOE, tres mocións do
Partido Popular e dúas mocións
da Marea Atlántica.

Votación de la urgencia de todas
las mociones

Votación da urxencia de todas as
mocións

Sometida por la Presidencia,
todas las mociones a la preceptiva
declaración de la urgencia, se
produce el siguiente resultado:

Sometida pola Presidente, todas
as
mocións
á
preceptiva
declaración
da
urxencia,
prodúcese o seguinte resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (8
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (8
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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal

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

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pois, a primeira moción
do Bloque Nacionalista Galego,
sobre a venda por un euro, sobre
a venda do Banco Popular ao
Banco Santander e as súas
consecuencias e repercusións para
coa accionariado minorista, e
clientes e para coas traballadoras
e traballadores do antiguo Banco
Pastor e da súa Fundación e as
numerosas empresas auxiliares.

Moi ben. Pois, a primeira moción
do Bloque Nacionalista Galego,
sobre a venda por un euro, sobre
a venda do Banco Popular ao
Banco Santander e as súas
consecuencias e repercusións
para coa accionariado minorista,
e
clientes
e
para
coas
traballadoras e traballadores do
antiguo Banco Pastor e da súa
Fundación e as numerosas
empresas auxiliares.

Esta moción ten unha emenda do
Partido Popular, que non sei se é
aceptada, ou non polo Bloque
Nacionalista Galego.

Esta moción ten unha emenda do
Partido Popular, que non sei é
aceptada, ou non polo Bloque
Nacionalista Galego.

Señora Veira González

Señora Veira González

Non, non a aceptamos, porque é
de substitución.

Non, non a aceptamos, porque é
de substitución.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pois, se fai o favor
señora Veira, pode proceder á
lectura da parte dispositiva da
moción.

Moi ben. Pois, se fai o favor
señora Veira, pode proceder á
lectura da parte dispositiva da
moción.

Mociones del Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas

Mocións do Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista GalegoAsenbleas Abertas

Primera.- Moción sobre sobre la
venta por 1,00 euro del Banco
Popular al Banco Santander y

Primeira.- Moción sobre a venda
por 1,00 euro do Banco Popular
ao Banco Santander e as súas
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sus
consecuencias
y
repercusiones para con el
accionariado
minorista
y
clientes y para con las
trabajadoras
y
con
los
trabajadores del antiguo Banco
Pastor, de su Fundación y de las
numerosas empresas auxiliares.

consecuencias e repercusións
para co accionariado minorista e
clientes e para coas traballadoras
e cos traballadores do antigo
Banco Pastor, da súa Fundación
e das numerosas empresas
auxiliares.

Intervenciones

Intervencións

Señora Veira González

Señora Veira González

O Bloque Nacionalista Galego
propón que o Pleno da
Corporación Municial adopte o
seguintes acordos:

O Bloque Nacionalista Galego
propón que o Pleno da
Corporación Municial adopte o
seguintes acordos:

A las diecinueve horas y siete
minutos se ausentan del Salón
de Sesiones el señor Alcalde, el
señor Varela Gómez y el señor
Mourelo Barreiro.

Ás dezanove
horas e sete
minutos auséntasen do Salón de
Sesións o señor Alcalde, o señor
Varela Gómez e o señor Mourelo
Barreiro.

O Concello da Coruña manifesta a
súa solidariedade con todas as
persoas que traballan no Banco
Pastor, na súa Fundación e nas
numerosas empresas auxiliares,
coas persoas afectadas, coa
clientela, e co seu accionariado,
amosando a firme convicción
desta cidade de manter o Banco
Pastor vivo e activo.

O Concello da Coruña manifesta
a súa solidariedade con todas as
persoas que traballan no Banco
Pastor, na súa Fundación e nas
numerosas empresas auxiliares,
coas persoas afectadas, coa
clientela, e co seu accionariado,
amosando a firme convicción
desta cidade de manter o Banco
Pastor vivo e activo.

- Instar ó Goberno municipal a
demandarlle ao novo propietario,
o Banco Santander, o mantemento
do emprego de todas as persoas
que hoxe en día forman parte da
estrutura do Banco Pastor na
cidade, da súa Fundación e das
numerosas empresas auxiliares
especialmente no centro de
traballo da rúa Orillamar que

- Instar ó Goberno municipal a
demandarlle ao novo propietario,
o Banco Santander, o mantemento
do emprego de todas as persoas
que hoxe en día forman parte da
estrutura do Banco Pastor na
cidade, da súa Fundación e das
numerosas empresas auxiliares
especialmente no centro de
traballo da rúa Orillamar que
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poden ver afectado o seu cadro de
persoal (só o servizo de atención
telefónica emprega a máis de 200
persoas) xa que, atendendo ao seu
facer habitual, xa se prevé a
realización dun forte axuste do
cadro de persoal.

poden ver afectado o seu cadro de
persoal (só o servizo de atención
telefónica emprega a máis de 200
persoas) xa que, atendendo ao seu
facer habitual, xa se prevé a
realización dun forte axuste do
cadro de persoal.

- Instar á Xunta de Galiza a facer
o propio a nivel galego.

- Instar á Xunta de Galiza a facer
o propio a nivel galego.

- Instar á Xunta de Galiza e ao seu
Presidente Núñez Feijoo que
reivindique ante as instancias
correspondentes o mantemento da
Entidade Banco Pastor e que siga
tributanto como tal en Galiza.

- Instar á Xunta de Galiza e ao
seu Presidente Núñez Feijoo que
reivindique ante as instancias
correspondentes o mantemento da
Entidade Banco Pastor e que
siga tributanto como tal en
Galiza.

- Instar á Xunta de Galiza a
articular un mecanismo que
solucione a solución das e dos
clientes e accionistas, a meirande
parte de accionistas minoristas
que proveñen do Banco Pastor e
que deixou sen valor as súas
accións tras a caída do Banco
Popular.

- Instar á Xunta de Galiza a
articular un mecanismo que
solucione a solución das e dos
clientes e accionistas, a meirande
parte de accionistas minoristas
que proveñen do Banco Pastor e
que deixou sen valor as súas
accións tras a caída do Banco
Popular.

- Instar ao Parlamento de Galiza a
crear unha Comisión en que se
abran,
entre
outras,
a
investigación
das
diferentes
actuacións e responsabilidades do
cadro directivo, os organismos
superiores e dos Goberno Galego
e Central que desencadearon na
liquidación do Banco Pastor; unha
investigación ao respecto das
posibles
responsabilidades
derivadas dunha nova modalidade
de estafa bancaria para os seus
accionistas, nomeadamente os
minoristas xa que a caída do
Banco Popular deixou sen valor as

- Instar ao Parlamento de Galiza
a crear unha Comisión en que se
abran,
entre
outras,
a
investigación
das
diferentes
actuacións e responsabilidades do
cadro directivo, os organismos
superiores e dos Goberno Galego
e Central que desencadearon na
liquidación do Banco Pastor;
unha investigación ao respecto
das posibles responsabilidades
derivadas
dunha
nova
modalidade de estafa bancaria
para
os
seus
accionistas,
nomeadamente os minoristas xa
que a caída do Banco Popular
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accións
do
Banco;
unha
investigación sobre o impacto da
progresiva
concentración
e
centralización e as súas negativas
consecuencias para Galiza, tales
como a negativa, evolución
recente da relación
entre
depósitos e créditos, a caída do
crédito e a pérda de calidade dos
servizos bancarios.

deixou sen valor as accións do
Banco; unha investigación sobre
o
impacto
da
progresiva
concentración e centralización e
as súas negativas consecuencias
para Galiza, tales como a
negativa, evolución recente da
relación
entre depósitos e
créditos, a caída do crédito e a
pérda de calidade dos servizos
bancarios.

- Instar ao Parlamento de Galiza a
presevar todas as actividades que
realiza, hoxe en día a Fundación
Pedro Barrié de la Maza, así como
conservar todo o seu patrimonio
artístico e cultural evitando o seu
espolio e marcha de Galiza.

- Instar ao Parlamento de Galiza
a presevar todas as actividades
que realiza, hoxe en día a
Fundación Pedro Barrié de la
Maza, así como conservar todo o
seu patrimonio artístico e cultural
evitando o seu espolio e marcha
de Galiza.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Pode proceder a
defender a moción.

Moitas grazas. Pode proceder a
defender a moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

De todos é sabido que ao inico da
crise…

De todos é sabido que ao inico da
crise…

Presidencia

Presidencia

Perdón, que ten que ler a emenda
e votala.

Perdón, que ten que ler a emenda
e votala.

Señora Veira González

Señora Veira González

Vótase despois.

Vótase despois.

Presidencia

Presidencia

Pero. Lemos a emenda ahora.

Pero. Lemos a emenda ahora.

Señor Secretario General

Señor Secretario General
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Claro, así el otro Grupo tiene
derecho a leer también su
enmienda y luego, se hace el
debate conjunto de ambas.

Claro, así o outro Grupo ten
dereito a ler tamén a súa emenda
e logo, faise o debate conxunto de
ambas.

Presidencia

Presidencia

Pois, grazas. Proceda entón, a ler
a emenda do Partido Popular.

Pois, grazas. Proceda entón, a ler
a emenda do Partido Popular.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Moitas gracias.

Moitas grazas.

Perdón, voceira do BNG. A
emenda propón substituir os
puntos 3, 4, 5, 6 e 7 da moción por
un novo punto 3, que quedaría do
seguinte xeito:

Perdón, voceira do BNG. A
emenda propón substituir os
puntos 3, 4, 5, 6 e 7 da moción
por un novo punto 3, que
quedaría do seguinte xeito:

Instar á Xunta de Galicia a
realizar as xestións oportunas en
relación a absorción polo Grupo
Santander do Banco PopularPastor, para:

Instar á Xunta de Galicia a
realizar as xestións oportunas en
relación a absorción polo Grupo
Santander do Banco PopularPastor, para:

a) Permitir manter a marca Pastor

a) Permitir manter a marca
Pastor

b) Permitir manter o maior
número posible de postos de
traballo con medidas pactadas.

b) Permitir manter o maior
número posible de postos de
traballo con medidas pactadas.

c) Non aceptar e
mesmo
favorecer a concesión de crédito a
pequenas e medianas empresas do
tecido produtivo galego.

c) Non aceptar e
mesmo
favorecer a concesión de crédito a
pequenas e medianas empresas do
tecido produtivo galego.

d) Manter os compromisos
adquiridos polo Banco Popular, na
fundación Pedro Barrié de la
Maza e permitir algunha fórmula
de compensación aos pequenos
accionistas do Banco Popular-

d) Manter os compromisos
adquiridos polo Banco Popular,
na fundación Pedro Barrié da
Maza e permitir algunha fórmula
de compensación aos pequenos
accionistas do Banco Popular-
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Pastor.

Pastor.

Moitas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Agora, si, proceda á defender a
moción. Moitas grazas.

Agora, si, proceda á defender a
moción. Moitas grazas.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si, pois, procedo a defender a
moción íntegramente, como foi
rexistada e digo que non acepto
esa emenda, porque realmente,
creo que é unha substitución que
deixa, ao final a moción sen peso.
Sen peso, sen peso e sen peso
sobre todo, as cuestións que se lle
demandan á Xunta de Galiza e ao
Parlamento de Galiza. Eu non sei,
se o Partido Popular, ao final,
quere facer como a viñeta do (…)
e quitarlle ao Parlamento de
Galiza e que quede o lamento de
Galiza, nada máis. Eu creo que é
unha cámara lexislativa que ten
capacidade e que debemos de
reinvindicar tamén, que teña, que
cumpra coas súas funcións e,
polo tanto, que defenda os
intereses de Galiza. Se é
necesario, por suposto, que os
concellos, tamén, instemos á
Cámara a que mova ficha en
cuestións tan importantes como
esta.

Si, pois, procedo a defender a
moción íntegramente, como foi
rexistada e digo que non acepto
esa emenda, porque realmente,
creo que é unha substitución que
deixa, ao final a moción sen peso.
Sen peso, sen peso e sen peso
sobre todo, as cuestións que se lle
demandan á Xunta de Galiza e ao
Parlamento de Galiza. Eu non sei,
se o Partido Popular, ao final,
quere facer como a viñeta do (…)
e quitarlle ao Parlamento de
Galiza e que quede o lamento de
Galiza, nada máis. Eu creo que é
unha cámara lexislativa que ten
capacidade e que debemos de
reinvindicar tamén, que teña, que
cumpra coas súas funcións e,
polo tanto, que defenda os
intereses de Galiza. Se é
necesario, por suposto, que os
concellos, tamén, instemos á
Cámara a que mova ficha en
cuestións tan importantes como
esta.

Co inicio da crise o Partido
Popular e o Partido Socialista no
Estado,
pactaron
unha
restruturación
do
sector
financiero, co obxectivo de
concentralo e de centralizar as
súas decisións, privatizando e

Co inicio da crise o Partido
Popular e o Partido Socialista no
Estado,
pactaron
unha
restruturación
do
sector
financiero, co obxectivo de
concentralo e de centralizar as
súas decisións, privatizando e
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bancarizando as caixas de aforro e
reducindo o número de entidades.
Foi un proceso que foi gravoso,
para as maiorías sociais e que
implicou, ao final, a socialización
das
perdas,
froito
dos
movementos de especulación
financiera.

bancarizando as caixas de aforro
e reducindo o número de
entidades. Foi un proceso que foi
gravoso, para as maiorías sociais
e que implicou, ao final,
a
socialización das perdas, froito
dos movementos de especulación
financeira.

Destinados máis de 60 mil millóns
de euros e fondos públicos ao
rescate bancario, e o Banco de
España vén de recoñecer que non
se vai recuperar máis dun 20% do
total, desde a óptica económica de
Galiza. Este proceso tivo nefastas
consecuencias, sendo as máis
claras e evidentes, a perda das
Caixas de Aforros e a perda da
legalidade
e absorción de
entidades bancarias como o Banco
Pastor e o Banco Galego e
ademais, con especial repercusión
aquí, na nosa cidade, porque a
Coruña pasou de ser a capital
financeira de Galiza, unha Galiza
que tiña un sistema financiero de
seu, a pasar, pois, efectivamente,
a
perder
esa
capitalidade
financeira, por decilo dalgunha
maneira, ese peso e Galiza, polo
tanto, tamén perdeu esas entidades
bancarias de seu. Tamén, o Banco
Popular, propietario do Banco
Pastor, supuxo un novo chanzo
neste proceso de restruturación
bancaria, iniciado coa crise. A
compra do Banco Popular por
parte do Santander, representa un
paso máis na concentración e
centralización
do
oligopolio
bancario. A súa venda para nós,
para o Bloque Nacionalista
Galego, desde logo, é unha estafa
financiera en toda regra, na que

Destinados máis de 60 mil millóns
de euros e fondos públicos ao
rescate bancario, e o Banco de
España vén de recoñecer que non
se vai recuperar máis dun 20% do
total, desde a óptica económica
de Galiza. Este proceso tivo
nefastas consecuencias, sendo as
máis claras e evidentes, a perda
das Caixas de Aforros e a perda
da legalidade e absorción de
entidades bancarias como o
Banco Pastor e o Banco Galego e
ademais, con especial repercusión
aquí, na nosa cidade, porque a
Coruña pasou de ser a capital
financeira
de Galiza, unha
Galiza que tiña
un sistema
financiero de seu, a pasar, pois,
efectivamente, a perder esa
capitalidade
financeira,
por
decilo dalgunha maneira, ese
peso e Galiza, polo tanto, tamén
perdeu esas entidades bancarias
de seu. Tamén, o Banco Popular,
propietario do Banco Pastor,
supuxo un novo chanzo neste
proceso
de
restruturación
bancaria, iniciado coa crise. A
compra do Banco Popular por
parte do Santander, representa
un paso máis na concentración e
centralización
do
oligopolio
bancario. A súa venda para nós,
para o Bloque Nacionalista
Galego, desde logo, é unha estafa
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todos os accionistas acaban de
perder os seus investimentos. A
venda supón o final dunha cadea
de decicións políticas e de erros
na supervisión, que comezaron co
deseño do rescate financiero do
Estado español. Un rescate que
ademais, á vista dos feitos,
resultou desproporcionado, caro e
absolutamente ineficiente. A caída
do Banco Pastor demostrou que
os problemas persisten e quedan
lonxe
de
ser
resoltos.
Nomeadamente o dos activos
tóxicos. O goberno galego e así o
estatal, así como os organismos
reguladores,
tiveron
unha
importante…

financiera en toda regra, na que
todos os accionistas acaban de
perder os seus investimentos. A
venda supón o final dunha cadea
de decicións políticas e de erros
na supervisión, que comezaron co
deseño do rescate financiero do
Estado español. Un rescate que
ademais, á vista dos feitos,
resultou desproporcionado, caro
e absolutamente ineficiente. A
caída
do
Banco
Pastor
demostrou que os problemas
persisten e quedan lonxe de ser
resoltos. Nomeadamente o dos
activos tóxicos. O goberno galego
e así o estatal, así como os
organismos reguladores, tiveron
unha importante…

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

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

… responsabilidade na caída do
Banco Popular, amparados pola
filosofía do deixar facer. O Banco
Popular, supostamente superou
todos os test de estrés realizado
pola Unión Europea, hai menos
dun ano e de repente, de supeto,
parece ser, bueno, pois que cae. O
contrario do que aconteceu, pois,
pouco despois co Liberbank, ao
que se lle suspendeu a cotización
para impedir aos investidores
especular coa caída da cotización
do Banco. E ademais, aquí hay
unha cuestión a maiores, é que
parece que houbo, pois, un uso de
información privilexiada por parte
do
Banco Santander, cando
menos bastante sospeitoso. E ten
consecuencias esta venda do
Banco Popular, esta caída ten

… responsabilidade na caída do
Banco Popular, amparados pola
filosofía do deixar facer. O Banco
Popular, supostamente superou
todos os test de estrés realizado
pola Unión Europea, hai menos
dun ano e de repente, de supeto,
parece ser, bo, pois que cae. O
contrario do que aconteceu, pois,
pouco despois co Liberbank, ao
que se lle suspendeu a cotización
para impedir aos investidores
especular coa caída da cotización
do Banco. E ademais, aquí hay
unha cuestión a maiores, é que
parece que houbo, pois, un uso
de información privilexiada por
parte do Banco Santander, cando
menos bastante sospeitoso. E ten
consecuencias esta venda do
Banco Popular, esta caída ten
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consecuencias para a oferta
financeira,
por
esa
recentralización do aforro, pero
que tamén, ten consecuencias para
os pequenos aforradores e tamén,
ten consecuencias
para.... Xa
remato… para eses accionistas e
minoristas, que moitos foron
obrigados a adquirir esas accións.
Polo tanto, eu creo que ás
institucións nos toca defender,
pois, como sempre, neste caso, ao
máis flebe; non como fai Estado
que acaba de defender sempre ao
máis forte. Nada máis.

consecuencias para a oferta
financeira,
por
esa
recentralización do aforro, pero
que tamén, ten consecuencias
para os pequenos aforradores e
tamén, ten consecuencias para...
Xa
remato…
para
eses
accionistas e minoristas que
moitos foron obrigados a adquirir
esas accións. Polo tanto, eu creo
que ás institucións nos toca
defender, pois, como sempre,
neste caso, ao máis flebe; non
como fai Estado que acaba de
defender sempre ao máis forte.
Nada máis.

A las diecinueve horas y
dieciséis minutos entra en el
Salón de Sesiones la señora
Cameán Calvete.

Ás dezanove horas e dezaseis
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Cameán
Calvete.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, pola profusa
defensa da moción. E polo Grupo
Municipal
Socialista,
señor
García.

Moitas grazas, pola profusa
defensa da moción. E polo Grupo
Municipal
Socialista,
señor
García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias.

Grazas.

Nosotros anunciamos nuestro voto
negativo en esta moción de
censura. Lamentamos que debates
de esta importancia… En esta
moción, perdón. Lamentamos que
debates de esta importancia se
articulen con un discurso de una
retórica
que
nosotros
no
compartimos…

Nós anunciamos o noso voto
negativo nesta moción de
censura. Lamentamos que debates
desta
importancia…
Nesta
moción, perdón. Lamentamos que
debates
desta
importancia
articúlense cun discurso dunha
retórica
que
nós
non
compartimos…

A las diecinueve horas y
diecisiete minutos entra en el

Ás dezanove horas e dezasete
minutos entra no Salón de
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Salón de Sesiones el señor
Alcalde.

Sesións o señor Alcalde.

… llenos de verdades, de
falsedades y de aquellos aspectos
que a uno le gustaría que no
existiesen en la historia, porque no
le gusta formar parte de lo que fue
el Bloque Nacionalista Galego,
cuando participaba, por ejemplo,
en las Cajas Gallegas. Yo lamento
que usted haga unas afirmaciones,
lamento que usted haga unas
afirmaciones en su expositivo, en
la que implica al Partido
Socialista en no sé que trama
oculta, que a usted le gustaría que
pasara.

…cheos
de
verdades,
de
falsidades e daqueles aspectos
que a un gustaríalle que no
existisen na historia, porque non
lle gusta formar parte do que foi o
Bloque Nacionalista Galego,
cando participaba, por exemplo,
nas Caixas Galegas. Eu lamento
que
vostede
faga
unhas
afirmacións, lamento que vostede
faga unhas afirmacións no seu
expositivo, na que implica ao
Partido Socialista en non se que
trama oculta, que a vostede
gustaríalle que pasase.

Mire, señora Vieito, yo la escuché
con bastante respeto. ¿Vale?
Muchas gracias.

Mire, señora Vieito, eu escoiteina
con bastante respecto. Vale?
Moitas grazas.

Lamentamos que tenga usted estos
expositivos en los que, al final,
parecen que solo ustedes saben
ayudar a la gente. Ya le digo que
lo que hace usted a la gente, es
una equivocación de fondo. El
problema del Banco Popular y del
Banco Pastor es un problema muy
grave para Galicia, y es un
problema muy grave para La
Coruña, para la cantidad de gente
que está afectada, sobre todo,
desde el punto de vista laboral.

Lamentamos que teña vostede
estes expositivos nos que, ao
final, parecen que só vostedes
saben axudar á xente. Xa lle digo
que o que fai vostede á xente, é
unha equivocación de fondo. O
problema do Banco Popular e do
Banco Pastor é un problema moi
grave para Galicia, e é un
problema moi grave para A
Coruña, para a cantidade de
xente que está afectada, sobre
todo, desde o punto de vista
laboral.

Nosotros no compartimos las
inquietudes de los accionistas.
Mire usted, es el paradigma del
capitalismo. El que compra
acciones sabe al riesgo a que se
atiene. Y, desde luego, no le
pedimos a ninguna administración

Nós
non
compartimos
as
inquietudes dos accionistas. Mire
vostede, é o paradigma do
capitalismo. O que compra
accións sabe ao risco a que se
aten. E, desde logo, non lle
pedimos
a
ningunha
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que articule un mecanismo para
justificar el tema de los
accionistas. Tendrán mecanismos
jurídicos para solucionar sus
problemas; en el caso de los
depositantes,
también
tienen
garantizados sus depósitos. Lo
que nos preocupa es que se
intente marcar todo un discurso,…

administración que articule un
mecanismo para xustificar o tema
dos
accionistas.
Terán
mecanismos
xurídicos
para
solucionar os seus problemas; no
caso dos depositantes, tamén
teñen
garantidos
os
seus
depósitos. O que nos preocupa é
que se tente marcar todo un
discurso,…

A las diecinueve horas y
diecisiete minutos entra en el
Salón de Sesiones el señor
Mourelo Barreiro.

Ás dezanove horas e dezasete
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Mourelo
Barreiro.

… para que luego, no valga nada.

…para que logo, non valla nada.

Las ciudades tienen que unirse
en planteamientos defensivos para
fortalecer
cuestiones,
tan
preocupantes como la pérdida de
empleo que va a suponer la
restructuración de personal en el
Banco Pastor y en el Banco
Popular. Ya, el Banco Popular
había hecho un ERE que afectaba
a 2.592 trabajadores, hace tres
meses. 2.592 trabajadores, el ERE
del Banco Popular; ahora todavía,
desconocemos el ERE que hará el
Banco de Santander sobre el
Banco Popular y sobre el Banco
Pastor. ¿Vale? A nosotros nos
gustaría que desde la ciudad se
hiciese
un
planteamiento
constructivo y que no intentase
elevar responsabilidades a otros
ámbitos, que nosotros entendemos
que no tiene. Esto es un tema de
carácter nacional, afecta a los
reguladores de carácter nacional
y, lo que afecta a La Coruña es
muy importante que nosotros
seamos capaces de diseñar una

As cidades teñen que unirse en
propostas
defensivas
para
fortalecer
cuestións,
tan
preocupantes como a perda de
emprego que vai supoñer a
restructuración de persoal no
Banco Pastor e no Banco
Popular. Xa, o Banco Popular
había feito un ERE que afectaba a
2.592 traballadores, fai tres
meses. 2.592 traballadores, o
ERE do Banco Popular; agora
aínda, descoñecemos o ERE que
fará o Banco de Santander sobre
o Banco Popular e sobre o Banco
Pastor. Vale? A nós gustaríanos
que desde a cidade fixésese unha
formulación construtiva e que non
tentase elevar responsabilidades
a outros ámbitos, que nós
entendemos que non ten. Isto é un
tema de carácter nacional, afecta
aos reguladores de carácter
nacional e, o que afecta á Coruña
é moi importante que nós sexamos
capaces
de
deseñar
unha
estratexia que dea apoio, dea
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estrategia que dé apoyo de
cobertura y de sostén, a entidades
financieras que respeten el empleo
en la ciudad y lo creen. Yo, desde
luego, creo que es muy
preocupante para Galicia que todo
el crédito se concentre en dos
entidades financieras. Pero a mí,
me gustaría que cuestiones de este
tipo, no intentara estigmatizar a
posiciones políticas, olvidando las
ajenas y las propias, en según qué
posicionamientos, porque sino,
mal vamos. En cualquier caso,
nosotros somos, ya lo dijimos,
además, públicamente, sensibles y
conscientes de la necesidad de
articular mecanismo, que desde la
ciudad puedan dar sostén y
soporte a las personas que están
preocupadas por sus empleos.
Desde el punto de vista jurídico,
los accionistas tendrán que
solventar los problemas derivados
de una ampliación que, en
cualquier caso, cuando menos, es
irregular. Los depositantes tienen
sus depósitos garantizados. No
queramos hacer un pan de unas
“tostas” con lo que no es.

cobertura e dea sostén a
entidades
financeiras
que
respecten o emprego na cidade e
creno. Eu, desde logo, creo que é
moi preocupante para Galicia que
todo o crédito concéntrese en
dúas entidades financeiras. Pero
a min, gustaríame que cuestións
deste
tipo,
non
tentase
estigmatizar a posicións políticas,
esquecendo as alleas e as propias,
en segundo que posicionamentos,
porque senón, mal imos. En
calquera caso, nós somos, xa o
dixemos, ademais, publicamente,
sensibles e conscientes da
necesidade
de
articular
mecanismo, que desde a cidade
poidan dar sostén e soporte ás
persoas que están preocupadas
polos seus empregos. Desde o
punto de vista xurídico, os
accionistas terán que liquidar os
problemas
derivados
dunha
ampliación que, en calquera caso,
cando menos, é irregular. Os
depositantes teñen os seus
depósitos
garantidos.
Non
queiramos facer un pan dunhas
“tostas” co que non é.

Muchas gracias, señor Alcalde.

Moitas grazas, señor Alcalde.

Presidencia

Presidencia

Muchas gracias, señor García.
Señor Fernández Prado.

Moitas grazas, señor García.
Señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Mire, señora Veira, intentaré
explicarle porqué presentamos la
enmienda.
Creemos
y

Mire, señora Veira, tentarei
explicarlle porqué presentamos a
emenda. Cremos e consideramos
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consideramos importante, esta
moción que presenta el Bloque
Nacionalista Galego y en buena
parte, creo que compartimos, pero
creemos que algunos de estos
aspectos necesitan más que
matización, como decía ahora, el
portavoz del Partido Socialista.
Tiene fallos graves de criterio; por
eso presentamos una enmienda,
que creemos que mantenía el
espíritu de lo que usted planteaba,
pero intentando adaptarse a la
realidad administrativa y jurídica
que tiene actualmente el Banco
Pastor, porque usted habla de hace
8 años. Ya no estamos en esa
realidad, ni administrativa, ni
jurídica del Banco y por lo tanto,
le pedimos que piense, para
intentar conseguir un apoyo más
amplio a esta moción, que se
replantee la aceptación de esta
enmienda.

importante, esta moción que
presenta o Bloque Nacionalista
Galego e en boa parte, creo que
compartimos, pero cremos que
algúns destes aspectos necesitan
máis que matización, como dicía
agora, o portavoz do Partido
Socialista. Ten fallos graves de
criterio; por iso presentamos
unha emenda, que cremos que
mantiña o espírito do que vostede
expuña, pero tentando adaptarse
á realidade administrativa e
xurídica que ten actualmente o
Banco Pastor, porque vostede
fala de hai 8 anos. Xa non
estamos nesa realidade, nin
administrativa, nin xurídica do
Banco e polo tanto, pedímoslle
que pense, para tentar conseguir
un apoio máis amplo a esta
moción, que se reformule a
aceptación desta emenda.

En el punto 1 y 2 estamos
totalmente de acuerdo y creemos
y queremos dejar y destacar, pues,
la importancia que para nosotros
tiene, y queremos que quede claro
en este Pleno y que quede en acta,
pues, nuestra solidaridad con los
trabajadores, que son las víctimas
que más están sufriendo y el
colectivo más damnificado por
este proceso de esta entidad.
Tienen todo nuestro apoyo y
nuestra preocupación. Y estos dos
puntos y la preocupación que
tenemos, nos justifica no ser tan
duros como el PSOE en nuestro
voto, pero, en cualquier caso,
creemos
que
no
podemos
apoyarla,
por
lo
que
a
continuación le explicaré, de los

No punto 1 e 2 estamos
totalmente de acordo e cremos e
queremos deixar e destacar, pois,
a importancia que para nós ten, e
queremos que quede claro neste
Pleno e que quede en acta, pois, a
nosa
solidariedade
cos
traballadores, que son as vítimas
que máis están a sufrir e o
colectivo máis damnificado por
este proceso desta entidade.
Teñen todo o noso apoio e a nosa
preocupación. E estes dous
puntos e a preocupación que
temos, xustifícanos non ser tan
duros como o PSOE no noso voto,
pero, en calquera caso, cremos
que non podemos apoiala, polo
que a continuación explicareille,
dos seguintes puntos. Por iso
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siguientes puntos. Por eso
pretendíamos
esa
enmienda.
Dicen que en su tercero apartado,
dicen… A mí me gustaría
recordarles, una de estas faltas de
criterio, es… La entidad Banco
Pastor ya no existe y ya no tributa
en Galicia. Es decir, pedir que
tribute en Galicia lo que ya no
tributaba y no existe, pues,
entendemos…

pretendiamos esa emenda. Din
que no seu terceiro apartado,
din…
A
min
gustaríame
lembrarlles, unha destas faltas de
criterio, é… A entidade Banco
Pastor xa non existe e xa non
tributa en Galicia. É dicir, pedir
que tribute en Galicia o que xa
non tributaba e non existe, pois,
entendemos…

INCIDENCIA: Se hace una
pausa.

INCIDENCIA:
pausa.

¿Qué es lo que no existe? Que se
mantenga la marca Pastor. Que es
lo que de verdad existe, a día de
hoy, lo que creemos que es bueno,
sobre todo, para el trabajo y para
los empleos de los trabajadores.
Por eso matizamos y cambiamos
esa apartado.

Que é o que non existe? Que se
manteña a marca Pastor. Que é o
que de verdade existe, a día de
hoxe, o que cremos que é bo,
sobre todo, para o traballo e para
os empregos dos traballadores.
Por iso matizamos e cambiamos
esa apartado.

Le acaban de decir también, el
portavoz socialista. Mecanismo
para arreglar situaciones (…).
Además, a la Xunta que no tiene
competencias en el Parlamento en
temas estatales, que el tema
bancario
es
estatal,
pues,
sencillamente, creemos que no
está bien enfocado, a pedirle esto
a la Xunta. Dicen literalmente y
leo. “Instar al Parlamento de
Galicia a preservar todas las
actividades que realiza hoy, Pedro
Barrié de la Maza” Es decir,
pedirle esto al Parlamento que no
tiene competencias… Yo creo que
lo que hay que pedir, que es lo
que podemos, es que proceda y se
solicita nuevo propietario que
mantenga
los
compromisos
adquiridos por el Popular en esta

Acábanlle de dicir tamén, o
portavoz socialista. Mecanismo
para arranxar situacións (…).
Ademais, á Xunta que non ten
competencias no Parlamento en
temas estatais, que o tema
bancario
é
estatal,
pois,
sinxelamente, cremos que non
está ben enfocado, a pedirlle isto
á Xunta. Din literalmente e leo.
“Instar o Parlamento de Galicia
a preservar todas as actividades
que realiza hoxe, Pedro Barrié da
Maza” É dicir, pedirlle isto ao
Parlamento
que non ten
competencias… Eu creo que o que
hai que pedir, que é o que
podemos, é que proceda e
solicítase novo propietario que
manteña
os
compromisos
adquiridos polo Popular nesta

Faise

unha
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Fundación, que es donde hay que
hacer la demanda. O sobre la
Comisión de Investigación, que
dicen ustedes en el cuarto punto,
pues, el Parlamento gallego no
tienen
competencias
para
investigar esto, como se sabe y
además, ya hay en el Congreso,
abierta,
una
Comisión
de
Investigación y ya se ha
comprometido hacer un apartado
especial para el Banco Pastor y
Popular, en esa Comisión de
Investigación que ya está abierta
en el Parlamento. Por lo tanto,
creemos que la moción cumple los
objetivos. Queremos e insistimos,
que creemos que era buena esta
enmienda, para darle un refuerzo a
los empleados, sobre todo, a los
de la ciudad de La Coruña, del
Banco Pastor. Creemos que no se
ha planteado adecuadamente.
Hemos planteado una enmienda,
que
creo,
que
podía
transaccionarse
o podía, si
hubiese algo de voluntad, para que
hubiese una declaración conjunta
de este Pleno. Pero creemos que
intentando
hacer
política
partidista, demagógica con estas
cosas, no se ayuda. Si de verdad
queremos hacer una declaración,
que aporte a los trabajadores del
Banco Popular, yo…, del Banco
Pastor, le remitiría, pues, a lo que
ya le dijo el Presidente a su
Grupo, el otro día, en el
Parlamento; le ha remitido una
carta, le ha contestado que se va a
intentar, la presidenta del Banco
Popular. El presidente le ha
pedido, primero, que se mantenga
la marca Pastor, le ha pedido que
se mantenga el máximo de

Fundación, que é onde hai que
facer a demanda. Ou sobre a
Comisión de Investigación, que
din vostedes no cuarto punto,
pois, o Parlamento galego non
teñen
competencias
para
investigar isto, como se sabe e
ademais, xa hai no Congreso,
aberta, unha Comisión de
Investigación
e
xa
se
comprometeu facer un apartado
especial para o Banco Pastor e
Popular, nesa Comisión de
Investigación que xa está aberta
no Parlamento. Polo tanto,
cremos que a moción cumpre os
obxectivos.
Queremos
e
insistimos, que cremos que era
boa esta emenda, para darlle un
reforzo aos empregados, sobre
todo, aos da cidade da Coruña,
do Banco Pastor. Cremos que non
se
expuxo
adecuadamente.
Propuxemos unha emenda, que
creo, que podía transaccionarse
ou podía, se houbese algo de
vontade, para que houbese unha
declaración conxunta deste Pleno,
Pero cremos que tentando facer
política partidista, demagóxica
con estas cousas, non se axuda.
Se de verdade queremos facer
unha declaración, que añada aos
traballadores do Banco Popular,
eu…,
do
Banco
Pastor,
remitiríalle, pois, ao que xa lle
dixo o Presidente ao seu Grupo,
o outro día, no Parlamento;
remitiulle unha carta, contestoulle
que se vai a tentar, a presidenta
do Banco Popular. O presidente
pediulle, primeiro, que se
manteña a marca Pastor, pediulle
que se manteña o máximo de
empregos posibles e (…). E
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empleos posibles y (…). Y le ha
pedido que se busque…

pediulle que se busque…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Fernández
Prado.

Vaia rematando, señor Fernández
Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

… que se busque un mecanismo,
sobre todo, para estas…, para las
personas que acudieron a esta
última ampliación de capital.
Todo lo demás, al final, son
palabras, pero yo creo que los que
están
trabajando
y
están
trabajando en favor de los
coruñeses y de los trabajadores
Banco Popular-Banco Pastor,
pues, son el Gobierno y el
Parlamento en las negociaciones
que hacen, no en estas cosas
llenas de inconcreciones y llena
de criterios equivocados.

…que se busque un mecanismo,
sobre todo, para estas…, para as
persoas que acudiron a esta
última ampliación de capital.
Todo o demais, ao final, son
palabras, pero eu creo que os que
están a traballar e están a
traballar en favor dos coruñeses e
do traballadores Banco PopularBanco Pastor, pois, son o
Goberno e o Parlamento nas
negociacións que fan, non nestas
cousas cheas de inconcrecións e
chea de criterios equivocados.

Nada más y muchas gracias.

Nada máis e moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señor Lema.

Moitas grazas. Señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben. Boa tarde e moitas grazas.

Ben. Boa tarde e moitas grazas.

Señor Fernández Prado, eu creo
que máis adiante neste mesmo
Pleno, imos ter a oportunidade de
comprobar o que realmente son
mocións demagóxicas, porque eu
teño lído algunhas das que
presentan vostedes esta tarde e,
son realmente, eu diría, que
imprecisas e tamén, bastante

Señor Fernández Prado, eu creo
que máis adiante neste mesmo
Pleno, imos ter a oportunidade
de comprobar o que realmente
son mocións demagóxicas, porque
eu teño lído algunhas das que
presentan vostedes esta tarde e,
son realmente, eu diría, que
imprecisas e tamén, bastante
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inoportunas. Nós, por suposto,
imos a apoiar a moción que
presenta o BNG, que xa se citaron
algún dos motivos. Hai unha
breve historia, breve historia, aquí
exposta, do rescate bancario de 80
mil
millóns
de
euros,
complementado este ano nunha
segunda fase, polo préstamo que
lle vén de pedir Montoro para o
Fondo de Inversións, de 10
millóns á mesma banca que antes
rescatou. Non deixa de ser un
pequeño capítulo desa vergoña,
que nos acompaña últimamente,
na xestión de relación entre o
público e privado ao máis alto
nivel do Estado. Temos que ter en
conta, sobre as cuestións que se
poidan resolver por vía xurídica
máis adiante, que non deixa de ser
curioso, o silencio da Comisión
Nacional de Valores, actualizando
esa ampliación de capital, que,
finalmente,
certa
cantidade
importante
de
pequenos
inversores.
Isto
pode
ter
consecuencias legais, xa digo, no
caso tamén de nova Caixa de
Galicia. Eu creo que a Xunta non
se pode manter, nin moito menos,
allea a isto que sucede e, por
suposto, comparto a preocupación
polos
postos
de
traballo
vinculados á banca, nun sector
que
vén
sufrindo
progresivamente, sucesivas ERES
no noso país, na nosa cidade e
tamén, por suposto, da Fundación
Barrié.

inoportunas. Nós, por suposto,
imos apoiar a moción que
presenta o BNG, que xa se citaron
algún dos motivos. Hai unha
breve historia, breve historia,
aquí exposta, do rescate bancario
de 80 mil millóns de euros,
complementado este ano nunha
segunda fase, polo préstamo que
lle vén de pedir Montoro para o
Fondo de Inversións, de 10
millóns á mesma banca que antes
rescatou. Non deixa de ser un
pequeño capítulo desa vergoña,
que nos acompaña últimamente,
na xestión de relación entre o
público e privado ao máis alto
nivel do Estado. Temos que ter en
conta, sobre as cuestións que se
poidan resolver por vía xurídica
máis adiante, que non deixa de
ser curioso, o silencio da
Comisión Nacional de Valores,
actualizando esa ampliación de
capital, que, finalmente, certa
cantidade importante de pequenos
inversores.
Isto
pode
ter
consecuencias legais, xa digo, no
caso tamén de nova Caixa de
Galicia. Eu creo que a Xunta non
se pode manter, nin moito menos,
allea a isto que sucede e, por
suposto,
comparto
a
preocupación polos postos de
traballo vinculados á banca, nun
sector
que
ven
sufrindo
progresivamente, sucesivas ERES
no noso país, na nosa cidade e
tamén, por suposto, da Fundación
Barrié.

Pero a mín, unicamente…,
disculpe que me desvíe un pouco
do tema. A mín preocupoume ou
me impresionou bastante, o

Pero a mín, unicamente…,
disculpe que me desvíe un pouco
do tema. A mín preocupoume ou
me impresionou bastante, o
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discurso da señora Gallego, na
que, dalgunha maneira, expresaba
con toda a súa pureza, o que en
térmos
históricos
podemos
chamar, algo así, como odio de
clase. Eu creo, que vostede remite
a un momento histórico no que,
efectivamente,
había
unha
limitación censitaria… Non se
preocupe que non
a vou a
insultar, en ningún momento,
porque non é o meu estilo. Non se
preocupe, non se preocupe.
Falarei en termos unicamente
políticos.

discurso da señora Gallego, na
que,
dalgunha
maneira,
expresaba con toda a súa pureza,
o que en térmos históricos
podemos chamar, algo así, como
odio de clase. Eu creo, que
vostede remite a un momento
histórico no que, efectivamente,
había
unha
limitación
censitaria… Non se preocupe que
non a vou a insultar, en ningún
momento, porque non é o meu
estilo. Non se preocupe, non se
preocupe. Falarei en termos
unicamente políticos.

Houbo un momento, no que
efectivamente,
existía
unha
limitación
determinada
polo
censo, é dicir, pola renda, para ser
elector
ou
elexible.
Nese
momento, nós, efectivamente, non
estaríamos
aquí,
estarían
unicamente vostedes e tamén,
escollerían, aproximandamente,
aos de súa clase.

Houbo un momento, no que
efectivamente,
existía
unha
limitación determinada polo
censo, é dicir, pola renda, para
ser elector ou elexible. Nese
momento, nós, efectivamente, non
estaríamos
aquí,
estarían
unicamente vostedes e tamén,
escollerían, aproximandamente,
aos de súa clase.

Afortunadamente,
afortunadamente, eses tempos pasaron;
acadouse un estado máis universal
e á hora de repartir a posibilidade
de representación democrática e
efectivamente, os escasamente
mileuristas, ahora resulta, que
somos electores e elexibles, por
moito que a vostede lle pese.

Afortunadamente,
afortunadamente, eses tempos pasaron;
acadouse
un
estado
máis
universal e á hora de repartir a
posibilidade de representación
democrática e efectivamente, os
escasamente mileuristas, agora
resulta, que somos electores e
elexibles, por moito que a vostede
lle pese.

A mín, realmente, sobre esta
cuestión que vostede expón, con
toda a súa crudeza, con toda a
crudeza do seu tremendo desprezo
aristócratico,
porque
efectivamente, aquí, os fillos da
clase traballadora que teñen hoxe

A mín, realmente, sobre esta
cuestión que vostede expón, con
toda a súa crudeza, con toda a
crudeza do seu tremendo desprezo
aristócratico,
porque
efectivamente, aquí, os fillos da
clase traballadora que teñen hoxe
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presenza neste Pleno, pois,
realmente, eu creo que é o que
expresa mellor que nada, esa
intervención súa, por certo, (…)
(…) o tema desta sesión, ou sea,
vostede non precisa deles e
expresa mellor que nada o cambio
que (…) (…) neste país. O que
(…) é aquel no que precisamente
consideran que non teñen dereito,
non teñen dereito por renda a
sentarse neste lado da bancada,
pois, efectivamente, aquí están,
mal que lles pese. E eu creo, que
non deixa de ter relación isto, co
debate que tamén estamos
mantendo sobre a cuestión
bancaria e tamén, para finalizar
sobre esta cuestión, digamos, do
que en termos relixiosos se chama
avaricia, e a non recordar esa frase
que lle decía o xestor económico a
Ignacio González, que por favor,
que se contivera, que é curioso…
un señor que xa tiña un ático,
supostamente, en Marbella.

presenza neste Pleno, pois,
realmente, eu creo que é o que
expresa mellor que nada, esa
intervención súa, por certo, (…)
(…) o tema desta sesión, ou sexa,
vostede non precisa deles e
expresa mellor que nada o
cambio que (…) (…) neste país. O
que (…) é aquel no que
precisamente consideran que non
teñen dereito, non teñen dereito
por renda a sentarse neste lado
da bancada, pois, efectivamente,
aquí están, mal que lles pese. E eu
creo, que non deixa de ter
relación isto, co debate que tamén
estamos mantendo sobre a
cuestión bancaria e tamén, para
finalizar sobre esta cuestión,
digamos, do que en termos
relixiosos se chama avaricia, e a
non recordar esa frase que lle
decía o xestor económico a
Ignacio González, que por favor,
que se contivera, que é curioso…
un señor que xa tiña un ático,
supostamente, en Marbella.

Entón, realmente, ese é o Partido
que vostedes representan e é o
Partido que efectivamente, pois,
non contempla, entre as súas
posibilidades que é, os da outra
clase, estean, ou sexa, aquí
sentados e nós, de verdade, que
nos alegramos moito, de que esto
aconteza. Moitas grazas.

Entón, realmente, ese é o Partido
que vostedes representan e é o
Partido que efectivamente, pois,
non contempla, entre as súas
posibilidades que é, os da outra
clase, estean, ou sexa, aquí
sentados e nós, de verdade, que
nos alegramos moito, de que esto
aconteza. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi
ben.
Moitas
grazas.
Procedemos á votación da
moción, comezando pola emenda
presentada polo Partido Popular.

Moi
ben.
Moitas
grazas.
Procedemos á votación da
moción, comezando pola emenda
presentada polo Partido Popular.
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Votación de la enmienda del
Partido Popular a la primera
moción del BNG-AA sobre
Banco Popular-Pastor

Votación da emenda do Partido
Popular á primeira moción do
BNG-AA sobre Banco PopularPastor

Seguidamente por la Presidencia
se procede a la votación de la
enmienda presentada por el
Partido Popular, produciéndose el
siguiente resultado:

Seguidamente pola Presidencia
procédese á votación da emenda
presentada polo Partido Popular,
producíndose
o
seguinte
resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Altántica
(MA) (9 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Altántica
(MA) (9 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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 votos).

Vota en contra el Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA) (1 voto).

Vota en contra o Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 voto).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Pois, queda aprobada a emenda.

Pois, queda aprobada a emenda.

Ahora pasamos a votar a moción,
tal e como resulta emendada polo
Partido Popular.

Ahora pasamos a votar a moción,
tal e como resulta emendada polo
Partido Popular.

Votación de la moción del
Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista-Asembleas Abertas
(BNG-AA), enmendada por el
Partido Popular (PP)

Votación da moción do Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista-Asembleas Abertas
(BNG-AA),
emendada
polo
Partido Popular (PP)

Seguidamente por la Presidencia

Seguidamente pola Presidencia
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se somete a votación la moción
del BNG, enmendada por el
Grupo Municipal del Partido
Popular,
produciéndose
el
siguiente resultado:

sométese a votación a moción do
BNG, emendada polo Grupo
Municipal do Partido Popular,
producíndose
o
seguinte
resultado:

Vota a favor el Grupo Municipal
de Marea Altántica (MA) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
de Marea Altántica (MA) (9
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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 votos).

Vota en contra el Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA) (1 voto).

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Pois, queda aprobada a moción co
voto en contra do propoñente. É
certo,
que
tamén,
pois,
substancialmente emendada.

Pois, queda aprobada a moción
co voto en contra do propoñente.
É certo, que tamén, pois,
substancialmente emendada.

114 – Moción sobre la venta
por 1,00 euro del Banco Popular
al Banco Santander y sus
consecuencias y repercusiones
para con el accionariado
minorista y clientes y para con
las trabajadoras y con los
trabajadores del antiguo Banco
Pastor, de su Fundación y de las
numerosas empresas auxiliares.

114 – Moción sobre a venda por
1,00 euro do Banco Popular ao
Banco Santander e as súas
consecuencias e repercusións
para co accionariado minorista e
clientes e para coas traballadoras
e cos traballadores do antigo
Banco Pastor, da súa Fundación
e das numerosas empresas
auxiliares.

Acuerdo

Acordo
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- El Ayuntamiento de A Coruña
manifiesta su solidaridad con
todas las personas que trabajan en
el Banco Pastor, en su Fundación
y en las numerosas empresas
auxiliares, con las personas
afectadas, con la clientela, y con
su accionariado, mostrando la
firme convicción de esta ciudad
de mantener el Banco Pastor vivo
y activo.

- O Concello da Coruña
manifesta a súa solidariedade con
todas as persoas que traballan no
Banco Pastor, na súa Fundación
e nas numerosas empresas
auxiliares,
coas
persoas
afectadas, coa clientela, e co seu
accionariado, amosando a firme
convicción desta cidade de
manter o Banco Pastor vivo e
activo.

- Instar al Gobierno municipal a
demandarle al nuevo propietario,
el
Banco
Santander,
el
mantenimiento del empleo de
todas las personas que hoy en día
forman parte de la estructura del
Banco Pastor en la ciudad, de su
Fundación y de las numerosas
empresas auxiliares especialmente
en el centro de trabajo de la calle
Orillamar que pueden ver afectada
su plantilla (sólo el servicio de
atención telefónica emplea a más
de 200 personas) ya que,
atendiendo a su hacer habitual, ya
se prevé la realización de un
fuerte ajuste de la plantilla

- Instar ó Goberno municipal a
demandarlle ao novo propietario,
o Banco Santander, o mantemento
do emprego de todas as persoas
que hoxe en día forman parte da
estrutura do Banco Pastor na
cidade, da súa Fundación e das
numerosas empresas auxiliares
especialmente no centro de
traballo da rúa Orillamar que
poden ver afectado o seu cadro de
persoal (só o servizo de atención
telefónica emprega a máis de 200
persoas) xa que, atendendo ao seu
facer habitual, xa se prevé a
realización dun forte axuste do
cadro de persoal.

- Instar a la Xunta de Galicia a
realizar las gestiones oportunas en
relación con la absorción por el
grupo Santander del Banco
Popular Pastor para:

- Instar á Xunta de Galicia a
realizar as xestións oportunas en
relación coa absorción polo
grupo Santander do Banco
Popular Pastor para:

a)
Permitir mantener la marca
Pastor.

a)
Permitir manter a marca
Pastor.

b)
Permitir mantener el mayor
número de puestos de trabajo
posibles y con medidas pactadas.

b)
Permitir manter o maior
número de postos de traballo
posibles e con medidas pactadas.

c)
No afectar, e incluso
favorecer, la concesión de crédito

c)
Non afectar, e mesmo
favorecer, a concesión de crédito
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a pequeñas y medianas empresas
del tejido productivo gallego.

a pequeñas e medianas empresas
do tecido produtivo galego.

d)
Mantener los compromisos
adquiridos por el Banco Popular
en la Fundación Barrié.

d)
Manter os compromisos
adquiridos polo Banco Popular
na Fundación Barrié.

e)
Permitir alguna fórmula de
compensación a los pequeños
accionistas del Banco Popular
Pastor.

e)
Permitir alguna fórmula de
compensación aos
pequenos
accionistas do Banco Popular
Pastor.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Silencio, por favor,…

Silencio, por favor,…

A las diecinueve horas y
veintinueve minutos se ausenta
del Salón de Sesiones el señor
García Pérez.

Ás dezanove horas e vinte e nove
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor García Pérez.

… silencio, por favor. Silencio,
por favor… Eu, bueno, vou
absterme de facer comentarios. Si,
señor García,

… silencio, por favor. Silencio,
por favor… Eu, bo, vou absterme
de facer comentarios. Si, señor
García,

Moción do Bloque Nacionalista
Galego sobre a prevención de
(…) incendios forestais, o coidado
das forestas autóctonas e por unha
política de erradicación paulatina
do eucalipto.

Moción do Bloque Nacionalista
Galego sobre a prevención de
(…) incendios forestais, o coidado
das forestas autóctonas e por
unha política de erradicación
paulatina do eucalipto.

Esta moción ten tamén, unha
emenda, neste caso, do Grupo
Marea Atlántica. Que non sei se
foi aprobada, que non sei se foi
aprobada pola propoñente. Creo
que se repartiu a dous Grupos…

Esta moción ten tamén, unha
emenda, neste caso, do Grupo
Marea Atlántica. Que non sei se
foi aprobada, que non sei se foi
aprobada pola propoñente. Creo
que se repartiu a dous Grupos…

Vai necesitar unha aclaración.
Creo que, básicamente, supón o
descoñecemento do texto dunha

Vai necesitar unha aclaración.
Creo que, básicamente, supón o
descoñecemento do texto dunha
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declaración, á que a moción
propón adherirse, e non fumos
quen de atopar o texto desa
declaración, co cal resulta un
pouco difícil adherirse a unha
declaración que non puidemos ler.
E creo que esa é o alcance da
emenda. E non sei, se a estas
alturas puideron localizar o texto
desa declaración…

declaración, á que a moción
propón adherirse, e non fumos
quen de atopar o texto desa
declaración, co cal resulta un
pouco difícil adherirse a unha
declaración que non puidemos
ler. E creo que esa é o alcance da
emenda. E non sei, se a estas
alturas puideron localizar o texto
desa declaración…

Señora Veira González

Señora Veira González

A ver, é que o
moción.

A ver, é que o
moción.

texto está na

texto está na

Presidencia

Presidencia

A ver, é que o texto está na
moción.

A ver, é que o texto está na
moción.

Presidencia

Presidencia

Perdón. Forma parte da moción.

Perdón. Forma parte da moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Vaino a aclarar, eu creo (…).

Vaino a aclarar, eu creo (…).

Presidencia

Presidencia

Pois, se nolo pode aclarar, por
favor.

Pois, se nolo pode aclarar, por
favor.

Ou facemos unha cousa, lemos
agora, a parte dispositiva da
moción e no debate, nos aclara
esta cuestión, e xa, despois, lle
preguntamos, pois, á señora
García, se mantén a emenda,
finalmente, antes da votación, ou
non. Entonces,
proceda, por
favor, á lectura da parte
dispositiva da moción.

Ou facemos unha cousa, lemos
agora, a parte dispositiva da
moción e no debate, nos aclara
esta cuestión, e xa, despois, lle
preguntamos, pois, á señora
García, se mantén a emenda,
finalmente, antes da votación, ou
non. Entón, proceda, por favor, á
lectura da parte dispositiva da
moción.
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Segunda.- Moción sobre la
prevención de olas de incendios
forestales, el cuidado de las
forestas autóctonas y por una
política
de
erradicación
paulatina del eucalipto.

Segunda.- Moción a prevención
de vagas de incendios forestais, o
coidado das forestas autóctonas e
por unha política de erradicación
paulatina do eucalipto.

Señora Veira González

Señora Veira González

Pois, o Bloque Nacionalista
Galego propón que o Pleno da
Corporación Municipal adopte o
seguintes acordos:

Pois, o Bloque Nacionalista
Galego propón que o Pleno da
Corporación Municipal adopte o
seguintes acordos:

1.- Aprobar a declaración do
Concello da Coruña “Menos
eucalipto e máis biodiversidade”
nos seguintes termos:

1.- Aprobar a declaración do
Concello da Coruña “Menos
eucalipto e máis biodiversidade”
nos seguintes termos:

“Co fin de frear…

“Co fin de frear…

A las diecinueve horas y treinta
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones la señora Fraga Sáenz.

Ás dezanove horas e trinta
minutos auséntase do Salón de
Sesiónss a señora Fraga Sáenz.

… o esgotamento e desertización
do solo e a ameaza exótica que a
especie do eucalipto supón para os
nosos ecosistemas, o Concello da
Coruña declárase a prol da
biodiversidade, do mantemento,
conservacións e recuperación
sostíbel da flora e fauna da nosa
terra”.

… o esgotamento e desertización
do solo e a ameaza exótica que a
especie do eucalipto supón para
os nosos ecosistemas, o Concello
da Coruña declárase a prol da
biodiversidade, do mantemento,
conservacións e recuperación
sostíbel da flora e fauna da nosa
terra”.

2.- Nas atribucións que lle
correspondan ao Concello da
Coruña, realizar, fomentar e
promover
políticas
de
conservación
e
recuperación
sostíbel da flora e fauna da nosa
terra no termo municipal.

2.- Nas atribucións que lle
correspondan ao Concello da
Coruña, realizar, fomentar e
promover
políticas
de
conservación e recuperación
sostíbel da flora e fauna da nosa
terra no termo municipal.

3.- Instar ó Parlamento de Galiza
a aprobar un plan de medidas

3.- Instar ó Parlamento de Galiza
a aprobar un plan de medidas
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administrativas e fiscais para:

administrativas e fiscais para:

a) Promover a replantación con
especies autóctonas de zonas
actualmente
poboadas
con
eucalipto e establecer axudas
económicas para tal fin.

a) Promover a replantación con
especies autóctonas de zonas
actualmente
poboadas
con
eucalipto e establecer axudas
económicas para tal fin.

b) Aprobar axudas económicas
para recuperar o uso agrario de
terras nas que se plantaron
especies forestais e que teñen
cualificación e potencialidade
para cultivos.

b) Aprobar axudas económicas
para recuperar o uso agrario de
terras nas que se plantaron
especies forestais e que teñen
cualificación e potencialidade
para cultivos.

c) Estudar medidas fiscais para
incentivar a plantación de especies
autóctonas
e
a
multifuncionalidade do monte
(social, ambiental e produtiva).

c) Estudar medidas fiscais para
incentivar a plantación de
especies
autóctonas
e
a
multifuncionalidade do monte
(social, ambiental e produtiva).

4.- Instar ó Parlamento de Galiza
a promover a declaración do
eucaliptus nitens como especie…

4.- Instar ó Parlamento de Galiza
a promover a declaración do
eucaliptus nitens como especie…

A las diecinueve horas y treinta
y un minutos se ausenta del
Salón de Sesiones el señor Lema
Suárez.

Ás dezanove horas e trinta e un
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor Lema Suárez.

… invasora e desenvolver un plan
para a súa substitución por
especies arbóreas autóctonas alí
onde sexa posíbel.

… invasora e desenvolver un plan
para a súa substitución por
especies arbóreas autóctonas alí
onde sexa posíbel.

5.- Instar ó Parlamento de Galiza
a prohibir os cultivos enerxéticos
e repoñer o decreto 149/2008 que
establecía unha limitación de
potencia para as plantas de
biomasa forestal, tanto unitaria
(10MW) como no conxunto de
Galiza (80MW).

5.- Instar ó Parlamento de Galiza
a prohibir os cultivos enerxéticos
e repoñer o decreto 149/2008 que
establecía unha limitación de
potencia para as plantas de
biomasa forestal, tanto unitaria
(10MW) como no conxunto de
Galiza (80MW).

6.- Trasladar todos estes acordos á

6.- Trasladar todos estes acordos

137

Xunta e ao Parlamento de Galiza.

á Xunta e ao Parlamento de
Galiza.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.
Entendo que logo, a declaración
menos
eucalipto
e
máis
diversidade é este parágrafo que
está no punto primeiro.

Moitas grazas, señora Veira.
Entendo que logo, a declaración
menos
eucalipto
e
máis
diversidade é este parágrafo que
está no punto primeiro.

Ben. Non sei se queda aclarado,
entonces, señora García?

Ben. Non sei se queda aclarado,
entón, señora García?

Manten logo a emenda? Ben,
entonces, a emenda está retirada,
polo tanto.

Manten logo a emenda? Ben,
entón, a emenda está retirada,
polo tanto.

Pode proceder, señora Veira, á
defensa da moción.

Pode proceder, señora Veira, á
defensa da moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. A ver si esto é, ou non,
competencia do Parlamento, si se
pode aprobar, ou a ver, que é o
que acontece con esta moción.

Si. A ver si esto é ou non,
competencia do Parlamento, se se
pode aprobar, ou a ver, que é o
que acontece con esta moción.

Ben, por certo, votei en contra da
moción,
porque
quedou
absolutamente desvirtuada como
sinalei previamente, polas caras
estranas que quedaron, porque
non
estea dacordo amosar a
solidaridade do Pleno e outras
cousas, senón porque está
absolutamente desvirtuada.

Ben, por certo, votei en contra da
moción,
porque
quedou
absolutamente desvirtuada como
sinalei previamente, polas caras
estranas que quedaron, porque
non estea dacordo amosar a
solidaridade do Pleno e outras
cousas, senón porque está
absolutamente desvirtuada.

Si, señora Gallego, si, o
Parlamento de Galiza ten que
servir para algo, ainda que lles
doa.

Si, señora Gallego, si, o
Parlamento de Galiza ten que
servir para algo, ainda que lles
doa.

Ben, pois, no tema do eucalipto, o
certo, que o grande e terríbele

Ben, pois, no tema do eucalipto, o
certo, que o grande e terríbel

138

incendio que ocurreu en Portugal,
hai unhas poucas semanas, debe
de ser unha chamada de atención e
debe ser un punto de inflexión
necesario, para as políticas
forestais e, sobre todo, para a
eliminación da especie invasora,
que
supón
o
eucalipto.
Evidentemente,
salvando
as
distancias que diferencian os seus
países e lamentando, o que
aconteceu, o certo é que temos
moito que aprender. Galiza ten
que tomar nota e as súas
autoridades políticas e públicas, a
comezar pola Xunta de Galiza e a
seguir polos concellos, tamén, do
acontecido, e ser quen, de analizar
e tiver conclusións das causas de
fondo que están detrás dos
incendios, que anualmente e cada
vez,
de
maneira
máis
desestacionalizada, atinxen as
nosas forestas. En Galiza, o
eucalipto ocupa según do último
inventario, 425.000 hectáreas, o
que supón aproximadamente, 1/3
da superficie forestal total. Entre
1995 e 2010, duplicouse a
superficie ocupada polo eucalipto
e desde 2010, seguiu medrando
con intensidade. Esta expansión
intensiva de eucaliptos supera
amplamente, as previsións do Plan
Forestal de Galiza, que fixaba a
cifra de 245.000 hectáreas para o
ano 2032. Isto supón, que 15 anos
antes xa, se superaron un 76%, as
previsións do Plan. O incremento
das plantacións de eucalipto nas
últimas décadas desenvolveuse, en
moitos casos, a custa da floresta
de terras agrarias. Segundo
diversos estudos, na maior parte
das poboacións atópasen solos

incendio que ocurreu en Portugal,
hai unhas poucas semanas, debe
de ser unha chamada de atención
e debe ser un punto de inflexión
necesario, para as políticas
forestais e, sobre todo, para a
eliminación da especie invasora,
que
supón
o
eucalipto.
Evidentemente,
salvando
as
distancias que diferencian os
seus países e lamentando, o que
aconteceu, o certo é que temos
moito que aprender. Galiza ten
que tomar nota e as súas
autoridades políticas e públicas, a
comezar pola Xunta de Galiza e
a seguir polos concellos, tamén,
do acontecido, e ser quen, de
analizar e tiver conclusións das
causas de fondo que están detrás
dos incendios que anualmente e
cada vez, de maneira máis
desestacionalizada, atinxen as
nosas forestas. En Galiza, o
eucalipto ocupa según do último
inventario, 425.000 hectáreas, o
que supón aproximadamente, 1/3
da superficie forestal total. Entre
1995 e 2010, duplicouse a
superficie ocupada polo eucalipto
e desde 2010, seguiu medrando
con intensidade. Esta expansión
intensiva de eucaliptos supera
amplamente, as previsións do
Plan Forestal de Galiza, que
fixaba a cifra de 245.000
hectáreas para o ano 2032. Isto
supón, que 15 anos antes xa, se
superaron un 76%, as previsións
do Plan. O incremento das
plantacións de eucalipto nas
últimas décadas desenvolveuse,
en moitos casos, a custa da
floresta de terras agrarias.
Segundo diversos estudos,na
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susceptibeis de aproveitamento
agrícola. Esta realidade semella
absurda e contraditoria, por ser
Galiza
un
territorio
completamente dependente en
materia alimentaria e por sufrir o
noso país, un proceso acelerado de
despoboamente e declive das
zonas rurais e do interior. O
aproveitamente
intensivo
do
ecualipto ten, como consecuencia,
un forte impacto paixasístico e
ambiental. Entre os principais
efectos negativos, cabe sinalar a
ameaza á diversidade natural, a
perda de fertilidade do solo, o
consumo de recursos hídricos.

maior parte das poboacións
atópasen solos susceptibeis de
aproveitamento agrícola. Esta
realidade semella absurda e
contraditoria, por ser Galiza un
territorio
completamente
dependente
en
materia
alimentaria e por sufrir o noso
país, un proceso acelerado de
despoboamente e declive das
zonas rurais e do interior. O
aproveitamente
intensivo
do
ecualipto ten, como consecuencia,
un forte impacto paixasístico e
ambiental. Entre os principais
efectos negativos, cabe sinalar a
ameaza á diversidade natural, a
perda de fertilidade do solo, o
consumo de recursos hídricos.

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

Ás dezanove horas e trinta e
cinco minutos entra no Salón de
Sesións o señor García Pérez.

Por outra parte, os eucaliptos, os
ecauliptais inciden
na maior
frecuencia e intensidade dos
lumes. Por iso, o BNG e
entendemos que, bueno, todo o
que se fale de si mesmo, como un
ecoloxista, debía de pensar que
Galiza precisa de outro rumbo coa
súa política forestal, baseada,
pois, en acometer a ordenación
real do territorio, apostando pola
ordenación e planificación da
superficies; delimitando que é
agrario é o que é forestal e, dentro
desta última, ter en conta todas as
posibilidades
de
usos
e
aproveitamentos do monte e
prohibindo tamén, a foresta de
terras agrarias, recuperar o
diálogo e o consenso, sobre todo,

Por outra parte, os eucaliptos, os
ecauliptais inciden
na maior
frecuencia e intensidade dos
lumes. Por iso, o BNG e
entendemos que, bo, todo o que se
fale de si mesmo, como un
ecoloxista, debía de pensar que
Galiza precisa de outro rumbo
coa súa política forestal, baseada,
pois, en acometer a ordenación
real do territorio, apostando pola
ordenación e planificación da
superficies; delimitando que é
agrario é o que é forestal e,
dentro desta última, ter en conta
todas as posibilidades de usos e
aproveitamentos do monte e
prohibindo tamén, a foresta de
terras agrarias, recuperar o
diálogo e o consenso, sobre todo,
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coas comunidades veciñais, que
obstentan unha parte importante
de titularidade do monte en
Galiza. Deben recuperar o que é
seu, coa recuperación do modelo
dos
convenios
por
outra
cooperación, donde se apoien
novos
proxectos
singulares,
baseados nos distintos usos do
monte, como por exemplo, o
monte galego que queremos para
o século XXI.

coas comunidades veciñais, que
obstentan unha parte importante
de titularidade do monte en
Galiza. Deben recuperar o que é
seu, coa recuperación do modelo
dos
convenios
por
outra
cooperación, donde se apoien
novos
proxectos
singulares,
baseados nos distintos usos do
monte, como por exemplo, o
monte galego que queremos para
o século XXI.

Actuar decididamente contra…

Actuar decididamente contra…

Presidencia

Presidencia

Vaia remantando, señora Veira,
por favor.

Vaia remantando, señora Veira,
por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Contra a fragmentación do
monte galego, recuperando a
UXFOR; que non abonda con
trasladar fórmulas mercantís e
sociedades de fomento ao monte.
Ten que haber unha intervención
decidida e instrumentos da
administración, para aproveitar
colectivamente e de maneira
equitativa, o monte. Crear unha
certificación forestal galega e
pública, un plan de usos, novas
políticas fiscais e tributarias que
alenten o cuidado do monte, en
beneficio de todos e todas e, por
suposto, como non, frear a
eucaliptización
do
noso
territorio,…

Si. Contra a fragmentación do
monte galego, recuperando a
UXFOR; que non abonda con
trasladar fórmulas mercantís e
sociedades de fomento ao monte.
Ten que haber unha intervención
decidida e instrumentos da
administración, para aproveitar
colectivamente e de maneira
equitativa, o monte. Crear unha
certificación forestal galega e
pública, un plan de usos, novas
políticas fiscais e tributarias que
alenten o cuidado do monte, en
beneficio de todos e todas e, por
suposto, como non, frear a
eucaliptización
do
noso
territorio,…

A las diecinueve horas y trienta
y seis minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Fraga
Sáenz.

Ás dezanove horas e trinta e seis
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Fraga Sáenz.
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… coa adopción de diferentes
medidas, conxelando, por suposto,
a extensión do eucalipto no noso
territorio. Cremos que se pode
potenciar a industria madereira,
pero con firmas sustentabeis. Por
iso, presentamos esta moción e
agardamos o apoio de toda a
Corporación. Moitas grazas.

… coa adopción de diferentes
medidas,
conxelando,
por
suposto, a extensión do eucalipto
no noso territorio. Cremos que se
pode potenciar a industria
madereira, pero con firmas
sustentabeis.
Por
iso,
presentamos esta moción e
agardamos o apoio de toda a
Corporación. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Moitas grazas, señora Veira.

Evidentemente, si a cara de
extrañeza era a miña, ten todo o
mundo dereito a votar o que
queira, efectivamente, o sentido
do seu voto, Simplemente a cara
de extrañeza, a veces, polas
cousas que pasan neste Pleno que
nunca pasaran. Mais nada que iso.

Evidentemente, se a cara de
extrañeza era a miña, ten todo o
mundo dereito a votar o que
queira, efectivamente, o sentido
do seu voto. Simplemente a cara
de extrañeza, ás veces, polas
cousas que pasan neste Pleno que
nunca pasaran. Mais nada que
iso.

Señor Ferreiro.

Señor Ferreiro.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Bueno. Buenas tardes, primero y
saludar a todas las personas que
están aquí en el Pleno y a todos y
todas aquellas que nos están
escuchando por los medios de
comunicación, o viéndonos.

Bo. Boas tardes, primeiro e
saudar a todas as persoas que
están aquí no Pleno e a todos e
todas aquelas que nos están
escoitando polos medios de
comunicación, ou véndonos.

A las diecinueve horas y treinta
y siete minutos entra en el Salón
de Sesiones el señor Lema
Suárez.

Ás dezanove horas e trinta e sete
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Lema Suárez.

Bueno, cuando hablamos de
incendios forestales, un grave
problema en nuestra tierra, aquí,

Bo, cando falamos de incendios
forestais, un grave problema na
nosa terra, aquí, en Galicia,
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en Galicia, siempre nos quedamos
con los medios antiincendio, la
vigilancia, a coordinación, la
prohibición de hacer fuegos, pero
desde la Xunta de Galicia nunca
se va la raíz del problema. La
solución que ayudaría a rebajar
los incendios es ordenar el monte:
organizar
una
política
de
ordenación territorial. Pero esto
supone medidas y programas a
largo plazo; algo incompatible con
las agendas de la sociedad actual,
que busca soluciones a todos los
problemas
de
una
forma
inmediata. Los bosques atlánticos
que
van
camino
de
la
desaparición. Aquí manda el
eucalipto. En Galicia, como bien
dijo Avia, ocupa ya 1/3 de la
superficie forestal gallega. La
mitad de los eucaliptos que
existen en nuestro Estado, la
mitad, los tenemos aquí en nuestra
tierra, en Galicia. Un eucalipto
que mata la vida de otas especies,
que hace desaparecer también, la
maleza autóctona, lo que lleva a la
desaparición de nuestra fauna.
Galicia se está convirtiendo en un
desierto de eucaliptos.

sempre quedamos cos medios
antiincendio, a vixilancia, a
coordinación, a prohibición de
facer lumes, pero desde a Xunta
de Galicia nunca se vai a raíz do
problema. A solución que
axudaría a rebaixar os incendios
é ordenar o monte: organizar
unha política de ordenación
territorial. Pero isto supón
medidas e programas a longo
prazo; algo incompatible coas
axendas da sociedade actual, que
busca solucións a todos os
problemas
dunha
forma
inmediata. Os bosques atlánticos
que van camiño da desaparición.
Aquí manda o eucalipto. En
Galicia, como ben dixo Avia,
ocupa xa 1/3 da superficie
forestal galega. A metade dos
eucaliptos que existen no noso
Estado, a metade, témolos aquí na
nosa terra, en Galicia. Un
eucalipto que mata a vida de otas
especies, que fai desaparecer
tamén, a maleza autóctona, o que
leva á desaparición da nosa
fauna. Galicia está a converterse
nun deserto de eucaliptos.

Cuando gobernamos en la Xunta,
los dos juntos, PSOE y BNG, se
había puesto en marcha un plan de
trabajo para recuperar el monte
gallego, el bosque atlántico. Un
aprovechamiento de sus recursos
que supondría un enriquecimiento
de esta producción, con todas las
ventajas medioambientales que
supondría, a mayores.

Cando gobernamos na Xunta, os
dous xuntos, PSOE e BNG,
púxose en marcha un plan de
traballo para recuperar o monte
galego, o bosque atlántico. Un
aproveitamento dos seus recursos
que supoñería un enriquecemento
desta produción, con todas as
vantaxes
ambientais
que
supoñería, a maiores.

Pero hemos vuelto atrás, a lo fácil,
a meter a los propietarios del

Pero volvemos atrás, ao fácil, a
meter aos propietarios do monte
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monte en la rueda del eucalipto,
que sin un posicionamiento
político fuerte y sin la ayuda de la
administración, es imposible
romper…

na roda do eucalipto, que sen un
posicionamento político forte e
sen a axuda da administración, é
imposible romper…

A las diecinueve horas y treinta
y nueve minutos se ausenta del
Salón de Sesiones el señor
Lorenzo Torres.

Ás dezanove horas e trinta e nove
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor Lorenzo Torres.

… Por eso, vamos a apoyar esta
moción. Debemos instar a la
Xunta de Galicia, a realizar una
ordenación del territorio, con una
planificación consensuada de los
usos del monte. Y mientras,
actuaremos aquí, en nuestro
Concello, elaboraremos un plan
de recuperación de la flora y de la
fauna autóctona, en nuestro
territorio. Muchas gracias.

…Por iso, imos apoiar esta
moción. Debemos instar á Xunta
de Galicia, a realizar unha
ordenación do territorio, cunha
planificación consensuada dos
usos do monte. E mentres,
actuaremos aquí, no noso
Concello, elaboraremos un plan
de recuperación da flora e da
fauna autóctona, no
noso
territorio. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
Ferreiro. Señor Fernández Prado.

Moi ben. Moitas grazas, señor
Ferreiro. Señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Moitas grazas. Señora Veira,
permítame que lle conteste á
pregunta. Isto si é competencia do
Parlamento e ademais, vaia
magoa, vaia magoa, xa se levou
ao Parlamento, xa se dabatiu e xa
se votou e ademais, esta misma,
esta misma que lle mandan os
seus compañeiros de Santiago e
ademais, rexeitouse. Sintoo ter
que dicirllo, pero isto tamén e
competencia do Parlamento de
Galicia, a aprobación do Plan
forestal de Galicia, que é un
documento que aprobouse por

Moitas grazas. Señora Veira,
permítame que lle conteste á
pregunta. Isto si é competencia do
Parlamento e ademais, vaia
magoa, vaia magoa, xa se levou
ao Parlamento, xa se dabatiu e xa
se votou e ademais, esta mesma,
esta mesma que lle mandan os
seus compañeiros de Santiago e
ademais, rexeitouse. Sintoo ter
que dicirllo, pero isto tamén e
competencia do Parlamento de
Galicia, a aprobación do Plan
forestal de Galicia, que é un
documento que aprobouse por
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unanimidade, co voto favorable
do BNG, e consensuado co sector.
Estas dúas cousas, si que son
competencia do Parlamento de
Galicia e claro, fixou unhas
cantidades, 245.000 hectáreas
para
eucaliptos,
ese
plan
consesuado e votado co sector e
votado polo BNG. Pero ademais,
sinto decirlle, que fai 20 anos xa,
que non se financia e que non se
subvenciona por parte do goberno
da Xunta, a plantación de
eucaliptos; 20 anos e ademais,
existe unha lei de montes vixente,
que prohíbe a plantación en zonas
agrícolas e (…) sempre en moitos
dos sitos que fala na súa moción.
Polo tanto, é dicir, agora mesmo,
está a revisarse ese plan forestal
de Galicia, se está facendo
ademais,
participadamente.
Esperamos que esté aprobado polo
Parlamento,
ademais,
con
consenso a finais deste ano. E os
obxectivos, ao final, é seguir
controlando, donde hai que
controlar
a
plantación
de
eucaliptos, porque hai algunas
zonas donde evidentemente, é
unha árbore, hai unha produción
intrínseca coa sociedade e
cremos, que é oportuno facer isto,
dacordo e en consenso, non sólo
cos Grupos políticos, senón
tamén, coa sociedade e co sector.
En calquera caso, tampouco
podemos aceptar que os (…) se
declare como especie invasora,
por los pocos criterios que definen
las especies invasoras e tampouco
podemos estar, a favor de impedir
cultivos enerxéticos forestais.
Están permitidos nesa lei de
montes e ademais, entendemos

unanimidade, co voto favorable
do BNG e consensuado co sector.
Estas dúas cousas, si que son
competencia do Parlamento de
Galicia e claro, fixou unhas
cantidades, 245.000 hectáreas
para
eucaliptos,
ese
plan
consesuado e votado co sector e
votado polo BNG. Pero ademais,
sinto decirlle, que fai 20 anos xa,
que non se financia e que non se
subvenciona por parte do goberno
da Xunta, a plantación de
eucaliptos; 20 anos e ademais,
existe unha lei de montes vixente,
que prohíbe a plantación en zonas
agrícolas e (…) sempre en moitos
dos sitos que fala na súa moción.
Polo tanto, é dicir, agora mesmo,
está a revisarse ese plan forestal
de Galicia, se está facendo
ademais,
participadamente.
Esperamos que esté aprobado
polo Parlamento, ademais, con
consenso a finais deste ano. E os
obxectivos, ao final, é seguir
controlando, donde hai que
controlar a plantación de
eucaliptos, porque hai algunas
zonas donde evidentemente, é
unha árbore, hai unha produción
intrínseca coa sociedade e
cremos, que é oportuno facer isto,
dacordo e en consenso, non sólo
cos Grupos políticos, senón
tamén, coa sociedade e co sector.
En calquera caso, tampouco
podemos aceptar que os (…) se
declare como especie invasora,
por los pocos criterios que
definen las especies invasoras e
tampouco podemos estar, a favor
de impedir cultivos enerxéticos
forestais. Están permitidos nesa
lei de montes e ademais,
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que a biomasa é importante para a
redución da produción de dióxido
de carbono e ten conotacións
ambientais interesantes e, polo
tanto, por iso, se está favorecendo
desde todos os ámbitos posibles
no mundo occidental.

entendemos que a biomasa é
importante para a redución da
produción de dióxido de carbono
e ten conotacións ambientais
interesantes e, polo tanto, por iso,
se está favorecendo desde todos
os ámbitos posibles no mundo
occidental.

Polo tanto, non quero rematar.
Creo que estou ben de tempo.
Tamén,
claro,
escoitar
de
incendios
ao
BNG
cando
gobernaban en Galicia… Falan de
gobernar. En Galicia, en catro
anos, en catro anos, queimaronse
30.000 hectáreas maís, que nos
oito que leva gobernando, ahora, o
Partido Popular. En catro anos
30.000 máis que en oito anos,
pero ademais, cunha incedencia
por incendio, por incendio, de
hectáreas, de máis do dobre.
Quero dicir, pouco é o que poden
falar en temas de incendios.
Estase facendo como traballo.
Evidentemente, por desgracia, non
van a evitarse que poidan aparecer
novos incendios, hai que seguir
traballando entre todos, hai que
seguir traballando nunha política
forestal, consensuada entre todos.
Creo que é o que se está facendo
en Galicia e, polo tanto, xa que
isto foi rexeitado xa, polo propio
Parlamento nunha PNL, similar a
que vostedes presentan, nós
votaremos en contra desta
moción. Nada máis e moitas
grazas.

Polo tanto, non quero rematar,
Creo que estou ben de tempo.
Tamén, claro, escoitar de
incendios
ao
BNG
cando
gobernaban en Galicia… Falan
de gobernar. En Galicia, en catro
anos, en catro anos, queimaronse
30.000 hectáreas maís, que nos
oito que leva gobernando, agora,
o Partido Popular. En catro anos
30.000 máis que en oito anos,
pero ademais, cunha incedencia
por incendio, por incendio, de
hectáreas, de máis do dobre.
Quero dicir, pouco é o que poden
falar en temas de incendios.
Estase facendo como traballo.
Evidentemente, por desgracia,
non van a evitar que poidan
aparecer novos incendios, hai que
seguir traballando entre todos,
hai que seguir traballando nunha
política forestal, consensuada
entre todos. Creo que é o que se
está facendo en Galicia e, polo
tanto, xa que isto foi rexeitado xa,
polo propio Parlamento nunha
PNL, similar a que vostedes
presentan, nós votaremos en
contra desta moción. Nada máis e
moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Fernández
Prado.

Moitas grazas, señor Fernández
Prado.
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Señora García.

Señora García.

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

Ás dezanove horas e coarenta e
tres minutos entra no Salón de
Sesións o señor Lorenzo Torres.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. Moitas grazas. Boa tarde. Eu
anuncio, en primeiro lugar, o voto
a favor da Marea Atlántica e a
favor desta moción. E teño que
recoñecer, que escoitando ao
señor Fernández Prado, me entra o
medo, porque si está todo ben,
agora mesmo, a Xunta de Galicia,
competente e oficialmente en
política forestal, o está facendo
todo ben, entonces, quedamos
encomendados realmente a que a
meteoroloxía e o talante dos
incendarios, no seu momento, nos
libren de veráns, a verdade, que
tráxicos, como xa pasamos algún
deles. Se está todo ben e non
temos nada que facer, se non hai
nengún atisbo de autocríticas, a
verdade é, que me quedo
preocupada, moi preocupada. Eu
creo que en Galicia temos unha
longa traxectoria de incendios
forestais é unha política que se vai
xestando durante anos, durante
décadas e, me parece inxusto,
botarlle a culpa ao bipartito, dos
incendios do 2006. A verdade é
que… é o resultado dunha política
forestal nefasta, que primou a
expansión do eucalipto, de
especies
realmente
moi
combustibles e un estado do
monte
abandonado
e
un
desenvolvemento do rural vido a

Si. Moitas grazas. Boa tarde. Eu
anuncio, en primeiro lugar, o voto
a favor da Marea Atlántica e a
favor desta moción. E teño que
recoñecer, que escoitando ao
señor Fernández Prado, me entra
o medo, porque se está todo ben,
agora mesmo, a Xunta de Galicia,
competente e oficialmente en
política forestal, o está facendo
todo ben, entón, quedamos
encomendados realmente a que a
meteoroloxía e o talante dos
incendarios, no seu momento, nos
libren de veráns, a verdade, que
tráxicos, como xa pasamos algún
deles. Se está todo ben e non
temos nada que facer, se non hai
nengún atisbo de autocríticas, a
verdade é, que me quedo
preocupada, moi preocupada. Eu
creo que en Galicia temos unha
longa traxectoria de incendios
forestais é unha política que se
vai
xestando durante anos,
durante décadas e, me parece
inxusto, botarlle a culpa ao
bipartito, dos incendios do 2006.
A verdade é que… é o resultado
dunha política forestal nefasta,
que primou a expansión do
eucalipto, de especies realmente
moi combustibles e un estado do
monte
abandonado
e
un
desenvolvemento do rural vido a
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menos, etcétera, etcétera. Iso non
se vai a atallar desgraciadamente,
nun ano.

menos, etcétera, etcétera. Iso non
se vai atallar desgraciadamente,
nun ano.

O monte está
nun estado
absolutamente combustible, pola
expansión do eucalipto, de pino,
desa madeira de baixa calidade e
que a Xunta do Partido Popular,
está fomentando, por todos los
lados. Unha vez máis, temos a
Xunta ao servizo da empresa e
non ao servizo do rural, nin ao
servizo das comunidades, nin ao
servizo da ecoloxía, nin ao servizo
das persoas, senón das empresas
de EMCE, de NORFOR, agora,
dos cultivos enerxéticos, a
implantación de biomasa. A loita
dos contraincendios da Xunta está
baseada no servizo de extinción,
un
servizo
de
extinción
privatizado a pasos axigantados,
un servizo de extinción precario a
pasos axigantados. Esa xentiña
que está arriscando a súa vida
todos os veráns, siguen sendo
fixos discontinuos e traballando,
nunhas condicións absolutamente
lamentables, mentres os distritos
forestais, durante o inverno, que
serían os responsables de a
ordenación do monte, serían os
responsables da prevención de
incendios, serían os responsables
de desenvolver outro tipo de
industrias
de
maior
valor
engadido,
están
resolvendo
papeles, papeles e sen iniciar
prácticamente, nengún expediente
de multa. Efectivamente, hai que
manter unha distancia das casas e
efectivamente, hai que manter un
uso das terras agrícolas. Pero iso
non se controla, nin se penaliza,

O monte está
nun estado
absolutamente combustible, pola
expansión do eucalipto, de pino,
desa madeira de baixa calidade e
que a Xunta do Partido Popular,
está fomentando, por todos os
lados. Unha vez máis, temos a
Xunta ao servizo da empresa e
non ao servizo do rural, nin ao
servizo das comunidades, nin ao
servizo da ecoloxía, nin ao servizo
das persoas, senón das empresas
de EMCE, de NORFOR, agora,
dos cultivos enerxéticos, a
implantación de biomasa. A loita
dos contraincendios da Xunta está
baseada no servizo de extinción,
un
servizo
de
extinción
privatizado a pasos axigantados,
un servizo de extinción precario a
pasos axigantados. Esa xentiña
que está arriscando a súa vida
todos os veráns, seguen sendo
fixos discontinuos e traballando,
nunhas condicións absolutamente
lamentables, mentres os distritos
forestais, durante o inverno, que
serían os responsables de a
ordenación do monte, serían os
responsables da prevención de
incendios, serían os responsables
de desenvolver outro tipo de
industrias de maior valor
engadido,
están
resolvendo
papeis, papeis e sen iniciar
prácticamente, ningún expediente
de multa. Efectivamente, hai que
manter unha distancia das casas e
efectivamente, hai que manter un
uso das terras agrícolas. Pero iso
non se controla, nin se penaliza,
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dos efectos forestais que parecen
que están de adorno. Nós cremos
nunha estratexia contra os
incendios, baseada na ordenación
do territorio. Efectivamente, no
fomento da biodiversidade, da
multifuncionalidade, de ampliar a
protección das aldeas e de ampliar
o monte público. O está facendo a
cidadanía, están mercando o
monte, valioso, porque a Xunta se
nega a facer cousas útiles da
política forestal e aquí,
no
concello da Coruña, tamén,
medidas en marcha e, no sentido
que xa comentabamos, no
fomento da diversidade, pois, a
elaboración
do
mapa
da
biodiversidade e a protección dos
principais espazos, o inicio da
tramitación de dous eniles que
agora, se quere apropiar a Xunta
deles, pero ahora é a iniciativa do
Concello, de obras e de eventos
no seu impacto sobre a
biodiversidade. Varios proxectos
de restauración fluvial no río de
Quintas e no río de Feáns e
próximamente
presentaremos
novas relacionadas co eucalipto e
a prevención de incendios. Moitas
grazas.

dos efectos forestais que parecen
que están de adorno. Nós cremos
nunha estratexia contra os
incendios, baseada na ordenación
do territorio. Efectivamente, no
fomento da biodiversidade, da
multifuncionalidade, de ampliar a
protección das aldeas e de
ampliar o monte público. O está
facendo a cidadanía, están
mercando o monte, valioso,
porque a Xunta se nega a facer
cousas útiles da política forestal e
aquí, no concello da Coruña,
tamén, medidas en marcha e, no
sentido que xa comentabamos, no
fomento da diversidade, pois, a
elaboración
do
mapa
da
biodiversidade e a protección dos
principais espazos, o inicio da
tramitación de dous eniles que
agora, se quere apropiar a Xunta
deles, pero agora é a iniciativa
do Concello, de obras e de
eventos no seu impacto sobre a
biodiversidade. Varios proxectos
de restauración fluvial no río de
Quintas e no río de Feáns e
próximamente
presentaremos
novas relacionadas co eucalipto e
a prevención de incendios. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
García. Procedemos á votación da
moción.

Moi ben. Moitas grazas, señora
García, procedemos á votación
da moción.

Votos a favor da moción…

Votos a favor da moción…

Votación de la segunda moción
del Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas

Votación da segunda moción do
Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas
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Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la segunda
moción, presentada por el Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego (BNG-AA),
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación a segunda
moción, presentada polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego (BNG-AA), 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 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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben, pois, queda aprobada a
moción.

Moi ben, pois, queda aprobada a
moción.

115 – Moción sobre la
prevención de olas de incendios
forestales, el cuidado de las
forestas autóctonas y por una
política
de
erradicación
paulatina del eucalipto.

115 – Moción sobre a prevención
de vagas de incendios forestais, o
coidado das forestas autóctonas e
por unha política de erradicación
paulatina do eucalipto.

Acuerdo

Acordo

1.
Aprobar la declaración del
Ayuntamiento de A Coruña

1.
Aprobar a declaración do
Concello da Coruña “Menos
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“Menos
eucalipto
y
más
biodiversidad” en los siguientes
términos:

eucalipto e máis biodiversidade”
nos seguintes termos:

“Con el fin de frenar el
agotamiento y desertización del
suelo y la amenaza exótica que la
especie del eucalipto supone para
nuestros
ecosistemas,
el
Ayuntamiento de A Coruña se
declara
a
favor
de
la
biodiversidad, del mantenimiento,
conservaciones y recuperación
sostenible de la flora y fauna de
nuestra tierra”.

“Co fin de frear o esgotamento e
desertización do solo e a ameaza
exótica que a especie do eucalipto
supón para os nosos ecosistemas,
o Concello da Coruña declárase a
prol da biodiversidade, do
mantemento, conservacións e
recuperación sostíbel da flora e
fauna da nosa terra”.

2.
En las atribuciones que le
correspondan al Ayuntamiento de
A Coruña, realizar, fomentar y
promover políticas conservaciones
y recuperación sostenible de la
flora y fauna de nuestra tierra en
el término municipal.

2.
Nas atribucións que lle
correspondan ao Concello da
Coruña, realizar, fomentar e
promover políticas conservacións
e recuperación sostíbel da flora e
fauna da nosa terra no termo
municipal.

3.
Instar al Parlamento de
Galicia a aprobar un plan de
medidas administrativas y fiscales
para:

3.
Instar ó Parlamento de
Galiza a aprobar un plan de
medidas administrativas e fiscais
para:

- Promover la replantación con
especies autóctonas de zonas
actualmente
pobladas
con
eucalipto y establecer ayudas
económicas para tal fin.

- Promover a replantación con
especies autóctonas de zonas
actualmente
poboadas
con
eucalipto e establecer axudas
económicas para tal fin.

- Aprobar ayudas económicas para
recuperar el uso agrario de tierras
en las que se plantaron especies
forestales y que tienen calificación
y potencialidad para cultivos.

- Aprobar axudas económicas
para recuperar o uso agrario de
terras nas que se plantaron
especies forestais e que teñen
cualificación e potencialidade
para cultivos.

- Estudiar medidas fiscales para
incentivar la plantación de
especies
autóctonas
y
la

- Estudar medidas fiscais para
incentivar a plantación de
especies
autóctonas
e
a
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multifuncionalidad del monte
(social, ambiental y productiva).

multifuncionalidade do monte
(social, ambiental e produtiva).

4
Instar al Parlamento de
Galicia a promover la declaración
del eucaliptus nitens como especie
invasora y desarrollar un plan para
su relevo por especies arbóreas
autóctonas allí donde sea posible.

4
Instar ó Parlamento de
Galiza a promover a declaración
do eucaliptus nitens como especie
invasora e desenvolver un plan
para a súa substitución por
especies arbóreas autóctonas alí
onde sexa posíbel.

5.
Instar al Parlamento de
Galicia a prohibir los cultivos
energéticos y reponer el decreto
149/2008 que establecía una
limitación de potencia para las
plantas de biomasa forestal, tanto
unitaria (10MW) como en el
conjunto de Galicia (80MW).

5.
Instar ó Parlamento de
Galiza a prohibir os cultivos
enerxéticos e repoñer o decreto
149/2008 que establecía unha
limitación de potencia para as
plantas de biomasa forestal, tanto
unitaria (10MW) como no
conxunto de Galiza (80MW).

6.
Trasladar
todos
acuerdos a la Xunta
Parlamento de Galicia.

6.
Trasladar
todos
estes
acordos á Xunta e ao Parlamento
de Galiza.

estos
y al

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

En terceiro lugar, moción do
Bloque Nacionalista Galego sobre
a execución de acordos plenarios
en defensa dos espazos do común
e do patrimonio público.

En terceiro lugar, moción do
Bloque Nacionalista
Galego
sobre a execución de acordos
plenarios en defensa dos espazos
do común e do patrimonio
público.

Tercera.- Moción del Bloque
Nacionalista Galego sobre a
ejecución de acuerdos plenarios
en defensa de los espacios de lo
común y del patrimonio público.

Terceira.- Moción do Bloque
Nacionalista Galego sobre a
execución de acordos plenarios
en defensa dos espazos do común
e do patrimonio público.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia
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Ten a palabra a señora Veira para
a lectura da parte dispositiva da
moción.

Ten a palabra a señora Veira
para a lectura da parte
dispositiva da moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben,
o Bloque Nacionalista
Galego, a iniciativa da Comisión
Aberta en Defensa do Común,
propón que o Pleno da
Corporación Municipal adopte os
seguintes acordos:

Ben,
o Bloque Nacionalista
Galego, a iniciativa da Comisión
Aberta en Defensa do Común,
propón que o Pleno da
Corporación Municipal adopte os
seguintes acordos:

A las diecinueve horas y
cuarenta y siete minutos se
ausenta del Salón de Sesiones la
señora Padín Fernández.

Ás dezanove horas e coarenta e
sete minutos auséntase do Salón
de Sesións a señora Padín
Fernández.

1.- Instar ao goberno municipal
para que demande ao Ministerio
de
Defensa
a
suspensión
indefinida das poxas no Campo da
Estrada e a devolución gratuíta ao
concello da Coruña deses terreos
para uso público.

1.- Instar ao goberno municipal
para que demande ao Ministerio
de
Defensa
a
suspensión
indefinida das poxas no Campo
da Estrada e a devolución
gratuíta ao concello da Coruña
deses terreos para uso público.

2.- Instar ao goberno municipal
para que no prazo de catro meses
inicie o proceso para a
modificación puntual do Plan
Xeral de Ordenación Municipal,
que posibilite a posta en valor do
Patrimonio
Urbanístico
e
Arqueolóxico desta zona do
Campo da Estrada ao servizo da
cidadanía. Trasladar este acordo
ao Ministerio de Defensa.

2.- Instar ao goberno municipal
para que no prazo de catro meses
inicie o proceso para a
modificación puntual do Plan
Xeral de Ordenación Municipal,
que posibilite a posta en valor do
Patrimonio
Urbanístico
e
Arqueolóxico desta zona do
Campo da Estrada ao servizo da
cidadanía. Trasladar este acordo
ao Ministerio de Defensa.

3.- Instar ao goberno municipal a
que manteña o seu compromiso
cos acordos plenarios de 11 de
abril de 2016, 9 de xaneiro de
2017 e 6 de marzo de 2017 e esixa
á Autoridade Portuaria-Fomento a
suspensión indefinida das poxas e

3.- Instar ao goberno municipal a
que manteña o seu compromiso
cos acordos plenarios de 11 de
abril de 2016, 9 de xaneiro de
2017 e 6 de marzo de 2017 e esixa
á Autoridade Portuaria-Fomento
a suspensión indefinida das poxas
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a devolución gratuita da Solana e
do Hotel Finisterre.

e a devolución gratuita da Solana
e do Hotel Finisterre.

4.- Instar ao goberno municipal
para que tome as iniciativas
necesarias para verificar a
propiedade municipal dos terreos
do vello Cárcere da Audiencia,
que hoxe ocupan parte das
instalacións da Solana-Hotel
Finisterre, e que impida á
Autoridade Portuaria que venda o
que non é seu.

4.- Instar ao goberno municipal
para que tome as iniciativas
necesarias para verificar a
propiedade municipal dos terreos
do vello Cárcere da Audiencia,
que hoxe ocupan parte das
instalacións da Solana-Hotel
Finisterre, e que impida á
Autoridade Portuaria que venda o
que non é seu.

5.- Apoiar as iniciativas do
goberno
municipal
na
presentación
dos
recursos
xurídicos necesarios para impedir
esta actuación especulativa da
Autoridade Portuaria e impedir a
continuación da poxa.

5.- Apoiar as iniciativas do
goberno
municipal
na
presentación
dos
recursos
xurídicos necesarios para impedir
esta actuación especulativa da
Autoridade Portuaria e impedir a
continuación da poxa.

6.- Instar ao goberno municipal a
que impida a privatización do
Hotel Finisterre, que é unha
concesión pública, procedendo ao
inicio da modificación do Plan
Xeral de Ordenación Municipal
para manter a titularidade e
xestión pública e uso público.

6.- Instar ao goberno municipal a
que impida a privatización do
Hotel Finisterre, que é unha
concesión pública, procedendo ao
inicio da modificación do Plan
Xeral de Ordenación Municipal
para manter a titularidade e
xestión pública e uso público.

7.- Instar ao goberno municipal a
que, de procederse á desafectación
de terreos da zona de servizo do
Porto da Coruña (peiraos de
Batería/Calvo Sotelo) esixa ao
Ministerio de Fomento que sexan
cedidos gratuitamente ao Concello
da Coruña, con destino a fins de
utilidade pública e interese social
de equipamentos dotacionais,
espazos libres e zonas verdes,
públicos.

7.- Instar ao goberno municipal a
que,
de
procederse
á
desafectación de terreos da zona
de servizo do Porto da Coruña
(peiraos de Batería/Calvo Sotelo)
esixa ao Ministerio de Fomento
que sexan cedidos gratuitamente
ao Concello da Coruña, con
destino a fins de utilidade pública
e interese social de equipamentos
dotacionais, espazos libres e
zonas verdes, públicos.

8.- Instar ao goberno municipal a

8.- Instar ao goberno municipal a
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que esixa ao goberno do Estado a
elaboración dun novo convenio
entre o Concello da Coruña e o
Ministerio de Fomento antes de
que remate 2017 sobre a base de
que o Estado sexa, o Estado quen,
con cargo aos Orzamentos Xerais
do Estado, asuma o custo íntegro
e as débedas da Autoridade
Portuaria pola construción do
porto
exterior
de
Punta
Langosteira e as súas conexións.

que esixa ao goberno do Estado a
elaboración dun novo convenio
entre o Concello da Coruña e o
Ministerio de Fomento antes de
que remate 2017 sobre a base de
que o Estado sexa, o Estado quen,
con cargo aos Orzamentos Xerais
do Estado, asuma o custo íntegro
e as débedas da Autoridade
Portuaria pola construción do
porto
exterior
de
Punta
Langosteira e as súas conexións.

9.- Instar ao goberno municipal a
que no prazo de tres meses someta
a consideración dun Pleno
Ordinario o debate e aprobación
da Consulta Popular nos termos
aprobados no Pleno de 6 de marzo
de 2017.

9.- Instar ao goberno municipal a
que no prazo de tres meses
someta a consideración dun Pleno
Ordinario o debate e aprobación
da Consulta Popular nos termos
aprobados no Pleno de 6 de
marzo de 2017.

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

Ben, pois, simplemente, o que
tratamos con esta moción que, por
certo, foi remitida a todos os
Grupos Municipais, o venres, hai
tres días que, que… Bueno, nós, á
vista de que non se presentaba,
por ningún dos Grupos, decidimos
rexistrala, porque me parece
importante rexistrar o que son
acordos que xa tomou este Pleno,
darlle actualidade e, por suposto,
facelo antes de que remate o
verán, por un motivo concreto. É
que a poxa, segundo se dixo
públicamente, estaba aprazada até
23 de agosto deste presente ano e

Ben, pois, simplemente, o que
tratamos con esta moción que,
por certo, foi remitida a todos os
Grupos Municipais, o venres, hai
tres días que, que… Bo, nós, á
vista de que non se presentaba,
por
ningún
dos
Grupos,
decidimos rexistrala, porque me
parece importante rexistrar o que
son acordos que xa tomou este
Pleno, darlle actualidade e, por
suposto, facelo antes de que
remate o verán, por un motivo
concreto. É que a poxa, segundo
se dixo públicamente, estaba
aprazada até 23 de agosto deste
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qo?? que queremos é, bueno,
ratificar este acordo antes e,
bueno, de que haxa posibles
cambios, ou posibles movementos
por parte da Autoridade Portuaria,
bueno, aproveitando o verán, ou
aproveitando este período.

presente ano e qo? que queremos
é, bo, ratificar este acordo antes
e, bo, de que haxa posibles
cambios, ou posibles movementos
por
parte
da
Autoridade
Portuaria, bo, aproveitando o
verán, ou aproveitando este
período.

E á parte, queremos darlle
actualidade, visto que despois de
15 meses que pasaron, despois
dalgunha das mocións ás que se
fai referencia e na moción que
traemos hoxe, poís, entendemos
que hai que refrescar eses acordos
e hai que refrescar tamén, ao
goberno municipal e, por suposto,
que ao conxunto da Corporación,
bueno para que se cumpra, bueno,
son cuestións, bueno, que
entendemos que son de xustiza
pedilos. Se foi aprobado neste
Pleno, entendemos que se ten que
cumprir con iso. Entendemos que
se se vota a favor de determinadas
mocións é para cumplilas. En todo
caso, en canto o campo da Estrada
e é certo que a modificación
puntual de Urbanismo, que ía
recollida na moción de 2016,
ainda non se tramitou e outras
das cuestións, bueno, que van
recollidas na parte dispositiva,
tampouco se realizaron e a
urxencia, un pouco, da moción e
pola que metemos para este Pleno,
que non hay tempo, porque o 23
de agosto, remata ese plazo de
seis meses que se dera o
Ministerio
de
Fomento
á
Autoridade
Portuaira
da
paralización da poxa. Nada máis.

E á parte, queremos darlle
actualidade, visto que despois de
15 meses que pasaron, despois
dalgunha das mocións ás que se
fai referencia e na moción que
traemos hoxe, poís, entendemos
que hai que refrescar eses
acordos e hai que refrescar
tamén, ao goberno municipal e,
por suposto, que ao conxunto da
Corporación, bo, para que se
cumpra, bo, son cuestións, bo,
que entendemos que son de
xustiza pedilos. Se foi aprobado
neste Pleno, entendemos que se
ten que cumprir con iso.
Entendemos que se se vota a
favor de determinadas mocións é
para cumplilas. En todo caso, en
canto o campo da Estrada e é
certo que a modificación puntual
de Urbanismo, que ía recollida na
moción de 2016, ainda non se
tramitou e outras das cuestións,
bo, que van recollidas na parte
dispositiva
tampouco
se
realizaron e a urxencia, un pouco,
da moción e pola que metemos
para este Pleno, que non hay
tempo, porque o 23 de agosto,
remata ese plazo de seis meses
que se dera o Ministerio de
Fomento á Autoridade Portuaira
da paralización da poxa. Nada
máis.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
Veira. Señora Neira.

Moi ben. Moitas grazas, señora
Veira. Señora Neira.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Gracias, señor Alcalde, pues,
desde el Grupo Municipal
Socialista, sintiéndolo mucho,
vamos a votar en contra de esta
moción, poniendo en valor, desde
luego, todo lo que es el
movimiento ciudadano de la
Plataforma en Defensa do Común
e estando de acuerdo en muchos
de los puntos no podemos votar a
favor, ni siquiera formular una
abstención, porque no estamos de
acuerdo en todas aquellas
cuestiones que presenta el Bloque
Nacionalista Galego y que
presenta la propia plataforma. En
este sentido, no estamos de
acuerdo, en relación a lo que son
los campos de la Maestranza, por
razones que nosotros ya, hemos
señalado en este Pleno, en este
Salón de Plenos municipal.

Grazas, señor Alcalde, pois,
desde o Grupo Municipal
Socialista, sentíndoo moito, imos
votar en contra desta moción,
poñendo en valor, desde logo,
todo o que é o movemento
cidadán da Plataforma en
Defensa do Común e estando de
acordo en moitos dos puntos non
podemos votar a favor, nin
sequera
formular
unha
abstención, porque non estamos
de acordo en todas aquelas
cuestións que presenta o Bloque
Nacionalista Galego e que
presenta a propia plataforma.
Neste sentido, non estamos de
acordo, en relación ao que son os
campos da Maestranza,
por
razons que
nós xa, sinalamos
neste Pleno, neste Salón de
Plenos municipal.

Se llega a un acuerdo en
determinado momento, hace años
ha, en los que se firman unos
convenios en que el Ayuntamiento
de A Coruña adquiera la
propiedad y adquiere la titularidad
de una serie de bienes, el Monte
de San Pedro, el Rectorado, Punta
Herminia, etcétera, etcétera. Y se
hace a cambio de algo. No tiene
ningún sentido que, cuando una
de las partes cumple, después
de… diga, bueno, pues, que se
tiene que volver a una cesión
gratuita, cuando eso no fueron los

Chégase a un acordo en
determinado momento, hai anos
ha, nos que se asinan uns
convenios en que o Concello da
Coruña adquira a propiedade e
adquire a titularidade
dunha
serie de bens, o Monte de San
Pedro, o Reitorado, Punta
Herminia, etcétera, etcétera. E
faise a cambio de algo. Non ten
ningún sentido que, cando unha
das partes cumpre, despois de…
diga, bo, pois, que se ten que
volver a unha cesión gratuíta,
cando iso non foron os termos,
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términos, en un determinado
momento, mantenidos. No quiero
además, aquí, que se utilice el
argumento de que nosotros
presentamos una moción en que
sin embargo, en cambio, sí
pedimos la reorganización de los
convenios del año 2004, porque
ahí, evidentemente, estaba todo
por hacer y seguramente, en…
ninguna de las partes perdía. Aquí
no, aquí una parte había perdido y
la otra tiene que cumplir. Pero en
relación a los terrenos…

nun
determinado
momento,
mantidos. Non quero ademais,
aquí, que se utilice o argumento
de que nós presentamos unha
moción en que, con todo, en
cambio,
si
pedimos
a
reorganización dos convenios do
ano
2004,
porque
aí,
evidentemente, estaba todo por
facer e seguramente, en…
ningunha das partes perdía. Aquí
non, aquí unha parte perdera e a
outra ten que cumprir. Pero en
relación aos terreos…

A las diecinueve horas y
cincuenta y cuatro minutos
entra en el Salón de Sesiones la
señora Padín Fernández.

Ás dezanove horas e cincuenta e
catro minutos entra no Salón de
Sesións
a
señora
Padín
Fernández.

… de la Solana y en relación a los
terrenos del Finisterre, nosotros,
evidentemente,
apoyamos
el
carácter público y además, le
pedimos al gobierno municipal
que, en lo posible, agilice, pues,
bueno, toda la tramitación de
cara, pues, a esa calificación
pública de ambas parcelas, con
diferentes referencias catastrales,
hasta donde yo sé y si me
equivoco, que no soy experta en
Urbanismo,
también
acepto
cualquier tipo de corrección, a
ese respecto y nosotros pedimos
que se haga, nosotros pedimos que
la paralización de la subasta sea,
desde
luego,
de
manera
indefinida. Por eso, supongo que
costará 1.400.000 euros, para
evitar que esa subasta siga
adelante.

…da Solana e en relación aos
terreos do
Finisterre, nós,
evidentemente,
apoiamos
o
carácter público e ademais,
pedímoslle ao goberno municipal
que, no posible, axilice, pois, bo,
toda a tramitación de fronte, pois,
a esa cualificación pública de
ambas as parcelas, con diferentes
referencias catastrais, ata onde
eu sei e se me equivoco, que non
son experta en Urbanismo, tamén
acepto
calquera
tipo
de
corrección, a ese respecto e nós
pedimos que se faga, nós pedimos
que a paralización da poxa sexa,
desde
logo,
de
maneira
indefinida. Por iso, supoño que
costará 1.400.000 euros, para
evitar que esa poxa siga adiante.

Y, parecer ser, que en este
momento, nos encontramos todos

E, parecer ser, que neste
momento, atopámonos todos de
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de acuerdo, aunque sea así. Decía
la señora Bea Mato, a una
pregunta que se le plantea por
parte de nuestro compañero Juan
Díaz Villoslada en una Comisión,
que él ya, había votado dentro del
Consejo de Administración del
Puerto, a favor de la paralización
de la subasta. Bueno, pues, nos
alegramos de que haya votado una
cosa y la contraria, en tan escasa
diferencia
de
tiempo.
Seguramente,
se deba a este
titular maravilloso de los pasados
meses, en los que pretende seducir
a cualquier votante moderado, si
es del Partido Socialista, también.

acordo, aínda que sexa así. Dicía
a señora Bea Mato, a unha
pregunta que se lle expón por
parte do noso compañeiro Juan
Díaz Villoslada nunha Comisión,
que el xa, votara dentro do
Consello de Administración do
Porto, a favor da paralización da
poxa. Bo, pois, nos alegramos de
que votase unha cousa e a
contraria, en tan
escasa
diferenza de tempo. Seguramente,
se deba a este titular marabilloso
dos pasados meses, nos que
pretende seducir a calquera
votante moderado, se é do Partido
Socialista, tamén.

Estamos en campaña y lógica es la
corrección. Si la corrección y la
rectificación vienen además, con
propósito de la enmienda, mejor.
De todas formas, aquí, también,
hay que hacer un balance de lo
que ha venido siendo, porque
nosotros cuando dejamos de
gobernar, dejamos en el Plan de
Ordenación
Municipal,
la
calificación de ambos terrenos
como de naturaleza pública o
como de carácter público, que
fueron cambiados después, en un
informe que se llama, algo así
como, errores detectados del 6 de
agosto del año 2012, donde se
pasa, precisamente, de público a
privado y se hizo referencia por
parte del señor Fernández Prado, a
que eso se debía a una ley del
gobierno de Rodríguez Zapatero,
que había obligado, precisamente,
a ese cambio. Bueno, yo creo
que más bien, se debe a una ley
que es un poquito anterior, del
gobierno de
Aznar,
donde

Estamos en campaña e lóxica é a
corrección. Se a corrección e a
rectificación veñen ademais, con
propósito da emenda, mellor. De
todos os xeitos, aquí, tamén, hai
que facer un balance do que veu
sendo,
porque
nós
cando
deixamos de gobernar, deixamos
no
Plan
de
Ordenación
Municipal, a cualificación de
ambos os terreos como de
natureza pública ou como de
carácter público, que foron
cambiados despois, nun informe
que se chama, algo así como,
erros detectados do 6 de agosto
do ano 2012, onde se pasa,
precisamente, de público a
privado e fíxose referencia por
parte do señor Fernández Prado,
a que iso se debía a unha lei do
goberno de Rodríguez Zapatero,
que obrigara, precisamente, a ese
cambio. Bo, eu creo que máis ben,
débese a unha lei que é un
pouquiño anterior, do goberno de
Aznar,
onde ademais, se
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además, si acudimos a ella, pues,
podríamos estar, desde luego,
negociando con cierta capacidad,
para que la cesión no fuera a
cambio de ese 1.400.000 euros,
que, si lo es, pues, tendrá que
serlo, sí, de manera gratuita. Eso
no obstante es una cuestión ya de
los técnicos, de los cuerpos
técnicos, de asesorías jurídicas
de
las
respectivas
administraciones, involucradas en
esta materia y en, en este punto,
desde luego, nosotros apoyaremos
al gobierno en esta materia,
siempre y cuando vayan en la
línea, en la que hemos defendido
en este Pleno, que es volver, desde
luego, al carácter público de
ambas, de ambas parcelas y
sintiéndolo lo mucho, por lo que
me he referido en la primera parte
de mi intervención, tenemos que
votar que
no, a la moción
presentada
por
el
Bloque
Nacionalista Galego. Nada más
gracias.

acudimos a ela, pois, poderiamos
estar, desde logo, negociando
con certa capacidade, para que a
cesión non fóra a cambio dese
1.400.000 euros, que, se o é, pois
terá que, selo, si de maneira
gratuíta. Iso con todo é unha
cuestión xa dos técnicos, dos
corpos técnicos, de asesorías
xurídicas
das respectivas
administracións,
involucradas
nesta materia e en, neste punto,
desde logo, nós apoiaremos ao
goberno
nesta
materia,
a
condición de que vaian na liña,
na que defendemos neste Pleno,
que é volver, desde logo, ao
carácter público de ambas, de
ambas as parcelas e sentíndoo o
moito, polo que me referín na
primeira
parte
da
miña
intervención, temos que votar que
non, á moción presentada polo
Bloque Nacionalista Galego.
Nada máis grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas señora Neira. Señor
Fernández Prado.

Moitas grazas señora
Señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Buenas tardes de nuevo. Señores
del BNG, vuelven a traer hoy a
Pleno, una moción que es como
una carta a los Reyes Magos, un
listado de solicitudes de cesión
gratuita de todo tipo de suelos de
las distintas administraciones, o
ámbitos
del
Administración
General del Estado y en algunos
casos, además, saben que son

Boas tardes de novo. Señores do
BNG, volven traer hoxe a Pleno,
unha moción que é como unha
carta aos Reis Magos, unha
listaxe de solicitudes de cesión
gratuíta de todo tipo de chans das
distintas administracións, ou
ámbitos do Administración Xeral
do Estado e nalgúns casos,
ademais,
saben
que
son

Neira.
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patrimoniales y bienes de estas
administraciones o entidades
vinculadas y que por Ley, no
pueden enajenarse gratuitamente.
Lo saben, porque ya trajeron
mociones solicitando el cambio de
esa Ley a este mismo Pleno, pero
bueno, lo que se trata es de
generar barullo y de sus peleas o
intereses internos o dentro de su
espectro. Pero bueno, en eso,
nosotros
aceptamos,
perfectamente que sean esas, sus
prioridades.

patrimoniais e bens destas
administracións ou entidades
vinculadas e que por Lei, non
poden enaxenarse gratuitamente.
Sábeno, porque xa trouxeron
mocións solicitando o cambio
desa Lei a leste mesmo Pleno,
pero bo, o que se trata é de xerar
barullo e das súas pelexas ou
intereses internos ou dentro do
seu espectro. Pero bo, niso, nós
aceptamos, perfectamente que
sexan esas, as súas prioridades.

Mezclan en esta moción tres
ámbitos totalmente distintos, que
yo creo que, sinceramente, traen
una
moción
con
intentar
confrontar, buscar maximalismos,
cuando yo creo que el momento
concreto de la ciudad no es ese,
sino que es el momento de
intentar unir, buscar acuerdos,
buscar consensos y buscar apoyos
y acuerdos en este Pleno. Creo
que lo que
traen con sus
mociones es justo, separar y
dividir y yo creo que lo que nos
toca, sinceramente, es intentar
concretar una propuesta común de
la ciudad, que pueda llevar
nuestro gobierno a esas reuniones.

Mesturan nesta moción tres
ámbitos totalmente distintos, que
eu creo que, sinceramente, traen
unha
moción
con
tentar
confrontar, buscar maximalismos,
cando eu creo que o momento
concreto da cidade non é ese,
senón que é o momento de tentar
unir, buscar acordos, buscar
consensos e buscar apoios e
acordos neste Pleno. Creo que o
que traen coas súas mocións é
xusto, separar e dividir e eu creo
que o que nos toca, sinceramente,
é tentar concretar unha proposta
común da cidade, que poida levar
o noso goberno a esas reunións.

Decía, hablan de tres zonas. Es
decir, meten
el Campo de la
Estrada, el Metrosidero. Yo tanto
esto como las otras cosas, creo
que las administraciones tienen
que tener cierto rigor y ser serias.
Cuando hay alguien que firma un
convenio, si el otro gobierno no
fuimos nosotros, pero a cambio de
eso tienen otros suelos, como son
los suelos para el Rectorado, para

Dicía, falan de tres zonas. É dicir,
meten o Campo da Estrada, o
Metrosidero. Eu tanto isto como
as outras cousas, creo que as
administracións teñen que ter
certo rigor e ser serias. Cando
hai alguén que asina un convenio,
se o outro goberno non fomos
nós, pero a cambio diso teñen
outros chans, como son os chans
para o Reitorado, para a
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la fundación Luís Seoane, para
hacer aperturas de calles, para
parques, a cambio de dejar
construyendo solares, y luego
decirle: Oiga, cuando ya nos ha
dado todo esto, ahora ya, la
ciudad se vuelve atrás en su
palabra; desde luego, las cosas se
pueden renegociar o se pueden
cambiar,
pero
no
esos
maximalismos de decir: “al
acuerdo que llegué, ahora ya no
lo cumplo”. Las administraciones
tienen que, creo, que ser
respetuosas. Y lo mismo decimos
para otros convenios, también por
otros gobiernos anteriores a
nosotros. En momentos concretos
y con situaciones concretas, si se
quiere plantear una modificación,
pues, que se plantee, pero lo que
no se puede decir es, rompemos
la baraja y ahora partimos de cero
y todos gratis, porque no es la
forma, creemos, de llegar a
acuerdos, ni internamente ni con
otras administraciones. Dicen, el
tema Solana-Finisterre; solo he
visto que hayan empezado una
modificación para el tema de la
Solana. El Finisterre queda fuera y
además, tal y como se plantea, me
temo que va a tener la misma
contestación que tuvo; la que
pusimos nosotros en el Plan
General. Oiga, allí no se habla de
sistema de gestión urbanístico y
yo lo que decía no es que fuera
una ley de Rodríguez Zapatero, el
que obligara. El que obligó en el
convenio y acuerdo, a meter en la
financiación la posible venta de la
Solana-Finisterre,
fue
un
Presidente de Puertos del gobierno
de Zapatero.

fundación
Luís Seoane, para
facer aperturas de rúas, para
parques a cambio de deixar
costruindo solares,
e logo
dicirlle: Oia, cando xa nos deu
todo isto, agora xa, a cidade
vólvese atrás na súa palabra;
desde logo, as cousas pódense
renegociar ou pódense cambiar,
pero non eses maximalismos de
dicir: “ao acordo que cheguei,
agora xa non o cumpro”. As
administracións teñen que, creo,
ser respectuosas. E o mesmo
dicimos para outros convenios,
tamén por outros gobernos
anteriores a nós. En momentos
concretos
e con situacións
concretas, se se quere propoñer
unha modificación, pois, que se
propoña, pero o que non se pode
dicir é, rompemos a baralla e
agora partimos de cero e todos
gratis, porque non é a forma,
cremos, de chegar a acordos, nin
internamente nin con outras
administracións. Din, o tema
Solana-Finisterre; só hei visto
que empezasen unha modificación
para o tema da Solana. O
Finisterre queda fóra e ademais,
tal e como se expón, témome que
vai ter a mesma contestación que
tivo; a que puxemos nós no Plan
Xeral. Oia, alí non se fala de
sistema de xestión urbanístico e
eu o que dicía non é que fose
unha lei de Rodríguez Zapatero, o
que obrigase. O que obrigou no
convenio e acordo, a meter no
financiamento a posible venda da
Solaina-Finisterre,
foi
un
Presidente de Portos do goberno
de Zapatero.
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En cualquier caso, esas cosas…
está suspendida la subasta,
esperamos que se produzca esa
segunda reunión. Es verdad, que
el problema de la estiba o, en
alguna ocasión, el viaje de nuestro
Alcalde, no han permitido que se
llegue a hacer esa reunión.
Previsiblemente, ahora que ha
terminado
esta
semana
el
problema de estiba, esperamos
que se produzca próximamente y
esperamos que nuestro gobierno,
nuestro Alcalde, vaya a esa
reunión, con algún acuerdo o con
posibilidades, o con voluntad de
intentar llegar a acuerdos. Por lo
que yo veo, en las últimas
mociones,
declaraciones
del
equipo de gobierno, es
así.
Esperamos que se concrete, pero
no vamos a alentar esta moción y,
por lo tanto, votaremos que… en
contra.

En
calquera
caso,
esas
cousas…está suspendida a poxa,
esperamos que se produza esa
segunda reunión. É verdade, que
o problema da estiba ou,
nalgunha ocasión, a viaxe do
noso Alcalde, non permitiron que
se chegue a facer esa reunión.
Previsiblemente,
agora
que
terminou
esta semana o
problema de estiba, esperamos
que se produza proximamente e
esperamos que o noso goberno, o
noso Alcalde, vaia a esa reunión,
con algún acordo ou con
posibilidades, ou con vontade de
tentar chegar a acordos. Polo que
eu vexo, nas últimas mocións,
declaracións do equipo de
goberno, é así. Esperamos que
se concrete, pero non imos
alentar esta moción e, polo tanto,
votaremos que… en contra.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Fernández
Prado.

Moitas grazas, señor Fernández
Prado.

Señor Varela.

Señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Si. Grazas.

Si. Grazas.

Bueno, non vou a entrar nas
motivacións, loxicamente, do
Partido Popular, porque non teño
nengún tipo de expectativa, en
canto a que podamos coincidir nos
planteamentos urbanísticos, pero
si que, a verdade, pois, mencionou
a presentación desta moción por

Bo, non vou a entrar nas
motivacións, loxicamente, do
Partido Popular, porque non teño
nengún tipo de expectativa, en
canto a que podamos coincidir
nos planteamentos urbanísticos,
pero si, que a verdade, pois,
mencionou a presentación desta
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parte do Bloque Nacionalista
Galego, da maneira no que o
fixeron. Nós, dende o Concello e
dende o Goberno, estamos
tratando de construir consensos e,
por iso, lle pedín que a retiraran, a
moción, para que puidésemos,
para que puidésemos negociala.
Algo que xa fixemos, por outro
lado, señora Veira. Vostede o sabe
e na anterior ocasión, cando a
Comisión presentou unha moción
consensuámola, falámola e, ao
final, chegamos a un acordo nós
os dous; non puidemos contar co
PSOE, ainda que o intentamos. Eu
creo que xa a había. Nós, insisto,
estamos tratando
de constuir
consensos, porque esta loita nola
podemos gañar por separado.
Respectamos profundamente o
espazo que representa a Comisión;
así llo dixen hoxe. Xa falei con
eles y lles dixen, a verdade, que
estaba
disgustado
co
procedemento
do
Bloque
Nacionalista
Galego,
que
respetamos e celebramos a súas
demandas profundamente, pero
que,
ao
mesmo
tempo,
entendemos que isto non se pode
facer, a pesar do goberno
municipal, porque nós temos unha
responsabilidade e temos que
poder opinar en cuestións de
procedementos, en cuestións de
prazos. Que é un Grupo que ten
un concelleiro, unha concelleira
de 27; se apropia dunha moción e
presenta de maneira unilateral e
sen falala previamente co resto
dos Grupos…

moción por parte do Bloque
Nacionalista Galego, da maneira
no que o fixeron. Nós, dende o
Concello e dende o Goberno,
estamos tratando de construir
consensos e, por iso, lle pedín que
a retiraran, a moción, para que
puidésemos, para que puidésemos
negociala. Algo que xa fixemos,
por outro lado, señora Veira.
Vostede o sabe e na anterior
ocasión, cando a Comisión
presentou
unha
moción
consensuámola, falámola e, ao
final, chegamos a un acordo nós
os dous; non puidemos contar co
PSOE, ainda que o intentamos.
Eu creo que xa a había. Nós,
insisto, estamos tratando
de
constuir consensos, porque esta
loita nola podemos gañar por
separado.
Respectamos
profundamente o espazo que
representa a Comisión; así llo
dixen hoxe. Xa falei con eles y lles
dixen, a verdade, que estaba
disgustado co procedemento do
Bloque Nacionalista Galego, que
respetamos e celebramos a súas
demandas profundamente, pero
que,
ao
mesmo
tempo,
entendemos que isto non se pode
facer, a pesar do goberno
municipal, porque nós temos unha
responsabilidade e temos que
poder opinar en cuestións de
procedementos, en cuestións de
prazos. Que é un Grupo que ten
un concelleiro, unha concelleira
de 27; se apropia dunha moción e
presenta de maneira unilateral e
sen falala previamente co resto
dos Grupos…

Bueno, vostede non me chamou,

Bo, vostede non me chamou,
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señora Veira. De feito, hoxe,
intentei falar con vostede, non
tiven oportunidade. Si, bueno,
entendemos que iso non axuda a
xenerar consensos. Insisto, xa
houbo
un
exemplo
de
negociación,
de
falar
e
conseguimos
aprobar
unha
moción e, por outro lado, sólo
votando o Grupo da Marea e o
Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, en calquera caso, nós
estamos dacordo co 90% da
moción, pero entendemos que hai
cousas, que hai cousas que temos
que traballar, que temos que
consensuar, pois, como lle dicía,
cuestións
de
prazos,
de
procedementos. En calquera caso,
ainda que vaiamos a votar en
contra desta moción, eu quero que
quede claro, que o noso
compromiso, a protección dos
peiraos é absoluto. Nós non
deixamos nunca, de falar de
titularidade, de xestión pública
desos terreos. Nós abrimos o
debate. O candado dos convenios,
o abriu este Grupo Municipal,
cando ninguén falaba desta
cuestión e agora, ninguén a
discute. A paralización da subasta
da Solana procedeu, porque nós
votamos en contra no Concello de
Administración e non, porque nós
presentamos a intención de
cómpralo, de maneira directa do
Concello e iso foi o que paralizou
a subasta e o cambio de natureza,
efectivamente, de privado a
público, repoñendo a natureza
pública
que
a
anterior
corporación, pois, cambiara, pois,
tamén vén motivado por este
goberno municipal.

señora Veira. De feito, hoxe,
intentei falar con vostede, non
tiven oportunidade. Si, bo,
entendemos que iso non axuda a
xenerar consensos. Insisto, xa
houbo
un
exemplo
de
negociación,
de
falar
e
conseguimos
aprobar
unha
moción e, por outro lado, sólo
votando o Grupo da Marea e o
Bloque Nacionalista Galego. Bo,
en calquera caso, nós estamos
dacordo co 90% da moción, pero
entendemos que hai cousas, que
hai cousas que
temos que
traballar, que
temos que
consensuar, pois, como lle dicía,
cuestións
de
prazos,
de
procedementos. En calquera caso,
ainda que vaiamos a votar en
contra desta moción, eu quero
que quede claro, que o noso
compromiso, a protección dos
peiraos é absoluto. Nós non
deixamos nunca, de falar de
titularidade, de xestión pública
desos terreos. Nós abrimos o
debate. O candado dos convenios,
o abriu este Grupo Municipal,
cando ninguén falaba desta
cuestión e agora, ninguén a
discute. A paralización da subasta
da Solana procedeu, porque nós
votamos en contra no Concello
de Administración e non, porque
nós presentamos a intención de
cómpralo, de maneira directa do
Concello e iso foi o que paralizou
a subasta e o cambio de natureza,
efectivamente, de privado a
público, repoñendo a natureza
pública
que
a
anterior
corporación, pois, cambiara,
pois, tamén vén motivado por este
goberno municipal.
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Xa remato. Nós apelamos á
responsabilidade
do
Bloque
Nacionalista Galego; contamos
convosco para sacar isto adiante,
pero ao mesmo tempo, tamén
queremos dicir, que non nos
parece moi coherente que
carguedes
dunha
maneira…
bueno, desta maneira, cando
aprobastedes os convenios, a
incorporación dos convenios no
2009. Que agora estades actuando
como se no houbera pasado nada.
Eu creo que tedes que actuar
dunha maneira coherente, porque
efectivamente,
o
que
aprobáchedes nese momento, no
2009, ten unha serie de cargas
para a cidade. Se o único que
pensades, efectivamente, é no
rédito electoral das vosas accións,
bueno, pois, un novo ano de San
Amaro, pode chegar fácilmente. É
dicir, que hai unhos convenios
negro sobre branco, incorporados
ao…

Xa remato. Nós apelamos á
responsabilidade
do
Bloque
Nacionalista Galego; contamos
convosco para sacar isto adiante,
pero ao mesmo tempo, tamén
queremos dicir, que non nos
parece moi coherente que
carguedes dunha maneira… bo,
desta
maneira,
cando
aprobastedes os convenios, a
incorporación dos convenios no
2009.
Que
agora
estades
actuando como se no houbera
pasado nada. Eu creo que tedes
que actuar dunha maneira
coherente, porque efectivamente,
o
que
aprobáchedes
nese
momento, no 2009, ten unha serie
de cargas para a cidade. Se o
único
que
pensades,
efectivamente,
é no rédito
electoral das vosas accións, bo,
pois, un novo ano de San Amaro,
pode chegar fácilmente. É dicir,
que hai unhos convenios negro
sobre branco, incorporados ao…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por
favor.

Vaia rematando, señor Varela,
por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Si.

Si.

E iso fai que estes Grupos
Municipais que están no Pleno,
teñan que actuar dunha maneira
responsable. Sentémonos a falar,
sentémonos a falar e presentemos
a moción consensuada no próximo
Pleno. Xa demostramos que é
posible e isa cremos que é a

E iso fai que estes Grupos
Municipais que están no Pleno,
teñan que actuar dunha maneira
responsable. Sentémonos a falar,
sentémonos a falar e presentemos
a moción consensuada no
próximo Pleno. Xa demostramos
que é posible e isa cremos que é a
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maneira de proceder. Grazas.

maneira de proceder. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
Varela.

Moi ben. Moitas grazas, señor
Varela.

Pasamos a votar a moción.

Pasamos a votar a moción.

Votación de la moción número
tres del Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA)

Votación da moción número tres
do Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la tercera
moción presentada por el Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas,
produciéndose
el
siguiente resultado:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación a terceira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas
Abertas,
producíndose
o
seguinte
resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (9 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (9 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 en contra el Grupo
Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) (4 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal do Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) (4 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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda rexeitada a moción.

Queda rexeitada a moción.
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Son as oito e cinco da tarde. Pois,
lle propoño ao Pleno que nos
tomemos 10 minutos para un café,
un pitillo; cada un o que estime
pertinente. En 10 minutillos
volvemos. Moitas grazas.

Son as oito e cinco da tarde. Pois,
lle propoño ao Pleno que nos
tomemos 10 minutos para un café,
un pitillo; cada un o que estime
pertinente. En 10 minutiños
volvemos. Moitas grazas.

Se reanuda la Sesión a las veinte
horas y veintitres minutos.

Continúa a Sesión ás vinte horas
e vinte e tres minutos.

Presidencia

Presidencia

Empezamos coa primeira das
mocións presentadas polo Partido
Socialista de Galicia (PSOE),
relativa
á
promoción
das
campañas
de
concienciación
ciudadanas, sensibilización sobre
uso
da
bicicleta
para
a
consecución dunha harmónica
convivencia de ciclistas, peatones
e vehículos a motor.

Empezamos coa primeira das
mocións presentadas polo Partido
Socialista de Galicia (PSOE),
relativa
á
promoción
das
campañas de concienciación
cidadás, sensibilización sobre uso
da bicicleta para a consecución
dunha harmónica convivencia de
ciclistas, peóns e vehículos a
motor.

Señor Dapena.

Señor Dapena.

Primera.- Moción sobre la
promoción de campañas de
concienciación ciudadana y
sensibilización sobre el uso de la
bicicleta para la consecución de
una armónica convivencia de
ciclistas, peatones y vehículos a
motor.

Primeira.- Moción sobre a
promoción de campañas de
concienciación
cidadá
e
sensibilización sobre o uso da
bicicleta para a consecución
dunha harmónica convivencia de
ciclistas, peóns e vehículos a
motor.

Intervenciones

Intervencións

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias, señor Alcalde. Antes de
nada, saludos a los miembros de
la
corporación,
personal
municipal, a los medios de
comunicación y a los ciudadanos
que nos siguen en directo y a
través
del
streaming,

Grazas, señor Alcalde. Antes de
nada, saúdos aos membros da
corporación, persoal municipal,
aos medios de comunicación e
aos cidadáns que nos seguen en
directo e a través do streaming,
singularmente, a representación
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singularmente, la representación
de la Junta Directiva del AMPA
de Escolapios que aquí nos
acompaña entre el público.

da Xunta Directiva do AMPA de
Escolapios
que
aquí
nos
acompaña entre o público.

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, a fin
de que o Pleno da Corporación
aprobe.

1º.- Instar al Gobierno local a
realizar
campañas
de
concienciación
ciudadana
y
sensibilización sobre normas de
uso de la bicicleta en vías urbanas
con
respecto
a
peatones,
conductores de vehículos a motor
y ciclistas, basadas en el respeto
mutuo y en el uso compartido de
espacios e infraestructuras viales
por parte de los diferentes actores
en materia de movilidad.

1º.- Instar ao Goberno local a
realizar
campañas
de
concienciación
cidadá
e
sensibilización sobre normas de
uso da bicicleta en vías urbanas
con respecto a peóns, condutores
de vehículos a motor e ciclistas,
baseadas no respecto mutuo e no
uso compartido de espazos e
infraestruturas viarios por parte
dos diferentes actores en materia
de mobilidade.

2.- Instar al Gobierno local a
adherirse a las campañas que
promuevan otras administraciones
(provincial, autonómica o estatal)
en este ámbito de actuación.

2.- Instar ao Goberno local a
adherirse ás campañas que
promovan outras administracións
(provincial,
autonómica
ou
estatal)
neste
ámbito
de
actuación.

3.- Instar al Gobierno local a
apoyar las campañas que sobre
seguridad vial se desarrollen
desde el ámbito asociativo con
este mismo objetivo.

3.- Instar ao Goberno local a
apoiar as campañas que sobre
seguridade viaria desenvólvanse
desde o ámbito asociativo con
este mesmo obxectivo.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, pode proceder á defensa
da moción.

Moi ben, podar proceder
defensa da moción.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Gracias, señor Alcalde.

Grazas, señor Alcalde.

á
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A las veinte horas y veinticuatro
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Fernández
Prado.

Ás vinte horas e vinte e catro
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Fernández
Prado.

En la ciudad de A Coruña, la
puesta en marcha del servicio de
Bici-Coruña, la implantación de
carriles bici, las directrices sobre
movilidad incorporadas al texto de
Movilidad General, incorporadas
al texto, el Plan General elaborado
ante un gobierno de coalición del
Partido Socialista con el BNG y
singularmente, en el Plan de
Movilidad diseñado por la
Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona, a instancia del
gobierno de Javier Losada,
incidían en subrayar la apuesta
por el transporte colectivo y la
movilidad
sostenible,
que
representan los peatones y los
ciclistas. Se trataba y se trata, de
dar un enfoque global a la
movilidad, dirigido a disminuir
los congestionamientos de tráfico,
a reducir el gasto en combustibles
sólidos,
a
minorar
los
contaminantes lanzados al medio
ambiente y a promover ámbitos de
vida saludables, al atemperar los
efectos de una vida sedentaria con
esta movilidad sostenible, antes
apuntada, rebajando el riesgo de
enfermedades cardiovasculares.

Na cidade da Coruña, a posta en
marcha do servizo de BiciCoruña, a implantación de carrís
bici,
as
directrices
sobre
mobilidade incorporadas ao texto
de
Mobilidade
Xeral,
incorporadas ao texto, o Plan
Xeral elaborado ante un goberno
de coalición do Partido Socialista
co BNG e singularmente, no Plan
de Mobilidade deseñado pola
Axencia de Ecoloxía Urbana de
Barcelona, a instancia do
goberno de Javier Losada,
incidían en subliñar a aposta polo
transporte
colectivo
e
a
mobilidade
sustentable,
que
representan os peóns e os
ciclistas. Tratábase e trátase, de
dar un enfoque global á
mobilidade, dirixido a diminuír os
congestionamientos de tráfico, a
reducir o gasto en combustibles
sólidos,
a
minorar
os
contaminantes lanzados ao medio
ambiente e a promover ámbitos
de vida saudables, ao temperar os
efectos dunha vida sedentaria con
esta mobilidade sustentable, antes
apuntada, rebaixando o risco de
enfermidades cardiovasculares.

En los últimos años, el uso de la
bicicleta se ha convertido en una
opción cada vez más atractiva con
los usuarios de nuestra ciudad,
como reflejan los números del
servicio de Bici-Coruña, que se ve
necesitado así, de una renovación
y modernización, con incremento

Nos últimos anos, o uso da
bicicleta
converteuse
nunha
opción cada vez máis atractiva
cos usuarios da nosa cidade,
como reflicten os números do
servizo de Bici-Coruña, que se ve
necesitado así, dunha renovación
e modernización, con incremento
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de la flota y con incorporación de
bicis eléctricas. El uso de bicicleta
como medio de transporte, no solo
ofrece beneficios, en lo particular,
a los usuarios, por el tiempo que
invierten para trasladarse de un
lugar a otro, el costo que ello
significa, o su estado de salud,
sino que también representan
beneficios genéricos a todos los
usuarios de las vías, ya que su
inclusión en el sistema vial, obliga
a la toma de decisiones en favor
de un mejor ordenamiento
territorial, de un desarrollo urbano
incluyente y sostenible.

da frota e con incorporación de
bicis eléctricas. O uso de bicicleta
como medio de transporte, non só
ofrece beneficios, no particular,
aos usuarios, polo tempo que
invisten para trasladarse dun
lugar a outro, o custo que iso
significa, ou o seu estado de
saúde,
senón
que
tamén
representan beneficios xenéricos
a todos os usuarios das vías, xa
que a súa inclusión no sistema
viario, obriga á toma de decisións
en favor dun mellor ordenamento
territorial, dun desenvolvemento
urbano incluyente e sustentable.

Desde el ámbito público debe
esmerarse la preocupación por la
seguridad de todos los usuarios de
las vías, particularmente, de los
ciclistas y los peatones, para
prevenir riesgos de muertes, o
lesiones, o incrementar así la
calidad de vida. Siendo pacífica,
la idea de que la bicicleta
representa una solución a muchos
de los problemas de movilidad,
que existen actualmente en
nuestra ciudad, se necesitan
estrategias para mejorar la
seguridad ciclista y así, fomentar
la bicicleta como una acción de
transporte conveniente y segura.

Desde o ámbito público debe
esmerarse a preocupación pola
seguridade de todos os usuarios
das vías, particularmente, dos
ciclistas e os peóns, para previr
riscos de mortes, ou lesións, ou
incrementar así a calidade de
vida. Sendo pacífica, a idea de
que a bicicleta representa unha
solución a moitos dos problemas
de mobilidade, que existen
actualmente na nosa cidade,
necesítanse
estratexias
para
mellorar a seguridade ciclista e
así, fomentar a bicicleta como
unha acción de transporte
conveniente e segura.

El número de muertes y las
lesiones en tránsito en nuestro
país es alarmante. Los ciclistas,
así como los peatones, son los
usuarios más vulnerables de las
calles, por lo que es importante
aumentar su seguridad, mediante
estrategias integrales que, entre
otros objetivos, incentiven a las
personas a utilizar la bicicleta

O número de mortes e as lesións
en tránsito no noso país é
alarmante. Os ciclistas, así como
os peóns, son os usuarios máis
vulnerables das rúas, polo que é
importante aumentar a súa
seguridade, mediante estratexias
integrais que, noutros obxectivos
incentiven ás persoas para
utilizar a bicicleta como medio de
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como medio de transporte y, por
tanto aumenten así, su seguridad.
El éxito de una estrategia de
seguridad ciclista será mayor, si se
realiza de una manera integral y
sistemática. La evidencia muestra
que, a medida que aumenta el
número de ciclistas en las calles,
las probabilidades de lesiones y de
muertes por una colisión con
automóvil disminuyen, debido a
que los conductores modifican su
comportamiento frente a la
presencia de más ciclistas en las
calles. Para lograr un aumento así,
del número de ciclistas urbanos,
es importante contar con una
regulación y una cultura vial, que
proteja a los usuarios más
vulnerables y promueva un
comportamiento responsable de
todos los usuarios en las calles,
singularmente,
a
los
automovilistas, considerando que
son los actores que más riesgos
generan. De ahí, que subrayemos
ese aspecto de la cultura de la
movilidad.

transporte e, por tanto, aumenten
así, a súa seguridade. O éxito,
dunha estratexia de seguridade
ciclista será maior, se se realiza
dunha maneira integral e
sistemática. A evidencia mostra
que, a medida que aumenta o
número de ciclistas nas rúas, as
probabilidades de lesións e de
mortes por unha colisión con
automóbil diminúen, debido a que
os condutores modifican o seu
comportamento fronte á presenza
de máis ciclistas nas rúas. Para
lograr un aumento así, do número
de ciclistas urbanos, é importante
contar cunha regulación e unha
cultura viaria, que protexa aos
usuarios máis vulnerables e
promova
un
comportamento
responsable de todos os usuarios
nas
rúas, singularmente, aos
automobilistas, considerando que
son os actores que máis riscos
xeran. Por iso, é polo que
subliñemos ese aspecto da cultura
da mobilidade.

Es importante, promover a través
de
la
educación,
un
comportamiento de respeto y
convivencia en las calles. La
implementación de esa estrategia
integral, antes aludida, requiere de
la coordinación de distintos
sectores, así como una afectiva
comunicación con la ciudadanía.
Se requiere una participación
activa de los ciudadanos, a título
individual, a través de las
asociaciones, como puede ser
Stop Accidentes u otras. La
seguridad vial debe ser un tema
prioritario de la agenda urbana de

É importante, promover a través
da educación, un comportamento
de respecto e convivencia nas
rúas. A implementación desa
estratexia integral, antes aludida,
require da coordinación de
distintos sectores, así como unha
afectiva
comunicación
coa
cidadanía.
Requírese
unha
participación activa dos cidadáns,
a título individual, a través das
asociacións, como pode ser Stop
Accidentes
ou
outras.
A
seguridade viaria debe ser un
tema prioritario da axenda
urbana da nosa cidade e por
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nuestra ciudad y por todas estas
razones, esperamos contar con el
apoyo de todos los Grupos
políticos en esta moción.

todas estas razóns, esperamos
contar co apoio de todos os
Grupos políticos nesta moción.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena.
Señora Veira.

Moitas grazas, señor Dapena.
Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Pois, simplemente manifestar
que, o noso voto favorábel a esta
moción. Está claro que na cidade,
houbo un aumento importantísimo
dos movementos en bicicleta, pero
é certo que a cidade non está
adaptada a esa realidade e que non
se teñen tomados suficientes
decisicións. E para amparar ese
uso da bicicleta, de xeito seguro e,
polo tanto, tamén, seguro, non só
ao respecto das propias bicicletas,
non só percorren a cidade e o que
utilizan a bicicleta para moverse,
senón tamén dos peóns e dos
propios, bueno, das persoas que
van conducindo. Está claro que
temos que ir cara a un modelo de
convivencia e de convivencia,
bueno, o máis segura posíbel. É
certo, que na cidade apenas, hai
vías reciclabes, máis aló dunha,
pois, pensada coa única filosofía
do ocio e do lecer, e que hai que
camiñar, bueno, cara a estruturas
que posibiliten o uso da bicicleta
de maneira segura.

Si. Pois, simplemente manifestar
que, o noso voto favorábel a esta
moción. Está claro que na cidade,
houbo un aumento importantísimo
dos movementos en bicicleta, pero
é certo que a cidade non está
adaptada a esa realidade e que
non se teñen tomados suficientes
decisicións. E para amparar ese
uso da bicicleta, de xeito seguro
e, polo tanto, tamén, seguro, non
só ao respecto das propias
bicicletas, non só percorren a
cidade e o que utilizan a bicicleta
para moverse, senón tamén dos
peóns e dos propios, bo, das
persoas que van conducindo. Está
claro que temos que ir cara a un
modelo de convivencia e de
convivencia, bo, o máis segura
posíbel. É certo, que na cidade
apenas, hai vías reciclabes, máis
aló dunha, pois, pensada coa
única filosofía do ocio e do lecer,
e que hai que camiñar, bo, cara a
estruturas que posibiliten o uso
da bicicleta de maneira segura.

Un único apunte, ao respecto da
parte dispositiva, e que fala de
instar ao goberno
local
a

Un único apunte, ao respecto da
parte dispositiva, e que fala de
instar ao goberno
local
a
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adherirse ás campañas que
promovan outras administracións
neste ámbito de actuación. Bueno,
ogallá!
houbera
moitísimas
administracións que traballaran
nese sentido, pero o certo que non
é así. A empezar polo propio
Ministerio de Fomento e o Estado,
que non está moi polo valor de
desenvolver unha mobilidade
sostíbel na nosa comarca. Nada
máis.

adherirse ás campañas que
promovan outras administracións
neste ámbito de actuación. Bo,
ogallá!
houbera
moitísimas
administracións que traballaran
nese sentido, pero o certo que non
é así. A empezar polo propio
Ministerio de Fomento e o
Estado, que non está moi polo
valor de desenvolver unha
mobilidade sostíbel na nosa
comarca. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moita grazas, señora
Veira. Señora Freire.

Moi ben. Moita grazas, señora
Veira. Señora Freire.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Sí. Bueno, muchas gracias.
Saludar especialmente, a los
representantes del AMPA de los
Escolapios que nos acompañan,
hoy aquí, que están esperando por
una cita con el concejal de
Movilidad, que ha retrasado, pues,
creo que en cuatro, tres
ocasiones, pues, esa cita, sobre un
tema de ocupación vial. Bueno,
decirles que vamos a apoyar
indudablemente, esta moción, por
lo que pide en la parte dispositiva
de la iniciativa. Ya venía
realizándose por el Gobierno
Municipal del Partido Popular en
ejecución del PMUS. ¡Pero como
no! Fieles a su hoja de ruta, el
gobierno de la Marea Atlántica,
pues, paraliza este tipo de
actividades y actuaciones, como
paralizan otras. No lles llegó con
paralizar y retrasar el proyecto de
remodelación de la Avenida
Alfonso Molina, que ya podía

Si. Bo, moitas grazas. Saudar
especialmente, aos representantes
do AMPA dos Escolapios que nos
acompañan, hoxe aquí, que están
a esperar por unha cita co
concelleiro de Mobilidade, que
atrasou, pois, creo que en catro,
tres ocasiones, pois, esa cita,
sobre un tema de ocupación
viaria. Bo, dicirlles que imos
apoiar indubidablemente, esta
moción, polo que pide na parte
dispositiva da iniciativa. Xa viña
realizándose
polo
Goberno
Municipal do Partido Popular en
execución do PMUS. Pero como
non! Fieis á súa folla de ruta, o
goberno da Marea Atlántica, pois,
paraliza este tipo de actividades e
actuacións,
como
paralizan
outras. Non lles chegou con
paralizar e atrasar o proxecto de
remodelación da Avenida Alfonso
Molina, que xa podía estar en
marcha, gañando un tempo
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estar en marcha, ganando un
tiempo precioso en la indudable
mejora de esta vía, en la
eliminación de puntos negros y
riesgos para la seguridad vial, sino
que estuvo mareando con bocetos
de medianas ajardinadas, pasos
subterráneos de anfibios, bicis,
peatones al lado de los coches,
chupando humo y bueno, el
Gobierno de la Marea también
apoyado por el Partido Socialista
y por el BNG hicieron perder a los
ciudadanos dos años, para, al
final, pagarle a un firmante del
manifiesto de la Marea Atlántica,
15.000 euros, que por un estudio
(…) que para nada sirvió. No le ha
llegado, como decía antes, a los
señores de la Marea con
paralizar, sino que ahora, Ferreiro
tiene la cara, de pedir agilizar al
Ministerio de Fomento, amenaza,
además, con alegaciones a la
nueva información pública y
encima, pretende atribuirse una
mejora por el retraso, cuando su
planteamiento era un atentico
atentado a la seguridad vial.
Veremos a ver, cuánto tarda el
señor Ferreiro, a poner trabas y
pegas, porque ya se le ha
escapado que no quiere obras en
campaña electoral. Tiempo al
tiempo.

precioso na indubidable mellora
desta vía, na eliminación de
puntos negros e riscos para a
seguridade viaria, senón que
estivo a marear con bosquexos de
medianas axardinadas, pasos
subterráneos de anfibios, bicis,
peóns á beira dos coches,
chupando fume e bo, o Goberno
da Marea tamén apoiado polo
Partido Socialista e polo BNG
fixeron perder aos cidadáns dous
anos, para, ao final, pagarlle a un
asinante do manifesto da Marea
Atlántica, 15.000 euros, que por
un estudo (…) que para nada
serviu. Non lle chegou, como
dicía antes, aos señores da Marea
con paralizar, senón que agora,
Ferreiro ten a cara, de pedir
axilizar
ao
Ministerio
de
Fomento, ameaza, ademais, con
alegacións á nova información
pública e encima, pretende
atribuírse unha mellora polo
atraso, cando a súa proposta era
un atentico atentado á seguridade
viaria. Veremos a ver, canto
tarda o señor Ferreiro, a poñer
trabas e pegas, porque xa se lle
escapou que non quere obras en
campaña electoral. Tempo ao
tempo.

Pero bueno, como decía, no le ha
bastado con paralizar las mejoras
de otras administraciones en la
ciudad, sino que en movilidad
ciclista, ha paralizado toda la
planificación heredada. Yo no sé
cuál era la estrategia del Partido
Socialista del Bipartito con ese
estudio que habían contratado, de

Pero bo, como dicía, non lle
bastou con paralizar as melloras
doutras
administracións
na
cidade, senón que en mobilidade
ciclista,
paralizou
toda
a
planificación herdada. Eu non sei
cal era a estratexia do Partido
Socialista do Bipartito con ese
estudo que contrataran,
de
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movilidad y de espacio público,
porque no se lo han explicado, no
lo han aprobado y no se lo han
explicado
tampoco
a
los
ciudadanos. Sí puedo decir y los
ciudadanos saben, cuál era la
estrategia del Partido Popular con
el primer PMUS, aprobado en la
ciudad.

mobilidade e de espazo público,
porque non llo explicaron, non o
aprobaron e non llo explicaron
tampouco aos cidadáns. Si podo
dicir e os cidadáns, saben cal era
a estratexia do Partido Popular
co primeiro PMUS, aprobado na
cidade.

Decimos, también, bueno. Nunca,
ningún gobierno tuvo tanto
heredado y ha hecho tan poco.
Los señores de la Marea en
movilidad ciclista, en dos años,
nada, cero. Fue bajo el mandato
del Partido Popular, cuando La
Coruña se incorporó a la red de
ciudades por la bicicleta y se
suscribieron por, primera vez,
convenios de colaboración con las
asociaciones ciclistas
de la
ciudad, con las que se trabajó de
forma intensa. Sin embargo, la
Marea pretendía reducirle el
importe
del
convenio.
Se
realizaron multitud de programas
y actividades formativas e
informativas,
para
fomentar,
concienciar, sensibilizar en el uso
de la bici en la ciudad, en el
respeto y convivencia del espacio
público. El programa Enbíciate,
programas y rutas urbanas sobre
el uso seguro de la bicicleta en la
ciudad. El programa Escuela Bici,
señor Díaz Grandío. Aprender a
andar en bici, afianzar habilidades
gratuitas y pensado para todo tipo
de edades, a partir de los cuatro
años. Cursos de circulación en
bici para centros educativos.
Actividades divulgativas para
consejos de movilidad en bici,
educación, seguridad vial y

Dicimos, tamén, bo. Nunca,
ningún goberno tivo tanto
herdado e fixo tan pouco. Os
señores da Marea en mobilidade
ciclista, en dous anos, nada, cero.
Foi baixo o mandato do Partido
Popular, cando A Coruña
incorporouse á rede de cidades
pola bicicleta e subscribíronse,
por primeira vez, convenios de
colaboración coas asociacións
ciclistas da cidade, coas que se
traballou de forma intensa. Con
todo,
a
Marea
pretendía
reducirlle o importe do convenio.
Realizáronse
multitude
de
programas
e
actividades
formativas e informativas, para
fomentar,
concienciar,
sensibilizar no uso da bici na
cidade, no respecto e convivencia
do espazo público. O programa
Enbíciate, programas e rutas
urbanas sobre o uso seguro da
bicicleta na cidade. O programa
Escola Bici, señor Díaz Grandío.
Aprender a andar en bicicleta,
afianzar habilidades gratuítas e
pensado para todo tipo de idades,
a partir dos catro anos. Cursos de
circulación en bicicleta para
centros educativos. Actividades
divulgativas para consellos de
mobilidade
en
bicicleta,
educación, seguridade viaria e
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respeto a las normas. Todo esto y
más se paralizó por los señores de
la Marea, pero no les llegó;
también paralizaron la ejecución
del proyecto constructivo del
carril bici metropolitano que
desde el Partido Popular y en
colaboración con la Diputación
dejamos listo, con todos y digo,
con todos los permisos de las
administraciones implicadas.

respecto ás normas. Todo isto e
máis se paralizou polos señores
da Marea, pero non lles chegou;
tamén paralizaron a execución do
proxecto construtivo do carril bici
metropolitano que desde o
Partido
Popular
e
en
colaboración coa
Deputación
deixamos listo, con todos e digo,
con todos os permisos das
administracións implicadas.

El de Fomento, como saben es de
junio del 2015. Decía el señor
Dapena, que el incremento del uso
de la bici en la ciudad,
evidentemente,
conlleva
conflictos de convivencia, cuando
no se tienen claras las cosas y
cuando no se tiene claro la
estrategia que hay que seguir.
Evidentemente, hay que aprender
de experiencias de otras ciudades
y la estrategia a seguir está
contemplada en el Plan de (…).

O de Fomento, como saben é de
xuño do 2015. Dicía o señor
Dapena, que o incremento do uso
da bici na cidade, evidentemente,
leva conflitos de convivencia,
cando non se teñen claras as
cousas e cando non se ten claro a
estratexia que hai que seguir.
Evidentemente, hai que aprender
de experiencias doutras cidades e
a estratexia a seguir está
contemplada no Plan de (…).

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Freire,
por favor.

Vaia rematando, señora Freire,
por favor.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Remato
ya.
Digo,
que
efectivamente, hay que recuperar
esas campañas informativas para
mejorar la seguridad vial e
incentivar la convivencia entre
todos los actores, ciclistas,
peatones, conductores. Respeto y
conocimiento de las normas son
los pilares fundamentales para el
funcionamiento de las calles. Pero
claro, si el concejal de Movilidad
ni siquiera se conoce las normas,

Remato
xa.
Digo,
que
efectivamente, hai que recuperar
esas campañas informativas para
mellorar a seguridade viaria e
incentivar a convivencia entre
todos os actores, ciclistas, peóns,
condutores.
Respecto
e
coñecemento das normas son os
alicerces fundamentais para o
funcionamento das rúas. Pero
claro, se o concelleiro de
Mobilidade nin sequera coñécese
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poco se puede hacer. Le
reclamamos, reiteradamente, que
señalizase la Avenida de MontotoParrote;
correctamente,
autorizando a la bici a circular por
esa zona restringida y el señor
Díaz, ni caso. La bici, al final,
prohibida por esa nueva zona
reurbanizada de la Marina. Como
dije al principio, vamos a apoyar
esa moción, con la esperanza de
que el señor Díaz la cumpla y se
ponga, de una vez, a trabajar,
porque hasta ahora, no ha hecho
nada.

as normas, pouco pódese facer.
Reclamámoslle, reiteradamente,
que sinalizase a Avenida de
Montoto-Parrote; correctamente,
autorizando á bici para circular
por esa zona restrinxida e o señor
Díaz, nin caso. A bici, ao final,
prohibida por esa nova zona
reurbanizada da Mariña. Como
dixen ao principio, imos apoiar
esa moción, coa esperanza de que
o señor Díaz cúmpraa e póñase,
dunha vez, para traballar, porque
ata agora, non fixo nada.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
Freire. Señor Díaz Grandío.

Moi ben. Moitas grazas, señora
Freire. Señor Díaz Grandío.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno, boa tarde a todos os
presentes no pazo municipal e a
todos aqueles que nos siguen en
directo polas redes.

Bo, boa tarde a todos os presentes
no pazo municipal e a todos
aqueles que nos siguen en directo
polas redes.

Bueno, señora Freire, non vou a
invertir
moito
tempo
en
respostarlle que si, Algo ben
fariamos, cando o orzamento
disposto para vir até Alfonso
Molina, se duplicou en esta última
versión. Algo ben fariamos con
esa nova proposta de unir barrios
e de facer un tratamento especial
aos barrios e aos lindes de esta
autopista, á que queremos
convertir en avenida. Dito isto,
anunciamos o noso voto favorable
ao noso texto e a estos acordos
desta moción, ainda que, bueno,

Bo, señora Freire, non vou a
invertir
moito
tempo
en
respostarlle que si. Algo ben
fariamos cando o orzamento
disposto para vir até Alfonso
Molina se duplicou en esta última
versión. Algo ben fariamos con
esa nova proposta de unir barrios
e de facer un tratamento especial
aos barrios e aos lindes de esta
autopista, á que queremos
convertir en avenida. Dito isto,
anunciamos o noso voto favorable
ao noso texto e a estos acordos
desta moción, ainda que, bo, ben
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ben é certo, non me gustaría
deixar pasar a oportunidade para
matizar diferentes cuestións.

é certo, non me gustaría deixar
pasar a oportunidade para
matizar diferentes cuestións.

A primeira, é obviamente,
estamos encantados de fomentar a
política da bicicleta. Unha
bicicleta máis, implica un coche
menos, implica menos ruido,
menos fume, implica menor
velocidad
de
tránsito
nos
vehículos e tamén, implica máis
espazo para todas e para todas
nas nosas rúas e un tipo de
mobilidade branda e respetuosa
que se achega moito máis, á
escala humana, que debería ter a
nosa cidade. Se ben é certo, hai un
dato no texto, na parte dispositiva,
que non é baladí, no que se
defendeu, se di, que a mobilidade
é branda, dentro do Concello e
inferior á mobilidade en vehículo.
A realidade é tozuda, a realidade
da mobilidade dentro do Concello
é, que os movementos a pé, en
bus, ou en bici suman o 62%,
mentres que dentro do Concello,
repito, o 37, en vehículo. De aí, a
nosa tozudez co tema da
constitución
da
Área
Metropolitana e tamén, de
vencellar o transporte da área
metropolitana dentro dun espazo
común; esa necesidade imperiosa
que temos que traballar, en
incorporar
á
perspectiva
metropolitana dentro do Concello.
Por eso, apelamos e aproveito este
foro, de momento neste Pleno,
para… á responsabilidade de
todos
os
Grupos,
pero
especialmente do Grupo que
introduce esta moción, do Grupo
Socialista, para reactivar tanto

A primeira, é obviamente,
estamos encantados de fomentar a
política da bicicleta. Unha
bicicleta máis, implica un coche
menos, implica menos ruido,
menos fume, implica menor
velocidad
de
tránsito
nos
vehículos e tamén, implica máis
espazo para todas e para todas
nas nosas rúas e un tipo de
mobilidade branda e respetuosa
que se achega moito máis, á
escala humana, que debería ter a
nosa cidade. Se ben é certo, hai
un dato no texto, na parte
dispositiva, que non é baladí, no
que se defendeu, se di, que a
mobilidade é branda, dentro do
Concello e inferior á mobilidade
en vehículo. A realidade é tozuda,
a realidade da mobilidade dentro
do Concello é, que os movementos
a pé, en bus, ou en bici suman o
62%, mentres que dentro do
Concello, repito, o 37, en
vehículo. De aí, a nosa tozudez co
tema da constitución da Área
Metropolitana e tamén, de
vencellar o transporte da área
metropolitana dentro dun espazo
común; esa necesidade imperiosa
que temos que traballar, en
incorporar
á
perspectiva
metropolitana
dentro
do
Concello. Por iso, apelamos e
aproveito este foro, de momento
neste
Pleno,
para…
á
responsabilidade de todos os
Grupos, pero especialmente do
Grupo que introduce esta moción,
do Grupo Socialista, para
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este proceso de constitución da
área metropolitana, básico e
fundamental para o futuro da
cidade, pero tamén para recuperar
este texto, este texto de pacto da
mobilidade que, agora mesmo,
está na neveira, á espera de que o
seu Grupo dea o paso adiante e se
una a un texto, pois, que entre
outras cuestións, implica á
bicicleta, como elemento chave do
cambio de modelo.

reactivar tanto este proceso de
constitución
da
área
metropolitana,
básico
e
fundamental para o futuro da
cidade,
pero
tamén
para
recuperar este texto, este texto de
pacto da mobilidade que, agora
mesmo, está na neveira, á espera
de que o seu Grupo dea o paso
adiante e se una a un texto, pois,
que entre outras cuestións,
implica
á
bicicleta,
como
elemento chave do cambio de
modelo.

E outra cuestión. Estamos
encantados de que calquera Grupo
Municipal reclame campañas de
sensibilización, pero se ben é
certo, reiterado dende que
chegamos
a
este
goberno
municipal, sempre, as partidas
denominadas
publicidade
e
propaganda, que se chaman así,
pola Lei de Orzamentos, non
porque nós queiramos, son
permanentemente, as recortadas,
ou as criticadas na elaboración de
orzamentos. Pois ben, campañas
de sensibilización como estas,
pois, recaen en partidas deste tipo.
Nada máis. Moitas grazas.

E outra cuestión. Estamos
encantados de que calquera
Grupo
Municipal
reclame
campañas de sensibilización, pero
se ben é certo, reiterado dende
que chegamos a este goberno
municipal, sempre, as partidas
denominadas
publicidade
e
propaganda, que se chaman así,
pola Lei de Orzamentos, non
porque nós queiramos, son
permanentemente, as recortadas,
ou as criticadas na elaboración
de
orzamentos.
Pois
ben,
campañas de sensibilización
como estas, pois, recaen en
partidas deste tipo. Nada máis.
Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Procedemos
moción.

á

votación

da

Votación de la primera moción
del Grupo Municipal del
Partido Socialista.

Procedemos
moción.

á

votación

da

Votación da primeira moción do
Grupo Municipal do Partido
Socialista.

180

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la primera
moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Socialista,
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación a primeira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Socialista,
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 (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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Pois, queda aprobada a moción
por unanimidade.

Pois, queda aprobada a moción
por unanimidade.

116 – Moción sobre la
promoción de campañas de
concienciación ciudadana y
sensibilización sobre el uso de la
bicicleta para la consecución de
una armónica convivencia de
ciclistas, peatones y vehículos a
motor.

116 - Moción sobre promoción
de campañas de concienciación
cidadá e sensibilización sobre o
uso da bicicleta para a
consecución dunha harmónica
convivencia de ciclistas, peóns e
vehículos a motor.

Acuerdo

Acordo

1.- Instar al Gobierno local a
realizar
campañas
de
concienciación
ciudadana
y

1.- Instar ao Goberno local a
realizar
campañas
de
concienciación
cidadá
e
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sensibilización sobre normas de
uso de la bicicleta en vías urbanas
(peatones,
conductores
de
vehículos a motor y ciclistas)
basadas en el respeto mutuo y en
el uso compartido de espacios e
infraestructuras viales por parte de
los diferentes actores en materia
de movilidad.

sensibilización sobre normas de
uso da bicicleta en vías urbanasf
(peóns, condutores de vehículos a
motor e ciclistas) baseadas no
respecto mutuo e no uso
compartido
de
espazos
e
infraestruturas viarios por parte
dos diferentes actores en materia
de mobilidade.

2.- Instar al Gobierno local a
adherirse a las campañas que
promuevan otras administraciones
(provincial, autonómica o estatal)
en este ámbito de actuación.

2.- Instar ao Goberno local a
adherirse ás campañas que
promovan outras administracións
(provincial,
autonómica
ou
estatal)
neste
ámbito
de
actuación.

3.- Instar al Gobierno local a
apoyar las campañas que sobre
seguridad vial se desarrollen
desde el ámbito asociativo con
este mismo objetivo.

3.- Instar ao Goberno local a
apoiar as campañas que sobre
seguridade viaria desenvólvanse
desde o ámbito asociativo con
este mesmo obxectivo.

Segunda.- Moción sobre la
transparencia en la gestión
municipal.

Segunda.- Moción
transparencia
na
municipal.

Intervenciones

sobre a
xestión

Intervencións

Presidencia

Presidencia

A seguinte moción, tamén do
Partido Socialista PSOE, relativa
á transparencia na xestión
municipal.

A seguinte moción, tamén do
Partido Socialista PSOE, relativa
á transparencia na xestión
municipal.

Esta moción ten unha emenda
presentada polo Grupo Popular,
que non sei, si foi aceptada, ou
non.

Esta moción ten unha emenda
presentada polo Grupo Popular,
que non sei, se foi aceptada, ou
non.

É aceptada por parte do Grupo
Socialista. Moi ben, pois, queda
incorporada e se pode proceder á
lectura da moción o da parte

É aceptada por parte do Grupo
Socialista. Moi ben, pois, queda
incorporada e se pode proceder á
lectura da moción o da parte
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dispositiva, tal e como quedaría
coa incorporación da emenda do
Partido Popular.

dispositiva, tal e como quedaría
coa incorporación da emenda do
Partido Popular.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Perdón, señor Alcalde. Aceptamos
la moción del Partido Popular,
pero yo no la tengo aquí para
leerla. Sí, sí, yo se la leo, pero me
la tienen que dar.

Perdón,
señor
Alcalde.
Aceptamos a moción do Partido
Popular, pero eu non a teño aquí
para lela. Si, si, eu léolla, pero
téñenma que dar.

Ya la lee usted, ¿verdad, señora
Gallego?

Xa a le vostede, verdade, señora
Gallego?

Presidencia

Presidencia

Perdón, o que se trataría é de ler a
moción, tal e como vamos a votar.
Se incorpora o punto primeiro
coa nova
redacción. Pois,
simplemente, lle pregaría que lese
o punto primeiro coa nova
redacción. Simplemente.

Perdón, o que se trataría é de ler
a moción, tal e como imos a
votar. Se
incorpora o punto
primeiro coa nova redacción.
Pois, simplemente, lle pregaría
que lese o punto primeiro coa
nova redacción. Simplemente.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

El Grupo Municipal Socialista
presenta al Pleno la siguiente
moción:

O Grupo Municipal Socialista
presenta ao Pleno a seguinte
moción:

1.- Instar al Alcalde a facilitar a la
Comisión
Informativa
de
Transparencia, la información y la
documentación necesarias para
proceder a su celebración, al
menos, con una periodicidad
trimestral hasta el final del
mandato.

1.- Instar ao Alcalde a facilitar á
Comisión
Informativa
de
Transparencia, a información e a
documentación necesarias para
proceder á súa celebración, polo
menos,
cunha
periodicidade
trimestral ata o final do mandato.

2.- Desarrollar desde la Comisión
Informativa de Transparencia,
herramientas con el fin de mejorar
los índices de transparencia del
Ayuntamiento de A Coruña, con

2.- Desenvolver desde a Comisión
Informativa de Transparencia,
ferramentas co fin de mellorar os
índices de transparencia do
Concello
da
Coruña,
coa
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la recogida de propuestas por
parte de los grupos municipales,
aprobación
de
acciones,
seguimiento de las mismas y de
sus resultados.

recollida de propostas por parte
dos
grupos
municipais,
aprobación
de
accións,
seguimento das mesmas e dos
seus resultados.

3.- Crear el Gabinete de
Transparencia y Buen Gobierno
como órgano dependiente de la
Comisión
Informativa
de
Transparencia
y
con
representación de todos los grupos
municipales.

3.- Crear o Gabinete de
Transparencia e Bo Goberno
como órgano dependente da
Comisión
Informativa
de
Transparencia
e
con
representación de todos os grupos
municipais.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
García. Pode proceder á defensa
da moción.

Moi ben. Moitas grazas, señor
García. Pode proceder á defensa
da moción.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Desde el Partido Socialista, nos
vemos obligados a presentar esta
moción, porque es un aspecto, el
de la transparencia, que nos
preocupa que no se quede
solamente en gestos. Todos los
partidos llevábamos en nuestro
programa electoral, acciones
vinculadas a la importancia a la
transparencia ante los ciudadanos,
de la gestión pública, en un
montón
de
ámbitos
y
competencias;
no
solamente
vinculado a la administración
electrónica, sino también, a rendir
cuentas
de
los
distintos
movimientos administrativos que
desde el Ayuntamiento se vienen
realizando. Usted, señor Alcalde,
de manera bastante solemne,
anunció el 7 de febrero de 2016,
que iba a crear un gabinete para la
transparencia y buen gobierno, en

Desde o Partido Socialista,
vémonos obrigados a presentar
esta moción, porque é un aspecto,
o da transparencia, que nos
preocupa
que
non
quede
soamente en xestos. Todos os
partidos levabamos no noso
programa
electoral,
accións
vinculadas á importancia á
transparencia ante os cidadáns,
da xestión pública, nunha chea de
ámbitos e competencias; non
soamente
vinculado
á
administración electrónica, senón
tamén, a render contas dos
distintos
movementos
administrativos que desde o
Concello
veñen
realizando.
Vostede, señor Alcalde, de
maneira
bastante
solemne,
anunciou o 7 de febreiro de 2016,
que ía crear un gabinete para a
transparencia e bo goberno, nun
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un momento en el que tema de la
transparencia estaba un poco en
auge
en
los
medios
de
comunicación.

momento no que tema da
transparencia estaba un pouco en
auxe
nos
medios
de
comunicación.

A nosotros nos pareció bien que lo
hiciera. Además, hizo una serie de
reuniones transversales con los
distintos
servicios
del
ayuntamiento, para transmitir que
la transparencia tenía que pasar a
formar parte del ADN de la
Corporación; el nuevo tiempo de
los ciudadanos exigía que
fuéramos transparentes. Nosotros,
ese año 2016, en mayo, ya le
instamos a ver qué pasaba con ese
Gabinete de la Transparencia y
Buen Gobierno, porque lo había
anunciado hacía 3 meses y todavía
no estaba. Bueno, pues, llevamos
más de un año y un mes y
seguimos sin Gabinete de
Transparencia y Buen Gobierno.
Es más, no tenemos ni un Plan de
Transparencia, no tenemos ni un
Grupo de Trabajo transversal de
las áreas de transparencia. Hay un
montón de servicios que ignoran,
seguramente, no por su voluntad,
sino por la dejadez de quien tiene
que impulsar este proceso
internamente, el ámbito del
cumplimiento de los parámetros
de
la
transparencia.
Hay
organizaciones
internacionales
que destacan, que la transparencia
en el Ayuntamiento de A Coruña
no recoge indicadores en aspectos
tan importantes, como la acción
presupuestaria, los contratos, el
urbanismo, el Open data, que
viene a ser un poco como los
datos de los ciudadanos. Aspectos
tan
señalados,
como
la

A nós pareceunos ben que o
fixese. Ademais, fixo unha serie de
reunións
transversais
cos
distintos servizos do concello,
para
transmitir
que
a
transparencia tiña que pasar a
formar parte do ADN da
Corporación; o novo tempo dos
cidadáns esixía que fósemos
transparentes. Nós, ese ano 2016,
en maio, xa lle instamos a ver que
pasaba con ese Gabinete da
Transparencia e Bo Goberno,
porque o anunciaba facía 3 meses
e aínda non estaba. Bo, pois,
levamos máis dun ano e un mes e
seguimos sen Gabinete de
Transparencia e Bo Goberno. É
máis, non temos nin un Plan de
Transparencia, non temos nin un
Grupo de Traballo transversal
das áreas de transparencia. Hai
unha chea de servizos que
ignoran, seguramente, non pola
súa
vontade,
senón
polo
deixamento de quen ten que
impulsar
este
proceso
internamente, o ámbito do
cumprimento dos parámetros da
transparencia. Hai organizacións
internacionais que destacan, que
a transparencia no Concello da
Coruña non recolle indicadores
en aspectos tan importantes,
como a acción orzamentaria, os
contratos, o urbanismo, o Open
data, que vén ser un pouco como
os datos dos cidadáns. Aspectos
tan
sinalados
como,
a
participación, porque está moi

185

participación, porque está muy
bien que se desarrollen acciones
de participación que sean más o
menos en clave partidista, pero
está también muy bien, que el
Ayuntamiento ponga la acción de
la transparencia a través del portal
de la misma, aquello que tiene que
ser necesariamente transparente
para los ciudadanos. Se abrió un
portal de la transparencia y no se
actualiza. Entonces, nosotros lo
que le pedimos es, que
aplaudimos en aquel momento la
intensidad del planteamiento de la
transparencia. Nos pareció bien;
ahora nos parece fatal que se
utilice la transparencia como un
arma publicitaria, para cortar
debates. Nosotros queremos que
eso se haga. Hay una comisión
que, en este caso, preside el
Partido Popular que conocemos,
porque no se reúne. Es que eso se
tiene que reunir. Puede haber un
alegato de que nos falte
información. Que se pida.
Nosotros le estamos instando a
usted y a este Pleno a que se
active este procedimiento. Es que
los tiempos actuales exigen que
seamos transparentes, no con
ánimo de hacer cuitas sobre
distintos
planteamientos
de
concursos dados a dedo, sino
porque la democracia en el siglo
XXI en el 2017, exige que las
administraciones
sean
transparentes. Nosotros, en eso, le
vamos a apoyar, pero sí que le
exigimos, por favor, que cumpla
sus compromisos hechos públicos
y máxime, estando ya en la recta
final del mandato. Sería, desde
luego, bastante triste y lamentable,

ben que se desenvolvan accións
de participación que sexan máis
ou menos en clave partidista, pero
está tamén moi ben, que o
Concello poña a acción da
transparencia a través do portal
da mesma, aquilo que ten que ser
necesariamente transparente para
os cidadáns. Abriuse un portal da
transparencia e non se actualiza.
Entón, nós o que lle pedimos é,
que aplaudimos naquel momento
a intensidade da proposta da
transparencia. Pareceunos ben;
agora parécenos fatal que se
utilice a transparencia como unha
arma publicitaria, para cortar
debates. Nós queremos que iso se
faga. Hai unha comisión que,
neste caso, preside o Partido
Popular que coñecemos, porque
non se reúne. É que iso se ten que
reunir. Pode haber un argumento
de que nos falte información. Que
se pida. Nós estámoslle instando a
vostede e a este Pleno a que se
active este procedemento. É que
os tempos actuais esixen que
sexamos transparentes, non con
ánimo de facer cuitas sobre
distintas propostas de concursos
dados a dedo, senón porque a
democracia no século XXI no
2017,
esixe
que
as
administracións
sexan
transparentes. Nós, niso, ímoslle
a apoiar, pero si que lle esiximos,
por favor, que cumpra os seus
compromisos feitos públicos e
máxime, estando xa na recta final
do mandato. Sería, desde logo,
bastante triste e lamentable, que
neste capítulo vostedes non
cumprisen e reitérolle, no caso de
que decidan facelo, contarán con
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que en este capítulo, ustedes no
cumplieran y le reitero, en caso de
que decidan hacerlo, contarán con
todo el apoyo del Partido
Socialista para que así sea.
Muchas gracias.

todo o apoio do Partido Socialista
para que así sexa. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señora Veira.

señor

García.

Moitas grazas, señor García.
Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben, pois, desde o Bloque
Nacionalista Galego, anunciar que
imos votar a favor desta moción.
Entendemos que, ainda que a
Marea Atlántica, bueno, desde un
comezo, bueno, e eu creo que,
bueno, dando un debate necesario
ao respecto da transparencia,
sempre se fixo, fixo bandeira,
desta cuestión, como digo, desde
que entrou, un pouco, desde que
se fundou. O certo é que unha vez
chegados ao goberno, primeiro,
tardouse moito en abrirse o portal
de transparencia na páxina web.
Segundo,
ese
portal
de
transparencia no funciona o non
se actualiza con, bueno, pues, con
actualidade. Non sei como
explicalo doutra maneira. Non se
actualiza o suficiente. E despois,
hai outra cuestión; no Concello
seguimos sen Ordenanza de
Transparencia. Eu xa o teño dito
en reiteradas sesións plenarias.
Pero é certo que hai unha Lei de
Transparencia Estatal que obriga
aos concellos a teren, pois,
precisamente,
aprobar
unha
ordenanza de transparencia. O
Goberno Municipal do Partido

Ben, pois, desde o Bloque
Nacionalista Galego, anunciar
que imos votar a favor desta
moción. Entendemos que, ainda
que a Marea Atlántica, bo, desde
un comezo, bo, e eu creo que, bo,
dando un debate necesario ao
respecto
da
transparencia,
sempre se fixo, fixo bandeira,
desta cuestión, como digo, desde
que entrou, un pouco, desde que
se fundou. O certo é que unha vez
chegados ao goberno, primeiro,
tardouse moito en abrirse o portal
de transparencia na páxina web.
Segundo,
ese
portal
de
transparencia no funciona o non
se actualiza con, bo, pois, con
actualidade. Non sei como
explicalo doutra maneira. Non se
actualiza o suficiente. E despois,
hai outra cuestión; no Concello
seguimos sen Ordenanza de
Transparencia. Eu xa o teño dito
en reiteradas sesións plenarias.
Pero é certo que hai unha Lei de
Transparencia Estatal que obriga
aos concellos a teren, pois,
precisamente,
aprobar
unha
ordenanza de transparencia. O
Goberno Municipal do Partido
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Popular do señor Negreira,
encargara, no seu momento, a
unha empresa privada, por certo,
sen publicidade na concorrencia,
que xa non pode ser máis
paradóxico, sacar a dedo unha
ordenanza de transparencia. Pois,
efectivamente, contratou unha
empresa para redactala, está
redactado; estará por algún lugar
do Concello e entendemos, que
ten que darselle unha forma a esa
ordenanza de
transparencia,
porque, si ben é certo que existe
unha directriz interna asinada polo
señor Alcalde, o certo é, que iso
non regula os dereitos dos
cidadáns ou os dereitos das
cidadás, acceder á información
dentro do Concello. Esa suposta
directriz do Alcalde ten efectos
intra e non cara a fóra. Polo tanto,
é necesaria esa regulación e que se
saque o antes posíbel, claro, para
que a xente poida ter (…) tempo
para exercer eses dereitos.

Popular do señor Negreira,
encargara, no seu momento, a
unha empresa privada, por certo,
sen publicidade na concorrencia,
que xa non pode ser máis
paradóxico, sacar a dedo unha
ordenanza de transparencia. Pois,
efectivamente, contratou unha
empresa para redactala, está
redactado; estará por algún lugar
do Concello e entendemos, que
ten que darselle unha forma a esa
ordenanza de
transparencia,
porque, se ben é certo que existe
unha directriz interna asinada
polo señor Alcalde, o certo é, que
iso non regula os dereitos dos
cidadáns ou os dereitos das
cidadás, acceder á información
dentro do Concello. Esa suposta
directriz do Alcalde ten efectos
intra e non cara a fóra. Polo
tanto, é necesaria esa regulación
e que se saque o antes posíbel,
claro, para que a xente poida ter
(…) tempo para exercer eses
dereitos.

E a última cuestión. É certo que
hay ese Portal de Transparencia,
pero que hai cuestións que siguen
sendo opacas, á maior parte da
cidadanía. Estou falando dos
decretos dos órganos unipersoais.
A Marea Atlántica levaba nas súas
25 medidas para os 25 primeiros
días ou para os 100 primeiros
días… Perdón, si o 25 é moi
pouco, evidentemente. Para os
100 primeiros días levaba a
publicación, efectivamente, de
todos os decretos e resolucións
dos órganos do Concello, tanto
colexiados como unipersoales.
Ben, pois, para o conxunto da

E a última cuestión. É certo que
hay ese Portal de Transparencia,
pero que hai cuestións que seguen
sendo opacas, á maior parte da
cidadanía. Estou falando dos
decretos dos órganos unipersoais.
A Marea Atlántica levaba nas
súas 25 medidas para os 25
primeiros días ou para os 100
primeiros días… Perdón, si o 25 é
moi pouco, evidentemente. Para
os 100 primeiros días levaba a
publicación, efectivamente, de
todos os decretos e resolucións
dos órganos do Concello, tanto
colexiados como unipersoais.
Ben, pois, para o conxunto da
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cidadanía, os decretos da Alcaldía
seguen sendo opacos. E os Grupos
Municipais seguimos subindo,
cando se convocan os Plenos, a
fotocopiar todos os libros de
Actas, onde figuran todos os
Decretos de Alcaldía. Polo tanto,
eu creo que hai ainda, que
camiñar neste Concello, en
transparencia. Por certo, uns
decretos, grazas aos cales, o
conxunto da cidadanía da Coruña
coñece cales foron as viaxes que
realizou o seu goberno municipal
e tamén, o persoal de confianza;
canto custaron esas viaxes, a canto
tempo estivo fóra o Goberno
Municipal nestes últimos dous
anos, que foi, por certo, un total
de 341 días. En todo caso, reiterar
que efectivamente, hai moito que
camiñar en transparencia e na
nosa cidade. Reiterar que imos
votar a favor.

cidadanía, os decretos
da
Alcaldía seguen sendo opacos. E
os Grupos Municipais seguimos
subindo, cando se convocan os
Plenos, a fotocopiar todos os
libros de Actas, onde figuran
todos os Decretos de Alcaldía.
Polo tanto, eu creo que hai ainda,
que camiñar neste Concello, en
transparencia. Por certo, uns
decretos, grazas aos cales, o
conxunto da cidadanía da Coruña
coñece cales foron as viaxes que
realizou o seu goberno municipal
e tamén, o persoal de confianza;
canto custaron esas viaxes a
canto
tempo estivo fóra o
Goberno Municipal nestes últimos
dous anos, que foi, por certo, un
total de 341 días. En todo caso,
reiterar que efectivamente, hai
moito
que
camiñar
en
transparencia e na nosa cidade.
Reiterar que imos votar a favor.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señora Gallego.

señora

Veira.

Moitas grazas,
Señora Gallego.

señora Veira.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Muchas
gracias. Bueno, el
acuerdo de organización de julio
de
2015,
aprobado
por
unanimidad,
contemplaba
la
creación de una Comisión de
Transparencia que efectuará, dice
expresamente,
también,
el
seguimiento de las contrataciones
del Concello. Elaborará un
informe trimestral que se someterá
a debate y aprobación en el Pleno.
Bueno, pues la Comisión se
constituyó y me tocó a mí

Moitas grazas. Bo, o acordo de
organización de xullo de 2015,
aprobado
por
unanimidade,
contemplaba a creación dunha
Comisión de Transparencia que
efectuará,
di
expresamente,
tamén,
o
seguimento
das
contratacións
do
Concello.
Elaborará un informe trimestral
que se someterá a debate e
aprobación no Pleno. Bo, pois a
Comisión constituíuse e tocoume
a min presidila. Por iso, veu a
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presidirla. Por eso, vino la
enmienda a la moción. No
obstante, cualquier miembro de la
Comisión, pues, puede solicitar el
que se convoque e incluir asuntos,
pero claro, yo la convoqué
pidiéndole a la señora Vieito los
contratos menores y
los
negociados sin publicidad y los
que nos presentó inicialmente fue
un cuadro, que daba la risa,
porque era justo lo que estaba
colgado en el perfil, en el perfil
del contratante, que todo el mundo
puede ver. No somos tontos para
buscar; eso lo puede ver
cualquiera. Después de terquear e
insistir en que ya estaba todo
publicado, claro, esto, hablo de
finales de 2015, acordamos en la
propia Comisión un modelo de
cuadro que debería presentarnos
con todos los contratos, con el
importe,
el
procedimiento,
empresas
invitadas,
adjudicatarios,
etcétera.
Nos
mandó algunos datos, faltaban un
montón de contratos, en concreto,
de participación y de igualdad,
casi todos. Y nunca más, nunca
más, a pesar de que, bueno, se nos
requería en numerosas ocasiones
para poder convocar la Comisión.
Pero claro, convocarla para nada,
para
no
tener
ninguna
documentación, pues, eso se llama
un paripé. Nunca más, yo creo
que la única explicación es que
no quiere que veamos que están
dando contratos a dedo a
firmantes de la Marea, sino, yo no
encuentro otra explicación.

emenda á moción. Con todo,
calquera membro da Comisión,
pois, pode solicitar o que se
convoque e incluír asuntos, pero
claro, eu a convoquei pedíndolle
á señora Vieito os contratos
menores e os negociados sen
publicidade e os que nos
presentou inicialmente foi un
cadro, que daba a risa, porque
era xusto o que estaba colgado no
perfil, no perfil do contratante,
que todo o mundo pode ver. Non
somos parvos para buscar; iso
pódeo ver calquera. Despois de
terquear e insistir en que xa
estaba todo publicado, claro, isto,
falo de finais de 2015, acordamos
na propia Comisión un modelo de
cadro que debería presentarnos
con todos os contratos, co
importe,
o
procedemento,
empresas
convidadas,
adxudicatarios,
etcétera.
Mandounos
algúns
datos,
faltaban unha chea de contratos,
en concreto, de participación e de
igualdade, case todos. E nunca
máis, nunca máis, a pesar de que,
bo, requiríasenos en numerosas
ocasións para poder convocar a
Comisión. Pero claro, convocala
para nada, para non ter ningunha
documentación, pois, iso chámase
un paripé. Nunca máis, eu creo
que a única explicación é que
non quere que vexamos que están
a dar contratos a dedo a
asinantes da Marea, senón, eu
non atopo outra explicación.

El 7 de enero le pedí los contratos
para la Comisión de febrero y

O 7 de xaneiro pedinlle os
contratos para a Comisión de
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nos? los mandó. En esa ocasión
los mandó mal y no se celebró la
Comisión, porque volvimos a
hablar del tema, bueno…

febreiro e non? os mandou. Nesa
ocasión mandounos mal e non se
celebrou a Comisión, porque
volvemos falar do tema, bo…

El 29 de julio de 2016, hace un
año, le envié un correo a la señora
Vieito que paso a leer:

O 29 de xullo de 2016, hai un
ano, envieille un correo á señora
Vieito que paso a ler:

“Buenos días, Eugenia, como
presidenta de la Comisión de
Transparencia, tengo intención de
convocarla a finales de agosto.
Uno de los asuntos del Orden del
Día será el análisis de los
contratos, para lo que es necesario
que me remitas con antelación
suficiente, todos los contratos
según el cuadro que aprobamos en
reuniones anteriores. Para mayor
operatividad, procede su división
en dos bloques diferentes, de junio
a diciembre de 2015 y de enero a
junio de 2016. Era también objeto
de análisis por la Comisión, los
reparos de legalidad del año 2016,
por lo que también es necesario
que me remitas el listado, antes de
la convocatoria. Un saludo”.

“Bos días, Eugenia, como
presidenta da Comisión de
Transparencia, teño intención de
convocala a finais de agosto. Un
dos asuntos da Orde do Día será
a análise dos contratos, para o
que é necesario que me remitas
con antelación suficiente, todos os
contratos segundo o cadro que
aprobamos
en
reunións
anteriores.
Para
maior
operatividade, procede a súa
división
en
dous
bloques
diferentes, de xuño a decembro
de 2015 e de xaneiro a xuño de
2016. Era tamén obxecto de
análise pola Comisión, os reparos
de legalidade do ano 2016, polo
que tamén é necesario que me
remitas a listaxe, antes da
convocatoria. Un saúdo”.

Como no tuve contestación, ni
siquiera, me daba como leído el
correo, le envié otro, el día cuatro
de agosto. Nada, el 25 de agosto
otro y el 29 de septiembre y sigo
esperando. Nada, no contesta. Una
tomadura de pelo total y absoluta.
Publican, es verdad, un listado,
pero no están todos los contratos,
ni está el cuadro con las ofertas
que se pidieron, tal y como
habíamos hablado en aquella
Comisión.

Como non tiven contestación, nin
sequera, dábame como lido o
correo, envieille outro, o día
catro de agosto. Nada, o 25 de
agosto outro e o 29 de setembro e
sigo esperando. Nada, non
contesta. Unha tomadura de pelo
total e absoluta. Publican, é
verdade, un listado, pero non
están todos os contratos, nin está
o cadro coas ofertas que se
pediron, tal e como falaramos
naquela Comisión.
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Hace un mes, pedimos por escrito,
una pregunta escrita y solicitamos
la relación de los reparos
suspensivos, ya que la cuenta
general, ya va fuera de plazo y
aún, no sabemos nada. Bueno,
pues, nos dicen que eso tiene su
trámite y no nos lo facilita. ¿Qué
Comisión voy a convocar y para
qué? Pues no lo sé, porque aquí,
desde luego, ni transparencia, ni
participación. Ahora, dirán que
nosotros no éramos transparentes,
pero lo que sí es verdad, es que
ustedes han borrado de la web
municipal todas las noticias
anteriores a junio del 2015.
Cualquiera puede buscarlas; no
existen. Las han borrado, han
desaparecido, no hay nada de los
gobiernos anteriores. Deniegan
información y datos, como ya he
dicho ahora mismo, los reparos y,
por
ejemplo,
les
hemos
preguntado cuántas veces ha
viajado el Alcalde en un coche de
funcionarios, También nos dicen
que no es nuestra función. Pues ya
me contará.

Hai un mes, pedimos por escrito,
unha
pregunta
escrita
e
solicitamos
a relación dos
reparos suspensivos, xa que a
conta xeral, xa vai fóra de prazo e
aínda, non sabemos nada. Bo,
pois, nos din que iso ten o seu
trámite e non nolo facilita. Que
Comisión vou convocar e para
que? Pois non o sei, porque aquí,
desde logo, nin transparencia, nin
participación. Agora, dirán que
nós non eramos transparentes,
pero o que si é verdade, é que
vostedes borraron da web
municipal todas as noticias
anteriores a xuño do 2015.
Calquera pode buscalas; non
existen.
Borráronas,
desapareceron, non hai nada dos
gobernos anteriores. Denegan
información e datos, como xa
dixen agora mesmo, os reparos e,
por exemplo, preguntámoslles
cantas veces viaxou o Alcalde nun
coche de funcionarios. Tamén
nos din que non é a nosa función.
Pois, xa me contará.

La Junta de Gobierno. Las
licencias de menos de 1.200.000
euros ya no van, ya no tenemos
acceso a esos expedientes, salvo
que se pidan expresamente y las
Mesas de Contratación, pues,
hombre, ya me contará. Que allí
van los contratos que luego, están
en el perfil, con lo cual, tampoco
sería necesario que…

A Xunta de Goberno. As licenzas
de menos de 1.200.000 euros xa
non van, xa non temos acceso a
eses expedientes, salvo que se
pidan expresamente e as Mesas de
Contratación, pois, home, xa me
contará. Que alí van os contratos
que logo, están no perfil, co cal,
tampouco sería necesario que…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señora Gallego,
por favor.

Vaia rematando señora Gallego,
por favor.
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Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

…que así estamos. Bueno, nos
enteramos de toda por la prensa.
Mucho “Dillo ti” y que la verdad
es que, luego, pretenden instalar
1.000 casitas sin acuerdo con los
vecinos y sin decirles nada. Se
hace fotos con los hosteleros de
Troncoso y al día siguiente, se
despiertan con las chinchetas, sin
saber ni porqué, se han puesto
allí. Muchas gracias.

…que
así
estamos.
Bo,
decatámonos de toda pola prensa.
Moito “Dillo ti” e que a verdade
é que, logo, pretenden instalar
1.000 casiñas sen acordo cos
veciños e sen dicirlles nada. Faise
fotos cos hostaleiros de Troncoso
e ao día seguinte, espértanse coas
chinchetas, sen saber nin porque,
se puxeron alí. Moitas grazas.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Señora Gallego, vou comezar por
respostarlle a vostede, porque
xustificar non convocar unha
Comisión da que unha é
presidenta, a conto de que non se
ten a documentación disponible,
non é paripé, señora Gallego, é
simplemente vagancia.

Señora Gallego, vou comezar por
respostarlle a vostede, porque
xustificar non convocar unha
Comisión da que unha é
presidenta, a conto de que non se
ten a documentación disponible,
non é paripé, señora Gallego, é
simplemente vagancia.

A transparencia, efectivamente,
foi uno dos elementos clave nas
eleccións municipais de 2015 e,
non só porque ocupase un lugar
importante no programa electoral
de que ahora goberna, a Marea
Atlántica, senón tamén, porque
explica, non a transparencia,
senón a falta de transparencia e as
nefastas consecuencias que isto
tivo para boa xestión do común e
a imaxe dos representantes y das
representantes públicas, a posición
o que os partidos tradicionais,
entre eles, e o Partido Socialista,
perderon. Tanto nas 25 medidas
de urxencia como nas 99 medidas
para o 99% que conformaba o
noso programa electoral, se

A transparencia, efectivamente,
foi uno dos elementos clave nas
eleccións municipais de 2015 e,
non só porque ocupase un lugar
importante
no
programa
electoral de que ahora goberna, a
Marea Atlántica, senón tamén,
porque
explica,
non
a
transparencia, senón a falta de
transparencia e as nefastas
consecuencias que isto tivo para
boa xestión do común e a imaxe
dos
representantes
y
das
representantes
públicas,
a
posición o que os partidos
tradicionais, entre eles, e o
Partido Socialista, perderon.
Tanto nas
25 medidas de
urxencia como nas 99 medidas
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propoñía
políticas
de
transparencia, algunas delas,
incluso, máis ambiciosas e que
iban basten máis alá das recollidas
na Lei de Transparencia en vigor.
E que hoxe, dous anos despois, xa
son realidade. Vou a nomear
algunos exemplos. Se procede á
publicación dos contratos e
subvencións
e
incluido,
a
publicación periódica e trimestral,
en concreto, os contratos menores
e se fai unha publicidade activa,
sobre a retribucións dos cargos
directivos e os grupos políticos da
oposición. Tedes presenza nas
mesas de contratación, nos
consellos de administración das
sociedades municipais, consorcios
e en xeral, nos
órganos
colexiados e díciamos neste
apartado, que esa presenza, pois,
sería sen retribución e iso non o
puidemos cumprir, efectivamente,
porque hai dous conelleiros do
Partido Popular, Rosa Gallego e
Miguel Lorenzo, que seguen a
percibir dietas por asistir a Plenos,
en concreto 180 euros e á
Comisións 90 euros, ás veces,
incluso ata dúas veces ao mes.

para o 99% que conformaba o
noso programa electoral, se
propoñía
políticas
de
transparencia, algunas delas,
incluso, máis ambiciosas e que
ían basten máis alá das recollidas
na Lei de Transparencia en vigor.
E que hoxe, dous anos despois, xa
son realidade. Vou nomear algúns
exemplos.
Se
procede
á
publicación dos contratos e
subvencións
e
incluido,
a
publicación periódica e trimestral
en concreto, os contratos menores
e se fai unha publicidade activa,
sobre a retribucións dos cargos
directivos e os grupos políticos da
oposición. Tedes presenza nas
mesas de contratación, nos
consellos de administración das
sociedades
municipais,
consorcios e en xeral, nos
órganos colexiados e díciamos
neste apartado, que esa presenza,
pois, sería sen retribución e iso
non
o
puidemos
cumprir,
efectivamente, porque hai dous
conelleiros do Partido Popular,
Rosa Gallego e Miguel Lorenzo,
que seguen a percibir dietas por
asistir a Plenos, en concreto 180
euros e á Comisións 90 euros, ás
veces, incluso, ata dúas veces ao
mes.

Outras medidas, postas en marcha
foi a posta en marcha do escano
cidadá, ese dereito que abre a
participación directa da veciñanza
nos Plenos Municipais, así como,
a publicación na web, das
declaracións de bens e IRPF e
patrimonio, agás, neste caso, de
novo do Partido Popular e tamén
hai que decilo, do Partido

Outras medidas, postas en
marcha foi a posta en marcha do
escano cidadá, ese dereito que
abre a participación directa da
veciñanza nos Plenos Municipais,
así como, a publicación na web,
das declaracións de bens e IRPF
e patrimonio, agás, neste caso
novo do Partido Popular e tamén
hai que decilo, do Partido
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Socialista.

Socialista.

Respecto á publicación das
axendas. Dende fai meses, a
axenda do Alcalde é pública e nos
vindeiros meses, agardamos que
tamén as dos concelleiros.

Respecto á publicación das
axendas, Dende fai meses, a
axenda do Alcalde é pública e nos
vindeiros meses, agardamos que
tamén as dos concelleiros.

Nestes dous anos, non obstante,
fixemos moitas outras cousas en
materia de transparencia que,
maila non estar no noso programa,
eran tamén igualmente necesarias.
Entre elas, xa se fixo mención á
creación
dun
Portal
de
Transparencia e da que o Concello
carecía, cunha ampla profusión de
información sobre o propio
Concello. Que é que, quen é quen
e, ao contrario do que se está a
dicir, cun alto
nivel de
actualización da información;
sobre todo, tendo en conta que
quen actualiza son persoas.

Nestes dous anos, non obstante,
fixemos moitas outras cousas en
materia de transparencia que,
maila non estar no noso
programa, eran tamén igualmente
necesarias. Entre elas, xa se fixo
mención á creación dun Portal de
Transparencia e da que o
Concello carecía, cunha ampla
profusión de información sobre o
propio Concello. Que é que, quen
é quen e, ao contrario do que se
está a dicir, cun alto nivel de
actualización da información;
sobre todo, tendo en conta que
quen actualiza son persoas.

Se habilitou, por primeira vez, un
espazo web para os grupos
municipais da oposición, existe un
rendemento de contas mensuais,
barrio a barrio, nos encontros do
“Dillo ti” e existe, ao contrario do
que se fixo mención, unha
publicación
íntegra
dos
orzamentos municipais nunha
aplicación accesible e que
ademais, permite navegar polas
contas dun xeito áxil e moi
preciso e, bueno, se non tedes a
referencia é moi sinxela. Ondevan
os nosos impostos.coruna.gal e aí
hai
unha
visualización
estupendísima para entender o
número de funcionamento dos
orzamentos do Concello e tamén,
se puxo a disposición da

Se habilitou, por primeira vez, un
espazo web para os grupos
municipais da oposición, existe un
rendemento de contas mensuais,
barrio a barrio, nos encontros do
“Dillo ti” e existe, ao contrario
do que se fixo mención, unha
publicación
íntegra
dos
orzamentos municipais nunha
aplicación accesible e que
ademais, permite navegar polas
contas dun xeito áxil e moi
preciso e, bo, se non tedes a
referencia é moi sinxela. Onde
van os nosos impostos.coruna.gal
e aí hai unha visualización
estupendísima para entender o
número de funcionamento dos
orzamentos do Concello e tamén,
se puxo a disposición da
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cidadanía, a través do espazo web,
un contacto directo cos membros
do goberno municipal e un longo
etcétera. Por poñer outro exemplo,
a propia retransmisión
en
streaming en este Pleno ou a
apertura das redes sociais do
Concello e das Concellerías.
Diante de todo isto, en só dous
anos…

cidadanía, a través do espazo
web, un contacto directo cos
membros do goberno municipal e
un longo etcétera. Por poñer
outro
exemplo,
a
propia
retransmisión en streaming en
este Pleno ou a apertura das
redes sociais do Concello e das
Concellerías. Diante de todo isto,
en só dous anos…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Delso, por
favor.

Remate xa, señora Delso, por
favor.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si. Un pode pensar que se
avanzou moito, pouco ou nada;
depende da perspectiva. Para nós,
bueno, resulta difícil compararnos
coas medidas de transparencia con
calquera dos Grupos aquí
presentes, que gobernaron e hai
que lembrar, bueno, pois, que nas
pasadas, no último programa
electoral, por exemplo, do Partido
Socialista no 2007, pois, non
había unha sola línea adicada á
transparencia e tampouco, nos 13
puntos de acordo co BNG.

Si. Un pode pensar que se
avanzou moito, pouco ou nada;
depende da perspectiva. Para nós,
bo, resulta difícil compararnos
coas medidas de transparencia
con calquera dos Grupos aquí
presentes, que gobernaron e hai
que lembrar, bo, pois, que nas
pasadas, no último programa
electoral, por exemplo, do Partido
Socialista no 2007, pois, non
había unha sola línea adicada á
transparencia e tampouco, nos 13
puntos de acordo co BNG.

E algunhas destas cuestións só
requieren, como se está vendo, de
vontade
política
e
nós
compartimos o espíritu que parece
alentar a declaración de intencións
desta moción, ainda que…

E algunhas destas cuestións só
requieren, como se está vendo, de
vontade
política
e
nós
compartimos o espíritu que
parece alentar a declaración de
intencións desta moción, ainda
que…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Delso, por
favor.

Remate xa, señora Delso, por
favor.
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Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Xa remato.
Ainda que nos
gustaría, pois, que ademais de
mocións
desen
exemplo,
publicando na web municipal,
cada ano, as súas declaración do
IRPF. E bueno, dicir, que non
podemos apoiar esta moción,
porque ademais, de innecesaria,
pois, inclúe erros de bulto. Grazas.

Xa remato.
Ainda que nos
gustaría, pois, que ademais de
mocións
desen
exemplo,
publicando na web municipal,
cada ano, as súas declaración do
IRPF. E bo, dicir, que non
podemos apoiar esta moción,
porque ademais, de innecesaria,
pois, inclúe erros de bulto.
Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi
ben.
Procedemos
moción.

Moitas
grazas.
á votación da

Moi
ben.
Procedemos
moción.

Moitas
grazas.
á votación da

Votos a favor da moción.

Votos a favor da moción.

Votación de la segunda moción
del Grupo Municipal del
Partido Socialista con la
enmienda del Grupo Popular

Votación da segunda moción do
Grupo Municipal do Partido
Socialista coa emenda do Grupo
Popular

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la segunda
moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Socialista
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación a segunda
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Socialista
producíndose
o
seguinte
resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (9 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (9 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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 votos).
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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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

117 – Moción
transparencia en
municipal.

117
–
Moción
sobre
a
transparencia
na
xestión
municipal.

sobre la
la gestión

Acuerdo

Acordo

1.- Instar al Alcalde a facilitar a la
Comisión
Informativa
de
Transparencia la información y la
documentación necesarias para
proceder a su celebración al
menos con una periodicidad
trimestral hasta el final del
mandato.

1.- Instar ao Alcalde a facilitar á
Comisión
Informativa
de
Transparencia a información e a
documentación necesarias para
proceder á súa celebración polo
menos
cunha
periodicidade
trimestral ata o final do mandato.

2.- Desarrollar desde la Comisión
Informativa de Transparencia
herramientas con el fin de mejorar
los índices de transparencia del
Ayuntamiento de A Coruña, con
la recogida de propuestas por
parte de los grupos municipales,
aprobación
de
acciones,
seguimiento de las mismas y de
sus resultados.

2.- Desenvolver desde a Comisión
Informativa de Transparencia
ferramentas co fin de mellorar os
índices de transparencia do
Concello
da
Coruña,
coa
recollida de propostas por parte
dos
grupos
municipais,
aprobación
de
accións,
seguimento das mesmas e dos
seus resultados.

3.- Crear el Gabinete de
Transparencia y Buen Gobierno
como órgano dependiente de la
Comisión
Informativa
de
Transparencia
y
con
representación de todos los grupos
municipales.

3.- Crear o Gabinete de
Transparencia e Bo Goberno
como órgano dependente da
Comisión
Informativa
de
Transparencia
e
con
representación de todos os grupos
municipais.
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Intervencións

Intervenciones
Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Popular
relativa a ocupacións ilegais.
Señor Lorenzo.

Moción do Partido Popular
relativa a ocupacións ilegais.
Señor Lorenzo.

Mociones del Grupo Municipal
del Partido Popular (PP)

Mociones do Grupo Municipal
del Partido Popular (PP)

Primera.Moción
ocupaciones ilegales.

Primeira.Moción
ocupacións ilegais.

sobre

sobre

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

La Corporación Municipal de A
Coruña en Pleno acuerda por
unanimidad, primero:

A Corporación Municipal da
Coruña en Pleno acorda por
unanimidade, primeiro:

1.- Adherirse a la Proposición
Non de Lei aprobada por el
Parlamento de Galicia el 21 de
junio de 2017 sobre ocupaciones
ilegales, cuya parte dispositiva
dice:

1.- Adherirse á Proposición Non
de Lei aprobada polo Parlamento
de Galicia o 21 de xuño de 2017
sobre ocupacións ilegais, cuxa
parte dispositiva di:

“O Parlamento de Galicia insta á
Xunta de Galicia a:

“O Parlamento de Galicia insta á
Xunta de Galicia a:

1.- Dirixirse ao goberno de
España para que inicie os trámites
que permitan mellorar o marco
normativo que regula o delito de
usurpación
de
inmobles.
Sinaladamente:

1.- Dirixirse ao goberno de
España para que inicie os
trámites que permitan mellorar o
marco normativo que regula o
delito de usurpación de inmobles.
Sinaladamente:

a) A modificación do artigo 245
do Código Penal, coa fin de
reorientar e adaptar o tipo penal
de usurpación á situación actual.

a) A modificación do artigo 245
do Código Penal, coa fin de
reorientar e adaptar o tipo penal
de usurpación á situación actual.

b) A potenciación lexislativa dos
xa existentes procedementos por

b) A potenciación lexislativa dos
xa existentes procedementos por
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xuizo rápido como procedementos
modelo para os delitos de
ocupación de inmobles, dentro da
regulación do artigo 795 da Lei de
axuizamento criminal.

xuizo rápido como procedementos
modelo para os delitos de
ocupación de inmobles, dentro da
regulación do artigo 795 da Lei
de axuizamento criminal.

c) As modificacións lexislativas
necesarias para posibilitar a
adopción de medidas cautelares
tendentes ao desaloxo de inmobles
dende o comezo da instrución
sumarial.

c) As modificacións lexislativas
necesarias para posibilitar a
adopción de medidas cautelares
tendentes
ao
desaloxo
de
inmobles dende o comezo da
instrución sumarial.

2.- Instar á elaboración dun
protocolo entre a Delegación do
Goberno en Galicia e a Fiscalía
Superior a fin de que, no marco do
xa vixente artigo 795 da Lei de
axuizamento criminal, promova
que os delitos relacionados coa
ocupación de inmobles sexan
obxecto de xuízos rápidos.

2.- Instar á elaboración dun
protocolo entre a Delegación do
Goberno en Galicia e a Fiscalía
Superior a fin de que, no marco
do xa vixente artigo 795 da Lei de
axuizamento criminal, promova
que os delitos relacionados coa
ocupación de inmobles sexan
obxecto de xuízos rápidos.

3.- Naqueles casos nos que os
ocupantes sexan familias en risco
de exclusión social, arbitrar en
colaboración cos concellos as
medidas necesarias para o seu
realoxo a través dos distintos
programas postos en marcha pola
Xunta de Galicia.”

3.- Naqueles casos nos que os
ocupantes sexan familias en risco
de exclusión social, arbitrar en
colaboración cos concellos as
medidas necesarias para o seu
realoxo a través dos distintos
programas postos en marcha pola
Xunta de Galicia.”

2.- Instar a Xulio Ferreiro a
cumplir la moción aprobada en el
Pleno de abril de 2017 sobre
ocupaciones ilegales en nuestra
ciudad y proceder de manera
inmediata y urgente al desalojo de
las instalaciones de la antigua
Comandancia de Obras, okupadas
ilegalmente desde hace más de
ocho meses y en las que se
realizaron obras y actividades
ilegales.

2.- Instar a Xulio Ferreiro a
cumprir a moción aprobada no
Pleno de abril de 2017 sobre
ocupacións ilegais na nosa cidade
e proceder de xeito inmediato e
urxente
ao
desaloxo
das
instalacións
da
antiga
Comandancia
de
Obras,
okupadas ilegalmente desde fai
máis de oito meses e nas que se
realizaron obras e actividades
ilegais.
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3.- Condenar firmemente:

3.- Condenar firmemente:

Primero.- Las agresiones y las
amenazas de muerte a un Guardia
Civil el pasado 4 de junio en Lugo
por el simple hecho de llevar en el
cuello un pañuelo con la bandera
de España, actos que no tienen
cabida
en
una
sociedad
democrática;

Primeiro.- As agresións e as
ameazas de morte a un Garda
Civil o pasado 4 de xuño en Lugo
polo simple feito de levar no
pescozo un pano coa bandeira de
España, actos que non teñen
cabida
nunha
sociedade
democrática;

Segundo.- La ocupación llevada a
cabo por el grupo político Arran el
pasado 27 de marzo en la sede del
PP en Barcelona, ya que el respeto
a todas las formaciones políticas
democráticas está en la base del
sistema institucional español y la
discrepancia política e ideológica
siendo legítima y garantía del
pluralismo, no puede ser nunca
una razón para justificar la
intimidación y la violencia.

Segundo.- A ocupación levada a
cabo polo grupo político Arran o
pasado 27 de marzo na sé do PP
en Barcelona, xa que o respecto a
todas as formacións políticas
democráticas está na base do
sistema institucional español e a
discrepancia política e ideolóxica
sendo lexítima e garantía do
pluralismo, non pode ser nunca
unha razón para xustificar a
intimidación e a violencia.

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. Buenas
tardes a todos. Bueno, aquí
traemos una moción. En primer
lugar,
esperemos
que
sea
aprobada por todos los miembros
de la Corporación Municipal,
porque estamos pidiendo que se
haga una proposición de ley por
parte del Estado, para evitar los
problemas de los okupas.

Grazas señor Alcalde. Boas
tardes a todos. Bo, aquí traemos
unha moción. En primeiro lugar,
esperemos que sexa aprobada por
todos
os
membros
da
Corporación Municipal, porque
estamos a pedir que se faga unha
proposición de lei por parte do
Estado, para evitar os problemas
dos okupas.

Vamos a ver. Yo sé que desde
Madrid, en el Parlamento (…) se

Imos ver. Eu sei que desde
Madrid, no Parlamento (…) está
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está trabajando en lo que es un
problema que existe a nivel
nacional, que es la ocupación de
viviendas. Sobre todo, no por el
hecho de que están familias
vulnerables,
de
que
están
abusando de ellas, porque detrás
de esa ocupación, muchas veces,
nos encontramos a mafias, a
mafias que están cobrándole a
estas familias por ocupar las
viviendas y también mafias que
son utilizadas para desalojarlas,
porque los propios propietarios,
en vez de acudir al procedimiento
judicial, acuden a estas mafias,
para pedir el desalojo, con las
circunstancias que esto conlleva.
Porque es verdad que existe un
derecho en la Constitución, no
cabe duda, a la vivienda digna,
pero también existe un derecho a
la propiedad y hay que
conjugarlos. Y la vivienda digna a
la que tienen todo el derecho los
ciudadanos, no puede ser basada
en la ocupación ilegal de la
vivienda
legítima
de
un
propietario. Por eso, entendemos
que debe ser apoyada y ya digo
que en el Parlamento, ya están
trabajando sobre este tema.

a traballarse no que é un
problema que existe a nivel
nacional, que é a ocupación de
vivendas. Sobre todo, non polo
feito de que están familias
vulnerables, de que están a
abusar delas, porque detrás desa
ocupación,
moitas
veces,
atopámonos a mafias, a mafias
que están a lle cobrar a estas
familias por ocupar as vivendas e
tamén mafias que son utilizadas
para desaloxalas, porque os
propios propietarios, no canto de
acudir ao procedemento xudicial,
acoden a estas mafias, para pedir
o desaloxo, coas circunstancias
que isto leva. Porque é verdade
que existe un dereito na
Constitución, non cabe dúbida, á
vivenda digna, pero tamén existe
un dereito á propiedade e hai que
conxugalos. E a vivenda digna á
que teñen todo o dereito os
cidadáns, non pode ser baseada
na ocupación ilegal da vivenda
lexítima dun propietario. Por iso,
entendemos que debe ser apoiada
e xa digo que no Parlamento, xa
están a traballar sobre este tema.

La segunda parte de la moción
habla de la ocupación de la
Comandancia de Obras y, bueno,
yo aquí, quiero decir una cosa. No
vayan a pensar ustedes que es un
odio de clase; hay aquí unas
palabras que llamaban la atención.
Odio de clase. No lo hacemos por
odio de clase, lo hacemos por una
cuestión de justicia, una cuestión
de legalidad, porque realmente
ustedes que se creen un poco los

A segunda parte da moción fala
da ocupación da Comandancia de
Obras e, bo, eu aquí, quero dicir
unha cousa. Non vaian pensar
vostedes que é un odio de clase;
hai aquí unhas palabras que
chamaban a atención. Odio de
clase. Non o facemos por odio de
clase, facémolo por unha cuestión
de xustiza, unha cuestión de
legalidade, porque realmente
vostedes que se cren un pouco os
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aristócratas de la democracia y,
perdonen que me dirija así, a
ustedes, porque me da la
sensación de que creen que
ustedes inventaron la democracia.
La democracia lleva en este país
40 años. Democracia no es ir a un
régimen de… asambleario na que
los tíos te aplauden, sino que
democracia es cumplir lo que
legítimamente está aprobado en
un Pleno Municipal. Y ya le digo,
aquí, en este Pleno, se aprobó en
el 2017, en marzo, una moción
para que ustedes hicieran el
desalojo y nos encontramos que,
hasta el día de hoy, no han hecho
nada. Es más, nos encontramos
con un acto judicial, dictado por
un juez de instrucción de esta
ciudad, donde dice, no solo que
ustedes no han hecho nada, sino
que han colaborado, alimentado
este movimiento ocupa. Yo
comprendo que ustedes, a lo
mejor alguno de ustedes, (…) pero
en (…) de ese movimiento okupa,
pero su lugar, ahora, es distinto.
Su lugar ahora es que están
ustedes gobernando esta ciudad.
No están ustedes en un
movimiento, no están ustedes en
una asociación. Son ustedes
representantes legítimos y tienen
que defender los intereses de la
ciudad y sobre esa Comandancia
va a haber actuaciones previstas
por parte del Ministerio. Si están
ocupadas y alimentan a esos
okupas, al final, no se van a hacer
actuaciones y esa cesión que se
hizo a la ciudad, se hizo para toda
la ciudad, no para los amigos del
gobierno de la Marea, porque allí
los que están son los amigos del

aristócratas da democracia e,
perdoen que me dirixa así, a
vostedes, porque me dá a
sensación de que cren que
vostedes
inventaron
a
democracia. A democracia leva
neste país 40 anos. Democracia
non é ir a un réxime de…
asembleario na que os tíos che
aplauden, senón que democracia
é cumprir o que lexitimamente
está
aprobado
nun
Pleno
Municipal. E xa lle digo, aquí,
neste Pleno, aprobouse no 2017,
en marzo, unha moción para que
vostedes fixesen o desaloxo e
atopámonos que, ata o día de
hoxe, non fixeron nada. É máis,
atopámonos cun acto xudicial,
ditado por un xuíz de instrución
desta cidade, onde di, non só que
vostedes non fixeron nada, senón
que colaboraron, alimentado este
movemento ocupa. Eu comprendo
que vostedes, se cadra algún de
vostedes, (…) pero en (…) dese
movemento okupa, pero o seu
lugar, agora, é distinto. O seu
lugar agora é que están vostedes
gobernando esta cidade. Non
están vostedes nun movemento,
non están
vostedes nunha
asociación.
Son
vostedes
representantes lexítimos e teñen
que defender os intereses da
cidade e sobre esa Comandancia
vai haber actuacións previstas
por parte do Ministerio. Se están
ocupadas e alimentan a eses
okupas, ao final, non se van a
facer actuacións e esa cesión que
se fixo á cidade, fíxose para toda
a cidade, non para os amigos do
goberno da Marea, porque alí os
que están son os amigos do
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gobierno de la Marea. Entonces,
yo ya les digo, tengan, un poco,
ustedes,
de
responsabilidad
institucional. Sean conscientes del
lugar que ocupan, dejen de
convertirse la (…), ponerse por
encima del bien y del mal de la
legalidad, y cumplan ustedes, al
menos, las mociones que han sido
aprobadas democráticamente en
este Pleno.

goberno da Marea. Entón, eu xa
lles digo, teñan, un pouco,
vostedes, de responsabilidade
institucional. Sexan conscientes
do lugar que ocupan, deixen de
converterse a (…), poñerse por
encima do ben e do mal da
legalidade, e cumpran vostedes,
polo menos, as mocións que
foron
aprobadas
democraticamente neste Pleno.

Y, por último, respecto a las dos
agresiones efectuadas en una
democracia, por supuesto, no se
puede admitir que una Guardia
Civil, un cuerpo de seguridad sea
amenazado de muerte por el
hecho de que lleve la bandera
española, cuando era de todos los
ciudadanos. Menos mal que la
gallega es la de todos los gallegos
y para todos los españoles la
bandera española que está
legítimamente reconocida en
nuestra Constitución y, por lo
tanto, queremos expresar nuestra
condena por esta agresión y, por
supuesto, por la ocupación llevada
a cabo por el Grupo (…) el local
que tiene el Partido Popular en
Barcelona,
porque
indudablemente que podemos
tener discrepancias políticas, lo
que no podemos, es permitir este
tipo de actuaciones contra ningún
partido político. En ningún caso,
(…) la sede de lo que es el
Partido Político de la Marea. A mí
me parecen ustedes, me merecen
ustedes,
pese
a
nuestra
discrepancia, todo el respeto. Ese
mismo respeto quiero para todas
las (…)
Por eso pido esta
condena expresa por parte de esta

E, por último, respecto das dúas
agresións
efectuadas
nunha
democracia, por suposto, non se
pode admitir que unha Garda
Civil, un corpo de seguridade
sexa ameazado de morte polo
feito de que leve a bandeira
española, cando era de todos os
cidadáns. Menos mal que a
galega é a de todos os galegos e
para todos os españois a bandeira
española que está lexitimamente
recoñecida na nosa Constitución
e, polo tanto, queremos expresar
a nosa condena por esta agresión
e, por suposto, pola ocupación
levada a cabo polo Grupo (…) o
local que ten o Partido Popular
en
Barcelona,
porque
indubidablemente que podemos
ter discrepancias políticas, o que
non podemos, é permitir este tipo
de actuacións contra ningún
partido político. En ningún caso,
atacase (…) a sede do que é o
Partido Político da Marea. A min
parécenme vostedes, merécenme
vostedes, a pesar da nosa
discrepancia, todo o respecto. Ese
mesmo respecto quero para todas
as (…) Por iso pido esta condena
expresa
por
parte
desta
Corporación
Municipal.
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Corporación
Muchísimas gracias.

Municipal.

Moitísimas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lorenzo.
Señora Veira.

Moitas grazas, señor Lorenzo.
Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Pois, a verdade, esta moción si
que é un verdadeiro totum
revolutum. Aquí falta Venezuela,
nada máis.

Si. Pois, a verdade, esta moción si
que é un verdadeiro totum
revolutum. Aquí falta Venezuela,
nada máis.

Imos ver. Vostedes falan dunha
PNL
que
foi
debatida,
efectivamente, no Parlamento de
Galiza, no que as formacións
políticas, creo que deixaron claro
o seu posicionamento. Ademais
doutras cousas que introducen,
que non sei moi ben que teñen
que ver. E, aparte, mesturan as
mafias que entran en edificios
enteiros para realugar vivendas co
que é o movemento okupa, que
non ten absolutamente nada que
ver.
Vostedes
parten
da
xeneralización de que todo aquel
que ocupa unha vivenda é un
antisocial desalmado e falan de
usurpación da vivenda; de que a
xente resulta privada do seu
disfrute e que, bueno, que hai
veciños
que
sufren
actos
vándalicos, con comportamentos
incívicos e pinta, ao final, pois,
vostedes,
un
panorama
absolutamente caótico e están
utilizando a ocupación, bueno,
pois, para gañar as municipais ou
para tentar gañar as municipais.
Como no seu día, agarraron o
carril bici, pois, hoxe están

Imos ver. Vostedes falan dunha
PNL
que
foi
debatida,
efectivamente, no Parlamento de
Galiza, no que as formacións
políticas, creo que deixaron claro
o seu posicionamento, ademais
doutras cousas que introducen,
que non sei moi ben que teñen
que ver. E, aparte, mesturan as
mafias que entran en edificios
enteiros para realugar vivendas
co que é o movemento okupa, que
non ten absolutamente nada que
ver.
Vostedes
parten
da
xeneralización de que todo aquel
que ocupa unha vivenda é un
antisocial desalmado e falan de
usurpación da vivenda; de que a
xente resulta privada do seu
disfrute
e que, bo, que hai
veciños
que
sufren
actos
vándalicos, con comportamentos
incívicos e pinta, ao final, pois,
vostedes,
un
panorama
absolutamente caótico e están
utilizando a ocupación, bo, pois,
para gañar as municipais ou para
tentar gañar as municipais. Como
no seu día, agarraron o carril
bici, pois, hoxe están agarrando
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agarrando
por
aquí,
pola
ocupación e é verdade que hai
mafias,
como
dicía,
das
organizadas, que converten a
ocupación nun negocio, mafias
que ocupan e fan do realugueiro,
un negocio lucrativo. Tamén, hai
mafias que constrúen vulnerando
ou suslallando
a legalidade.
Grupos que manteñen sen alugar,
un
número
esaxerado
de
viviendas, para especular, alterar
ou influir nos prezos de mercado.
Tamén, hai asociacións que non
teñen local social e ocupan
temporalmente un edificio público
abandonado,
ou
vivendas
deterioradas e deixadas da súa
man. Hai xente que fai de locais
ruinosos e abandonados, lugares
de convivencia, de cultura, de
liberdade que dan vida a barrios.
Hai en Galiza máis de 250.000
vivendas baleiras e as sete cidades
galegas suman preto de 90.000.
Os últimos investimentos serios
da Xunta de Galiza, en materia de
vivenda social, foron feitos cando
o demo ese, con cornos e rabo que
rondou o país durante o bipartito,
saben? O bipartito. Bueno, pois,
nos anos precisamente do
bipartito, foi cando se fixeron os
últimos investimentos en vivenda
social en Galiza. Non sei; igual
debían de tomar nota, do que
realmente son as necesidades da
xente. Só nos anos 2014 e 2015,
houbo no noso país, máis de 4.951
desafiuzamentos. E a verdade, que
vostedes falan, efectivamente,
bueno, hai un dereito á vivienda,
aí. Hai un dereito na Constitución,
pero tamén hai un dereito á
propiedade privada. Pois, é certo,

por aquí, pola ocupación e é
verdade que hai mafias, como
dicía, das organizadas, que
converten a ocupación nun
negocio, mafias que ocupan e fan
do realugueiro, un negocio
lucrativo. Tamén, hai mafias que
constrúen
vulnerando
ou
sorteando a legalidade. Grupos
que manteñen sen alugar, un
número esaxerado de viviendas,
para especular, alterar ou influir
nos prezos de mercado. Tamén,
hai asociacións que non teñen
local
social
e
ocupan
temporalmente un edificio público
abandonado,
ou
vivendas
deterioradas e deixadas da súa
man. Hai xente que fai de locais
ruinosos e abandonados, lugares
de convivencia, de cultura, de
liberdade que dan vida a barrios.
Hai en Galiza máis de 250.000
vivendas baleiras e as sete
cidades galegas suman preto de
90.000. Os últimos investimentos
serios da Xunta de Galiza, en
materia de vivenda social, foron
feitos cando o demo ese, con
cornos e rabo que rondou o país
durante o bipartito, saben? O
bipartito. Bo, pois, nos anos
precisamente do bipartito, foi
cando se fixeron os últimos
investimentos en vivenda social
en Galiza. Non sei; igual debían
de tomar nota, do que realmente
son as necesidades da xente. Só
nos anos 2014 e 2015, houbo no
noso país, máis de 4.951
desafiuzamentos. E a verdade,
que vostedes falan, efectivamente,
bo, hai un dereito á vivienda, aí.
Hai un dereito na Constitución,
pero tamén hai un dereito á
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que hai dous dereitos recollidos na
Constitución e recollidos na Lei,
pois, que chocan, ao final. E
vostedes está claro que non están,
pois, do lado, precisamente desa
xente ou dese dereito a unha
vivenda
digna,
senón
que
priorizan, por suposto, pois, o
dereito á propiedade privada.
Bueno, pois, nós, a verdade é que
o temos claro; imos votar en
contra
desta
moción,
principalmente pola cuestión da
PNL, porque votamos en contra
no Parlamento de Galiza da PNL.
Non tería negún sentido que
votaramos a favor desta moción e,
porque
ademais,
mesturan
cuestións
que
non
teñen
absolutamente nada que ver. Nada
máis.

propiedade privada. Pois, é certo,
que hai dous dereitos recollidos
na Constitución e recollidos na
Lei, pois, que chocan, ao final. E
vostedes está claro que non están,
pois, do lado, precisamente desa
xente ou dese dereito a unha
vivenda digna, senón que
priorizan, por suposto, pois, o
dereito á propiedade privada. Bo,
pois, nós, a verdade é que o temos
claro; imos votar en contra desta
moción, principalmente pola
cuestión da PNL, porque votamos
en contra no Parlamento de
Galiza da PNL. Non tería negún
sentido que votaramos a favor
desta moción e, porque ademais,
mesturan cuestións que non teñen
absolutamente nada que ver.
Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
Veira. Señor Dapena.

Moi ben. Moitas grazas, señora
Veira. Señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Señor Alcalde, antes de nada,
indicar que a estas horas de la
noche se suele contar cuentos a
los niños para que se duerman.
Quizás eso, la señora Delso nos ha
deleitado con fabulaciones en
torno a la transparencia. El voto
de toda la oposición ha
demostrado que son eso, cuentos.
Porque, desde luego, las únicas
realidades que es la presencia de
los Grupos en la Mesa de
Contratación, en la Junta de
Gobierno, en los Consejos se
debieron, no a una concesión
graciosa de la Marea, sino a todos

Señor Alcalde, antes de nada,
indicar que a tal hora da noite
adóitase contar contos aos nenos
para que se durman. Quizais iso,
a señora Delso deleitounos con
fabulaciones
en
torno
á
transparencia. O voto de toda a
oposición demostrou que son iso,
contos. Porque, desde logo, as
únicas realidades que é a
presenza dos Grupos na Mesa de
Contratación, na Xunta de
Goberno,
nos
Consellos
debéronse, non a unha concesión
graciosa da Marea, senón a todos
os Grupos no acordo de xullo do

207

los Grupos en el acuerdo de julio
del 2015. No fue una concesión
graciosa.

2015. Non foi unha concesión
graciosa.

Y ya, centrándonos en el tema de
la moción que trae el Partido
Popular (…), destacar que dentro
de poco, el tema de la ocupación
pasará a convertirse en un clásico
hasta el Pleno, como es la
solicitud de medios materiales que
realiza y espero que también
realice, para no dejarme quedar
mal en este Pleno, el señor Coira.

E xa, centrándonos no tema da
moción que trae o Partido
Popular (…), destacar que deica
pouco, o tema da ocupación
pasará a converterse nun clásico
ata o Pleno, como é a solicitude
de medios materiais que realiza e
espero que tamén realice, para
non deixarme quedar mal neste
Pleno, o señor Coira.

Pero al margen de este
chascarrillo, es cierto, se ha traído
ya, el tema de la ocupación. En
diciembre del 2016, en abril del
2017 y volvemos a tenerlo en julio
del 2017. Cuando se trajo la
primera ocasión, el Partido
Socialista y así lo expresamos,
confiamos en que ya, se zanjara el
tema y, por eso, expusimos la
buena voluntad para que el
Gobierno resolviera la cuestión de
una forma dialogada, pero hemos
vuelto a tenerlo aquí, en dos
ocasiones más, porque desde
luego, se ve que con este gobierno
local, los problemas suelen
convertirse
en
cíclicos
y
recurrentes. Resaltamos en los
Plenos precedentes, que la
ocupación
de
la
antigua
Comandancia de Obras resultaba
una muestra más, del fracaso en la
gestión del Gobierno Local y de
una muestra de su incapacidad
para ejecutar su propio programa
electoral, de su incapacidad para
el cauce a demandas e inquietudes
de los ciudadanos, por esa vía de
la participación y del diálogo que

Pero á marxe deste chascarrillo, é
certo, tróuxose xa, o tema da
ocupación. En decembro do 2016,
en abril do 2017 e volvemos telo
en xullo do 2017. Cando se trouxo
a primeira ocasión, o Partido
Socialista e así o expresamos,
confiamos en que xa, se resolvese
o tema e, por iso, expuxemos a
boa vontade para que o Goberno
resolvese a cuestión dunha forma
dialogada, pero volvemos a telo
aquí, en dúas ocasións máis,
porque desde logo, vese que con
este goberno local, os problemas
adoitan converterse en cíclicos e
recorrentes.
Resaltamos
nos
Plenos precedentes, que a
ocupación
da
antiga
Comandancia de Obras resultaba
unha mostra máis, do fracaso na
xestión do Goberno Local e
dunha
mostra
da
súa
incapacidade para executar o seu
propio programa electoral, da
súa incapacidade para a canle a
demandas e inquietudes
dos
cidadáns, por esa vía da
participación e do diálogo que
tanto exhibían, porque sete meses
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tanto exhibían, porque siete meses
después, sigue la ocupación de la
Comandancia de Obras, teniendo
su espacio en el Orden del Día
del? Pleno Municipal y la
negociación, ese diálogo del que
tanto alardean, no ha servido de
nada.

despois, segue a ocupación da
Comandancia de Obras, tendo o
seu espazo na Orde do Día o?
Pleno Municipal e a negociación,
ese diálogo do que tanto
alardean, non serviu de nada.

La controversia del denominado
Centro
Social
Ocupado,
Autoxestionado e Insumisa, lejos
de haberse solventado, se ha
enquistado con público de (…)
conocimiento del Gobierno local,
de su incapacidad para lograr un
desalojo consensuado, pacífico,
dese antiguo edificio militar. Las
labores del ejecutivo de Marea,
lejos de haber logrado al desalojo,
parecen haberse dirigido a
consolidar esa ocupación irregular
del inmueble con inversión de
dinero público, en principio, para
garantizar la seguridad de las
personas, pero se ve, que en la
práctica, ha sido para facilitar y
hacer más cómoda la ocupación,
porque hasta la propia, los propios
órganos judiciales, en un auto
emitido hace pocos días por un
juzgado coruñés, vienen a
evidenciar, según señala la propia
resolución, que parece que es el
propio Ayuntamiento, responsable
de la guardia y custodia del
edificio, el que ha permitido, ha
consentido esa ocupación del
terreno.

A controversia do denominado
Centro
Social
Ocupado,
Autoxestionado e Insumisa, lonxe
de resolverse, enquistouse con
público de (…) coñecemento do
Goberno
local,
da
súa
incapacidade para lograr un
desaloxo consensuado, pacífico,
dese antigo edificio militar. Os
labores do executivo de Marea,
lonxe de lograr o desaloxo,
parecen dirixirse a consolidar esa
ocupación irregular do inmoble
con investimento de diñeiro
público, en principio, para
garantir a seguridade das
persoas, pero vese, que na
práctica, foi para facilitar e facer
máis cómoda a ocupación, porque
ata a propia, os propios órganos
xudiciais, nun auto emitido hai
poucos días por un xulgado
coruñés,
veñen
evidenciar,
segundo
sinala
a
propia
resolución, que parece que é o
propio Concello, responsable da
garda e custodia do edificio, o
que permitiu, consentiu esa
ocupación do terreo.

En esa resolución se viene a
apuntar que, parece que es el
propio Alcalde, que por dejadez
de funciones, por tolerancia, por
pasividad, apoya la ocupación de

Nesa resolución vén a apuntar
que, parece que é o propio
Alcalde, que por deixamento de
funcións, por tolerancia, por
pasividade, apoia a ocupación
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ese edificio y ordena, incluso,
obras de rehabilitación y mejora
cuando ya estaba ocupada. El
mensaje equívoco de la pasividad
del gobierno local, resulta
peligroso. Insistimos en ello,
como hemos hecho en Plenos
anteriores, en la situación actual
de ocupación de
vivienda
propiedad de particulares. Porque
una
cosa
es
el derecho
constitucional de una vivienda
digna, como ha evidenciado la
representante del BNG, que ha de
ser resuelto ese derecho a una
vivienda
digna
por
las
Administraciones
Públicas
competentes y otra cosa bien
distinta es (…) de la normativa
vigente y la intolerancia de
irregularidades, por eventuales
simpatías compañerismo, (…) o
por simple pasividad, inhibición o
negligencia. Se hace con la prensa
de modo cotidiano; la situación de
indefensión
entre
algunos
propietarios que encuentran al ver
sus viviendas invadidas
y
destrozadas. Y, efectivamente,
hay mafias para la ocupación y
hay mafias para el desalojo y hay
también, oportunistas y a la
ciudadanía, evidentemente, le
repugnan estos comportamientos
(…) a la convivencia.

dese edificio e ordena, mesmo,
obras de rehabilitación e mellora
cando xa estaba ocupada. A
mensaxe equívoca da pasividade
do
goberno
local,
resulta
perigoso. Insistimos niso, como
fixemos en Plenos anteriores, na
situación actual de ocupación de
vivenda
propiedade
de
particulares. Porque unha cousa
é o dereito constitucional dunha
vivenda digna, como evidenciou a
representante do BNG, que ha de
ser resolto ese dereito a unha
vivenda
digna
polas
Administracións
Públicas
competentes e outra cousa ben
distinta é (…) da normativa
vixente e a intolerancia de
irregularidades, por eventuais
simpatías compañeirismo, (…) ou
por simple pasividade, inhibición
ou neglixencia. Faise coa prensa
de modo cotián; a situación de
indefensión
entre
algúns
propietarios que atopan ao ver as
súas vivendas invadidas e
esnaquizadas. E, efectivamente,
hai mafias para a ocupación e hai
mafias para o desaloxo e hai
tamén,
oportunistas
e
á
cidadanía,
evidentemente,
repúgnanlle
estes
comportamentos
(…)
á
convivencia.

En diciembre de 2016, no
apoyamos la moción que en ese
momento presentó el Partido
Popular, porque instábamos a que
el gobierno local agotase la vía del
diálogo para alcanzar el desalojo
…

En decembro de 2016, non
apoiamos a moción que nese
momento presentou o Partido
Popular, porque instabamos a
que o goberno local agotase a vía
do diálogo para alcanzar o
desaloxo…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señor Dapena,
por favor.

Vaia rematando señor Dapena,
por favor.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Pero el tiempo… Gracias… ha
constatado el estrepitoso fracaso.
Sí, apoyamos en abril del 2017 y
apoyaremos esta, aunque desde
luego, mezclan en ella churras con
merinas que no venía a cuento,
pero normalmente estamos a favor
de la misma.

Pero o tempo… Grazas…
constatou o estrepitoso fracaso.
Si, apoiamos en abril do 2017 e
apoiaremos esta, aínda que desde
logo, mesturan nela churras con
merinas que non viña a conto,
pero normalmente estamos a
favor da mesma.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena,
Señora Fraga.

Moitas grazas, señor Dapena,
Señora Fraga.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Si. Bueno, xa se falou desta
moción que pretenden ser tres
mocións en unha, por non
denominala en si, un conxunto un
pouco trapalleiro. Respecto a
primeira parte da moción, os
xuízos rápidos, como ben saben,
sobre todo, vostede, señor
Lorenzo, conlevan a situacións de
indefensión para a xente. O
dereito constitucional á defensa e
á tutela efectiva debe primarse en
todo momento é o dereito a
demostrar a inocencia. Cando
propoñen que a usurpación se
tramite como un xuízo rápido,
lonxe de respetar o estado de
dereito, están (…) vostedes en
serio perigo, pero así se
manifestou
na
PNL
do
Parlamento.
Vostedes teñen hoxe, veñen hoxe

Si. Bo, xa se falou desta moción
que pretenden ser tres mocións en
unha, por non denominala en si,
un conxunto un pouco trapalleiro.
Respecto a primeira parte da
moción, os xuízos rápidos, como
ben saben, sobre todo, vostede,
señor Lorenzo, conlevan a
situacións de indefensión para a
xente. O dereito constitucional á
defensa e á tutela efectiva debe
primarse en todo momento é o
dereito a demostrar a inocencia.
Cando
propoñen
que
a
usurpación se tramite como un
xuízo rápido, lonxe de respetar o
estado de dereito, están (…)
vostedes en serio perigo, pero así
se manifestou na PNL do
Parlamento.
Vostedes teñen hoxe, veñen hoxe a
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a este Pleno, cunha moción que
resulta ser a pila de Poncio
Pilatos. Unha pila onde se veñen a
lavar as máns, con todo tipo de
excusas peregrinas. Pero bueno,
hai que recordar que o PP é o
Partido que máis incumpre a Lei,
empezando pola norma superior
do
ordenamento xurídico, a
Constitución, á que vostede apela
no seu artigo 47, na que garantir o
dereito fundamental a
unha
vivenda digna, e que vostedes se
empeñan (…). Non hai máis que
ver, todos os anos que pasaron,
como comentaba a señora Veira,
donde se fomentan o non uso das
vivendas baleiras. Non hai
legalidade superior aos dereitos
fundamentais, senón, vostedes se
empeñan
en
programar
acompañados
polo
Partido
Socialista o dereito a propiedade
sobre un dereito fundamenal, que
é o dereito á vida. Pero parece que
solamente lles interesa, cando
falamos de abortos.

este Pleno, cunha moción que
resulta ser a pila de Poncio
Pilatos. Unha pila onde se veñen
a lavar as máns, con todo tipo de
excusas peregrinas. Pero bo, hai
que recordar que o PP é o
Partido que máis incumpre a Lei,
empezando pola norma superior
do
ordenamento xurídico, a
Constitución, á que vostede apela
no seu artigo 47, na que garantir
o dereito fundamental a unha
vivenda digna, e que vostedes se
empeñan (…). Non hai máis que
ver, todos os anos que pasaron,
como comentaba a señora Veira,
donde se fomentan o non uso das
vivendas baleiras. Non hai
legalidade superior aos dereitos
fundamentais, senón, vostedes se
empeñan
en
programar
acompañados
polo
Partido
Socialista o dereito a propiedade
sobre un dereito fundamenal, que
é o dereito á vida. Pero parece
que soamente lles interesa, cando
falamos de abortos.

Se queren lexislar sobre esto,
fágano; fágano para recuperar a
función social da vivenda baleira.
Incrementar presións sobre as
entidades financeiras, para que
acepten o aluguer social e que a
Administración Central, que é
gobernada polo seu partido,
garanta dunha vez, o dereito á
vivienda e creo que (…) en
palabras vacías.

Se queren lexislar sobre esto,
fágano; fágano para recuperar a
función social da vivenda baleira.
Incrementar presións sobre as
entidades financeiras, para que
acepten o aluguer social e que a
Administración Central, que é
gobernada polo seu partido,
garanta dunha vez, o dereito á
vivienda e creo que (…) en
palabras vacías.

Lémbrolles tamén, casos
cidade, as ocupacións
vivendas en Novo Mesoiro,
exemplo. Non sei se lembran
a Xunta non adxudicaba e

Lémbrolles tamén, casos
cidade, as ocupacións
vivendas en Novo Mesoiro,
exemplo. Non sei se lembran
a Xunta non adxudicaba e

da
de
por
que
que

da
de
por
que
que
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sobre as demais, pretendía
executar desaloxos. Esas familias,
todas esas familias vulnerables,
porque ao mellor, esas si que non
estaban, e esas mafias que vemos
nos programas sensacionalistas da
TV, foron reubicadas, grazas a
intervención dos movementos
sociais dos servizos sociais deste
Concello, mediante fórmulas
como, axudas de emerxencias aos
programas sociais, como puxemos
en marcha desde este Goberno,
porque nós non reunimos á xente
que non pode acceder á vivenda,
senón que lle buscamos unha
solución habitacional e apoio
social, sempre que
teñamos
coñecemento desta situación. E
así procedemos, desaloxando
mediante policía e non, buscando
alternativas a estas personas que
ocupan viviendas por situacións
de vulnerabilidade
e de
precariedade, pero claro, a
precariedade, aquí, se ve como
que non hai dereito, nin a vivir,
nin a saír concelleira, nin a nada.
Somos precarias, estamos fóra de
todo, non temos nengún tipo de
dereito. Respecto a situación da
Comandancia de Obras, xa lles
indicamos, por activa, por pasiva,
por escrito, por oral, que se están
planificando eses usos, que serán
destinados ao proxecto dun espazo
de uso común e público; esas
palabras que vostedes descoñecen,
que se poderán executar en base
ao entendemento e ao diálogo. De
novo, nós preferimos a vía do
diálogo, a negociación e a
solucións consensuadas. Pero
vostedes prefiren preguntar, unha
e outra vez, a mesma pregunta por

sobre as demais, pretendía
executar desaloxos. Esas familias,
todas esas familias vulnerables,
porque ao mellor, esas si que non
estaban, e esas mafias que vemos
nos programas sensacionalistas
da TV, foron reubicadas, grazas a
intervención dos movementos
sociais dos servizos sociais deste
Concello, mediante fórmulas
como, axudas de emerxencias aos
programas sociais, como puxemos
en marcha desde este Goberno,
porque nós non reunimos á xente
que non pode acceder á vivenda,
senón que lle buscamos unha
solución habitacional e apoio
social, sempre que
teñamos
coñecemento desta situación. E
así procedemos, desaloxando
mediante policía e non, buscando
alternativas a estas personas que
ocupan viviendas por situacións
de vulnerabilidade
e de
precariedade, pero claro, a
precariedade, aquí, se ve como
que non hai dereito, nin a vivir,
nin a saír concelleira, nin a
nada. Somos precarias, estamos
fóra de todo, non temos nengún
tipo de dereito.
Respecto a
situación da Comandancia de
Obras, xa lles indicamos, por
activa, por pasiva, por escrito,
por
oral,
que
se
están
planificando eses usos, que serán
destinados ao proxecto dun
espazo de uso común e público;
esas palabras que vostedes
descoñecen, que se poderán
executar en base ao entendemento
e ao diálogo. De novo, nós
preferimos a vía do diálogo, a
negociación e a solucións
consensuadas. Pero vostedes
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escrito, por oral, para poñer
cortiña de fume, evidentemente
sobre problemas, como de
vivenda, como de emprego, como
corrupción, pretendendo ademais,
que radicalicemos as prácticas
represivas, nos asuntos que
vostedes lles interesan e non, ante
actuacións
manifestamente
criminais, como as que vostedes
desde o seu partido, ás veces,
protagonizan.

prefiren preguntar, unha e outra
vez, a mesma pregunta por
escrito, por oral, para poñer
cortiña de fume, evidentemente
sobre problemas, como de
vivenda, como de emprego, como
corrupción, pretendendo ademais,
que radicalicemos as prácticas
represivas, nos asuntos que
vostedes lles interesan e non, ante
actuacións
manifestamente
criminais, como as que vostedes
desde o seu partido, ás veces,
protagonizan.

Entonces (…) punto tres era como
xa, o colmo de, vamos a meter
aquí,
algo
máis.
Entón,
directamente como supoñemos
que é un erro do copia e pega,
para facer esta moción, porque nin
sequera nos vamos a manifestar e,
evidentemente, estamos en contra
desta moción.

Entón (…) punto tres era como
xa, o colmo de, imos meter aquí,
algo máis. Entón, directamente
como supoñemos que é un erro
do copia e pega, para facer esta
moción, porque nin sequera nos
vamos
a
manifestar
e,
evidentemente, estamos en contra
desta moción.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
Fraga. Procedemos á votación da
moción.

Moi ben. Moitas grazas, señora
Fraga. Procedemos á votación da
moción.

Votación de la primera moción
del Partido Popular (PP)

Votación da primeira moción do
Partido Popular(PP)

Seguidamente por la Presidencia
se somete á votación la primera
moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola Presidencia
sométese á votación a primeira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular
producíndose
o
seguinte
resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (9 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (9 votos).
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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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 votos).

Vota en contra el Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA) (1 voto).

Vota en contra o Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego-Asembleas Abertas (BNGAA) (1 voto).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Pois, queda aprobada a moción.

Pois, queda aprobada a moción.

118 – Moción sobre ocupaciones
ilegales.

118 – Moción sobre ocupacións
ilegais.

Acuerdo

Acordo

1.Adherirse a la Proposición
Non de Lei aprobada por el
Parlamento de Galicia el 21 de
junio de 2017 sobre ocupaciones
ilegales, cuya parte dispositiva
dice:

1.Adherirse á Proposición
Non de Lei aprobada polo
Parlamento de Galicia o 21 de
xuño de 2017 sobre ocupacións
ilegais, cuxa parte dispositiva di:

“O Parlamento de Galicia insta á
Xunta de Galicia a:

“O Parlamento de Galicia insta á
Xunta de Galicia a:

1. Dirixirse ao goberno de
España para que inicie os
trámites que permitan
mellorar
o
marco
normativo que regula o
delito de usurpación de
inmobles. Sinaladamente:

1. Dirixirse ao goberno de
España para que inicie os
trámites que permitan
mellorar
o
marco
normativo que regula o
delito de usurpación de
inmobles. Sinaladamente:

a) A modificación do
artigo 245 do Código
Penal, coa fin de

a) A modificación do
artigo
245
do
Código Penal, coa
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reorientar e adaptar o
tipo
penal
de
usurpación á situación
actual.

fin de reorientar e
adaptar o tipo penal
de usurpación á
situación actual.

b) A
potenciación
lexislativa dos xa
existentes
procedementos
por
xuizo rápido como
procedementos
modelo
para
os
delitos de ocupación
de inmobles, dentro
da regulación do
artigo 795 da Lei de
axuizamento criminal

b) A
potenciación
lexislativa dos xa
existentes
procedementos por
xuizo rápido como
procedementos
modelo para os
delitos de ocupación
de inmobles, dentro
da regulación do
artigo 795 da Lei de
axuizamento
criminal.

c) As
modificacións
lexislativas necesarias
para posibilitar a
adopción de medidas
cautelares tendentes
ao
desaloxo
de
inmobles dende o
comezo da instrución
sumarial.

c) As
modificacións
lexislativas
necesarias
para
posibilitar
a
adopción de medidas
cautelares tendentes
ao
desaloxo
de
inmobles dende o
comezo da instrución
sumarial.

2. Instar á elaboración dun
protocolo
entre
a
Delegación do Goberno en
Galicia e a Fiscalía
Superior a fin de que, no
marco do xa vixente artigo
795 da Lei de axuizamento
criminal, promova que os
delitos relacionados coa
ocupación de inmobles
sexan obxecto de xuízos
rápidos.

2. Instar á elaboración dun
protocolo
entre
a
Delegación do Goberno en
Galicia e a Fiscalía
Superior a fin de que, no
marco do xa vixente artigo
795 da Lei de axuizamento
criminal, promova que os
delitos relacionados coa
ocupación de inmobles
sexan obxecto de xuízos
rápidos.

3. Naqueles casos nos que os
ocupantes sexan familias

3. Naqueles casos nos que os
ocupantes sexan familias
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en risco de exclusión
social,
arbitrar
en
colaboración cos concellos
as medidas necesarias para
o seu realoxo a través dos
distintos programas postos
en marcha pola Xunta de
Galicia.”

en risco de exclusión
social,
arbitrar
en
colaboración cos concellos
as medidas necesarias
para o seu realoxo a través
dos distintos programas
postos en marcha pola
Xunta de Galicia.”

2.Instar a Xulio Ferreiro a
cumplir la moción aprobada en el
Pleno de abril de 2017 sobre
ocupaciones ilegales en nuestra
ciudad y proceder de manera
inmediata y urgente al desalojo de
las instalaciones de la antigua
Comandancia de Obras, okupadas
ilegalmente desde hace más de
ocho meses y en las que se
realizan obras y actividades
ilegales.

2.Instar a Xulio Ferreiro a
cumprir a moción aprobada no
Pleno de abril de 2017 sobre
ocupacións ilegais na nosa cidade
e proceder de maneira inmediata
e urxente ao desaloxo das
instalacións
da
antiga
Comandancia
de
Obras,
okupadas ilegalmente desde fai
máis de oito meses e nas que se
realizan obras e actividades
ilegais.

3.-

3.-

Condenar firmemente:

Condenar firmemente:

•Las agresiones y las amenazas de
muerte a un Guardia Civil el
pasado 4 de junio en Lugo por el
simple hecho de llevar en el cuello
un pañuelo con la bandera de
España, actos que no tienen
cabida
en
una
sociedad
democrática;

•As agresións e as ameazas de
morte a un Garda Civil o pasado
4 de xuño en Lugo polo simple
feito de levar no pescozo un pano
coa bandeira de España, actos
que non teñen cabida nunha
sociedade democrática;

•La ocupación llevada a cabo por
el grupo político Arran el pasado
27 de marzo en la sede del PP en
Barcelona, ya que el respeto a
todas las formaciones políticas
democráticas está en la base del
sistema institucional español y la
discrepancia política e ideológica
siendo legítima y garantía del
pluralismo, no puede ser nunca
una razón para justificar la
intimidación y la violencia.

•A ocupación levada a cabo polo
grupo político Arran o pasado 27
de marzo na sede do PP en
Barcelona, xa que o respecto a
todas as formacións políticas
democráticas está na base do
sistema institucional español e a
discrepancia política e ideolóxica
sendo lexítima e garantía do
pluralismo, non pode ser nunca
unha razón para xustificar a
intimidación e a violencia.
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Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Pois, supoño para o mismo que
(…) a (…) despois fará o goberno
tamén, o que queira con ela. Non?

Pois, supoño para o mismo que
(…) a (…) despois fará o goberno
tamén, o que queira con ela. Non?

Moción do Partido Popular para a
adopción de medidas para
finalizar co abandono dos barrios
nos dous últimos anos.

Moción do Partido Popular para
a adopción de medidas para
finalizar co abandono dos barrios
nos dous últimos anos.

Segunda.- Moción sobre para
adopción de medidas para
finalizar con el abandono de los
barrios en los dos últimos años..

Segunda.- Moción sobre a
adopción de medidas para
finalizar co abandono dos
barrios nos dous últimos anos.

Señora Lendorio Otero

Señora Lendoiro Otero

Bien. El Grupo Municipal del
Partido Popular presenta la
siguiente moción:

Ben. O Grupo Municipal do
Partido Popular presenta a
seguinte moción:

Instar a Xulio Ferreiro a adoptar
las medidas necesarias y urgentes,
para finalizar con el deterioro
sufrido por la ciudad en los dos
últimos años y que vuelva a ser
una ciudad limpia, atendiendo las
deficiencias de cada barrio, para
mantener cuidadas las calles, los
parques y los jardines, el
mobiliario urbano, y así acabar
con la suciedad generalizada y las
denuncias por la presencia de
ratas en casi todos los barrios y en
algunos
casos,
incluso
en
viviendas, además de recuperar la
Policía de Barrio, finalizar con la
imposición de actuaciones sin
consenso y ejecutar las partidas
presupuestarias para inversiones
que igualen a todos los barrios.

Instar a Xulio Ferreiro a adoptar
as medidas necesarias e urxentes,
para finalizar coa deterioración
sufrida pola cidade nos dous
últimos anos e que volva ser
unha cidade limpa, atendendo as
deficiencias de cada barrio, para
manter coidadas as rúas, os
parques e os xardíns, o mobiliario
urbano, e así acabar coa sucidade
xeneralizada e as denuncias pola
presenza de ratas en case todos os
barrios e nalgúns casos, mesmo
en
vivendas,
ademais
de
recuperar a Policía de Barrio,
finalizar coa imposición de
actuacións sen consenso e
executar
as
partidas
orzamentarias para investimentos
que igualen a todos os barrios.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
Lendoiro, pode proceder á defensa
da moción.

Moi ben. Moitas grazas, señora
Lendoiro, pode proceder á
defensa da moción.

Señora Lendoiro Otero

Señora Lendoiro Otero

Buenas tardes a todos los
compañeros de corporación, a los
vecinos que nos siguen en directo
en el Pleno o vía streaming y a los
medios
de
comunicación
presentes.

Boas tardes a todos os
compañeiros de corporación, aos
veciños que nos seguen en directo
no Pleno ou vía streaming e aos
medios
de
comunicación
presentes.

En primer lugar y antes de
empezar con la moción, no puedo
contenerme también, en decir dos
cosas, aunque una ya me la ha
pisado el señor Dapena. Una, es
decir que el acuerdo de
organización que incluye los
salarios y las dietas, se aprobó en
este Pleno con apoyo de todos los
Grupos Municipales y por tanto,
creo que es un tema que se está
utilizando indebidamente. Y en
segundo lugar, dejar constancia,
porque me he quedado atónita
con algunas de las intervenciones,
sin acritud hacia nadie, que el
valor de las personas y la igualdad
entre las
personas, está por
encima del estatus económico y
del estatus social. Y pensar esto,
no es patrimonio de ningún Grupo
de los que está en esta
Corporación.

En primeiro lugar e antes de
empezar coa moción, non podo
conterme tamén, en dicir dúas
cousas, aínda que unha xa ma
pisou o señor Dapena. Unha, é
dicir
que
o
acordo
de
organización que inclúe os
salarios e as dietas, aprobouse
neste Pleno con apoio de todos os
Grupos Municipais e por tanto,
creo que é un tema que se está
utilizando indebidamente. E en
segundo lugar, deixar constancia,
porque me quedei atónita con
algunhas das intervencións, sen
acritude cara a ninguén, que o
valor das persoas e a igualdade
entre as persoas, está por encima
do status económico e do status
social. E pensar isto, non é
patrimonio de ningún Grupo dos
que está nesta Corporación.

En relación a la moción…

En relación á moción…

INCIDENCIA:
La
señora
Lendoiro Otero es interrumpida
por un concejal, a micrófono

INCIDENCIA:
A
señora
Lendoiro Otero é interrompida
por un concelleiro, a micrófono
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cerrado, del Grupo de Marea
Atlántica.

pechado, do Grupo de Marea
Atlántica.

Señora Lendoiro Otero

Señora Lendoiro Otero

Perdón, yo no le falté a nadie, ni
he nombrado a nadie. ¿Vale? Y
por tanto, creo que como
concejala y representante de esta
ciudad, no me gusta que quede
aquí constancia, que parece que la
situación económica o la clase
social está por encima del valor de
las personas. ¿Vale?

Perdón, eu non lle faltei a
ninguén, nin nomeei a ninguén.
Vale? E por tanto, creo que como
concelleira e representante desta
cidade, non me gusta que quede
aquí constancia, que parece que a
situación económica ou a clase
social está por encima do valor
das persoas. Vale?

En relación a la moción, voy a
empezar
dando
ejemplos
concretos. Falta de limpieza y
mantenimiento en el Ensanche en
las calles Médico Durán, Cuesta
de la Unión y Enrique Dequidt.
Falta de limpieza y mantenimiento
en el parque de San Diego, falta
de mantenimiento y limpieza en la
zona de Feáns, falta de
mantenimiento y limpieza en el
entorno de la Torre de Hércules,
falta de mantenimiento y limpieza
en Cuatro Caminos, Calle Alcalá
Marchesi, Calle Puga y Parga,
Calle Ramón y Cajal. Falta de
mantenimiento y limpieza en el
parque de Eirís, especialmente en
el entorno de la Laguna, falta de
mantenimiento y limpieza en el
Castrillón, que insto a que vayan a
visitarlo, Avenida Concordia,
Oleoducto, Calle Rafael Barez.
Falta de limpieza y mantenimiento
en el Barrio de las Flores; del día
23 al 30 estuvo sin limpiar y fue el
viernes 30, cuando se recogieron
los restos del día 23 de San Juan.
Y así podría dar ejemplos, que he
ido a visitar personalmente los

En relación á moción, vou
empezar
dando
exemplos
concretos. Falta de limpeza e
mantemento no Ensanche nas
rúas Médico Durán, Costa da
Unión e Enrique Dequidt. Falta
de limpeza e mantemento no
parque de San Diego, falta de
mantemento e limpeza na zona de
Feáns, falta de mantemento e
limpeza na contorna da Torre de
Hércules, falta de mantemento e
limpeza en Catro Camiños, Rúa
Alcalá Marchesi, Rúa Puga e
Parga, Rúa Ramón e Cajal. Falta
de mantemento e limpeza no
parque de Eirís, especialmente na
contorna da Lagoa, falta de
mantemento e limpeza no
Castrillón, que insto a que vaian
visitalo, Avenida Concordia,
Oleoduto, Rúa Rafael Barez.
Falta de limpeza e mantemento no
Barrio das Flores; do día 23 ao
30 estivo sen limpar e foi o venres
30, cando se recolleron os restos
do día 23 de San Juan. E así
podería dar exemplos, que fun a
visitar persoalmente os últimos
días. O estado de abandono da
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últimos días. El estado de
abandono de la ciudad ha llegado
a un punto, más que preocupante.
La falta de mantenimiento en
parques y jardines y mobiliario
urbano, la suciedad generalizada,
las denuncias por la presencia de
ratas, en algunos casos, incluso en
viviendas,
es un clamor
ciudadano. El Grupo Municipal
Popular lleva dos años haciéndose
eco de las quejas de colectivos y
ciudadanos, sobre la parálisis
municipal en todos los sectores y
ante el abandono generalizado de
los barrios.

cidade chegou a un punto, máis
que preocupante. A falta de
mantemento en parques e xardíns
e mobiliario urbano, a sucidade
xeneralizada, as denuncias pola
presenza de ratas, nalgúns casos,
mesmo en vivendas, é un clamor
cidadán. O Grupo Municipal
Popular leva dous anos facéndose
eco das queixas de colectivos e
cidadáns, sobre a parálise
municipal en todos os sectores e
ante o abandono xeneralizado dos
barrios.

En relación a la seguridad
ciudadana, Ferreiro ha eliminado
la policía de barrio y por tanto,
modificado, el incumplimiento de
las ordenanzas, como demuestran
las estadísticas, ante la falta de
control y de labor preventiva y
también,
ha
suprimido
el
dispositivo de control de ocio
nocturno.

En relación á seguridade cidadá,
Ferreiro eliminou a policía de
barrio e por tanto, modificado, o
incumprimento das ordenanzas,
como demostran as estatísticas,
ante a falta de control e de labor
preventivo e tamén, suprimiu o
dispositivo de control de lecer
nocturno.

En relación a la falta de
inversiones, dejó 44.000.000 sin
ejecutar en 2016, para actuaciones
en los barrios, privándolos de
mejoras, sin dotaciones necesarias
para mejorar la calidad de vida de
los coruñeses.

En
relación
á
falta
de
investimentos, deixou 44.000.000
sen executar en 2016, para
actuacións
nos
barrios,
privándoos de melloras, sen
dotacións
necesarias
para
mellorar a calidade de vida dos
coruñeses.

En relación a la imposición de
actuaciones sin consenso, la
retirada de la pasarela de Alfonso
Molina, sin alternativa o la
ubicación de Mi Casita, por
ejemplo. Primero, se imponen las
decisiones
unilateralmente
y
luego, se pide diálogo cuando está

En relación á imposición de
actuacións sen consenso, a
retirada da pasarela de Alfonso
Molina, sen alternativa ou a
localización da Mi Casita, por
exemplo. Primeiro, impóñense as
decisións unilateralmente e logo,
pídese diálogo cando está coa
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con el agua al cuello. En relación
a la suciedad generalizada, el
servicio de recogida de basura
lleva sin contrato, desde hace 6
meses y seguirá un año más, como
mínimo. El servicio de limpieza
estará sin contrato desde el
próximo enero, durante, al menos,
un
año.
El
servicio
de
mantenimiento de parques y
jardines, dos años sin contrato,
etcétera.

auga ao pescozo. En relación á
sucidade xeneralizada, o servizo
de recollida de lixo leva sen
contrato, desde hai 6 meses e
seguirá un ano máis, como
mínimo. O servizo de limpeza
estará sen contrato desde o
próximo xaneiro, durante, polo
menos, un ano. O servizo de
mantemento de parques e xardíns,
dous anos sen contrato, etcétera.

Se ha tardado dos años en
recuperar el Plan Rúa de limpieza
integral de los barrios, puesto en
marcha por el Gobierno anterior,
pero tememos que acabará por
estropearlo, por la forma de
gestionar y la política de anunciar
actuaciones para que dé la
sensación de que se hace algo,
cuando la realidad es que se
quedan en simples anuncios.
Estaremos muy atentos a las
actuaciones del nuevo Plan Rúa,
porque nos tememos que será
como todo lo que anuncia, mucho
ruido y pocas nueces. Los barrios
están abandonados y no se arregla,
llenando la ciudad de cartelitos.
Los coruñeses pagan, pagamos los
impuestos municipales para que
repercutan en acciones como la
limpieza y el mantenimiento…

Tardouse dous anos en recuperar
o Plan Rúa de limpeza integral
dos barrios, posto en marcha polo
Goberno anterior, pero tememos
que acabará por estragalo, pola
forma de xestionar e a política de
anunciar actuacións para que dea
a sensación de que se fai algo,
cando a realidade é que quedan
en simples anuncios. Estaremos
moi atentos ás actuacións do novo
Plan Rúa, porque nos tememos
que será como todo o que
anuncia, moito ruído e poucas
noces.
Os
barrios
están
abandonados e non se arranxa,
enchendo a cidade de cartelitos.
Os coruñeses pagan, pagamos os
impostos municipais para que
repercutan en accións como a
limpeza e o mantemento…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Lendoiro,
por favor.

Vaia
rematando,
Lendoiro, por favor.

Señora Lendoiro Otero

Señora Lendoiro Otero

Ya estoy terminando.

Xa estou a terminar.

señora

222

… que repercuten en la calidad de
vida del bienestar de todos los
coruñeses. Gracias.

…que repercuten na calidade de
vida do benestar de todos os
coruñeses. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Ten a palabra a
señora Veira.

Moitas grazas. Ten a palabra a
señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Pois, bueno, sinto que ao
final defendese a señora Lendoiro
esta moción, porque a miña
intervención, ao mellor, non o
quero que interprete contra delas,
senón máis ben, como una
sorpresa diante, pois, da cara que
pode chegar a ter o Partido
Popular, que fala nunha moción,
nada máis e nada menos, finalizar
coa imposición de actuacións sen
consenso e executar as partidas
orzamentarias que igualen a todos
os barrios. O Partido Popular da
Mariña e do Parrote, o Partido
Popular que impuxo un motivo de
velocidade
esnob,
excluinte,
elitista que priorizou sempre os
barrios da cidade. Si, señores, si,
eses son os barrios que vostedes
priorizaron, abandonando os resto
dos barrios da cidade. Por suposto
que si. Esta moción, o que ten é
un erro; o que fala é de abandono
nos barrios nos últimos dous anos
e tiña que poñer, nos últimos seis
anos, porque é certo que durante
estes dous anos non se actuou
todo o que se debía nos barrios,
non se actuou, supostamente, por
ter os orzamentos tarde, pero xa
sabemos
de
quen
é
responsabilidade, iso. E certo, que
os
barrios
levan
tempo

Ben. Pois, bo, sinto que ao final
defendese a señora Lendoiro esta
moción,
porque
a
miña
intervención, ao mellor, non o
quero que interprete contra delas,
senón máis ben, como una
sorpresa diante, pois, da cara que
pode chegar a ter o Partido
Popular, que fala nunha moción,
nada máis e nada menos, finalizar
coa imposición de actuacións sen
consenso e executar as partidas
orzamentarias que igualen a
todos os barrios. O Partido
Popular da Mariña e do Parrote,
o Partido Popular que impuxo un
motivo de velocidade esnob,
excluinte, elitista que priorizou
sempre os barrios da cidade. Si,
señores, si, eses son os barrios
que
vostedes
priorizaron,
abandonando os resto dos barrios
da cidade. Por suposto que si.
Esta moción, o que ten é un erro;
o que fala é de abandono nos
barrios nos últimos dous anos e
tiña que poñer, nos últimos seis
anos, porque é certo que durante
estes dous anos non se actuou
todo o que se debía nos barrios,
non se actuou, supostamente, por
ter os orzamentos tarde, pero xa
sabemos
de
quen
é
responsabilidade, iso. E certo,
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abandonados, pero a solución
tampouco é o Plan Rúa, nin é o
plan que se vén de poñer en
marcha. Porque o Plan que se vén
de poñer en marcha e Plan Rúa, ao
final, o que fan é unha campaña
para algo que ten que ser a
constancia na cidade, que é a
limpeza; é a limpieza. O Plan Rúa
anunciaba que se iba a limpiar a
cidade. Non, mira, a cidade, ten
que limparse constantemente e ten
que amañarse constantemente; e
tense que atender as demandas da
xente que fai para mellorar os seus
barrios constantemente. Non só,
cando se fan campañas para ese
fin. Polo tanto, bueno, a mín no
me deixa de chamar a atención
esta
moción,
que
veña
precisamente do Partido Popular,
como digo, ese goberno, o que
priorizou o centro por riba de
todo, e que tivo absolutamente
abandonado o resto dos barrios.
Nada máis.

que os barrios levan tempo
abandonados, pero a solución
tampouco é o Plan Rúa, nin é o
plan que se vén de poñer en
marcha. Porque o Plan que se vén
de poñer en marcha e Plan Rúa,
ao final, o que fan é unha
campaña para algo que ten que
ser a constancia na cidade, que é
a limpeza; é a limpieza. O Plan
Rúa anunciaba que se ía a limpiar
a cidade. Non, mira, a cidade, ten
que limparse constantemente e ten
que amañarse constantemente; e
tense que atender as demandas da
xente que fai para mellorar os
seus barrios constantemente. Non
só, cando se fan campañas para
ese fin. Polo tanto, bo, a mín no
me deixa de chamar a atención
esta
moción,
que
veña
precisamente do Partido Popular,
como digo, ese goberno, o que
priorizou o centro por riba de
todo, e que tivo absolutamente
abandonado o resto dos barrios.
Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora
Veira.

Moi ben. Moitas grazas, señora
Veira.

Polo Grupo
Ferreiro.

Polo Grupo Socialista, señor
Ferreiro.

Socialista,

señor

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Bueno, A “Pé de Barrio”, “Plan
Rúa”.Figúrense que cada vez que
barro mi casa, pues, pongo por el
pasillo carteles y le llamo el “Plan
Baldosa”. Porque en el fondo,
como decía Avia, todos estos
planes son actuaciones de

Bo, A “Pé de Barrio”, “Plan
Rúa”. Figúrense que cada vez que
varro a miña casa, pois, poño
polo corredor carteis e chámolle
o “Plan Baldosa”. Porque no
fondo, como dicía Avia, todos
estes plans son actuacións de
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mantenimiento, de mantenimiento
básico de limpieza y de arreglo
del material urbano deteriorado. A
“Pé de Barrio” consiste en la
limpieza
viaria,
en
el
mantenimiento
del
firme,
mantenimiento de contenedores,
retiradas de hierbas que, por lo
menos, más de doce meses, les va
a llevar. Que, por cierto, después
dos años, ¡ya era hora! de que lo
hiciera y que lo hiciera también,
como decía la señora Avia,
también, el PP. No lo hizo en sus
cuatro años, limpiaba un poco el
centro, pero los barrios, por
supuesto que no. Porque la verdad
es que nuestra ciudad es una
ciudad sucia, los contenedores y
las papeleras están llenas, las
recogidas
especiales
mal
coordinadas, los contenedores de
papel y vidrio, a rebosar y hasta
ya, la gente pone “memes” por
ahí, diciendo que la ciudad va ser
el plató para la próxima película
de la jungla.

mantemento, de mantemento
básico de limpeza e de arranxo do
material urbano deteriorado. A
“Pé de Barrio” consiste na
limpeza viaria, no mantemento do
firme, mantemento de colect
ores, retiradas de herbas que,
polo menos, máis de doce meses,
vailles a levar. Que, por
certo, despois de dous anos xa
era hora! de que o fixese e que o
fixese tamén, como dicía a señora
Avia, tamén, o PP. Non o fixo nos
seus catro anos, limpaba un
pouco o centro, pero os barrios,
por suposto que non. Porque a
verdade é que a nosa cidade é
unha cidade sucia, os colectores e
as papeleiras están cheas, as
recollidas
especiais
mal
coordinadas, os colectores de
papel e vidro, a rebordar e ata xa,
a xente pon “memes” por aí,
dicindo que a cidade vai ser o
estudio para a próxima película
da xungla.

Cuando presentaron, además,
ustedes este plan, A Pé de Barrio,
dijeron que era un plan intensivo
de mejora del espacio público, que
buscaba saldar una deuda histórica
con los barrios de la ciudad. No
sé, dónde vivirían ustedes cuando
gobernaban los socialistas. Con
cierta regularidad no podías
aparcar en tu calle, ni en las
cercanas, porque se hacía una
limpieza integral de la zona.
Había
una
empresa
de
mantenimiento que cuando la
llamabas, llamabas al 010, pues,
venía y solucionaba el bache que
les decía, había en cierta calle.

Cando presentaron, ademais,
vostedes este plan, A Pé de
Barrio, dixeron que era un plan
intensivo de mellora do espazo
público, que buscaba saldar unha
débeda histórica cos barrios da
cidade. Non sei, onde vivirían
vostedes cando gobernaban os
socialistas.
Con
certa
regularidade non podías aparcar
na túa rúa, nin nas próximas,
porque se facía unha limpeza
integral da zona. Había unha
empresa de mantemento que
cando a chamabas, chamabas ao
010, pois, viña e solucionaba a
fochanca que lles dicía, había en
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Eso sí, eran labores de limpieza,
cuidado
y
mantenimiento
habituales, que no necesitaban
ningún plan y hacerse una foto, ni
una
campaña
publicitaria.
Además, durante la época
socialista los barrios estuvieron
bastante bien cuidados, los centros
cívicos,
plazas,
bibliotecas,
guarderías, zonas deportivas,
fiestas descentralizadas.

certa rúa. Iso si, eran labores de
limpeza, coidado e mantemento
habituais, que non necesitaban
ningún plan e facerse unha foto,
nin unha campaña publicitaria.
Ademais, durante a época
socialista os barrios estiveron
bastante ben coidados, os centros
cívicos,
prazas,
bibliotecas,
garderías, zonas
deportivas,
festas descentralizadas.

Es cierto, que durante la etapa del
gobierno del PP, se primó el
centro y esa gran obra que ha
estropeado la movilidad en la
ciudad, el túnel del Parrote. Con
este plan no se está haciendo nada
por la ciudad. Solamente lo
básico, lo que supongo que
hacemos cada uno en su casa, con
frecuencia, limpiarla, recoger la
basura y arreglar lo que se
estropea, pero como queremos
una ciudad limpia, pues, si, vamos
a votar que sí a esta moción.

É certo, que durante a etapa do
goberno do PP, primouse o centro
e esa gran obra que estragou a
mobilidade na cidade, o túnel do
Parrote. Con este plan non se está
facendo nada pola cidade.
Soamente o básico, o que supoño
que facemos cada un na súa casa,
con frecuencia, limpala, recoller
o lixo e arranxar o que se estraga,
pero como queremos unha cidade
limpa, pois, si, imos votar que si a
esta moción.

También le quería decir a la
señora Claudia Delso que, bueno,
que es usted muy valiente al
afirmar que nosotros, en nuestro
programa electoral no llevábamos
nada de transparencia; si quiere,
mañana le reenvío nuestro
programa electoral, o si quiere
buscarlo usted esta noche, lo
busca y sabe lo que llevábamos o
no llevábamos sobre transparencia
en nuestro programa electoral.
Gracias.

Tamén lle quería dicir á señora
Claudia Delso que, bo, que é
vostede moi valente ao afirmar
que nós, no noso programa
electoral non levabamos nada de
transparencia; se quere, mañá lle
reenvío o
noso
programa
electoral, ou se quere buscalo
vostede esta noite, búscao e sabe
o que levabamos ou non
levabamos sobre transparencia
no noso programa electoral.
Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor
Ferreiro.

Moi ben, moitas grazas, señor
Ferreiro.
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Señora García.

Señora García.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. Gracias.

Si. Gracias.

Señora Lendoiro, eu tamén traio
unha escolma de situacións e de
artigos de prensa e seguro, que lle
pode resultar coñecida. Xaneiro
de 2015. Oza-Gaiteira-Os Castros,
ratas no Corralón. Xaneiro de
2015. Ratas na zona do BirloqueOs Anxos. 2014. Veciños de
Monte Alto, ratas no solar
abandonado no Campo da Leña.
2014, tamén na Voz de Galicia..
Ratas como burras na Sagrada
Familia. 2013. Ratas na paxareira
de San Diego. 2013. Ratas no
barrio de Elviña. 2013. Ratas na
praza de Vigo, suciedade,
botellón, lixo, cristais etcétera.

Señora Lendoiro, eu tamén traio
unha escolma de situacións e de
artigos de prensa e seguro, que
lle pode resultar coñecida.
Xaneiro de 2015. Oza-GaiteiraOs Castros, ratas no Corralón.
Xaneiro de 2015. Ratas na zona
do Birloque-Os Anxos. 2014.
Veciños de Monte Alto, ratas no
solar abandonado no Campo da
Leña. 2014, tamén na Voz de
Galicia. Ratas como burras na
Sagrada Familia. 2013. Ratas na
paxareira de San Diego. 2013.
Ratas no barrio de Elviña. 2013.
Ratas na praza de Vigo,
suciedade, botellón, lixo, cristais
etcétera.

É dicir, podo seguir. Entón, eu
creo que… Realmente, a mín me
sorprendeu que o PP, o Partido
Popular sacara xa, nos primeiros
plenos o asunto das ratas, porque
é como se as trouxeranos nós. Eu
creo que, en realidade, coñecen
ben a problemática, porque xa a
viviron no seu momento; o
contrato era o mesmo e sabemos
tanto vostedes coma nós, que as
ratas, desgraciadamente, non se
erradican. As ratas houbas, hainas
e haberás en todas as cidades.
Polo tanto, hai que traballar para
mantelas nun límite controlable,
digamos.
Neso
estamos
traballando,
con
plans
de
desratización,
con
traballos

É dicir, podo seguir. Entón, eu
creo que… Realmente, a mín me
sorprendeu que o PP, o Partido
Popular sacara xa, nos primeiros
plenos o asunto das ratas, porque
é como se as trouxeranos nós. Eu
creo que, en realidade, coñecen
ben a problemática, porque xa a
viviron no seu momento; o
contrato era o mesmo e sabemos
tanto vostedes coma nós, que as
ratas, desgraciadamente, non se
erradican. As ratas houbas,
hainas e haberás en todas as
cidades. Polo tanto, hai que
traballar para mantelas nun
límite controlable, digamos. Neso
estamos traballando, con plans de
desratización,
con
traballos
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preventivos. Paso a citar algúns
deles. Limpeza de solares, tanto
públicos como privados, refuerzos
de limpieza, de recollida de
basuras,
de
lixo,
que
precisamente, se poñen en vigor
agora, levando a limpieza con
auga a todos os barrios, que antes
non existía. Si, barrios, inclusive,
aqueles que vostedes esquecían de
limpar e donde se esquecían de
limpar co “Plan Rúa”, como
poden ser, os barrios de Bens,
Eirís, Nostián, Someso, Santa
Lucía, o Peruleiro, o Castro de
Elviña, A Silva, a Cidade Escolar
ou o Barrio do Campanario, onde
nós introducimos a limpeza viaria
ao chegar este goberno.

preventivos. Paso a citar algúns
deles. Limpeza de solares, tanto
públicos como privados, refuerzos
de limpieza, de recollida de
basuras,
de
lixo,
que
precisamente, se poñen en vigor
agora, levando a limpieza con
auga a todos os barrios, que antes
non existía. Si, barrios, inclusive,
aqueles que vostedes esquecían de
limpar e donde se esquecían de
limpar co “Plan Rúa”, como
poden ser, os barrios de Bens,
Eirís, Nostián, Someso, Santa
Lucía, o Peruleiro, o Castro de
Elviña, A Silva, a Cidade Escolar
ou o Barrio do Campanario, onde
nós introducimos a limpeza viaria
ao chegar este goberno.

Podo continuar. A “Pé de Barrio”,
mantemento
e
conservación
intensiva dos barrios, que non vai
ser algo puntual; se vai introducir
nos videiros pregos do contrato de
limpieza e o que tenta é distribuir
os medios municipais, os recursos
de maneira equitativa e igualitaria
por todos os barrios. Si, e me
sumo a crítica da señora Veira,
reparto equitativo dos recursos
municipais por todos os barrios,
porque para o Partido Popular hai
barrios de primeira e barrios de
segunda e sabemos que os
investimentos en obras, tampouco
se reparten de manera equitativa
en todos os barrios. Estamos agora
mesmo, con máis de 100
actuacións en marcha, que
responden a demandas históricas.
Moitas veces, pequenas obras,
outras veces non tan pequenas,
que vostedes se dedicaron a
obviar durante moitísimo tempo.

Podo continuar. A “Pé de
Barrio”,
mantemento
e
conservación
intensiva
dos
barrios, que non vai ser algo
puntual; se vai introducir nos
videiros pregos do contrato de
limpieza e o que tenta é distribuir
os medios municipais, os recursos
de
maneira
equitativa
e
igualitaria por todos os barrios.
Si, e me sumo a crítica da señora
Veira, reparto equitativo dos
recursos municipais por todos os
barrios, porque para o Partido
Popular hai barrios de primeira e
barrios de segunda e sabemos que
os investimentos en obras,
tampouco se reparten de manera
equitativa en todos os barrios.
Estamos agora mesmo, con máis
de 100 actuacións en marcha, que
responden a demandas históricas.
Moitas veces, pequenas obras,
outras veces non tan pequenas,
que vostedes se dedicaron a
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obviar durante moitísimo tempo.
Estamos traballando nos barrios
claro que si, estamos traballando,
tamén,
vía
orzamentos
participativos, no que a xente
pode presentar os seus propios
investimentos e as súas propias
iniciativas. Tamén, visitamos os
barrios, incluso os visitamos
durante todo o ano e durante todo
o mandato, non só na campaña
electoral; os visitamos unha vez
ao mes, por exemplo, nos “Dillo
ti” para recoller demandas e para
explicar tamén, moitas cousas que
estamos facendo e outras que non
podemos facer por dificultades.

Estamos traballando nos barrios
claro
que
si,
estamos
traballando,
tamén,
vía
orzamentos participativos, no que
a xente pode presentar os seus
propios investimentos e as súas
propias
iniciativas.
Tamén,
visitamos os barrios, incluso os
visitamos durante todo o ano e
durante todo o mandato, non só
na campaña electoral; os
visitamos unha vez ao mes, por
exemplo, nos “Dillo ti” para
recoller demandas e para explicar
tamén, moitas cousas que estamos
facendo
e outras que non
podemos facer por dificultades.

Pero me gustaría, se mo permiten,
volver ao tema das ratas. A
Conselleira de Medio Ambiente
que, de momento, non é Alcaldesa
da Coruña, ainda que está facendo
campaña, hay tempo que dixo,
que os únicos beneficiarios do
goberno da Marea eran as ratas, as
que campaban a súas anchas pola
cidade. Nós consideramos que
personas beneficiarias do Goberno
da Marea Atlántica son, por
exemplo, as familias que están
cobrando a renda social, os nenos
e nenas que teñen gardería gratis,
os traballadores e traballadores
polas que estamos pelexando,
introducindo cláusulas que
o
blindan ao seu traballo nos pregos
e os nenos que disfrutan de
colexios reformados, gracias ás
obras que se están levando a cabo
dende este concello; os habitantes
dos asentamentos precarios que
están incluidos nun Plan de

Pero me gustaría, se mo permiten,
volver ao tema das ratas. A
Conselleira de Medio Ambiente
que, de momento, non é Alcaldesa
da Coruña, ainda que está
facendo campaña, hay tempo que
dixo, que os únicos beneficiarios
do goberno da Marea eran as
ratas, as que campaban a súas
anchas
pola
cidade.
Nós
consideramos
que
personas
beneficiarias do Goberno da
Marea
Atlántica
son,
por
exemplo, as familias que están
cobrando a renda social, os nenos
e nenas
que teñen gardería
gratis,
os
traballadores
e
traballadores polas que estamos
pelexando, introducindo cláusulas
que o blindan ao seu traballo
nos pregos e os nenos que
disfrutan de colexios reformados,
gracias ás obras que se están
levando a cabo dende este
concello; os habitantes dos
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Realoxos, os cooperativistas do
Ofimático que, por fin, van ver
resoltas as súas problemáticas, a
xente que padece situacións de
(…) etcétera, etcétera, etcétera. O
programa a flote, etcétera.

asentamentos precarios que están
incluidos nun Plan de Realoxos,
os cooperativistas do Ofimático
que, por fin, van ver resoltas as
súas problemáticas, a xente que
padece situacións de (…) etcétera,
etcétera, etcétera. O programa a
flote, etcétera.

Para nós, esa xente son os
beneficiarios do goberno da
Marea Atlántica. Eu non sei, se a
Conselleira de Medio Ambiente
que, ahora mismo, se dedica máis,
a pasear que a traballar, se refería
a este tipo de situacións, cando ela
falaba ou, é que realmente lle son
absolutamente
invisibles e
irrelevantes. Non o sei. De todos
os xeitos, se quere falar de…

Para nós, esa xente son os
beneficiarios do goberno da
Marea Atlántica. Eu non sei, se a
Conselleira de Medio Ambiente
que, agora mismo, se dedica máis,
a pasear que a traballar, se
refería a este tipo de situacións,
cando ela falaba ou, é
que
realmente lle son absolutamente
invisibles e irrelevantes. Non o
sei. De todos os xeitos, se quere
falar de…

Presidente

Presidente

Vaia rematando, señora García.

Vaia rematando, señora García.

Señora Garía Gómez

Señora Garía Gómez

Vou acabando…

Vou acabando…

Unhas ratas enormes, así, hainas
no vertedeiro de Nostián, que está
baixo a súa competencia por ser
unha instalación IPPC, unha
instalación
industrial baixo a
competencia da Xunta. Entón, se
quere facer algo pola cidade,
realmente, que lle requira a
Albada, por favor, que dous anos
despois, vaia pechando ese
vertedeiro. Muchas gracias.

Unhas ratas enormes, así, hainas
no vertedeiro de Nostián, que está
baixo a súa competencia por ser
unha instalación IPPC, unha
instalación industrial baixo a
competencia da Xunta. Entón, se
quere facer algo pola cidade,
realmente, que lle requira a
Albada, por favor, que dous anos
despois, vaia pechando ese
vertedeiro. Moitas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi

ben,

moitas

grazas,

Moi

ben,

moitas

grazas,
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procedemos
moción.

á

votación

da

procedemos
moción.

á

votación

da

Votación de la segunda moción
del Grupo Municipal del
Partido Popular

Votación da segunda moción do
Grupo Municipal do Partido
Popular

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la segunda
moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular,
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación a segunda
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular,
producíndose
o
seguinte
resultado:

Vota en contra el Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (9 votos).

Vota en contra o Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA) (9 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) (4 votos)-

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 votos)-

Vota en contra el Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG) (1 voto).

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

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobada a
moción.

Moi ben. Queda aprobada a
moción.

119- Moción para adopción de
medidas para finalizar con el
abandono de los barrios en los
dos últimos años.

119 – Moción para a adopción
de medidas para finalizar co
abandono dos barrios nos dous
últimos anos.

Acuerdo

Acordo
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Instar a Xulio Ferreiro a adoptar
las medidas necesarias y urgentes
para finalizar con el abandono de
los barrios en los últimos dos años
y que vuelva a ser una ciudad
limpia, atendiendo las deficiencias
de cada barrio para mantener
cuidadas las calles, los parques y
los jardines, el mobiliario urbano,
y así acabar con la suciedad
generalizada y las denuncias por
la presencia de ratas en casi todos
los barrios y en algunos casos
incluso en viviendas, además de
recuperar la Policía de Barrio,
finalizar con la imposición de
actuaciones sin consenso y
ejecutar
las
partidas
presupuestarias para inversiones
que igualen a todos los barrios.

Instar a Xulio Ferreiro a adoptar
as medidas necesarias e urxentes
para finalizar co abandono dos
barrios nos últimos dous anos e
que volva ser unha cidade limpa,
atendendo as deficiencias de cada
barrio para manter coidadas as
rúas, os parques e os xardíns, o
mobiliario urbano, e así acabar
coa sucidade xeneralizada e as
denuncias pola presenza de ratas
en case todos os barrios e nalgúns
casos mesmo en vivendas,
ademais de recuperar a Policía
de
Barrio,
finalizar
coa
imposición de actuacións sen
consenso e executar as partidas
orzamentarias para investimentos
que igualen a todos os barrios.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Popular, para
investigar
irregularidades
denunciadas polos opositores á
Policía Local. Señora Gallego.

Moción do Partido Popular, para
investigar
irregularidades
denunciadas polos opositores á
Policía Local. Señora Gallego.

Tercera.- Moción del Partido
Popular,
para
investigar
irregularidades
denunciadas
por opositores a Policía Local.

Terceira.- Moción do Partido
Popular
para
investigar
irregularidades
denunciadas
polos opositores á Policía Local.

Intervencións

Intervencións

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Muchas gracias. La Corporación
Municipal de A Coruña en Pleno
acuerda por unanimidad, instar a
Xulio Ferreiro a abrir una
investigación interna, información
reservada sobre las graves

Moitas grazas. A Corporación
Municipal da Coruña en Pleno
acorda por unanimidade, instar a
Xulio Ferreiro a abrir unha
investigación
interna,
información reservada sobre as
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irregularidades denunciadas por
un grupo numeroso de opositores
durante la primera prueba para
cinco plazas de Policía Local que
se celebró el pasado 18 de mayo.

graves
irregularidades
denunciadas por un grupo
numeroso de opositores durante a
primeira proba para cinco prazas
de Policía Local que se celebrou
o pasado 18 de maio.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Pode
proceder á defensa da moción.

Moi ben. Moitas grazas. Pode
proceder á defensa da moción.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Antes de nada, bueno, desde
luego, los cooperativistas del
Ofimático,
beneficiarios de la
Marea,
absolutamente
nada.
Desde diciembre, están esperando
a que se inicien las obras de
urbanización.
Primero,
les
engañaron, que si era por el
presupuesto, ahora se firma el
contrato y aún, hace un rato, me
dicen, no vais a hablar en el Pleno
de ese tema que están hartos;
cuándo se van a empezar, porque
no se terminan en septiembre y si,
se olvidó de los okupas. Eso sí son
beneficiarios de la Marea.

Antes de nada, bo, desde logo, os
cooperativistas do Ofimático,
beneficiarios
da
Marea,
absolutamente
nada.
Desde
decembro, están a esperar a que
se
inicien
as
obras
de
urbanización.
Primeiro,
enganáronlles, que se era polo
orzamento, agora asínase o
contrato e aínda, fai un intre,
dinme, non ides falar no Pleno
dese tema que están fartos; cando
se van a empezar, porque non se
terminan en setembro e se,
esqueceuse dos okupas. Iso si son
beneficiarios da Marea.

Bueno, el Grupo Municipal del
Partido Popular se reunió con
representantes de la Policía Local
que desde el pasado 18 de mayo
en que se realizó la primera
prueba escrita, han comenzado
una odisea para denunciar una
serie de irregularidades, en el
transcurso del examen
que
Ferreiro ha pretendido ignorar.
Estos jóvenes acudieron a hablar
con nosotros, porque se sienten
ignorados e impotentes ante un
alcalde que, una vez más, ante un

Bo, o Grupo Municipal do
Partido Popular reuniuse con
representantes da Policía Local
que desde o pasado 18 de maio en
que se realizou a primeira proba
escrita, comezaron unha odisea
para denunciar unha serie de
irregularidades, no transcurso do
exame que Ferreiro pretendeu
ignorar. Estes mozos acudiron a
falar connosco, porque se senten
ignorados e impotentes ante un
alcalde que, unha vez máis, ante
un grave problema, mira para
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grave problema, mira para otro
lado. Los incidentes que se
denuncian son lo suficiente
graves, como para que ordene la
apertura de una investigación
interna, información reservada por
lo ocurrido, que se tomen
medidas. En la primera prueba de
las oposiciones a cinco plazas de
policía local, tuvo lugar el pasado
18 de mayo, como ya he dicho y
se
presentaron,
sobre
200
opositores, según denuncian los
afectados. Tras varios minutos de
prueba escrita, el Tribunal se
percató de que había exámenes
incompletos y decidieron parar la
prueba y retirarlos; tiempo en el
que los opositores pudieron leer
todas las preguntas. Entre la
retirada de las nuevas pruebas
pasó media hora, en la que los
aspirantes pudieron consultar sus
móviles y hablar entre ellos, ya
que los miembros del Tribunal
estaban ocupados en el problema
y no hubo control en las aulas.
Todo eso, según ellos
nos
cuentan y denuncian. Las quejas
por lo ocurrido, según denuncian,
se produjeron ya, en el desarrollo
de la prueba, pero solo tuvieron
como respuesta, que impugnasen.

outro lado. Os incidentes que se
denuncian son o suficiente graves,
como para que ordene a apertura
dunha investigación interna,
información
reservada
polo
ocorrido, que se tomen medidas.
Na primeira proba das oposicións
a cinco prazas de policía local,
tivo lugar el pasado 18 de maio,
como xa dixen e presentáronse,
sobre 200 opositores, segundo
denuncian os afectados. Tras
varios minutos de proba escrita,
o Tribunal decatouse de que
había exames incompletos e
decidiron parar a proba e
retiralos; tempo no que os
opositores puideron ler todas as
preguntas. Entre a retirada das
novas probas pasou media hora,
na que os aspirantes puideron
consultar os seus móbiles e falar
entre eles, xa que os membros do
Tribunal estaban ocupados no
problema e non houbo control nas
aulas. Todo eso, segundo eles
cóntannos e denuncian. As
queixas polo ocorrido, segundo
denuncian, producíronse xa, no
desenvolvemento da proba, pero
só tiveron como resposta, que
impugnasen.

Para el Grupo
Popular es
inadmisible que,
ante una
denuncia de este calibre, la única
respuesta que estén obteniendo los
más de 40 denunciantes, es la del
propio…

Para o Grupo
Popular é
inadmisible que, ante unha
denuncia deste calibre, a única
resposta que estean a obter os
máis de 40 denunciantes, é a do
propio…

A las veintiuna horas y treinta y
cinco minutos se ausenta del
Salón de Sesiones el señor
Varela Gómez.

Ás vinte e unha horas e trinta e
cinco minutos auséntase do
Salón de Sesións o señor Varela
Gómez.
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… tribunal calificador, que
rechaza tomar medidas, ante esta
situación de indefensión y de
desigualdad. Muchos de
los
afectados han presentado el 20 de
junio un recurso, acompañado de
una
declaración
privada,
exponiendo los hechos ocurridos,
para que se adopten las medidas
necesarias para garantizar los
principios de igualdad, mérito y
capacidad en la realización de las
pruebas, ante las evidencias.
Según respuesta que recibimos
hoy, a una pregunta escrita de
nuestro Grupo, el día 21 de junio,
la señora Vieito lo remitió a
Asesoría Jurídica, los recursos.
Más de un mes después de que se
realizase el examen, o sea, hasta
que no presentaron el recurso de
alzada, por lo que nos contestan,
por lo que nos contesta usted. Es
decir, recibimos hoy la pregunta
escrita. Lo digo, porque le da a la
cabeza. Esto es, más de un mes,
después de la realización de las
pruebas, le pasa el recurso a
Asesoría Jurídica, para que inicien
allí un expediente; no sabemos
muy bien.

…tribunal calificador, que rexeita
tomar
medidas,
ante
esta
situación de indefensión e de
Moitos
dos
desigualdade.
afectados presentaron o 20 de
xuño un recurso, acompañado
dunha
declaración
privada,
expoñendo os feitos ocorridos,
para que se adopten as medidas
necesarias para garantir os
principios de igualdade, mérito e
capacidade na realización das
probas, ante as evidencias.
Segundo resposta que recibimos
hoxe, a unha pregunta escrita do
noso Grupo, o día 21 de xuño, a
señora Vieito
remitiuno a
Asesoría Xurídica, os recursos.
Máis dun mes despois de que se
realizase o exame, ou sexa, ata
que non presentaron o recurso de
alzada, polo que nos contestan,
polo que nos contesta vostede. É
dicir, recibimos hoxe a pregunta
escrita. Dígoo, porque lle dá á
cabeza. Isto é, máis dun mes,
despois da realización das
probas, pásalle o recurso a
Asesoría Xurídica, para que
inicien alí un expediente; non
sabemos moi ben.

Señor Ferreiro, el Grupo Popular
esixe que adopte medidas para
evitar que el proceso siga
avanzando con la forma de la
ilegalidad y rectifique, antes de
que se conozca el resultado de las
pruebas. En ese momento, los
perjuicios
serán
mayores.
Esperamos que ahora, que aún se
puede investigar, rectifiquen y
busquen una solución que no
perjudique a los opositores y

Señor Ferreiro, o Grupo Popular
esixe que adopte medidas para
evitar que o proceso siga
avanzando
coa
forma
da
ilegalidade e rectifique, antes de
que se coñeza resultado das
probas. Nese momento, os
prexuízos
serán
maiores.
Esperamos que agora, que aínda
se pode investigar, rectifiquen e
busquen unha solución que non
prexudique aos opositores e evitar
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evitar así, que el proceso termine
en los juzgados.

así, que o proceso termine nos
xulgados.

Señor Ferreiro, su política en
materia de
personal es un
auténtico desastre. Ahora me
responderán que también era la
nuestra, o que era peor, o lo que
sea, pero la realidad es que, lo
que está pasando ahora, no
sucedió en la vida.

Señor Ferreiro, a súa política en
materia de persoal é un auténtico
desastre. Agora responderanme
que tamén era a nosa, ou que era
peor, ou o que sexa, pero a
realidade é que, o que está a
pasar agora, non sucedeu na
vida.

Hay más de 60 trabajadores de las
bibliotecas
municipales
trabajando, sin que la empresa
tenga contrato desde noviembre
de 2016. Hace ya, 8 meses,
porque les han estado engañando
con una falsa promesa de
remunicipalización, que sabían
desde el primer minuto, que no
podían cumplir. Liciten, de una
vez, el contrato y dejen de
engañarlos. La RPT, nos dicen los
funcionarios, que tiene más
nombres y apellidos que nunca.
Sacan un Plan de Igualdad que
aún no lo hemos visto, pero,
¡vamos! cuando la realidad es que
han cesado ya
a nueva
generació…

Hai máis de 60 traballadores das
bibliotecas
municipais
traballando, sen que a empresa
teña contrato desde novembro de
2016. Hai xa, 8 meses, porque lles
estiveron enganando cunha falsa
promesa de remunicipalización,
que sabían desde o primeiro
minuto, que non podían cumprir.
Liciten, dunha vez, o contrato e
deixen de enganalos. A RPT,
dinnos os funcionarios, que ten
máis nomes e apelidos que nunca.
Sacan un Plan de Igualdade que
aínda non o vimos, pero, imos!
cando a realidade é que cesaron
xa a nova xeración…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Vaia rematando, señora Gallego,
por favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Sí, sí.

Si, si.

Han cesado ya, a nueve jefas de
servicio mujeres y en cambio
ascienden a dos directores
varones. O sea, han cesado

Cesaron xa, a nove xefas de
servizo mulleres en cambio
ascenden a dous directores
homes. Ou sexa, cesaron mulleres
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mujeres y ascienden a varones y
los puestos de máxima confianza
de su gabinete también, los
ocupan hombres. El Jefe de
Prensa de Alcaldía, el Jefe de
Gabinete,
que
también
le
recuerdo, en otra chapuza más, se
olvidaron de incluirlo en la
plantilla.

e ascenden a homes e os postos de
máxima confianza do seu gabinete
tamén, os ocupan homes. O Xefe
de Prensa de Alcaldía, o Xefe de
Gabinete, que tamén lle lembro,
noutra
chapuza
máis,
se
esqueceron de incluílo no cadro
de persoal.

Por último, porque no tengo ya
más
tiempo
para
seguir
enumerando, destacar el engaño a
los policías locales, con la falsa
promesa de cumplir el acuerdo de
reclasificación. Ahora, dicen que
lo van a cumplir el año que viene,
porque este año no tienen dinero.
Lo que pasa es que la ley no lo
permite. Están dando largas para
evitar conflictos. Muchas gracias.

Por último, porque non teño xa
máis
tempo
para
seguir
enumerando, destacar o engano
aos policías locais, coa falsa
promesa de cumprir o acordo de
reclasificación. Agora, din que o
van a cumprir o ano que vén,
porque este ano non teñen
diñeiro. O que pasa é que a lei
non o permite. Están a dar longas
para evitar conflitos. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gallego. En
todo caso, se me o permite, o raro
sería que lle pasase recursos antes
de que o presentasen.

Moitas grazas, señora Gallego.
En todo caso, se me o permite, o
raro sería que lle pasase recursos
antes de que o presentasen.

Digo por unha cuestión de plazos,
Digo, non llo pasou Asesoría
Xurídica até que houbo recurso.
Claro, é que non llo iban a
presentar antes… Bueno.

Digo por
unha cuestión de
plazos, Digo, non
llo pasou
Asesoría Xurídica até que houbo
recurso. Claro, é que non llo ían
a presentar antes… Bo.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Yo lo que dije… No dije eso dije,
no hizo nada…

Eu o que dixen… Non dixen iso,
dixen non fixo nada…

Presidencia

Presidencia

Está en declaración. Escoite, que
o dixo así, que está en grabación.

Está en declaración. Escoite, que
o dixo así, que está en grabación.
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Podo facer varias cousas a un
tempo,
como
xa
quedou
demostrado, señor Fernández
Prado.

Podo facer varias cousas a un
tempo,
como
xa
quedou
demostrado, señor Fernández
Prado.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Desde la prueba, desde la prueba
escrita hasta que presentaron el
recurso no hizo nada y, porque
salieron públicamente en la
prensa; sino ya veríamos.

Desde a proba, desde a proba
escrita ata que presentaron o
recurso non fixo nada e, porque
saíron publicamente na prensa;
senón xa veriamos

Presidencia

Presidencia

Señora Gallego…

Señora Gallego…

Señora Veira, cando queira.

Señora Veira, cando queira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben, en primeiro lugar, sinalar
que imos votar a favor desta
moción. O pasado venres,
reunímonos
coas
persoas
afectadas por esta circunstancia,
unha das persoas que nos fixo
chegar, pois, esas alegacións que
fixera non seu día e tamén o
recurso de alzada que presentaron.
Nós entendemos como lóxicas as
súas demandas, entendemos que
ante as dúbidas que perecen
importantes e que aparte están
respaldadas polo 25% das persoas
que se presentaban á proba,
bueno, pois, que son bastante
contundentes e que a sospeita é
suficientemente fundada, bueno,
como para tomar, efectivamente,
unha decisión. E ademais,
entendemos que o máis limpo,
bueno, pois, sería repetir, repetir o
proceso e, por suposto, que non
se volva a repetir algo semellante,

Ben, en primeiro lugar, sinalar
que imos votar a favor desta
moción. O pasado venres,
reunímonos
coas
persoas
afectadas por esta circunstancia,
unha das persoas que nos fixo
chegar, pois, esas alegacións que
fixera non seu día e tamén o
recurso
de
alzada
que
presentaron. Nós entendemos
como lóxicas as súas demandas,
entendemos que ante as dúbidas
que perecen importantes e que á
parte están respaldadas polo 25%
das persoas que se presentaban á
proba, bueno, pois, que son
bastante contundentes e que a
sospeita
é
suficientemente
fundada, bueno, como para
tomar,
efectivamente,
unha
decisión. E ademais, entendemos
que o máis limpo, bo, pois, sería
repetir, repetir o proceso e, por
suposto, que non se volva a
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porque xa, para empezar, a
división das persoas que se
presentaban as probas en clases
diferentes, o feito de que os
exames estiveran sen revisar e
cando se entregaron, que non se
revisara, se a xente tiña acceso a
dispositivos móviles, etcétera,
etcétera, con cuestións que
ademais, eu creo que o Tribunal
tiña que ter tido en conta no
mesmo día. Non foi así, pero de
todas maneiras, eu creo que por
limpeza, debía de repetirse o
proceso e, polo tanto, imos votar
a favor e non queremos facer máis
declaracións sobre o tema, porque
entendemos que é algo que hai
que resolver e que tampouco,
debería de dar pé a debate
partidario; hai que resolvelo sen
máis.

repetir algo semellante, porque
xa, para empezar, a división das
persoas que se presentaban as
probas en clases diferentes, o
feito de que os exames estiveran
sen revisar
e cando se
entregaron, que non se revisara,
se a xente tiña accesos a,
dispositivos móviles, etcétera,
etcétera, con cuestións que
ademais, eu creo que o Tribunal
tiña que ter tido en conta no
mesmo día. Non foi así, pero de
todas maneiras, eu creo que por
limpeza, debía de repetirse o
proceso e, polo tanto, imos votar
a favor e non queremos facer
máis declaracións sobre o tema,
porque entendemos que é algo
que hai que resolver e que
tampouco, debería de dar pé a
debate partidario; hai que
resolvelo sen máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira. Hai
que resolvelo sen máis.

Moitas grazas, señora Veira. Hai
que resolvelo sen máis.

Señora Neira.

Señora Neira.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Señor Alcalde, pues, desde el
Grupo
Municipal
Socialista
también vamos a apoyar esta
moción. Supongo además, que
con lo que hemos escuchado en el
Pleno de hoy y en otros tantos
Plenos,
hablando
de
la
transparencia,
imagino
que
igualmente, el gobierno de la
Marea que además, en este caso,
es el último responsable de las
oposiciones…

Señor Alcalde, pois, desde o
Grupo
Municipal
Socialista
tamén imos apoiar esta moción.
Supoño ademais, que co que
escoitamos no Pleno de hoxe e
noutros tantos Plenos, falando da
transparencia,
imaxino
que
igualmente, o goberno da Marea
que ademais, neste caso, é o
último
responsable
das
oposición…
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A las veintiuna horas y cuarenta
y un minutos entra en el Salón
de Sesiones el señor Varela
Gómez.

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

… y por tanto, imagino, que
quien tiene mayor interés en que
el proceso se haga de una manera
absolutamente
limpia.
Yo
desconozco absolutamente, quién
es el responsable, evidentemente;
para eso se está solicitando en este
momento, un Comisión. Felicito
que se haya, bueno, pues,
suspendido, el proceso, de manera
cautelar y lo que nosotros sí
pedimos es que, igual que ha
hecho la Concejala Avia Veira, es,
que se retrotaiga al inicio y
comiencen, porque, desde luego,
las denuncias que se efectúan por
un número importante… a esas 5
plazas de policías locales, son
suficientemente graves. Por lo
tanto, como de lo que se trata es
de buscar la verdad y como de lo
que se trata es de puestos públicos
y como de lo que trata es, que, de
que todos los aspirantes entren,
evidentemente, como muy bien
dice la Constitución, en igualdad
de condiciones, de mérito y
capacidad, pues, evidentemente a
todos nos interesa que se sepa de
quien es la responsabilidad de
todo lo sucedido, que fue, desde
luego,
una
cadena
de
despropósitos. Si es tal cual se
comenta en el recurso de alzada
que he visto, que se acompaña de
un
número
importante
de
declaraciones juradas, parece que
efectivamente ha sido así.

…e por tanto, imaxino, que quen
ten maior interese en que o
proceso se faga dunha maneira
absolutamente
limpa.
Eu
descoñezo absolutamente, quen é
o responsable, evidentemente;
para iso estase solicitando neste
momento, un Comisión. Felicito
que se haxa, bo, pois, suspendido,
o proceso, de maneira cautelar e
o que nós si pedimos é que, igual
que fixo a Concelleira Avia Veira,
é, que se retrotaiga ao comezo e
comecen, porque, desde logo, as
denuncias que se efectúan por un
número importante… a esas 5
prazas de policías locais, son
suficientemente graves. Polo
tanto, como do que se trata é de
buscar a verdade e como do que
se trata é de postos públicos e
como do que trata é, que, de que
todos os aspirantes entren,
evidentemente, como moi ben di a
Constitución,
en igualdade de
condicións,
de
mérito
e
capacidade, pois, evidentemente a
todos interésanos que se saiba de
quen é a responsabilidade de todo
o sucedido, que foi, desde logo,
unha cadea de despropósitos. Se
é tal cal se comenta no recurso de
alzada que vin, que se acompaña
dun número importante de
declaracións xuradas, parece que
efectivamente foi así.
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Y yo, permítame que utilice unos
pocos segundos para hablar de
transparencia,
señora
Delso.
Porque venimos asistiendo, en
muchas ocasiones, bueno, pues, a
esa política incriminatoria que
tienen ustedes hacia otros Grupos,
con representación en este salón
de plenos, en los que, bueno, pues,
todos, es que no sé cómo decirlo,
sin ser ordinaria, pero todos
vamos a ver quién es más
transparente o quién es más
inocente. Y yo, la decencia y la
honradez, evidentemente, se la
presupongo a todo el mundo,
hasta que
me demuestre lo
contrario. Y, hasta aquí, hasta
dónde yo sé. Ninguno de nosotros
pecamos de lo contrario. Si la
transparencia
se encuentra
solamente en la publicación de lo
que se cobra, de lo que se tien o
de lo que se deja de tener, yo creo
que estamos todos errando
bastante, el discurso y después,
recogemos
determinadas
consecuencias, como la de una
utilización bastante demagógica
de argumentos relativos a los
coches, relativos a los salarios y
relativos a toda una serie de
cuestiones que, al final, todos
sembramos y todos acabamos de
recoger.

E eu, permítame que utilice uns
poucos segundos para falar de
transparencia, señora Delso.
Porque vimos asistindo, en moitas
ocasións, bo, pois, a esa política
incriminatoria que teñen vostedes
cara a outros Grupos, con
representación neste salón de
plenos, nos que, bo, pois, todos, é
que non sei como dicilo, sen ser
ordinaria, pero todos imos ver
quen é máis transparente ou quen
é máis inocente. E eu, a decencia
e a honradez, evidentemente,
presupóñolla a todo o mundo, ata
que me demostre o contrario. E,
ata aquí, ata onde eu sei. Ningún
de nós pecamos pola contra. Se a
transparencia atópase soamente
na publicación do que se cobra,
do que se ten ou do que se deixa
de ter, eu creo que estamos todos
errando bastante, o discurso e
despois, recollemos determinadas
consecuencias, como a dunha
utilización bastante demagóxica
de argumentos relativos aos
coches, relativos aos salarios e
relativos a toda unha serie de
cuestións que, ao final, todos
sementamos e todos acabamos de
recoller.

Yo no la voy a invitar a usted a
que se lea el programa electoral
del Partido Socialista, porque me
imagino que ya será farragoso.
Porque si es farragoso para
nosotros, imagínese para los
representantes de otras fuerzas
políticas.

Eu non a vou a convidar a
vostede a que se lea o programa
electoral do Partido Socialista,
porque me imaxino que xa será
confuso. Porque se é árido para
nós,
imaxínese
para
os
representantes doutras forzas
políticas.
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Pero indudablemente está ahí y
cuando, cuando uno habla de
transparencia y honestidad, tiene
que hablar de lo que hace uno,
pero nunca, en la medida de lo
posible, en demérito de lo que
estamos haciendo los demás, con
igual legitimidad que, hasta el
momento, tienen cada uno de los
concejales que se sienta en este
salón de plenos.

Pero indubidablemente está aí e
cando, cando uno fala de
transparencia e honestidade, ten
que falar do que fai un, pero
nunca, na medida do posible, en
demérito do que estamos a facer
os demais, con igual lexitimidade
que, ata o momento, teñen cada
un dos concelleiros que senta
neste salón de plenos.

Por nuestra parte, otra vez, reitero
nuestro anuncio de voto favorable
a esta moción y nada más.
Muchas gracias.

Pola nosa banda, outra vez,
reitero o noso anuncio de voto
favorable a esta moción e nada
máis. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señora Vieito.

Moitas grazas. Señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Pois, en primeiro lugar, señora
Gallego. Nós non miramos para
outro lado e menos, cando se trata
do principio de igualdade, mérito
e capacidade. E vostede o sabe.
Porque
precisamente
nunha
oposición de policías do ano
pasado, tamén esta concelleira,
amparada por un informe de
Asesoría Xurídica, anulou o
examen e tamén, cambiou o
tribunal e iniciou información
reservada. Pero a situación era
ben diferente. Nese caso, o ano
pasado,
se
reclamara
por
detección
de
marcas
nos
cuestionarios ao inicio do examen.
Nas respostas correctas. Neste
caso son erros que significa que as
respostas, que os cuestionarios
estén marcados desde o inicio, que
iso pon en dúbida, incluso, a

Pois, en primeiro lugar, señora
Gallego. Nós non miramos para
outro lado e menos, cando se
trata do principio de igualdade,
mérito e capacidade. E vostede o
sabe. Porque precisamente nunha
oposición de policías do ano
pasado, tamén esta concelleira,
amparada por un informe de
Asesoría Xurídica, anulou o
exame e tamén, cambiou o
tribunal e iniciou información
reservada. Pero a situación era
ben diferente. Nese caso, o ano
pasado, se reclamara por
detección
de
marcas
nos
cuestionarios ao inicio do
examen. Nas respostas correctas.
Neste caso son erros que significa
que as respostas, que os
cuestionarios estén marcados
desde o inicio, que iso pon en
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imparcialidade do Tribunal, senón
que aquí, neste caso, que se
reclaman, son erros na impresión
dos cuestionarios, determinadas
tamén, porque se imprimen
precisamente, o mesmo día para
evitar filtracións que se fai por
parte do exame do Tribunal.
Nestes cuestionarios detectábanse
que tamén, faltaban follas de
preguntas, ao inicio do examen e
esas reclamacións se centran
precisamente, nesas incidencias
xurdidas até o aranxo do
problema, de substitución do
cuestionario. Decirlle, que eu si
que iniciei dilixencias previas, e
que nesa resposta escrita que se lle
enviou, vai relatado, co cal, que aí
se deduce que tamén, está
mentindo. Antes, incluso, de que
os opositores presentaran as súas
alegacións, inicieille dilixencias
previas e pedín un informe ao
Tribunal, para que me relataran o
sucedido, sobre o denunciado
públicamente na prensa; antes,
incluso, que os opositores fixeran
as súas reclamacións por escrito
no Rexistro. O Tribunal, neste
caso, me informa do acontecido e
se
reitera
nunha
correcta
resolución
desa
incidencia
acontecida, ademais, firmado por
todos os membros do Tribunal de
forma unánime. Posteriormente, é
o Tribunal quen ten que recoller
as reclamacións dos opositores,
non esta concelleira. E polo tanto,
o
procedemento
legalmente
previsto é que eses opositores
reclamen ao Tribunal. O Tribunal
se volve a reiterar nas mesmas
cuestións contidas no informe que
me remiten a min. Decirlle, que

dúbida, incluso, a imparcialidade
do Tribunal, senón que aquí,
neste caso, que se reclaman, son
erros
na
impresión
dos
cuestionarios,
determinadas
tamén, porque se imprimen
precisamente, o mesmo día para
evitar filtracións que se fai por
parte do exame do Tribunal.
Nestes cuestionarios detectábanse
que tamén, faltaban follas de
preguntas, ao inicio do exame e
esas reclamacións se centran
precisamente, nesas incidencias
xurdidas até o aranxo do
problema, de substitución do
cuestionario. Decirlle, que eu si
que iniciei dilixencias previas, e
que nesa resposta escrita que se
lle enviou, vai relatado, co cal,
que aí se deduce que tamén, está
mentindo. Antes, incluso, de que
os opositores presentaran as súas
alegacións, inicieille dilixencias
previas e pedín un informe ao
Tribunal, para que me relataran o
sucedido, sobre o denunciado
públicamente na prensa; antes,
incluso, que os opositores fixeran
as súas reclamacións por escrito
no Rexistro. O Tribunal, neste
caso, me informa do acontecido e
se reitera nunha correcta
resolución
desa
incidencia
acontecida, ademais, firmado por
todos os membros do Tribunal de
forma unánime. Posteriormente, é
o Tribunal quen ten que recoller
as reclamacións dos opositores,
non esta concelleira. E polo tanto,
o
procedemento
legalmente
previsto é que eses opositores
reclamen ao Tribunal. O Tribunal
se volve a reiterar nas mesmas
cuestións contidas no informe que
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este goberno non lle da a espalda
a ningún opositor e non lle da a
espalda, menos, a opositores que
se presentan a procesos selectivos,
dada a situación actual das ofertas
de emprego público, que é o seu
goberno, precisamente, quen as
limita. Os opositores me pediron
reunión, incluso,
antes de
presentar recurso de alzada e que
concedín, a reunión, ao día
seguinte.
Me
reunín
inmediatamente con eles, ao día
seguinte de pedir esa reunión, para
informarlles precisamente, de
todos os trámites que se estaban
levando a cabo e das posibilidades
do recursos e da situación do
procedemento nese momento.

me remiten a min. Decirlle, que
este goberno non lle da a espalda
a ningún opositor e non lle da a
espalda, menos, a opositores que
se
presentan
a
procesos
selectivos, dada a situación actual
das ofertas de emprego público,
que
é
o
seu
goberno,
precisamente, quen as limita. Os
opositores me pediron reunión,
incluso, antes de presentar
recurso de alzada e que concedín,
a reunión, ao día seguinte. Me
reunín inmediatamente con eles,
ao día seguinte de pedir esa
reunión,
para
informarlles
precisamente, de todos os
trámites que se estaban levando a
cabo e das posibilidades do
recursos e da situación do
procedemento nese momento.

O recurso de alzada se inicia o 21
de xuño e, por suposto, debe ser
tramitado por Asesoría Xurídica.
Neste
momento
están
encargándose da tramitación e foi
nomeado un letrado do servizo.
Precisamente nese momento e a
proposta de ese instructor dese
procedimiento, está en suspenso,
como medida cautelar, este
procedemento, precisamente, para
non perxudicar ao resto dos
opositores e que non se corrixan
os exámenes. E, desde logo, esta
concelleira vai tomar todas as
medidas necesarias, oportunas,
incluidas todas as investigacións,
se proceden, pero a través dos
procedementos
legalmente
previstos. Non como a vostede lle
dea a gana e ademais, mentindo e
decindo que non fixemos nada e
que miramos para otro lado.

O recurso de alzada se inicia o 21
de xuño e, por suposto, debe ser
tramitado por Asesoría Xurídica.
Neste
momento
están
encargándose da tramitación e foi
nomeado un letrado do servizo.
Precisamente nese momento e a
proposta de ese instructor dese
procedimiento, está en suspenso,
como medida cautelar, este
procedemento,
precisamente,
para non perxudicar ao resto dos
opositores e que non se corrixan
os exámenes. E, desde logo, esta
concelleira vai tomar todas as
medidas necesarias, oportunas,
incluidas todas as investigacións,
se proceden, pero a través dos
procedementos
legalmente
previstos. Non como a vostede lle
dea a gana e ademais, mentindo e
decindo que non fixemos nada e
que miramos para outro lado.
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Incluso, xa, cando saiu a noticia a
través da prensa, se pediu un
informe do acontecido ao
Tribunal. E iso figura na resposta
escrita que vostede ten aí e que
tamén, ten o Grupo Municipal
Socialista.

Incluso, xa, cando saiu a noticia a
través da prensa, se pediu un
informe do acontecido ao
Tribunal. E iso figura na resposta
escrita que vostede ten aí e que
tamén, ten o Grupo Municipal
Socialista.

E decirlle, tamén, que…

E decirlle, tamén, que…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Vieito,
por favor.

Vaia rematando, señora Vieito,
por favor.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

...en vez de erixirse en defensora
dos aspirantes, debería mirar
primeiro, máis dentro do seu
partido. Ainda esta semana, hai
unha presunta prevaricación dun
proceso selectivo, precisamente,
onde
está
implicada
unha
concelleira do PP de Sada, nun
proceso selectivo da Cofradía de
Pescadores. Me gustaría que se
adicar máis a mirar do que pasa
neste área, en procesos selectivos
en materia de personal, dentro do
seu partido, e que non se erixa e
que
non
minta
sobre
procedementos
que
estamos
resolvendo
aquí,
según
o
procedemento
legalmente
previsto.

...en vez de erixirse en defensora
dos aspirantes, debería mirar
primeiro, máis dentro do seu
partido. Ainda esta semana, hai
unha presunta prevaricación dun
proceso selectivo, precisamente,
onde está implicada unha
concelleira do PP de Sada, nun
proceso selectivo da Cofradía de
Pescadores. Me gustaría que se
adicar máis a mirar do que pasa
neste área, en procesos selectivos
en materia de personal, dentro do
seu partido, e que non se erixa e
que
non
minta
sobre
procedementos
que
estamos
resolvendo
aquí,
según
o
procedemento
legalmente
previsto.

Nada máis. Grazas.

Nada máis. Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Vieito.

Moitas grazas, señora Vieito.

Procedemos
moción.

á

votación

da

Procedemos
moción.

á

votación

da
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Votación de la tercera moción
del Grupo Municipal del
Partido Popular

Votación da terceira moción do
Grupo Municipal do Partido
Popular

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la tercera
moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular,
produciéndose
el
siguiente
resultado:

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación a terceira
moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular,
producíndose
o
seguinte
resultado:

Se abstiene el Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA) (9
votos).

Abstense o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (9 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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada a moción.

120 – Moción para investigar
irregularidades
denunciadas
por opositores a Policía Local.

120 - Moción para investigar
irregularidades denunciadas por
opositores a policía local.

Acuerdo

Acordo

Instar a Xulio Ferreiro a abrir una
investigación interna-información
reservada sobre las graves
irregularidades denunciadas por

Instar a Xulio Ferreiro a abrir
unha
investigación
internainformación reservada sobre as
graves
irregularidades
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un grupo numeroso de opositores
durante la primera prueba para
cinco plazas de Policía Local que
se celebró el pasado 18 de mayo.

denunciadas por un grupo
numeroso de opositores durante a
primeira proba para cinco prazas
de Policía Local que se celebrou
o pasado 18 de maio.

Mociones del Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA)

Mocións do Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA)

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moción da Marea Atlántica sobre
o necesario investimento estatal
para a conexión ferroviaria do
Porto
Exterior
de
Punta
Langosteira.

Moción da Marea Atlántica sobre
o necesario investimento estatal
para a conexión ferroviaria do
Porto
Exterior
de
Punta
Langosteira.

Para esta moción, presentouse ao
comezo do Pleno unha emenda de
substitución por parte do Grupo
Popular que, non sei, se o señor
Varela está en condicións de
aceptar ou non.

Para esta moción, presentouse ao
comezo do Pleno unha emenda de
substitución por parte do Grupo
Popular que, non sei, se o señor
Varela está en condicións de
aceptar ou non.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bueno, quería facer, para poder
aceptala, a seguinte proposta, que
sería, que no primeiro punto, de
2018 puxera 2017, ou sea, manter
o primeiro punto da nosa moción
e si, incorporar o segundo, pero
retirando a palabra “posible” Pon
“dentro
dunha
posible
modificación
dos
convenios
urbanísticos vixentes”. Bueno,
pois, deixar “dentro dunha
modificación
dos
convenios
urbanísticos vixentes”.

Bo, quería facer, para poder
aceptala, a seguinte proposta, que
sería, que no primeiro punto, de
2018 puxera
2017, ou sexa,
manter o primeiro punto da nosa
moción e si, incorporar o
segundo, pero retirando a
palabra “posible”. Pon “dentro
dunha posible modificación dos
convenios urbanísticos vixentes”.
Bo, pois, deixar “dentro dunha
modificación
dos
convenios
urbanísticos vixentes”.

Presidencia

Presidencia

Non sei, se ao Partido Popular, lle

Non sei, se ao Partido Popular,
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vale esta transacción?

lle vale esta transacción?

Si, si, dígame.

Si, si, dígame.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Es que o ano 2017, é imposible
executar máis do que… É dicir,
poñer, por poñer, porque o millón
e medio de… hai xa, se vai a
executar, que é a redacción do
proxecto. Pero non se pode
executar
máis
por
plazos
administrativos. Entonces, poñer
2017 é como non poñelo. É dicir,
que, bueno, é imposible polos
propios trámites administrativos.
E a outra, se está falando. Por iso,
poñemos
“posible”,
porque,
bueno,
pode
ser
unha
modificación
do
convenio
urbanístico. Vale, pero poñemos
posible, porque todavía non está
sobre a mesa. Pero eu creo que o
18 é o sensato. Poñer 17 é como
non poñelo, pero iso non será
tampouco problema.

Es que o ano 2017, é imposible
executar máis do que… É dicir,
poñer, por poñer, porque o millón
e medio de… hai xa, se vai a
executar, que é a redacción do
proxecto. Pero non se pode
executar
máis
por
plazos
administrativos. Entón, poñer
2017 é como non poñelo. É dicir,
que, bo, é imposible polos propios
trámites administrativos. E a
outra, se está falando. Por iso,
poñemos “posible”, porque, bo,
pode ser unha modificación do
convenio urbanístico. Vale, pero
poñemos posible, porque todavía
non está sobre a mesa. Pero eu
creo que o 18 é o sensato. Poñer
17 é como non poñelo, pero iso
non será tampouco problema.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bueno, pois, aceptaríamos, en
todo caso, 2018, pero si, poñendo
a modificación como certeza e
non, como posibilidade.

Bo, pois, aceptaríamos, en todo
caso, 2018, pero si, poñendo a
modificación como certeza e non,
como posibilidade.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pois, daquela, se pode
proceder
á
lectura,
como
dialogamos. Así, en directo,
incluso. Pode proceder á lectura
da moción, tal e como quedaría
aceptada
esta
emenda
de
transacción co Partido Popular.

Moi ben. Pois, daquela, se pode
proceder
á
lectura,
como
dialogamos. Así, en directo,
incluso. Pode proceder á lectura
da moción, tal e como quedaría
aceptada
esta
emenda
de
transacción co Partido Popular.

248

Señor Varela.

Señor Varela.

Primera.- Moción sobre sobre
necesaria inversión estatal para
la conexión ferroviaria del
Puerto Exterior de Punta
Langosteira.

Primeira.- Moción sobre o
necesario investimento para
conexión ferroviaria do Porto
Exterior de Punta Langosteira.

Señora Varela Gómez

Señora Varela Gómez

Os acordos?

Os acordos?

Presidencia

Presidencia

Si, os acordos, tal e como
quedarían despois.

Si, os acordos, tal e como
quedarían despois.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Os acordos da moción serían os
seguintes:

Os acordos da moción serían os
seguintes:

O primeiro, esixir ao Goberno do
Estado e Portos do Estado que
cumpra co seu compromiso co
Porto
Exterior
de
Punta
Langosteira e achegue unha
dotación
orzamentaria
no
plan de investimentos para o ano
2018…

O primeiro, esixir ao Goberno do
Estado e Portos do Estado que
cumpra co seu compromiso co
Porto
Exterior
de
Punta
Langosteira e achegue unha
dotación
orzamentaria
no
plan de investimentos para o ano
2018…

A las veintuna horas y cincuenta
y un minutos se ausentan del
Salón de Sesiones los señores
Mourelo Barreiro y Lema
Suárez.

Ás veintuna horas e cincuenta e
un minutos auséntanse do Salón
de Sesións os señores Mourelo
Barreiro e Lema Suárez .

… e seguintes, que garantan
a execución inmediata das
obras de conexión ferroviaria ao
Porto
Exterior
de
Punta
Langosteira.

… e seguintes, que garantan
a execución inmediata das
obras de conexión ferroviaria ao
Porto
Exterior
de
Punta
Langosteira.

E segundo e incorporo o que
negociamos agora, sería:

E segundo e incorporo o que
negociamos agora, sería:
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Demandar ao Goberno do Estado
e Portos do Estado, dentro dunha
modificación
dos
convenios
urbanísticos
vixentes,
o
alixeiramento da carga financieira
que
soporta
a
Autoridade
Portuaria da Coruña co ente
público, derivada dos préstamos
de
financiamento
para
a
construción do Porto Exterior, así
como a inclusión de medidas de
flexibilización de pagamento,
estudándose a posibilidade dunha
quita sobre a débeda.

Demandar ao Goberno do Estado
e Portos do Estado, dentro dunha
modificación
dos
convenios
urbanísticos
vixentes,
o
alixeiramento
da
carga
financieira
que
soporta
a
Autoridade Portuaria da Coruña
co ente público, derivada dos
préstamos de financiamento para
a construción do Porto Exterior,
así como a inclusión de medidas
de flexibilización de pagamento,
estudándose a posibilidade dunha
quita sobre a débeda.

E por último, o terceiro.
Demandar ao Goberno do Estado
a modificación do RD 707/2015,
de 24 de xullo, do Fondo de
Financiamento de Accesibilidade
Terrestre, aos efectos de amparar
a axuda e financiamento directo
de Portos do Estado ás obras de
accesibilidade terrestre aos portos.

E por último, o terceiro.
Demandar ao Goberno do Estado
a modificación do RD 707/2015,
de 24 de xullo, do Fondo de
Financiamento de Accesibilidade
Terrestre, aos efectos de amparar
a axuda e financiamento directo
de Portos do Estado ás obras de
accesibilidade
terrestre
aos
portos.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
Varela; pode proceder á defensa
da moción.

Moi ben. Moitas grazas, señor
Varela; pode proceder á defensa
da moción.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Si.
Bueno,
reiteramos
en
numerosas ocasións, que a única
solución posible para o futuro dos
peiraos interiores das Coruña é a
xestión pública que reclama a
cidade, pasa pola viabilidade
económico
financiera
da
Autoridade Portuaria da Coruña.

Si. Bo, reiteramos en numerosas
ocasións, que a única solución
posible para o futuro dos peiraos
interiores das Coruña é a xestión
pública que reclama a cidade,
pasa pola viabilidade económico
financiera
da
Autoridade
Portuaria da Coruña.

A

Ás

las

veintiuna

horas

y

vinte

e

unha

horas

e
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cincuenta y tres minutos se
ausenta del salón de Sesiones la
señora Neira Fernández.

cincuenta
e
tres
minutos
auséntase do salón de Sesións a
señora Neira Fernández.

Para explicar esta moción que
traemos a Pleno é necesario,
primeiro, explicar o punto de
partida, que é a situación
económico financeira complicada
na que se atopa a Autoridade
Portuaria, agravada pola débeda
que soporta, en relación á
execución do Porto Exterior.

Para explicar esta moción que
traemos a Pleno é necesario,
primeiro, explicar o punto de
partida, que é a situación
económico financeira complicada
na que se atopa a Autoridade
Portuaria, agravada pola débeda
que soporta, en relación á
execución do Porto Exterior.

Con respecto a esto, a situación
económico
financieira
da
Autoridade Portuaria resúmese no
seguinte. A incapacidade da
Autoridade Portuaria de que, cos
recursos ordinarios derivados dos
sevizos portuarios, se poda facer
fronte á débeda derivada da
construcción do Porto Exterior,
moito máis, cando se comece a
devolver o préstamo de Portos do
Estado, xa que até agora, dito
préstamo só devengou intereses.
A débeda segue en, algo máis de
300 millóns de euros, dos cales
200 millóns son con Portos do
Estado. En resumo, do ano 2015 a
2016 existe un incremento moi
reducido
e
manifestamente
insuficiente, para xerar recursos
aos que facerlle fronte a débeda;
tampouco, coa previsión da
enaxenación
dos
terreos
portuarios que segundo o Plan de
Empresa é de 25 millóns de euros.

Con respecto a isto, a situación
económico
financieira
da
Autoridade Portuaria resúmese
no seguinte. A incapacidade da
Autoridade Portuaria de que, cos
recursos ordinarios derivados dos
sevizos portuarios, se poda facer
fronte á débeda derivada da
construcción do Porto Exterior,
moito máis, cando se comece a
devolver o préstamo de Portos do
Estado, xa que até agora, dito
préstamo só devengou intereses.
A débeda segue en, algo máis de
300 millóns de euros, dos cales
200 millóns son con Portos do
Estado. En resumo, do ano 2015 a
2016 existe un incremento moi
reducido
e
manifestamente
insuficiente, para xerar recursos
aos que facerlle fronte a débeda;
tampouco, coa previsión da
enaxenación
dos
terreos
portuarios que segundo o Plan de
Empresa é de 25 millóns de euros.

Eu quero citar aquí, nesta
contextualización, o contido ao
respecto do Tribunal de Contas,
que se presentou no mes de xuño
e que é bastante demoledor, con

Eu quero citar aquí, nesta
contextualización, o contido ao
respecto do Tribunal de Contas,
que se presentou no mes de xuño
e que é bastante demoledor, con
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respecto ao déficit de xestión da
Autoridade Portuaria. O Tribunal
de Contas sinalaba no seu informe
de fiscalización de execución, a
importancia de executar a
conexión ferroviaria co Porto
Exterior.

respecto ao déficit de xestión da
Autoridade Portuaria. O Tribunal
de Contas sinalaba no seu
informe de fiscalización de
execución, a importancia de
executar a conexión ferroviaria
co Porto Exterior.

A las veintiuna horas y
cincuenta y cuatro minutos se
ausenta del Salón de Sesiones el
señor Alcalde, siendo sustituido
por la señora García Gómez.

Ás vinte e unha horas e
cincoenta e catro minutos
auséntase do Salón de Sesiones o
señor Alcalde, sendo substituído
pola señora García Gómez.

Literalmente dicía: “por el
contrario, la conexión por
ferrocarril, esencial para el futuro
desarrollo del Puerto Exterior, no
ha avanzado significativamente y
sigue en fase preparatoria” Por
tanto, en el escenario más
optimista y teniendo en cuenta los
tiempos necesarios para la
ejecución del proyecto y la
materialización de las obras, el
Puerto Exterior da Coruña non
contará con acceso ferroviario
hasta el finales del año 2020 o
principios del 2021, es decir, 10
años después de la finalización del
Puerto Exterior.

Literalmente dicía: “por el
contrario, la conexión por
ferrocarril, esencial para el
futuro desarrollo del Puerto
Exterior, no ha avanzado
significativamente y sigue en fase
preparatoria” Por tanto no
escenario máis optimista e tendo
en conta os tempos necesarios
para a ejecución do proxecto e a
materialización das obras, o
Porto Exterior da Coruña non
contará con acceso ferroviario
ata o finais do ano 2020 ou
principios do 2021, é dicir, 10
anos logo da finalización do
Porto Exterior.

Por outra banda, o financiamento
estimado, de 132 millóns de euros
que é o que costa o proxecto,
procederá
da
Autoridade
Portuaria, dado que a solicitude de
fondos europeos para este
proxecto, non foi seleccionada e
tampouco, foi incluida en
asignacións especiais do fondo de
accesibilidade portuaria. Ante
todo esto, nós, a través desta
moción,
queremos
plantexar
alternativas ao financiamento da

Por outra banda, o financiamento
estimado, de 132 millóns de euros
que é o que costa o proxecto,
procederá
da
Autoridade
Portuaria, dado que a solicitude
de fondos europeos para este
proxecto, non foi seleccionada e
tampouco, foi incluida en
asignacións especiais do fondo de
accesibilidade portuaria. Ante
todo esto, nós, a través desta
moción, queremos plantexar
alternativas ao financiamento da
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débeda, porque insisto, somos
solidarios e pensamos que coa
situación da Autoridade Portuaria,
pensamos que é a única vía
posible para chegar a unha boa
solución, na demanda e na
revisión dos convenios de 2004 e
que a Autoridade Portuaria sexa
sostible económicamente, canto
antes.

débeda, porque insisto, somos
solidarios e pensamos que coa
situación
da
Autoridade
Portuaria, pensamos que é a
única vía posible para chegar a
unha boa solución, na demanda e
na revisión dos convenios de 2004
e que a Autoridade Portuaria
sexa sostible económicamente,
canto antes.

E as alternativas que propoñemos
son, por un lado, amarrarnos a un
novo marco europeo de réxime
financeiro dos portos, así como de
axudas compatibles, entre elas, as
de accesibilidade portuaria, que
supoñen
unhas
novas
posibilidades de finanzamento
para Autoridade Portuaria e para o
acceso ferroviario ao Porto
Exterior, en particular.

E as alternativas que propoñemos
son, por un lado, amarrarnos a un
novo marco europeo de réxime
financeiro dos portos, así como de
axudas compatibles, entre elas, as
de accesibilidade portuaria, que
supoñen
unhas
novas
posibilidades de finanzamento
para Autoridade Portuaria e para
o acceso ferroviario ao Porto
Exterior, en particular.

E por outra banda, e de maior
transcendencia inmediata, facer
mención, a que o pasado 17 de
maio, a Comisión aprobou a
Comisión
de
Regulamento
651/2014, no relativo a outro as
axudas
en
materia
de
infraestruturas ferroviarias. Polo
que respecta aos portos, os estados
poderán efectuar investimentos
públicos de, até 150.000.000 de
euros en portos marítimos, con
plena seguridade xurídica e sen
control previo por parte da
Comisión, incluido os portos de
dragados.

E por outra banda, e de maior
transcendencia inmediata, facer
mención, a que o pasado 17 de
maio, a Comisión aprobou a
Comisión
de
Regulamento
651/2014, no relativo a outro as
axudas
en
materia
de
infraestruturas ferroviarias. Polo
que respecta aos portos, os
estados
poderán
efectuar
investimentos públicos de, até
150.000.000 de euros en portos
marítimos, con plena seguridade
xurídica e sen control previo por
parte da Comisión, incluido os
portos de dragados.

Xa remato. Financiamento e
axuda estatal á Autoridade
Portuaria, que non sólo debe
incluir o acceso ferroviario, senón
tamén,
incluir
o
propio

Xa remato. Financiamento e
axuda estatal á Autoridade
Portuaria, que non só debe incluir
o acceso ferroviario, senón
tamén,
incluir
o
propio
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finanzamento
da
propia
infraestrutura portuaria e a
correlativa función, por parte de
Portos do Estado, do principal da
débeda que a Autoridade Portuaria
manten con dito ente, pola
construción do Porto Exterior de
Punta Langosteira.

finanzamento
da
propia
infraestrutura portuaria e a
correlativa función, por parte de
Portos do Estado, do principal da
débeda
que
a
Autoridade
Portuaria manten con dito ente,
pola construción do Porto
Exterior de Punta Langosteira.

Podemos concluir, polo tanto, que
calquera solución da situación
económico
financeira
da
Autoridade Portuaria, pasa por
unha quita total ou parcial da
débeda que soporta a Autoridade
Portuaria. Neste sentido, apelamos
ao compromiso do Estado, de
Portos do Estado específicamente,
e confiamos en que está, como
dicía o outro día o representante
de Valencia no foro que realizou a
Cadena SER, con respecto ao
porto, un cambio de posición do
Estado…

Podemos concluir, polo tanto, que
calquera solución da situación
económico
financeira
da
Autoridade Portuaria, pasa por
unha quita total ou parcial da
débeda que soporta a Autoridade
Portuaria.
Neste
sentido,
apelamos ao compromiso do
Estado, de Portos do Estado
específicamente, e confiamos en
que a haber, como dicía o outro
día o representante de Valencia
no foro que realizou a Cadena
SER, con respecto ao porto, un
cambio de posición do Estado…

Presidencia

Presidencia

Señora Varela, temos que ir
acabando.

Señora Varela, temos que ir
acabando.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Si, si estou rematando. Así llo
diremos ao presidente de Portos
do Estado, cando teña a ben
xuntarse connosco, de novo.
Grazas.

Si, si estou rematando. Así llo
diremos ao presidente de Portos
do Estado, cando teña a ben
xuntarse connosco, de novo.
Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pásolle a palabra ao
Bloque Nacionalista Galego, Avia
Veira.

Moi ben. Pásolle a palabra ao
Bloque Nacionalista Galego, Avia
Veira.
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Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Pois, sinalar que imos votar a
favor,…

Si. Pois, sinalar que imos votar a
favor,…

A las veintiuna horas y
cincuenta y siete minutos entra
en el Salón de Sesiones la señora
Neira Fernández.

Ás vinte e unha horas e
cincuenta e sete minutos entra
no Salón de Sesións a señora
Neira Fernández.

… porque isto é o que levamos
demandado durante moitos anos,
que efectivamente, o Estado
inclúa a conexión ferroviaria con
Punta Langosteira, para que
efectivamente, Punta Langosteira
poda
funcionar
a
pleno
rendemento. Sempre dixemos que
era unha infraestructura necesaria
e que á parte, mesmo, desde
Europa valorábase, efectivamente,
que os portos tiveran unha
accesibilidade por
diferentes
medios de transporte e que, polo
tanto, entendiamos que era tamén
importante, o tren e mesmo,
moitas empresas que se querían
trasladar ao propio Porto Exterior,
bueno, tiñan demandado como
requisito,
precisamente,
que
existise esta, esta conexión. O que
pasa, que o Estado sempre fixo
oubidos xordos a isto; sempre
asignou
o
consignou
nos
Orzamentos do Estado, unha
cantidade irrisoria que non se
executou nunca. Agora, aparece
2017, teoricamente hai cartos para
o proxecto, pero bueno, o caso
non é que só, que haxa cartos nos
Orzamentos Xerais do Estado, que
xa sabemos tamén, o que pasa cos
cartos da ría do Burgo, senón que
se empreguen para o que é debido.

… porque isto é o que levamos
demandado durante moitos anos,
que efectivamente, o Estado
inclúa a conexión ferroviaria con
Punta Langosteira, para que
efectivamente, Punta Langosteira
poda
funcionar
a
pleno
rendemento. Sempre dixemos que
era
unha
infraestructura
necesaria e que á parte, mesmo,
desde
Europa
valorábase,
efectivamente, que os portos
tiveran unha accesibilidade por
diferentes medios de transporte e
que, polo tanto, entendiamos que
era tamén importante, o tren e
mesmo, moitas empresas que se
querían trasladar ao propio Porto
Exterior, bo, tiñan demandado
como requisito, precisamente, que
existise esta, esta conexión. O que
pasa, que o Estado sempre fixo
oubidos xordos a isto; sempre
asignou
o
consignou
nos
Orzamentos do Estado, unha
cantidade irrisoria que non se
executou nunca. Agora, aparece
2017, teoricamente hai cartos
para o proxecto, pero bo, o caso
non é que só, que haxa cartos nos
Orzamentos Xerais do Estado,
que xa sabemos tamén, o que
pasa cos cartos da ría do Burgo,
senón
que
se
empre
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Entón, simplemente, sinálase ese
voto a favor.

guen para o que é debido. Entón,
simplemente, sinálase ese voto a
favor.

E apuntar unha cuestión, xa que
teño tempo e xa que presentou a
moción o propio señor Varela,
bueno, recordarlle que nós temos
sido críticas en todo momento con
eses convenios de financiamento
co Porto Exterior. A min non se
me cae os aneis por ser crítica con
iso; non estou dacordo con esos
convenios, non estou dacordo con
que estiveran dentro do Plan
Xeral, pero señor Varela, ten que
entender
que
o
Bloque
Nacionalista Galego estaba dentro
dun goberno que era un goberno
con dúas formacións políticas, que
estaba en minoría. Iso primeiro.

E apuntar unha cuestión, xa que
teño tempo e xa que presentou a
moción o propio señor Varela,
bo, recordarlle que nós temos
sido críticas en todo momento con
eses convenios de financiamento
co Porto Exterior. A min non se
me cae os aneis por ser crítica
con iso; non estou dacordo con
esos convenios, non estou
dacordo con que estiveran dentro
do Plan Xeral, pero señor Varela,
ten que entender que o Bloque
Nacionalista
Galego
estaba
dentro dun goberno que era un
goberno con dúas formacións
políticas, que estaba en minoría.
Iso primeiro.

E segundo, pois, tamén, eu creo
que lle pode preguntar, mesmo a
militantes da súa organización
política, polo que se facía nese
goberno bipartito, porque até onde
eu sei, pois, hai concelleiros que
foron do bipartito baixo a sigla do
Bloque Nacionalista Galego, que
están na súa organización e que
están mesmo, na coordinadora
galega da súa formación política.
Polo tanto, tamén, pode preguntar
na súa propia casa, polo que
aconteceu durante o goberno
bipartito en materia de urbanismo.

E segundo, pois, tamén, eu creo
que lle pode preguntar, mesmo a
militantes da súa organización
política, polo que se facía nese
goberno bipartito, porque até
onde eu sei, pois, hai concelleiros
que foron do bipartito baixo a
sigla do Bloque Nacionalista
Galego, que están na súa
organización e que están mesmo,
na coordinadora galega da súa
formación política. Polo tanto,
tamén, pode preguntar na súa
propia casa, polo que aconteceu
durante o goberno bipartito en
materia de urbanismo.

Entón, bueno, creo que xa non ben
moito a conto, falar do tema do
bipartito
constantemente,
de
sácalo para todo, especialmente,
bueno, cunha persoa que foi

Entón, bo, creo que xa non ben
moito a conto, falar do tema do
bipartito constantemente, de
sácalo para todo, especialmente,
bo, cunha persoa que foi crítica
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crítica en todo momento con
algunhas actuacións, que non
foron de todo satisfactorias.
Quería acláralo, porque está
relacionado ademais, co tema do
porto e de Punta Langosteira.
Nada máis.

en todo momento con algunhas
actuacións, que non foron de todo
satisfactorias. Quería acláralo,
porque está relacionado ademais,
co tema do porto e de Punta
Langosteira. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Pasólle entón, a
palabra ao Grupo Municipal
Socialista. Señor Dapena.

Moitas grazas. Pasólle entón, a
palabra ao Grupo Municipal
Socialista. Señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Muchas gracias. Votaremos a
favor de la moción, porque
muchos años se lleva hablando en
nuestra
ciudad
del
enlace
ferroviario con el Puerto Exterior
de Punta Langosteira y lo
procedente hubiera sido que esa
infraestructura
estuviese
ya,
operativa. Los gobiernos del
Partido Popular con su falta de
aprecio a la ciudad de La Coruña,
han venido demorando, de una u
otra forma, la plasmación efectiva
de ese proyecto, como otras
muchas actuaciones respecto a
nuestra ciudad. Y el gobierno
local de Marea Atlántica, por
momentos, ha alimentado la
misma senda de demoras y más
demoras con sus confrontaciones
con la Autoridad Portuaria y con
el Ministerio de Fomento. El
Partido Socialista siempre ha
pensado
que
la
conexión
ferroviaria con Punta Langosteira
habría de enmarcarse en un Plan
Global Estratégico, conformado
en torno a la plena operatividad
del Puerto Exterior y nos

Moitas grazas. Votaremos a favor
da moción, porque moitos anos
leva falando na nosa cidade da
conexión ferroviaria co Porto
Exterior de Punta Langosteira e o
procedente
fose
que
esa
infraestrutura
estivese
xa,
operativa. Os gobernos do
Partido Popular coa súa falta de
aprecio á cidade da Coruña,
viñeron demorando, dunha ou
outra forma, a plasmación
efectiva dese proxecto, como
outras moitas actuacións respecto
da nosa cidade. E o goberno local
de
Marea
Atlántica,
por
momentos, alimentou a mesma
senda de demoras e máis demoras
coas súas confrontacións coa
Autoridade Portuaria e co
Ministerio de Fomento. O Partido
Socialista sempre pensou que a
conexión ferroviaria con Punta
Langosteira
habería
de
enmarcarse nun Plan Global
Estratéxico, conformado en torno
la plena operatividade do Porto
Exterior e alegrámonos, por fin,
que o Alcalde abandonase,
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alegramos, por fin, que el Alcalde
haya abandonado, esperamos que
definitivamente, ese gusto por
desafortunadas
comparaciones,
como el de la ciudad de La
Coruña con el Prestige o del
Puerto Exterior con el aeropuerto
de Castellón y se dedique a
defender la ciudad de la que es
Alcalde.

esperamos que definitivamente,
ese gusto por desafortunadas
comparacións, como o da cidade
da Coruña co Prestige ou do
Porto Exterior co aeroporto de
Castellón e dedíquese a defender
a cidade da que é Alcalde.

Las últimas noticias apuntan a que
el trazado del tren al Puerto
Exterior tendrá que ajustarse con
el polioleoducto de REPSOL, o
sea, que la declaración de impacto
ambiental
recientemente
publicada en el BOE, exige que
ambas
infraestructuras
se
combinen y que los trabajos de
enlace ferroviario no afecten a la
conducción entre la refinería y
Punta Langosteira. Pero para que
el tren a Punta Langosteira
comience a construirse, aún es
necesario disponer de un proyecto
de ejecución y después, habrá que
licitar las obras; pero para ello,
antes habrá que saber cómo se
financian aspectos sobre…, que la
incógnita es total, ya que el
Ministerio de Fomento y la Unión
Europea descartaron en su
momento, incluir esta actuación
entre las que recibirían sus fondos.

As últimas noticias apuntan a que
o trazado do tren ao Porto
Exterior terá que axustarse co
polioleoducto de REPSOL, ou
sexa, que a declaración de
impacto ambiental recentemente
publicada no BOE, esixe que
ambas
as
infraestruturas
combínense e que os traballos de
conexión ferroviaria non afecten
á condución entre a refinería e
Punta Langosteira. Pero para que
o tren a Punta Langosteira
comece a construírse, aínda é
necesario dispoñer dun proxecto
de execución e despois, haberá
que licitar as obras; pero para
iso, antes haberá que saber como
se financian aspectos sobre…,
que a incógnita é total, xa que o
Ministerio de Fomento e a Unión
Europea descartaron no seu
momento, incluír esta actuación
entre as que recibirían os seus
fondos.

Entendemos desde
Municipal…

Entendemos
Municipal…

el

Grupo

A las veintidós horas y dos
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Mourelo
Barreiro.

desde

o

Grupo

Ás vinte e dúas horas e dous
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Mourelo
Barreiro.
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… Socialista que esta obra tiene
que ir a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado y sin duda,
se perdió una oportunidad muy
importante, al no incluir este
proyecto en la cuentas de este año,
2017. Fue, desde luego, una buena
casualidad en que en la
declaración de impacto ambiental
del trazado, se publicase tras la
aprobación de esos presupuestos.
No parece de modo alguno una
solución razonable cargar, aún
más, la deuda de la Autoridad
Portuaria que, ya, en este
momento, se encuentra en una
situación
crítica.
Existe
unanimidad en todas las partes
implicadas en el asunto, en el
desarrollo del Puerto Exterior y en
el proyecto de acceso ferroviario.
Una infraestructura vital para que
punta Langosteira sea viable
económicamente. La Autoridad
Portuaria considera el tren como
imprescindible, para completar la
operatividad de la dársena
exterior, a la que dotará de mayor
capacidad para mover grandes
volúmenes
de
carga
y
posicionarse como un módulo
logístico internacional. Pero este
deseo de los responsables del
puerto, choca con la realidad.
Como ha señalado el señor Xiao
Varela, el Tribunal de Cuentas
recordó, hace escasos días, que
esta actuación tiene un coste y ese
coste no fue, ni va a ser aparecer,
por lo menos, en estos momentos,
sufragado por la Unión Europea,
ni por el Fondo de Accesibilidad
Portuaria del Ministerio de
Fomento. Y ese mismo organismo
fiscalizador advierte que la

…Socialista que esta obra ten que
ir a cargo dos Orzamentos Xerais
do Estado e sen dúbida, perdeuse
unha
oportunidade
moi
importante, ao non incluír este
proxecto na contas deste ano,
2017. Foi, desde logo el que na
declaración de impacto ambiental
do trazado, publicásese tras a
aprobación deses orzamentos.
Non parece de modo algún unha
solución razoable cargar, aínda
máis, a débeda da Autoridade
Portuaria que, xa, neste momento,
atópase nunha situación crítica.
Existe unanimidade en todas as
partes implicadas no asunto, no
desenvolvemento
do
Porto
Exterior e no proxecto de acceso
ferroviario. Unha infraestrutura
vital para que punta Langosteira
sexa viable economicamente. A
Autoridad Portuaria considera o
tren como imprescindible, para
completar a operatividade da
dársena exterior, á que dotará de
maior capacidade para mover
grandes volumes de carga e
situarse como un módulo loxístico
internacional. Pero este desexo
dos responsables do porto, choca
coa realidade. Como sinalou o
señor Xiao Varela, o Tribunal de
Contas lembrou, hai escasos días,
que esta actuación ten un custo e
ese custo non foi, nin vai ser
aparecer, polo menos, nestes
momentos, sufragado pola Unión
Europea, nin polo Fondo de
Accesibilidade
Portuaria
do
Ministerio de Fomento. E ese
mesmo organismo fiscalizador
advirte que a carencia de
financiamento supón, postergar a
obra ata finais do 2020 ou
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carencia de financiación supone,
postergar la obra hasta finales del
2020 o principios del 2021. Desde
luego, es increíble que todavía, a
estas alturas, todavía, 10 años
después de que el Puerto esté ya
en funcionamiento, todavía no
cuente con ese acceso ferroviario.
Desde luego, Punta Langosteira
puede tener, por fin, ese enlace
que
demanda
su
plena
operatividad. Por lo contrario, es
la pescadilla que se muerde la
cola; sin operatividad no hay
beneficios, sin beneficios la
financiación no puede salir
adelante. Por eso, venimos
reprochando, el Partido Socialista,
año tras año, al gobierno de
Mariano Rajoy, la falta de
inversión en La Coruña y en el
Puerto Exterior y su falta de
compromiso con la ciudad.
Muchas gracias.

principios do 2021. Desde logo, é
incrible que aínda, a estas
alturas, aínda, 10 anos despois de
que o Porto estea xa en
funcionamento, aínda, non conte
con ese acceso ferroviario. Desde
logo, Punta Langosteira pode ter,
por fin, esa conexión que
demanda
a
súa
plena
operatividade. Polo contrario, é a
carioca que se morde a cola; sen
operatividade non hai beneficios,
sen beneficios o financiamento
non pode saír adiante. Por iso,
vimos reprochando, o Partido
Socialista, ano tras ano, ao
goberno de Mariano Rajoy, a
falta de investimento na Coruña e
no Porto Exterior e a súa falta de
compromiso coa cidade. Moitas
grazas.

Presidencia
Presidencia
Grazas. Pasólle, entón, a palabra
ao Partido Popular. Señor
Fernández Prado.

Grazas. Pasólle, entón, a palabra
ao Partido Popular. Señor
Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Pues, muchas gracias y buenas
tardes de nuevo.

Pois, moitas grazas e boas tardes
de novo.

Es una pena que no esté el señor
Alcalde, porque quería empezar
felicitándole y la verdad es, que
queremos felicitarle, porque que
se pongan a favor del Puerto
Exterior, por fin, después de dos
años y por primera vez, y la
verdad, que esperamos que esto
sea un cambio de postura no solo

É unha pena que non estea o
señor Alcalde, porque quería
empezar felicitándolle e a verdade
é, que queremos felicitarlle,
porque que se poñan a favor do
Porto Exterior, por fin, despois de
dous anos e por primeira vez, e a
verdade, que esperamos que isto
sexa un cambio de postura non só
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con el Puerto Exterior, sino
también para el Puerto en sí, su
presidente y, dejar de generar
conflictos y trabajar a favor de ese
puerto, porque cuando trabajamos
a favor de ese puerto, trabajamos
por Coruña y cuando se priorizan
a los partidos y se crean falsos
problemas, primero urbanísticos y
luego comparándolo con un
aeropuerto en Castellón, un hotel
de lujo en Madrid, en uno de sus
viajes, pues, poco ayudamos al
puerto.

co Porto Exterior, senón tamén
para o Porto en si, o seu
presidente e, deixar de xerar
conflitos e traballar a favor dese
porto, porque cando traballamos
a favor dese porto, traballamos
por Coruña e cando se priorizan
aos partidos e créanse falsos
problemas, primeiro urbanísticos
e
logo
comparándoo
cun
aeroporto en Castellón, un hotel
de luxo en Madrid, nun das súas
viaxes, pois, pouco axudamos ao
porto.

Y si me permite, señor Varela,
que para hacerse, lo que dijo usted
antes, con el estadio, “Cando gaña
o porto, gaña a Coruña”. Y eso
creo, que así, que de verdad, lo
podemos decir con total claridad,
porque
hay
pocas,
pocas
instituciones tan importantes en la
ciudad, como es nuestro puerto.

E se me permite, señor Varela,
que para facerse, o que dixo
vostede antes, co estadio, “Cando
gaña ou porto, gaña a Coruña”.
E iso creo, que así, que de
verdade, podémolo dicir con total
claridade, porque hai poucas,
poucas
institucións
tan
importantes na cidade, como é o
noso porto.

Y también, quería felicitarle al
señor Alcalde. Una pena que no
esté por el cambio de tono y de
estrategia. Es decir, cuando uno
lee esta moción, ve un cambio de
los últimos meses, importante.
También ¡Oye! Me gusta ver el
cambio en la votación del Bloque
Nacionalista Galego, en los dos
temas. También, cuando uno lee
en la moción, flexibilizar pagos,
aligerar la financiación, una quita
de la parte, pues, ya está dejando
los maximalismos, de todos gratis
y de todo, no sé qué. Está
hablando de que hay que sentarse
y buscar con sensatez, que una
administración pública que es
clave para nuestra ciudad, tenga

E tamén, quería felicitarlle ao
señor Alcalde. Unha pena que
non estea polo cambio de ton e
de estratexia. É dicir, cando un le
esta moción, ve un cambio dos
últimos
meses,
importante.
Tamén, oe! Gústame ver o cambio
na
votación
do
Bloque
Nacionalista Galego, nos dous
temas. Tamén, cando un le na
moción,
flexibilizar
pagos,
alixeirar o financiamento, unha
quita da parte, pois, xa está a
deixar os maximalismos, de todos
gratis e de todo, non sei que. Está
a falar de que hai que sentar e
buscar con sensatez, que unha
administración pública que é
clave para a nosa cidade, teña
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también, esa posibilidad de
capacidad financiera, pero que no
se hable solamente, decir que lo
arreglen otros, porque el problema
no es nuestro. Hay que ser
corresponsables con ellos.

tamén, esa posibilidade de
capacidade financeira, pero que
non se fale soamente, dicir que o
arranxen outros, porque o
problema non é noso. Hai que ser
corresponsables con eles.

Pero a mí me gustaría plantear
también, otra idea.
A veces,
cuando nos enfrentamos a las
administraciones por intereses
partidistas, pues, uno piensa que, a
lo mejor, se gana. Pero la ciudad
pierde mucho…

Pero a min gustaríame expor
tamén, outra idea. Ás veces,
cando nos enfrontamos ás
administracións por intereses
partidistas, pois, un pensa que, se
cadra, se gaña. Pero a cidade
perde moito…

A las veintidós horas y seis
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Alcalde y el
señor Lema Suárez.

Ás vinte e dúas horas e seis
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Alcalde e o señor
Lema Suárez.

… y lo tenemos en este ejemplo,
estos días, con Alfonso Molina.
Es decir, ahora, vemos que
Fomento va a poner 23 millones
de euros en Alfonso Molina, 23
millones de euros que iba a poner
AUDASA y ahora, en vez de
ponerlos una empresa privada, por
dos años de incordio, lo tiene que
poner el Ministerio de Fomento,
¿Qué cifra? ¿23 millones? ¿Se
imagina que Fomento no tuviese
que poner esa cifra de 23 millones
para Alfonso Molina, porque lo
pone AUDASA y lo ponen los
peajes del futuro, y esos 23
millones los pudiera dedicar al
puerto? Casualidad. Lo que pide
el Puerto por batería, Calvo Sotelo
o tres veces lo que pide por la
Solana y Finisterre, o una buena
parte de lo que cuesta el acceso
ferroviario al puerto. Por tanto,
trabajemos
con
las
administraciones, trabajemos por

…e témolo neste exemplo, estes
días, con Alfonso Molina. É dicir,
agora, vemos que Fomento vai
poñer 23 millóns de euros en
Alfonso Molina, 23 millóns de
euros que ía poñer AUDASA e
agora, no canto de poñelos unha
empresa privada, por dous anos
de encordio, teno que poñer o
Ministerio de Fomento. Que
cifra? 23 millóns? Imaxínase que
Fomento non tivese que poñer esa
cifra de 23 millóns para Alfonso
Molina, porque o pon AUDASA e
póñeno as peaxes do futuro, e
eses 23 millóns puidéseos dedicar
ao porto? Casualidade. O que
pide o Porto por batería, Calvo
Sotelo ou tres veces o que pide
pola Solana e Finisterre, ou unha
boa parte do que custa o acceso
ferroviario ao porto. Por tanto,
traballemos coas administracións,
traballemos polo ben da nosa
cidade, pero deixemos xa, esa
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el bien de nuestra ciudad, pero
dejemos ya, esa postura de
generar falsos conflictos, de
generar oposiciones ficticias,
porque nos interesa como partido,
porque los que perdemos somos
los ciudadanos de La Coruña.
Esos 23 millones que iba a poner
AUDASA y que ahora pone
Fomento, puesto en el puerto,
serían una gran ayuda de muchos
de los temas que hemos hablado
hoy, en este Pleno.

postura de xerar falsos conflitos,
de xerar oposicións ficticias,
porque nos interesa como partido,
porque os que perdemos somos os
cidadáns da Coruña. Eses 23
millóns que ía poñer AUDASA e
que agora pon Fomento, posto no
porto, serían unha gran axuda de
moitos dos temas que falamos
hoxe, neste Pleno.

En 15 meses no nos han llamado
(…).
Llevamos
15
meses
esperando una llamada; 15 meses
para que nos sienten en una mesa,
para hablar de un tema importante
como este. Siguen sin llamar a la
oposición. No sé, si con otros
grupos se reúnen; con el Partido
Popular no. Yo, en este tema,
aparte de felicitarles por el cambio
y ponerse a favor del Puerto
Exterior,
de
cambiar
esos
maximalismos y flexibilizar su
postura, pues, pedirles que
simplemente, no es que colaboren,
con que no incordien y con que no
mareen, aunque solo sea de
palabra, no apoyen al puerto, yo
(…)
suficiente.
Hay otras
administraciones trabajando ya, en
esa financiación. Colaboren y no
creen falsos problemas. Nada más
y muchas gracias.

En 15 meses non nos chamaron
(…).
Levamos
15
meses
esperando unha chamada; 15
meses para que nos senten nunha
mesa, para falar dun tema
importante como este. Seguen sen
chamar á oposición. Non sei, se
con outros grupos reúnense; co
Partido Popular non. Eu, neste
tema, á parte de felicitarlles polo
cambio e poñerse a favor do
Porto Exterior, de cambiar eses
maximalismos e flexibilizar a súa
postura, pois, pedirlles que
simplemente,
non
é
que
colaboren, con que non incordien
e con que non mareen, aínda que
só sexa de palabra, non apoien ao
porto, eu (…) suficiente. Hai
outras
administracións
traballando
xa,
nese
financiamento. Colaboren e non
cren falsos problemas. Nada máis
e moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Fernández
Prado.

Moitas grazas, señor Fernández
Prado.

Procedemos

Procedemos

á

votación

da

á

votación

da
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moción.

moción.

Votación de la primera moción
del Grupo Municipal de Marea
Atlántica (MA)

Votación da primeira moción do
Grupo Municipal de Marea
Atlántica (MA)

Seguidamente se somete a
votación la primera moción
presentada
por
el
Grupo
Municipal de Marea Atlántica
(MA), produciéndose el siguiente
resultado:

Seguidamente
sométese
a
votación a primeira moción
presentada polo Grupo Municipal
de Marea Atlántica (MA),
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 (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) (4 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE) (4 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).

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pois, queda aprobada a
moción.

Moi ben. Pois, queda aprobada a
moción.

121- Moción sobre necesaria
inversión estatal para la
conexión ferroviaria del Puerto
Exterior de Punta Langosteira.

121- Moción sobre o necesario
investimento
para conexión
ferroviaria do Porto Exterior de
Punta Langosteira.

Acuerdo

Acordo

1.

Exigir al Gobierno

del

1.

Esixir

ao

Goberno

do
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Estado y Puertos del Estado que
cumpla con su compromiso con el
Puerto
Exterior
de
Punta
Langosteira y aporte una dotación
presupuestaria en el plan de
inversiones para el año 2018 y
siguientes, que garanticen la
ejecución inmediata de las obras
de conexión ferroviaria al Puerto
Exterior de Punta Langosteira.

Estado e Portos do Estado que
cumpra co seu compromiso co
Porto
Exterior
de
Punta
Langosteira e achegue unha
dotación
orzamentaria
no
plan de investimentos para o ano
2018 e seguintes, que garantan
a execución inmediata das
obras de conexión ferroviaria ao
Porto
Exterior
de
Punta
Langosteira.

2.
Demandar al Gobierno del
Estado y Puertos del Estado,
dentro de una modificación de los
convenios urbanísticos vigentes,
el aligeramiento de la carga
financiera
que
soporta
la
Autoridad Portuaria de A Coruña
con el ente público, derivada de
los préstamos de financiación para
la construcción del Puerto
Exterior, así como la inclusión de
medidas de flexibilización de
pago, estudiándose la posibilidad
de una quita sobre la deuda.

2.
Demandar ao Goberno do
Estado e Portos do Estado, dentro
dunha
modificación
dos
convenios urbanísticos vixentes, o
alixeiramento
da
carga
financieira
que
soporta
a
Autoridade Portuaria da Coruña
co ente público, derivada dos
préstamos de financiamento para
a construción do Porto Exterior,
así como a inclusión de medidas
de flexibilización de pagamento,
estudándose a posibilidade dunha
quita sobre a débeda.

3.
Demandar al Gobierno del
Estado la modificación del RD
707/2015, de 24 de julio, del
Fondo de Financiación de
Accesibilidad Terrestre, a los
efectos de amparar la ayuda y
financiación directa de Puertos del
Estado a las obras de accesibilidad
terrestre a los puertos.

3.
Demandar ao Goberno do
Estado a modificación do RD
707/2015, de 24 de xullo, do
Fondo de Financiamento de
Accesibilidade Terrestre, aos
efectos de amparar a axuda e
financiamento directo de Portos
do
Estado
ás
obras
de
accesibilidade
terrestre
aos
portos.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

E finalmente, moción sobre as
cidades ante a realidade do
refuxio no Estado Español.

E finalmente, moción sobre as
cidades ante a realidade do
refuxio no Estado Español.
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Esta moción, tamén ten unha
emenda, neste caso de adición do
Partido Popular. Non sei señora
Fraga, se esa emenda pode ser
aceptada polo Grupo da Marea
Atlántica?

Esta moción, tamén ten unha
emenda, neste caso de adición do
Partido Popular. Non sei señora
Fraga, se esa emenda pode ser
aceptada polo Grupo da Marea
Atlántica?

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Si. Veña, va. Sen que sirva de
precedente.

Si. Veña, va. Sen que sirva de
precedente.

Presidencia

Presidencia

Tamén a emenda. Co cal, pois, a
moción que se defende quedara
integrada coa adición do Partido
Popular.

Tamén a emenda. Co cal, pois, a
moción que se defende quedara
integrada coa adición do Partido
Popular.

Se o pode ler todo conxunto,
señora Fraga?

Se o pode ler todo conxunto,
señora Fraga?

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

O acordo entón sería:

O acordo entón sería:

1. Esixir ao Goberno do Estado a
cumprir cos acordos ante a UE do
2015 para a acollida das 17.337
persoas refuxiadas. Para facilitalo,
as cidades
ofrecémonos
a
colaborar de forma activa no
proceso de apertura de prazas de
persoas
refuxiadas
e
no
desenvolvemento do Programa
Estatal de Refuxio.

1. Esixir ao Goberno do Estado a
cumprir cos acordos ante a UE do
2015 para a acollida das 17.337
persoas
refuxiadas.
Para
facilitalo, as cidades ofrecémonos
a colaborar de forma activa no
proceso de apertura de prazas de
persoas
refuxiadas
e
no
desenvolvemento do Programa
Estatal de Refuxio.

2. Esixir ao Goberno central a
reformulación do procedemento
de atención social a solicitantes de
asilo no Estado. Establecendo
sistemas de coordinación e
financiamento
eficaces
coas
Comunidades Autónomas e as
cidades e municipios que permitan

2. Esixir ao Goberno central a
reformulación do procedemento
de atención social a solicitantes
de asilo no Estado. Establecendo
sistemas de coordinación e
financiamento
eficaces
coas
Comunidades Autónomas e as
cidades
e
municipios
que
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contar
con
información
actualizada dos continxentes de
persoas refuxiadas trasladadas aos
nosos municipios así como
información sobre a súa chegada
efectiva e a previsión anual.

permitan contar con información
actualizada dos continxentes de
persoas refuxiadas trasladadas
aos nosos municipios así como
información sobre a súa chegada
efectiva e a previsión anual.

3. Esixir ao Goberno do Estado a
que proporcione información
pormenorizada do destino dos
Fondos de Asilo, Migración e
Integración (FAMI) para asegurar
que efectivamente se destinan á
acollida
de
refuxiados
e
inmigrantes.

3. Esixir ao Goberno do Estado a
que proporcione información
pormenorizada do destino dos
Fondos de Asilo, Migración e
Integración
(FAMI)
para
asegurar que efectivamente se
destinan á acollida de refuxiados
e inmigrantes.

4. Esixir a previsión dun
mecanismo para cofinanciar os
custos derivados dos procesos de
atención e integración das persoas
migrantes e refuxiadas, facilitando
o acceso aos municipios aos
Fondos FAMI e a todos aqueles
fondos europeos aos que os
municipios poidan optar para o
desenvolvemento de Programas
municipais
de
acollida
complementarios ao Programa
Estatal, tal e como sucede noutros
países da Unión Europea.

4. Esixir a previsión dun
mecanismo para cofinanciar os
custos derivados dos procesos de
atención e integración das
persoas migrantes e refuxiadas,
facilitando
o
acceso
aos
municipios aos Fondos FAMI e a
todos aqueles fondos europeos
aos que os municipios poidan
optar para o desenvolvemento de
Programas
municipais
de
acollida complementarios ao
Programa Estatal, tal e como
sucede noutros países da Unión
Europea.

5. Por todo iso, solicitamos unha
reunión con carácter urxente á
Ministra
de
Emprego
e
Seguridade Social, na que poida
participar unha delegación das
cidades
signatarias
desta
Declaración,
ademais
da
Federación
Española
de
Municipios e Provincias, co
obxectivo de abordar unha
solución satisfactoria a todos os
aspectos
anteriormente
mencionados.

5. Por todo iso, solicitamos unha
reunión con carácter urxente á
Ministra
de
Emprego
e
Seguridade Social, na que poida
participar unha delegación das
cidades
signatarias
desta
Declaración,
ademais
da
Federación
Española
de
Municipios e Provincias, co
obxectivo de abordar unha
solución satisfactoria a todos os
aspectos
anteriormente
mencionados.
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6. Dar traslado destes acordos ao
Ministerio
do
Interior,
o
Ministerio
de
Emprego
e
Seguridade Social e á Federación
Española de Municipios e
Provincias.

6. Dar traslado destes acordos ao
Ministerio
do
Interior,
o
Ministerio
de
Emprego
e
Seguridade Social e á Federación
Española de Municipios e
Provincias.

7.I nstar á Unión Europea a
facilitar os recursos humanos e
materiais necesarios para axilizar
a tramitación administrativa co fin
de acelerar o recoñecemento da
condición de refuxiado, refuxiada.

7. Instar á Unión Europea a
facilitar os recursos humanos e
materiais necesarios para axilizar
a tramitación administrativa co
fin de acelerar o recoñecemento
da condición de refuxiado,
refuxiada.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Pode
proceder á defensa da moción.

Moi ben. Moitas grazas. Pode
proceder á defensa da moción.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Si. Bueno, brevemente, dicir que
esta moción é unha proposta que
se fai a partir dunha xuntanza que
houbo en Barcelona con máis de
25 cidades, na que había gobernos
de todas ou de case todas as cores,
de diferentes cores políticas e ante
a inoperancia do Partido Popular.
Ante unha crise humanitaria,
como
consecuencia
do
desprazamento de millóns de
persoas, que fuxen de desastres
naturais, de conflictos armados, de
violacións de dereitos humanos ou
da
pobreza,
reclamamos
corredores seguros, vías legais na
entrada da Unión Europea para
evitar que estas persoas caian en
máns das mafias, agora, si mafias
reais, ou segan rutas perigosas.

Si. Bo, brevemente, dicir que esta
moción é unha proposta que se fai
a partir dunha xuntanza que
houbo en Barcelona con máis de
25 cidades, na que había
gobernos de todas ou de case
todas as cores, de diferentes cores
políticas e ante inoperancia do
Partido Popular. Ante unha crise
humanitaria, como consecuencia
do desprazamento de millóns de
persoas, que fuxen de desastres
naturais, de conflictos armados,
de violacións de dereitos humanos
ou da pobreza, reclamamos
corredores seguros, vías legais na
entrada da Unión Europea para
evitar que estas persoas caian en
máns das mafias, agora, si mafias
reais, ou segan rutas perigosas.

5.079 persoas morreron afogadas

5.079 persoas morreron afogadas
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no Mediterráneo en 2016, que se
saiba. No 2017 van xa, 1.533
vítimas tamén, das que se ten
constancia; poden ser máis. Hai
dous mecanismos que se puxeron
en marcha desde a Comisión
Europea. Unha nas cotas de
recolocación e reasentamento que
deberían cumprirse en dous anos e
os fondos de asilo, migración e
integración, os FAMI, que
acompañan ao anterior, dotados
con 3.137 millóns de euros para o
período 2014-2020.

no Mediterráneo en 2016, que se
saiba. No 2017 van xa, 1.533
vítimas tamén, das que se ten
constancia; poden ser máis. Hai
dous mecanismos que se puxeron
en marcha desde a Comisión
Europea. Unha nas cotas de
recolocación e reasentamento que
deberían cumprirse en dous anos
e os fondos de asilo, migración e
integración, os FAMI, que
acompañan ao anterior, dotados
con 3.137 millóns de euros para o
período 2014-2020.

Estes mecanismos van lentos; en
maio deste ano, dous anos
despois, só se recolocaron 18.418
persoas e reasentado 16.163
provintes de Turquía e Próximo
Oriente. En España, das 1.949
persoas
que
debe
acoller
procedentes de Turquía, en
Próximo Oriente, solo chegaron a
418 e das 15.888 persoas que o
Estado se compremeteu a acoller
do territorio europeo, só chegaron
886; o 5,6% do total.

Estes mecanismos van lentos; en
maio deste ano, dous anos
despois, só se recolocaron 18.418
persoas e reasentado 16.163
provintes de Turquía e Próximo
Oriente. En España, das 1.949
persoas
que
debe
acoller
procedentes de Turquía, en
Próximo Oriente, solo chegaron a
418 e das 15.888 persoas que o
Estado se compremeteu a acoller
do
territorio
europeo,
só
chegaron 886; o 5,6% do total.

E outro dos obxectivos desta
xuntanza que houbo en Barcelona
foi,
o
destacar
o
papel
fundamental das cidades e das
administracións locais, onde se
xestionan as necesidades máis
inmediatas
destas
persoas,
aloxamento, manutención, roupa,
atención
médica,
educación,
orientación socio-laboral, idioma.
E asumimos como cidades un
dobre reto, acoller a curto prazo,
en condicións dignas, a estas
persoas e a longo prazo, garantir a
súa autonomía, acceso ao mercado
laboral, integración total na

E outro dos obxectivos desta
xuntanza que houbo en Barcelona
foi, o destacar o papel
fundamental das cidades e das
administracións locais, onde se
xestionan as necesidades máis
inmediatas
destas
persoas,
aloxamento, manutención, roupa,
atención médica, educación,
orientación socio-laboral, idioma.
E asumimos como cidades un
dobre reto, acoller a curto prazo,
en condicións dignas, a estas
persoas e a longo prazo, garantir
a súa autonomía, acceso ao
mercado laboral, integración
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sociedade de acollida. E todo esto
está a costar cartos, que poñemos
os concellos debido á mala
coordinación neste asunto. Non
nos deixan acceder aos fondos
FAMI e interpoñen entidades
privadas antes que públicas. Na
xestión dos fondos interpoñen
supostas entidades intermediarias
entre o Estado e as cidades, como
a FEMP ou a FEGAMP, que están
claramente desinformadas. Decir
que, a día de hoxe, despois de
todos estes dous anos, un poco de
inoperancia e as persoas que
empezaron a chegar, neste caso, a
nosa cidade, están pasando xa,
unha terceira fase no sistema de
acollida, que fai que sexamos as
cidades
quen
teñamos,
evidentemente, atendelas como
calquera outra veciña ou veciño. E
ainda así, nos seguen negando,
non só fondos, no seguen negando
reunións que pedimos en varias
ocasións, que pedimos en varias
ocasións, tanto co presidente de
goberno, como cos diferentes
ministerios e cremos que a
importancia das cidades neste
tema, é moi importante. E
queremos canalizar esa demanda
cidadana (…), de acoller a estas
persoas que queremos, que as
nosas veciñas sexan coidadas e
tratadas con dignidade desde o
público e, por iso, pedimos un
apoio unánime a esta moción.

total na sociedade de acollida. E
todo esto está a costar cartos, que
poñemos os concellos debido á
mala coordinación neste asunto.
Non nos deixan acceder aos
fondos FAMI e interpoñen
entidades privadas antes que
públicas. Na xestión dos fondos
interpoñen supostas entidades
intermediarias entre o Estado e as
cidades, como a FEMP ou a
FEGAMP, que están claramente
desinformadas. Decir que, a día
de hoxe, despois de todos estes
dous anos, un
poco de
inoperancia e as persoas que
empezaron a chegar, neste caso,
a nosa cidade, están pasando xa,
unha terceira fase no sistema de
acollida, que fai que sexamos as
cidades
quen
teñamos,
evidentemente, atendelas como
calquera outra veciña ou veciño.
E ainda así, nos seguen negando,
non só fondos, no seguen negando
reunións que pedimos en varias
ocasións, que pedimos en varias
ocasións, tanto co presidente de
goberno, como cos diferentes
ministerios e cremos que a
importancia das cidades neste
tema, é moi importante. E
queremos canalizar esa demanda
cidadana (…), de acoller a estas
persoas que queremos, que as
nosas veciñas sexan coidadas e
tratadas con dignidade desde o
público e, por iso, pedimos un
apoio unánime a esta moción.

Grazas.

Grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora

Moi ben. Moitas grazas, señora
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Fraga. Señora Veira.

Fraga. Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Pois, en primeiro lugar, sinalar
que desde o Bloque Nacionalista
Galego, imos votar a favor desta
moción, non sin antes lembrarme
das causas que provocan que haxa
tantas
persoas
refuxiadas,
principalmente a guerra e a fame.
Non podemos esquecernos nunca
do que acontece alí, as causas
desas guerras que principalmente,
son causas xeoestratéxicas; non
xorden da nada eses conflictos
bélicos. Non me gusta que se
centre única y exclusivamente, o
debate político, nas persoas
refuxiadas, ainda que obviamente
é necesario atendelas e é
necesario, bueno, pois, que
Europa sexa solidaria con elas.
Mais o principal é que non existan
ou traballarmos por un mundo no
que non existan eses conflictos
armados e que non haxa ese tipo
de relacións internacionais. Creo,
que o importante é?, bueno,
recentremos, bueno, centrar o
debate nesta cuestión.

Si. Pois, en primeiro lugar,
sinalar que desde o Bloque
Nacionalista Galego, imos votar
a favor desta moción, non sen
antes lembrarme das causas que
provocan que haxa tantas persoas
refuxiadas, principalmente a
guerra e a fame. Non podemos
esquecernos nunca do que
acontece alí, as causas desas
guerras que principalmente, son
causas
xeoestratéxicas;
non
xorden da nada eses conflictos
bélicos. Non me gusta que se
centre única y exclusivamente, o
debate político, nas persoas
refuxiadas, ainda que obviamente
é necesario atendelas e é
necesario, bo, pois, que Europa
sexa solidaria con elas. Mais o
principal é que non existan ou
traballarmos por un mundo no
que non existan eses conflictos
armados e que non haxa ese tipo
de relacións internacionais. Creo,
que
o
importante?,
bo,
recentremos, bo, centrar o debate
nesta cuestión.

Ao
respeto
da
emenda,
evidentemente, estamos dacordo
con que a Unión Europea facilite
os recursos humanos e materiais
necesarios, pero de paso, que o
Partido Popular pide iso. Podía
pedirlle á Unión Europea que
deixe de pagarlle a Turquía por
reter alí os refuxiados e, bueno,
nun acordo que é absolutamente
indignante, que vulnera todos os
dereitos fundamentais, humanos e

Ao
respeto
da
emenda,
evidentemente, estamos dacordo
con que a Unión Europea facilite
os recursos humanos e materiais
necesarios, pero de paso, que o
Partido Popular pide iso. Podía
pedirlle á Unión Europea que
deixe de pagarlle a Turquía por
reter alí os refuxiados e, bo, nun
acordo que é absolutamente
indignante, que vulnera todos os
dereitos fundamentais, humanos e
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fundamentais. Ademais é un país
que curiosamente, a Unión
Europea non dubida en darlle
cartos, cando ten unha democracia
do máis, do máis cuestionable,
que vén de pasar un referéndum
no que os seus…bueno, as persoas
ou os observadores internacionais
teñen denunciado irregularidades
importantes. Esa (…) ou a
calidade desa democracia…

fundamentais. Ademais é un país
que curiosamente, a Unión
Europea non dubida en darlle
cartos,
cando
ten
unha
democracia do máis, do máis
cuestionable, que vén de pasar un
referéndum no que os seus…bo,
as persoas ou os observadores
internacionais teñen denunciado
irregularidades importantes. Esa
(…) ou a calidade desa
democracia…

Vostedes…, non lles importa. Xa
vexo que non están escoitanto e se
están partindo da risa; a mín non
me fai ningunha gracia que en
Turquía non haxa democracia, nin
que os refuxiados e refuxiadas
non poidan ser acollidos na Unión
Europea e que Europa teña un
papel digno en toda esta cuestión.

Vostedes…, non lles importa. Xa
vexo que non están escoitanto e se
están partindo da risa; a mín non
me fai ningunha gracia que en
Turquía non haxa democracia,
nin que os refuxiados e refuxiadas
non poidan ser acollidos na
Unión Europea e que Europa teña
un papel digno en toda esta
cuestión.

Bueno, nada máis.

Bo, nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
Señor Ferreiro.

señora

Veira.

Moitas grazas,
Señor Ferreiro.

señora Veira.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Bueno. La actitud de la Unión
Europea y del Gobierno Español
ante la crisis de los Refugiados de
Oriente Medio y en especial de
Siria, es vergonzante. Nos
estamos comportando como un
club de selectos, de señoritos, que
prohibimos el acceso a personas
de otras culturas. Las cifras lo
dicen bien claro, como ya
comentó la compañera Rocío
Fraga y no las voy a volver a

Bo. A actitude da Unión Europea
e do Goberno Español ante a
crise dos Refuxiados de Oriente
Medio e en especial de Siria, é
vergonzante.
Estamos
a
comportarnos como un club de
selectos, de señoritos, que
prohibimos o acceso a persoas
doutras culturas. As cifras dino
ben claro, como xa comentou a
compañeira Rocío Fraga e non
as vou a volver repetir. A Unión

272

repetir. La Unión Europea
muestra una pasividad flagrante,
al no habilitar vías seguras para
aliviar el drama de las personas
que huyen de la guerra y de la
violencia. Y medidas, como el
acuerdo con Turquía, solo
dificultan la llegada de refugiados
a nuestros países. Así, solo
consiguen que emprendan rutas
más peligrosas y van a pagar
dinero a las mafias.

Europea mostra unha pasividade
flagrante, ao non habilitar vías
seguras para aliviar o drama das
persoas que foxen da guerra e da
violencia. E medidas, como o
acordo con Turquía, só dificultan
a chegada de refuxiados aos
nosos países. Así, só conseguen
que emprendan rutas máis
perigosas e van pagar diñeiro ás
mafias.

El principio de no devolución
prohíbe a los estados, por el
derecho internacional, a expulsar
o devolver a una persona al
territorio de cualquier país en el
que su vida o su libertad se
encuentre amenazado, o en el que
pueda sufrir tortura, tratos
inhumanos o vulneración de sus
derechos humanos fundamentales.
Por eso, ante la pasividad de la
Unión Europea y el Gobierno de
Mariano
Rajoy,
el
Grupo
Municipal Socialista apoya esta
iniciativa, para que sean las
ciudades las que tomen la
iniciativa, ante el problema de los
refugiados.

O principio de non devolución
prohibe aos estados, polo dereito
internacional, a expulsar ou
devolver a unha persoa ao
territorio de calquera país no que
a súa vida ou a súa liberdade
atópese ameazado, ou no que
poida sufrir tortura, tratos
inhumanos ou vulneración dos
seus
dereitos
humanos
fundamentais. Por iso, ante a
pasividade da Unión Europea e o
Goberno de Mariano Rajoy, o
Grupo Municipal Socialista apoia
esta iniciativa, para que sexan as
cidades as que tomen a iniciativa,
ante o problema dos refuxiados.

Pero debemos reflexionar y
prevenir, para no llegar a estas
situaciones, en donde la gente
tenga que desplazarse tanto por
motivos económicos, como para
escapar de conflictos y situaciones
de peligro.

Pero debemos reflexionar e
previr, para non chegar a estas
situacións, onde a xente teña que
desprazarse tanto por motivos
económicos, como para escapar
de conflitos e situacións de
perigo.

Debemos de dejar de dar la
espalda a la estas regiones,
debemos de aumentar la ayuda al
desarrollo hasta el 0,7%, acordado
en la ONU en 1980 y que ahora el

Debemos de deixar de dar as
costas á estas rexións, debemos
de aumentar a axuda ao
desenvolvemento ata o 0,7%,
acordado na ONU en 1980 e que
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gobierno del PP ha dejado en
mínimos raquíticos. El 0,14%. Sí,
el 0,14%. Y debemos retomar la
alianza de las civilizaciones, a
propuesta del presidente socialista
Zapatero y que proponía un
diálogo entre civilizaciones, cuyos
puntos fundamentales era la
cooperación en casos de conflicto,
la corrección de las desigualdades
económicas y el diálogo cultural,
porque mientras no arreglemos los
conflictos en origen, lo que
haremos es poner parches a los
problemas.

agora o goberno do PP deixou en
mínimos raquíticos. O 0,14%. Si,
o 0,14%. E debemos retomar a
alianza das civilizacións, a
proposta do presidente socialista
Zapatero e que propoñía un
diálogo entre civilizacións, cuxos
puntos fundamentais era a
cooperación en casos de conflito,
a corrección das desigualdades
económicas e o diálogo cultural,
porque mentres non arranxemos
os conflitos en orixe, o que
faremos é poñer parches aos
problemas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor
Ferreiro.

Moi ben. Moitas grazas, señor
Ferreiro.

Polo Grupo
Lorenzo.

Polo Grupo
Lorenzo.

Popular,

señor

Popular,

señor

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Gracias, Alcalde.

Grazas, Alcalde.

Bueno, nosotros vamos a apoyar,
por supuesto, esta moción, porque
somos conscientes, como todos,
del problema que ha surgido en
Europa con el tema de los
refugiados. Incluso, podemos
decir que Europa, aunque tuvo, en
un principio, una respuesta
unánime, al final, por culpa de
unos países que se negaron a
cumplir el acuerdo, pues, la
respuesta no fue lo que la
sociedad pedía y bueno, España,
por supuesto, ha puesto todos los
medios. De hecho hay 1.304
refugiados en este momento en
este país. Yo vi aquí, en las

Bo, nós imos apoiar, por suposto,
esta moción, porque somos
conscientes, como todos, do
problema que xurdiu en Europa
co tema dos refuxiados. Mesmo,
podemos dicir que Europa, aínda
que tivo, nun principio, unha
resposta unánime, ao final, por
culpa duns países que se negaron
a cumprir o acordo, pois, a
resposta non foi o que a
sociedade pedía e bo, España,
por suposto, puxo todos os
medios. De feito hai 1.304
refuxiados neste momento neste
país. Eu vin aquí, nas distintas
intervencións, que se confundiu
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distintas intervenciones, que se
confundió un poco, lo que son los
refugiados, o los que piden asilo
político, como aquellas personas
la (…) económica que también,
por supuesto, es gente que escapa
de la miseria, pero necesitan un
tratamiento distinto. Y por cierto,
antes, decía alguien que no había
salido Venezuela, pues, ahora va a
salir Venezuela, porque el mayor
número de refugiados que piden
asilo
político,
son
los
venezolanos, en este país. Esto
también hay que tenerlo en
cuenta. Yo comprendo que
ustedes se rían, pero escapan de
ese régimen. Aquí, comparaban
Turquía…, pero ellos también
escapan del régimen de Maduro,
de ese régimen dictatorial que le
está llevando a la miseria, pero
bueno, también son refugiados.
Porque sean venezolanos no dejan
de serlo, cuando así lo piden.

un pouco, o que son os
refuxiados, ou os que piden asilo
político, como aquelas persoas a
(…) económica que tamén, por
suposto, é xente que escapa da
miseria, pero necesitan un
tratamento distinto. E por certo,
antes, dicía alguén que non saíra
Venezuela, pois, agora vai saír
Venezuela, porque o maior
número de refuxiados que piden
asilo político, son os venezolanos,
neste país. Isto tamén hai que telo
en conta. Eu comprendo que
vostedes rían, pero escapan dese
réxime.
Aquí,
comparaban
Turquía…, pero eles tamén
escapan do réxime de Maduro,
dese réxime ditatorial que lle
está levando á miseria, pero bo,
tamén son refuxiados. Porque
sexan venezolanos non deixan de
selo, cando así o piden.

Pero mire. ¿Saben, a mí, lo que
me preocupa? A mí no me
preocupa… Lo que más me
preocupa es, que aquí estamos
hablando…

Pero mire. Saben, a min, o que me
preocupa? A min non me
preocupa… O que máis me
preocupa é, que aquí estamos a
falar…

A las veintidós horas y veinte
minutos entra en el Salón de
Sesiones la señora Veira
González.

Ás vinte e dúas horas e vinte
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Veira González.

…desde
la
Administración
Municipal,
incluso,
estamos
hablando, de traer refugiados a La
Coruña, y nosotros estamos
encantados. Y ustedes están
pidiendo dinero y fondos y ¿saben
lo que me preocupan? La
ejecución. Lo de siempre, la

…desde
a
Administración
Municipal, mesmo, estamos a
falar, de traer refuxiados á
Coruña,
e
nós
estamos
encantados. E vostedes están a
pedir diñeiro e fondos e, saben o
que me preocupan? A execución.
O de sempre, a execución destes
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ejecución de estos fondos, porque,
claro, ustedes hacen ver cosas,
que después no hacen. Y le voy a
poner ejemplos; ejemplos de mi
preocupación. Estamos hablando,
por ejemplo, de los servicios
sociales.
Presupuesto
26,5
millones de euros, ejecutado a
mes de julio, 6,2 millones de
euros. Si vamos a traer refugiados,
si vamos a decirle que le vamos a
prestar servicios y luego, no se los
vamos a dar, ese es el problema.

fondos, porque, claro, vostedes
fan ver cousas, que despois non
fan. E voulle a poñer exemplos;
exemplos da miña preocupación.
Estamos a falar, por exemplo, dos
servizos sociais. Orzamento 26,5
millóns de euros, executado a mes
de xullo, 6,2 millóns de euros. Se
imos traer refuxiados, se imos
dicirlle que lle imos a prestar
servizos e logo, non llos imos a
dar, ese é o problema.

La renta social, otro ejemplo que
le quiero poner. Había empezado
por
6.000.000,
después
compramos bicicletas; lo hemos
bajado a 1.600.000 euros. Se han
ejecutado 2.800 euros. Y esta
renta social era, también, la que
también, que se iba a dar a los
refugiados, cuando los íbamos a
traer a La Coruña, cuando
pedíamos convertirnos en una
ciudad de refugio.

A renda social, outro exemplo que
lle quero poñer. Empezara por
6.000.000, despois compramos
bicicletas; baixámolo a 1.600.000
euros. Executáronse 2.800 euros.
E esta renda social era, tamén, a
que tamén, que se ía a dar aos
refuxiados, cando os iamos a
traer á Coruña, cando pediamos
converternos nunha cidade de
refuxio.

Entonces, déjense de palabras,
déjense de buenas intenciones,
déjense de (…) y ejecuten,
ejecuten. Porque de nada vale
decir que voy… El voy a…, el
voy a…, que son ustedes el
gobierno del voy a..., voy a hacer
y nunca hacen nada. Lo mismo
pasa
con
los
convenios
nominativos, 1,8 millones que
están ahí, ni un euro se ha
entregado. O el plan de
discapacidad, 480.000 euros. Ni
un euro se ha ejecutado del plan
de discapacidad. Por lo tanto, ya
les digo, bien que (…) nos
convirtamos en el? refugio, bien
que traigamos a estas personas

Entón, déixense de palabras,
déixense de boas intencións,
déixense de (…) e executen,
executen. Porque de nada vale
dicir que vou… O vou a…, o vou
a…, que son vostedes o goberno
do vou a..., vou facer e nunca fan
nada. O mesmo pasa cos
convenios
nominativos,
1,8
millóns que están aí, nin un euro
entregouse. Ou o plan de
discapacidade, 480.000 euros.
Nin un euro executouse do plan
de discapacidade. Polo tanto, xa
lles
digo,
ben
que
(…)
convertámonos o en refuxio, ben
que traiamos a estas persoas que
están a escapar da miseria ou
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que están escapando de la miseria
o están escapando de la guerra
etcétera, pero también, hay que
darle atención y eso es lo que me
preocupa, porque ustedes están
capacitados para eso, porque
ustedes son, mucho hablar y poco
de ejecutar. Antes, aquí se hablaba
de los sueldos. Incluso, se habló
de mi dieta, de que si yo cobraba
una dieta. Bien, si lo sueldos
fueran por productividad, yo no
sé qué sueldos cobrarían ustedes,
porque los resultados son los que
son. Los resultados son los que
son, los resultados son los que son
y están en la ciudad; tienen suerte
que cobran un sueldo fijo. Yo no
digo que no cobren el sueldo, que
hacen su trabajo, pero si fuera por
resultado, le aseguro de que los
sueldos se iban a bajar mucho.
Pero bueno, esta es la realidad de
este
gobierno
municipal.
Entonces, ya les digo. Déjense de
estas cosas, déjense un poco
menos (…) y más trabajo. Hay
que trabajar más. Yo no sé… Yo
goberné cuatro años y sé lo difícil
que son las…, yo sé que se
sonríen. ¿Pero, saben lo qué pasa?
Los ciudadanos de la calle que son
los que tienen que recibir las
prestaciones de las… Y no lo
reciben. No se rían; están en su
casa pasándolo mal. Y a ustedes,
esto les produce carcajada y el
presupuesto es el que es. Y luego,
a final de año, todas las partidas
presupuestarias
de
servicios
sociales quedan sin ejecutar o no
se ejecutan en su totalidad. Sí, sí.
Pero síganse riendo, porque el
ciudadano de la calle no se ríe, el
que lo está pasando mal no se ríe,

están a escapar da guerra
etcétera, pero tamén, hai que
darlle atención e iso é o que me
preocupa, porque vostedes están
capacitados para iso, porque
vostedes son, moito falar e pouco
de executar. Antes, aquí falábase
dos soldos. Mesmo, se falou da
miña dieta, de que se eu cobraba
unha dieta. Ben, se o soldos fosen
por produtividade, eu non sei que
soldos cobrarían vostedes, porque
os resultados son os que son. Os
resultados son os que son, os
resultados son os que son e están
na cidade; teñen sorte que cobran
un soldo fixo. Eu non digo que
non cobren o soldo, que fan o seu
traballo, pero se fóra por
resultado, asegúrolle de que os
soldos se ían baixar moito. Pero
bo, esta é a realidade deste
goberno municipal. Entón, xa lles
digo. Déixense destas cousas,
déixense un pouco menos (…) e
máis traballo. Hai que traballar
máis. Eu non sei… Eu gobernei
catro anos e sei o difícil que son
as…, eu se que se sorrín. Pero,
saben o que pasa? Os cidadáns
da rúa que son os que teñen que
recibir as prestacións das… E
non o reciben. Non se rían; están
na súa casa pasándoo mal. E a
vostedes,
isto
prodúcelles
gargallada e o orzamento é o que
é. E logo, a final de ano, todas as
partidas
orzamentarias
de
servizos sociais
quedan sen
executar ou non se executan na
súa totalidade. Si, si. Pero síganse
rindo, porque o cidadán da rúa
non ri, o que o está pasando mal
non ri, o que ten problemas para
chegar a fin de mes non ri e o que
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el que tiene problemas para llegar
a fin de mes no se ríe y el que no
tiene ayuda por parte de este
Ayuntamiento no se está riendo en
la calle.

non ten axuda por parte deste
Concello non se está rindo na
rúa.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Lorenzo,
por favor.

Vaia rematando, señor Lorenzo,
por favor.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Por eso, le digo que sean un poco
más serios y ya le digo, gánense
el sueldo, que en eso, aún les falta
mucho. Muchas gracias.

Por iso, dígolle que sexan un
pouco máis serios e xa lle digo,
gáñense o soldo, que niso, aínda
lles falta moito. Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi
ben.
Procedemos
moción.

Moitas
grazas.
á votación da

Moi
ben.
Procedemos
moción.

Moitas
grazas.
á votación da

Votación de la segunda moción
del Grupo Municipal Marea
Atlántica (MA

Votación da segunda moción do
Grupo
Municipal
Marea
Atlántica (MA

Seguidamente por la Presidencia
se somete a votación la segunda
moción do Grupo Municipal
Marea
Atlántica
(MA),
produciéndose
el
siguiente
resultado.

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación a segunda
moción do Grupo Municipal
Marea
Atlántica
(MA,
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 (PP) (10
votos).

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

Vota a favor el Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeG-

Vota a favor o Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeG-
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PSOE) (4 votos).

PSOE) (4 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).

122 – Moción sobre sobre las
ciudades ante la realidad del
refugio en el Estado español.

122 – Moción sobre as cidades
ante a realidade do refuxio no
Estado Español.

Acuerdo

Acordo

1.
Exigir al Gobierno del
Estado a cumplir con los acuerdos
ante la UE del 2015 para la
acogida de las 17.337 personas
refugiadas. Para facilitarlo, las
ciudades
nos
ofrecimos
a
colaborar de forma activa en el
proceso de apertura de plazas de
personas refugiadas y en el
desarrollo del Programa Estatal de
Refugio.

1.
Esixir ao Goberno do
Estado a cumprir cos acordos
ante a UE do 2015 para a
acollida das 17.337 persoas
refuxiadas. Para facilitalo, as
cidades ofrecémonos a colaborar
de forma activa no proceso de
apertura de prazas de persoas
refuxiadas e no desenvolvemento
do Programa Estatal de Refuxio.

2.
Exigir al Gobierno central
la
reformulación
del
procedimiento de atención social a
solicitantes de asilo en el Estado.
Estableciendo
sistemas
de
coordinación
y
financiación
eficaces con las Comunidades
Autónomas y las ciudades y
municipios que permitan contar
con información actualizada de
los contingentes de personas
refugiadas trasladadas a nuestros
municipios así como información
sobre su llegada efectiva y la
previsión anual.

2.
Esixir ao Goberno central
a reformulación do procedemento
de atención social a solicitantes
de asilo no Estado. Establecendo
sistemas de coordinación e
financiamento
eficaces
coas
Comunidades Autónomas e as
cidades
e
municipios
que
permitan contar con información
actualizada dos continxentes de
persoas refuxiadas trasladadas
aos nosos municipios así como
información sobre a súa chegada
efectiva e a previsión anual.

3.
Exigir al Gobierno del
Estado a
que
proporcione
información pormenorizada del
destino de los Fondos de Asilo,

3.
Esixir ao Goberno do
Estado a que proporcione
información pormenorizada do
destino dos Fondos de Asilo,
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Migración e Integración (FAMI)
para asegurar que efectivamente
se destinan a la acogida de
refugiados e inmigrantes.

Migración e Integración (FAMI)
para asegurar que efectivamente
se destinan á acollida de
refuxiados e inmigrantes.

4.
Exigir la previsión de un
mecanismo para cofinanciar los
costes derivados de los procesos
de atención e integración de las
personas migrantes y refugiadas,
facilitando el acceso a los
municipios a los Fondos FAMI y
a todos aquellos fondos europeos
a los que los municipios puedan
optar para el desarrollo de
Programas
municipales
de
acogida
complementarios
al
Programa Estatal, tal y como
sucede en otros países de la Unión
Europea.

4.
Esixir a previsión dun
mecanismo para cofinanciar os
custos derivados dos procesos de
atención e integración das
persoas migrantes e refuxiadas,
facilitando
o
acceso
aos
municipios aos Fondos FAMI e a
todos aqueles fondos europeos
aos que os municipios poidan
optar para o desenvolvemento de
Programas
municipais
de
acollida complementarios ao
Programa Estatal, tal e como
sucede noutros países da Unión
Europea.

5.
Por todo ello, solicitamos
una reunión con carácter urgente a
la Ministra de Empleo y
Seguridad Social, en la que pueda
participar una delegación de las
ciudades signatarias de esta
Declaración, además de la
Federación
Española
de
Municipios y Provincias, con el
objetivo de abordar una solución
satisfactoria a todos los aspectos
anteriormente mencionados.

5.
Por todo iso, solicitamos
unha reunión con carácter
urxente á Ministra de Emprego e
Seguridade Social, na que poida
participar unha delegación das
cidades
signatarias
desta
Declaración,
ademais
da
Federación
Española
de
Municipios e Provincias, co
obxectivo de abordar unha
solución satisfactoria a todos os
aspectos
anteriormente
mencionados.

6.
Dar traslado de estos
acuerdos al Ministerio del
Interior, el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social y a la
Federación
Española
de
Municipios y Provincias.

6.
Dar
traslado
destes
acordos ao Ministerio do Interior,
o Ministerio de Emprego e
Seguridade Social e á Federación
Española de Municipios e
Provincias.

7.
Instar a la Unión Europea a
facilitar los recursos humanos y
materiales necesarios para agilizar

7.
Instar á Unión Europea a
facilitar os recursos humanos e
materiais necesarios para axilizar
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la tramitación administrativa con
el
fin
de
acelerar
el
reconocimiento de la condición de
refugiado.

a tramitación administrativa co
fin de acelerar o recoñecemento
da condición de refuxiado.

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Pasamos ás preguntas de resposta
oral. Eu sei que todos os temas
que se van a tratar aquí, teñen
moita importancia e tamén, que
hai xente que leva moitas horas
esperando a que tratemos algún
deles. Ainda así, lles pediría, non
brevidade, senón simplemente,
axustarse aos tempos, os señores
concelleiros e concelleiras, porque
senón
nos
axustamos
un
pouquiño, aos tempos, creo que
vamos a pasar de día, e iso, pois,
sería, pasar do día tres ao día
catro. Sería, pois, sumamente
inconveniente a efectos legais.

Pasamos ás preguntas de resposta
oral. Eu sei que todos os temas
que se van a tratar aquí, teñen
moita importancia e tamén, que
hai xente que leva moitas horas
esperando a que tratemos algún
deles. Ainda así, lles pediría, non
brevidade, senón simplemente,
axustarse aos tempos, os señores
concelleiros
e
concelleiras,
porque senón nos axustamos un
pouquiño, aos tempos, creo que
vamos a pasar de día, e iso, pois,
sería, pasar do día tres ao día
catro. Sería, pois, sumamente
inconveniente a efectos legais.

3º. Preguntas orales

3º. Preguntas orais

Preguntas del Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista Galego

Preguntas do Grupo Municipal
do Bloque Nacionalista Galego

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego sobre a situación da banda
Municipal de Música.

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego sobre a situación da
banda Municipal de Música.

A las veintidós horas y veintitrés
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones el señor García Pérez.

Ás vinte e dúas horas e vinte e
tres minutos auséntase do Salón
de Sesións o señor García Pérez.

Primera.- Pregunta oral sobre
la situación de la Banda

Primeira.- Pregunta oral sobre a
situación da Banda Municipal de
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Municipal de Música.

Música.

Señora Veira González

Señora Veira González

Podería aclarar o Goberno
Municipal a situación que foi
denunciada pola Banda Municipal
de Música o pasado xoves 15 de
xuño?

Podería aclarar o Goberno
Municipal a situación que foi
denunciada
pola
Banda
Municipal de Música o pasado
xoves 15 de xuño?

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Por suposto, que podo aclararlle e
podo aclararlle o que estamos
facendo tamén, para solucionar o
problema.

Por suposto, que podo aclararlle
e podo aclararlle o que estamos
facendo tamén, para solucionar o
problema.

A las
veintidós horas y
veinticuatro
minutos
se
ausentan del Salón de Sesiones
el señor Fernández Prado y las
señoras Freire Vázquez y Cid
Castro.

Ás vinte e dúas horas e vinte e
catro minutos auséntanse do
Salón de Sesións o señor
Fernández Prado e as señoras
Freire Vázquez e Cid Castro.

La señora Veira González pone
una
grabación
de
una
intervención que se escucha con
dificultad.

A señora Veira González pon
unha
gravación
dunha
intervención que se escoita con
dificultade.

*... Os instrumentos que deberían
estar
acompañándonos
na
execución das pezas que van
vostedes a escoitar. Queremos
que todos vostedes visualicen,
como banda municipal, mentres
desenrolando a súa actividade nos
últimos tempos, interpretando
repertorio con menos músicos
coas que partituras nos requiren.

*... Os instrumentos que deberían
estar
acompañándonos
na
execución das pezas que van
vostedes a escoitar. Queremos que
todos vostedes visualicen, como
banda
municipal,
mentres
desenrolando a súa actividade nos
últimos tempos, interpretando
repertorio con menos músicos
coas que partituras nos requiren.

Vostedes que son os destinatarios
do noso traballo, merecen ser
informados da situación da nosa
banda municipal. Levamos tempo

Vostedes que son os destinatarios
do noso traballo, merecen ser
informados da situación da nosa
banda municipal. Levamos tempo

282

solicitando que se cubran as
vacantes da nosa banda, para que
o noso traballo artístico siga (…)
cunha calidade óptima. Pero estas
vacantes no se cobren desde hai
varios anos, e ultimamente,
deisouxe de contratar os músicos
que con carácter puntual resultan
indispensables.
Ademais,
engadido a todo isto, vemos
recortado as inversións para o
correcto funcionamento da banda,
ao mismo que carecemos na
actualidade de persoal específico
encargado da parte da xestión da
agrupación. A banda municipal
cumprirá o vindeiro ano, nada
menos que 70 anos, o 70
aniversario. 70 anos poñéndolle
música a esta cidade en cada
recuncho, desde as máis fermosas
salas que dispón a nosa cidade
hasta a praza máis pequena.

solicitando que se cubran as
vacantes da nosa banda, para que
o noso traballo artístico siga (…)
cunha calidade óptima. Pero estas
vacantes no se cobren desde hai
varios anos, e ultimamente,
deisouxe de contratar os músicos
que con carácter puntual resultan
indispensables.
Ademais,
engadido a todo isto, vemos
recortado as inversións para o
correcto funcionamento da banda,
ao mismo que carecemos na
actualidade de persoal específico
encargado da parte da xestión da
agrupación. A banda municipal
cumprirá o vindeiro ano, nada
menos que 70 anos, o 70
aniversario. 70 anos poñéndolle
música a esta cidade en cada
recuncho, desde as máis fermosas
salas que dispón a nosa cidade
hasta a praza máis pequena.

Dende sempre, asimismo, a
responsabilidade de formar parte
dunha agrupación de notable
prestixio, non só na cidade, senón
en todo o territorio español e non
queremos que ese prestixio se
deteriore. Somos unha banda de
primeira e queremos seguir en
primeira, se me permiten o simil
futbolístico.

Dende sempre, asi mesmo, a
responsabilidade de formar parte
dunha agrupación de notable
prestixio, non só na cidade, senón
en todo o territorio español e non
queremos que ese prestixio se
deteriore. Somos unha banda de
primeira e queremos seguir en
primeira, se me permiten o simil
futbolístico.

Solicitamos que se manteña o
cadro de persoal da banda
municipal para poder achegarlles
a execución artística que vostedes
se merecen. Queremos tocar máis
e nas mellores condicións,
queremos contribuir a que a
Coruña sexa cidade da música;
queremos seguir levando o nome
da
Coruña,
aparellado
á

Solicitamos que se manteña o
cadro de persoal da banda
municipal para poder achegarlles
a execución artística que vostedes
se merecen. Queremos tocar máis
e nas mellores condicións,
queremos contribuir a que a
Coruña sexa cidade da música;
queremos seguir levando o nome
da
Coruña,
aparellado
á

283

excelencia musical. Para iso,
poñemos esta situación no seu
coñecemento, co fin de recadar o
seu apoyo, para que nos axuden a
(…) que a Banda Municipal da
Coruña poda seguir ofrecendo un
servizo cultural de calidade a
toda a cidadanía. Fágamoslle
saber aos nosos representantes
políticos, que a cultura importa,
que a música fai unha sociedade
mellor e que esta banda municipal
leva casi 70 anos contribuíndo a
isto.

excelencia musical. Para iso,
poñemos esta situación no seu
coñecemento, co fin de recadar o
seu apoio, para que nos axuden a
(…) que a Banda Municipal da
Coruña poda seguir ofrecendo un
servizo cultural de calidade a toda
a cidadanía. Fágamoslle saber aos
nosos representantes políticos,
que a cultura importa, que a
música fai unha sociedade mellor
e que esta banda municipal leva
casi 70 anos contribuíndo a isto.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben, pois, quen? falaba era o
director da banda municipal de
música e desculpen o ruído de
fondo, mais era o vento que había
ese día que se grabou ese vídeo.
Por certo, está completo nas redes
sociais e pode velo calquera.
Descríbese
neste
vídeo,
detalladamente, as carencias da
banda municipal, non só na
cobertura das vacantes, senón,
tamén, en que non se están a
contratar músicos e persoas para
tocar nos concertos, cando é
absolutamente necesario. Á parte,
sinalar, que están a piques de
facerse 70 e eu creo que é un
servizo moi importante
do
Concello da Coruña. Ao mellor,
non
é
materialmente
imprescindible, pero si que é un
servizo necesario, un servizo
bueno, que é importante para a
cidade e que se está descoidando,
por parte do goberno municipal e
queremos saber como se vai
resolver.

Ben, pois, que? falaba era o
director da banda municipal de
música e desculpen o ruído de
fondo, mais era o vento que había
ese día que se grabou ese vídeo.
Por certo, está completo nas
redes sociais e pode velo
calquera. Descríbese neste vídeo,
detalladamente, as carencias da
banda municipal, non só na
cobertura das vacantes, senón,
tamén, en que non se están a
contratar músicos e persoas para
tocar nos concertos, cando é
absolutamente necesario. Á parte,
sinalar, que están a piques de
facerse 70 e eu creo que é un
servizo moi importante
do
Concello da Coruña. Ao mellor,
non
é
materialmente
imprescindible, pero si que é un
servizo necesario, un servizo bo,
que é importante para a cidade e
que se está descoidando, por
parte do goberno municipal e
queremos saber como se vai
resolver.
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Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Decirlle, en primeiro lugar, que
somos conscientes de que a banda
municipal non ten todos os
instrumentos necesarios e iso é un
obstáculo para a maioría de
repertorios musicais posibles.
Desde logo, que non é algo
novo…

Decirlle, en primeiro lugar, que
somos conscientes de que a banda
municipal non ten todos os
instrumentos necesarios e iso é un
obstáculo para a maioría de
repertorios musicais posibles.
Desde logo, que non é algo
novo…

A las veintidós horas
y
veintiocho minutos se ausentan
del Salón de Sesiones el señor
Lorenzo Torres y la señora
Lendoiro Otero.

Ás vinte e dúas horas e vinte e
oito
minutos auséntanse do
Salón de Sesións o señor
Lorenzo Torres e a señora
Lendoiro Otero.

… nin que xurda precisamente,
con nós neste goberno. É algo que
como eles ben din no vídeo, vai
sucedendo desde hai anos. Desde
hai anos tamén, hai restriccións, á
contratación de persoal, impostas
polo goberno central, como
vostede sabe, e precisamente,
desde a Marea Atlántica levamos
pelexando xa, desde o inicio,
contra esas carencias, o cal tamén
é coñecido polos traballadores e
traballadoras
e
os
seus
representantes sindicais.

… nin que xurda precisamente,
con nós neste goberno. É algo que
como eles ben din no vídeo, vai
sucedendo desde hai anos. Desde
hai anos tamén, hai restriccións,
á contratación de persoal,
impostas polo goberno central,
como
vostede
sabe,
e
precisamente, desde a Marea
Atlántica levamos pelexando xa,
desde o inicio, contra esas
carencias, o cal tamén é coñecido
polos
traballadores
e
traballadoras
e
os
seus
representantes sindicais.

Me gustaría, tamén, mencionar,
un pouco, a situación da banda
municipal e das contratacións que
se realizaron en anos anteriores,
para un pouco, aclarar de donde
vén esta situación. Até 2009, por
exemplo, a contratación de
reforzos se realizaba a través de
empresa interposta e daquela, sen
embargo, non existían limitacións
ás contratacións temporais que hai
agora. Este tipo de contratación…

Me gustaría, tamén, mencionar,
un pouco, a situación da banda
municipal e das contratacións que
se realizaron en anos anteriores,
para un pouco, aclarar de donde
vén esta situación. Até 2009, por
exemplo, a contratación de
reforzos se realizaba a través de
empresa interposta e daquela, sen
embargo, non existían limitacións
ás contratacións temporais que
hai agora. Este tipo de
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contratación…
A las veintidós horas y
veintinueve minutos entra en el
Salón de Sesiones la señora
Lendoiro.

Ás vinte e dúas horas e vinte e
nove minutos entra no Salón de
Sesións a señora Lendoiro.

… tivo que finalizar e despois dun
procedemento sancionador, logo
dunha inspección de traballo.
Posteriormente, entre 2010 e
2012, os reforzos se producían a
cargo do concello e precisamente,
foron as restriccións do goberno
central as que limitaron este tipo
de contratacións.

… tivo que finalizar e despois dun
procedemento sancionador, logo
dunha inspección de traballo.
Posteriormente, entre 2010 e
2012, os reforzos se producían a
cargo do concello e precisamente,
foron as restriccións do goberno
central as que limitaron este tipo
de contratacións.

Posteriormente, se contrataron
reforzos a través do Consorcio
para a Promoción da Música.
Actualmente, estamos buscando
alternativas para poder garantir a
contratación do personal necesario
e que les reclaman e ademais, que
por suposto, compartimos ese
obxectivo de ter, de que a banda
municipal de música teña calidade
necesaria para contribuir, desta
maneira, cos obxectivos culturais
que ten este goberno. E
recemente, coa aprobación da Lei
de Orzamentos Xerais do Estado,
se abre unha posibilidade, se
flexibiliza
a
contratación
temporal, gracias á presión feita
por moitos grupos políticos. E
estamos vendo as posibilidades de
proceder a estas contratacións
temporais, xa que neste momento
e a partir da publicación da Lei de
Orzamentos, non se require que o
servizo sexa nin esencial, nin
prioritario. De feito, mañán, esta
convocada unha mesa técnica con
compoñentes da banda municipal

Posteriormente, se contrataron
reforzos a través do Consorcio
para a Promoción da Música.
Actualmente, estamos buscando
alternativas para poder garantir a
contratación
do
personal
necesario e que lles reclaman e
ademais, que por suposto,
compartimos ese obxectivo de ter,
de que a banda municipal de
música teña calidade necesaria
para contribuir, desta maneira,
cos obxectivos culturais que ten
este goberno. E recemente, coa
aprobación da Lei de Orzamentos
Xerais do Estado, se abre unha
posibilidade, se flexibiliza a
contratación temporal, gracias á
presión feita por moitos grupos
políticos. E estamos vendo as
posibilidades de proceder a estas
contratacións temporais, xa que
neste momento e a partir da
publicación
da
Lei
de
Orzamentos, non se require que o
servizo sexa nin esencial, nin
prioritario. De feito, mañán, esta
convocada unha mesa técnica con
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de música e tentaremos buscar
unha solución negociada e acorde
con eles, igual que se buscou
tamén, para o nomeamento en
comisión de servizo para os
directores nomeados desde que
chegamos nós ao goberno. De
feito,
se
está
tramitando
actualmente unha comisión de
servizos e tamén, acordada cos
representantes
da
banda
municipal. Nada máis.

compoñentes da banda municipal
de música e tentaremos buscar
unha solución negociada e acorde
con eles, igual que se buscou
tamén, para o nomeamento en
comisión de servizo para os
directores nomeados desde que
chegamos nós ao goberno. De
feito,
se
está
tramitando
actualmente unha comisión de
servizos e tamén, acordada cos
representantes
da
banda
municipal. Nada máis.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas.

Moi ben, moitas grazas.

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego sobre as declaracións
realizadas
en
medios
de
comunicación polo Alcalde da
Coruña, nas que se vincula a
prórroga, incluso, unha nova
concesión á Compañía de
Tranvías á baixada do billete de
bus.

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego sobre as declaracións
realizadas
en
medios
de
comunicación polo Alcalde da
Coruña, nas que se vincula a
prórroga, incluso, unha nova
concesión á Compañía de
Tranvías á baixada do billete de
bus.

Segunda.- Pregunta oral sobre
las declaraciones realizadas en
medios de comunicación por el
Alcalde de A Coruña en las que
se vincula la prórroga e incluso
unha nueva concesión a la
Compañía de Tranvías a la
bajada del billete de bus.

Segunda.- Pregunta oral sobre as
declaracións
realizadas
en
medios de comunicación polo
Alcalde da Coruña nas que se
vincula a prórroga e mesmo
unha
nova
concesión
á
Compañía de Tranvías á baixada
do billete de bus.

Señora Veira González

Señora Veira González

Podería…

Podería…

A las veintidós horas y treinta y
un minutos se ausenta del Salón
de Sesiones la señora Gallego
Neira.

Ás vinte e dúas horas e trinta e
un minutos auséntase do Salón
de Sesións a señora Gallego
Neira.

287

… explicar o señor alcalde as
declaracións realizadas en medios
de comunicacións nas que se
vincula a prorroga e incluso unha
nova concesión á Compañía de
Tranvías á baixada do billete do
bus?

… explicar o señor alcalde as
declaracións
realizadas
en
medios de comunicacións nas que
se vincula a prorroga e incluso
unha nova concesión á Compañía
de Tranvías á baixada do billete
do bus?

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

O alcalde aludiu nas diferentes
declaracións feitas aos medios de
comunicación,
ao
propio
regulamento comunitario que
efectivamente, abre a vía de
excepción do mesmo, sempre e
cando se comprobe, por un lado,
que
existan
consecuencias
xurídicas
ou
económicas
indebidas, para o propio Concello,
e sempre e cando, se ampare a
continuidade nas condiccións de
adaptación da concesión ao marco
normativo. Isto é, beneficios
razonables para a empresa
concesionaria e compensacións
non excesivas, pola parte do
Concello da Coruña.

O alcalde aludiu nas diferentes
declaracións feitas aos medios de
comunicación,
ao
propio
regulamento comunitario que
efectivamente, abre a vía de
excepción do mesmo, sempre e
cando se comprobe, por un lado,
que
existan
consecuencias
xurídicas
ou
económicas
indebidas,
para
o
propio
Concello, e sempre e cando, se
ampare a continuidade nas
condiccións de adaptación da
concesión ao marco normativo.
Isto é, beneficios razonables para
a empresa concesionaria e
compensacións non excesivas,
pola parte do Concello da
Coruña.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ou sexa, que vostedes encontran
un auténtico tesouro no que é a
lexislación
europea,
un
regulamento que pode dar lugar a
(…) da concesión administrativa
do servicio de transporte colectivo
de viaxeiros, en contra diso.
Decídense a
aplícalo en
Xunta de Goberno Local, no
momento, ademais no que se
cumpren,
bueno
os
anos
requeridos da… Aos 30 anos, creo

Ou sexa, que vostedes encontran
un auténtico tesouro no que é a
lexislación
europea,
un
regulamento que pode dar lugar a
(…) da concesión administrativa
do
servicio
de
transporte
colectivo de viaxeiros, en contra
diso.
Decídense
a
aplícalo en Xunta de Goberno
Local, no momento, ademais no
que se cumpren, bo os anos
requeridos da… Aos 30 anos,
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que eran. Si, os 30 anos, xusto,
que se diu no 86 e os 30 anos da
concesión e resulta que agora xa,
empezamos a ver como lles…
Non sei se é a palabra ou a
expresión axeitada. Desculpenme,
se ofendo, pero empezan a
tremerles a pernas; non se sabe
moi ben por que. Parece que si,
que están decididos a rescindir a
concesión,
acolléndose a ese
regulamento que teñen pensado
facer; algo diferente polo que
dicían, pero logo, xa, a
continuación, xa empezamos a
ver, efectivamente, como lles
treman as pernas, como pasan de
tomar unha decisión axeitada,
para o que podía parecer que sería
rematar con esa concesión leonina
da Compañía de Tranvías que,
como dixen, noutra intervención,
só desde 2010, levan gañados
máis de 21.000.000 de euros de
beneficios netos, despois de
impostos, só por xestionar o noso
transporte público e resulta que
agora, bueno, que ao mellor, pois,
abrimos a posibilidade, bueno, a
posibilidade, bueno, que se pode
prorrogar, pero bueno, coa única
condición de que sexa, ou co a
única o único requisito de que se
baixe o prezo do autobús. A
verdade, que eu creo que o
problema da Compañía de
Tranvías non é exclusivamente
que sexa un servizo caro para o
peto das coruñesas e dos
coruñeses no pagamento do billete
de autobús, senón que resulta caro
para as arcas do concello e
ademais é un servizo malo. É un
servizo que non conecta realmente
cos? barrios, é un servizo que non

creo que eran. Si, os 30 anos,
xusto, que se diu no 86 e os 30
anos da concesión e resulta que
agora xa, empezamos a ver como
lles… Non sei se é a palabra ou a
expresión axeitada. Desculpenme,
se ofendo, pero empezan a
tremerles a pernas; non se sabe
moi ben por que. Parece que si,
que están decididos a rescindir a
concesión,
acolléndose a ese
regulamento que teñen pensado
facer; algo diferente polo que
dicían, pero logo, xa, a
continuación, xa empezamos a
ver, efectivamente, como lles
treman as pernas, como pasan de
tomar unha decisión axeitada,
para o que podía parecer que
sería rematar con esa concesión
leonina da Compañía de Tranvías
que,
como
dixen,
noutra
intervención, só desde 2010, levan
gañados máis de 21.000.000 de
euros de beneficios netos, despois
de impostos, só por xestionar o
noso transporte público e resulta
que agora, bo, que ao mellor,
pois, abrimos a posibilidade, bo,
a posibilidade, bo, que se pode
prorrogar, pero bo, coa única
condición de que sexa, ou co a
única o único requisito de que se
baixe o prezo do autobús. A
verdade, que eu creo que o
problema da Compañía de
Tranvías non é exclusivamente
que sexa un servizo caro para o
peto das coruñesas e dos
coruñeses no pagamento do
billete de autobús, senón que
resulta caro para as arcas do
concello e ademais é un servizo
malo. É un servizo que non
conecta realmente os? barrios, é
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ten frecuencias, é un servizo…
bueno, as marquesiñas, bueno, nin
sequera dan un servizo que terían
que dar nun país no que chove,
por
exemplo.
Ou
tarxeta
Millennium. É unha tarxeta que
non fuciona tampouco, etcétera,
etcétera, etcétera. É un servizo
que é malo e resulta que agora, o
único problema é que, bueno, que
pagamos un 30 e o billete é caro.
É un dos problemas,…

un servizo que non ten
frecuencias, é un servizo… bo, as
marquesiñas, bo, nin sequera dan
un servizo que terían que dar nun
país no que chove, por exemplo.
Ou tarxeta Millennium. É unha
tarxeta
que
non
fuciona
tampouco, etcétera, etcétera,
etcétera. É un servizo que é malo
e resulta que agora, o único
problema é que, bo, que pagamos
un 30 e o billete é caro. É un dos
problemas,…

A las veintidós horas y treinta y
cinco minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Freire
Vázquez y
el señor García
Pérez

Ás vinte e dúas horas e trinta e
cinco minutos entra no Salón de
Sesións a señora Freire Vázquez
e o señor García Pérez

… É un servizo caro, pero sobre
todo, é un servizo pésimo. E
ademais, que actualmente se rexe
por unha concesión que é
absolutamente leonina e que
cremos que ademais, o transporte,
algo tan vital para a vida das
persoas, para a vida diaria das
persoas, debería de rexerse en
atención a criterios públicos, non
a criterios privados, dunha
empresa privada…

… É un servizo caro, pero sobre
todo, é un servizo pésimo. E
ademais, que actualmente se rexe
por unha concesión que é
absolutamente leonina e que
cremos que ademais, o transporte,
algo tan vital para a vida das
persoas, para a vida diaria das
persoas, debería de rexerse en
atención a criterios públicos, non
a criterios privados, dunha
empresa privada…

A las vientidós horas y treinta y
cinco minutos se ausenta la
señora Cameán Calvete.

Ás vinte e dúas horas e trinta e
cinco minutos auséntase a
señora Cameán Calvete.

… que o único que busca e é
lexítimo, pero non ten por que
búscalo no que é de todas e de
todos, que busca un beneficio.
Polo tanto, quixeramos saber
realmente o que van facer co
transporte da nosa cidade, sobre
todo, agora que non teñen o corsé

… que o único que busca e é
lexítimo, pero non ten por que
búscalo no que é de todas e de
todos, que busca un beneficio.
Polo tanto, quixeramos saber
realmente o que van facer co
transporte da nosa cidade, sobre
todo, agora que non teñen o corsé
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do Plan de Axuste.

do Plan de Axuste.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno, pois, a dúbida ofende.
Aquí, estamos atacando unha
concesión, efectivamente, que
funciona dende o ano 1986, dada
en concorrencia competitiva. É
unha
concesión
que
efectivamente, dá uns beneficios
excesivos
á
compañía
concesionaria.

Bo, pois, a dúbida ofende. Aquí,
estamos
atacando
unha
concesión, efectivamente, que
funciona dende o ano 1986, dada
en concorrencia competitiva. É
unha
concesión
que
efectivamente, dá uns beneficios
excesivos
á
compañía
concesionaria.

Este regulamento,…

Este regulamento,…

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

Ás vinte e dúas horas e trinta e
cinco minutos entra no Salón de
Sesións o señor Lorenzo Torres.

… señora Veira, existe dende o
ano 2007. Dende aquela, pasaron
diferentes gobernos municipais
por aquí. Simplemente un (…) é
xa sei que vostede non estaba no
partido cando se presentaron ás
eleccións no ano 2007, pero o seu
partido político tiña o noso
programa electoral, traballar a
redución, o abaratamento das
tarifas en base á política de
subvencións públicas, contra esa
versión de subvención municipal.
Nós estamos traballando contra os
beneficios dunha empresa que, a
todas luces, ten un beneficio
excesivo. Iso si, todos os pasos
que estamos dando, todos os pasos
legais, estámolos dando para
eximir ao Concello de calesquera
responsabilidade xurídica ou
económica.
Este
goberno
municipal non vai a deixar unha
mochila
aos coruñeses, non

… señora Veira, existe dende o
ano
2007.
Dende
aquela,
pasaron diferentes gobernos
municipais por aquí. Simplemente
un (…) é xa sei que vostede non
estaba no partido cando se
presentaron ás eleccións no ano
2007, pero o seu partido político
tiña o noso programa electoral,
traballar
a
redución,
o
abaratamento das tarifas en base
á política de
subvencións
públicas, contra esa versión de
subvención
municipal.
Nós
estamos traballando contra os
beneficios dunha empresa que, a
todas luces, ten un beneficio
excesivo. Iso si, todos os pasos
que estamos dando, todos os
pasos legais, estámolos dando
para eximir ao Concello de
calesquera
responsabilidade
xurídica ou económica. Este
goberno municipal non vai a
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vamos a deixar nin un Someso,
nin un Conde de Fenosa.

deixar unha mochila
aos
coruñeses, non vamos a deixar
nin un Someso, nin un Conde de
Fenosa.

E para iso, dentro do propio
regulamento, para confirmar que
non
existan
consecuencias
económicas
ou
xurídicas
indebidas, non o vamos a dicir
nós, o vai dicir a propia Comisión,
como así advirte o regulamento. É
dicir, o Concello entregará un
expediente informativo á propia
Comisión que se unirá ao propio
expediente informativo que poida
presentar a empresa, e vai ser a
propia Comisión Europea quen
decida
en
virtude
desta
documentación,
se
existen
consecuencias económicas ou
xurídicas para o Concello. Se isto
é
así,
nós
temos
a
responsabilidade de non deixar
una mochila á xente da Coruña. E
por esa conta, en virtude desta
posible non aplicación do
regulamento, que o vai dicir a
propia Comisión, entregaremos
unha documentación no que a
propia concesión se teña que
adaptar ao propio regulamento, en
canto
aos
beneficios
non
excesivos e á subvención por
parte do Concello da Coruña non
sexa excesiva.

E para iso, dentro do propio
regulamento, para confirmar que
non
existan
consecuencias
económicas
ou
xurídicas
indebidas, non o vamos a dicir
nós, o vai dicir a propia
Comisión, como así advirte o
regulamento. É dicir, o Concello
entregará
un
expediente
informativo á propia Comisión
que se unirá ao propio expediente
informativo que poida presentar a
empresa, e vai ser a propia
Comisión Europea quen decida en
virtude desta documentación, se
existen consecuencias económicas
ou xurídicas para o Concello. Se
isto é así, nós temos a
responsabilidade de non deixar
una mochila á xente da Coruña.
E por esa conta, en virtude desta
posible non aplicación do
regulamento, que o vai dicir a
propia Comisión, entregaremos
unha documentación no que a
propia concesión se teña que
adaptar ao propio regulamento,
en canto aos beneficios non
excesivos e á subvención por
parte do Concello da Coruña non
sexa excesiva.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego sobre cumprimento dos
acordos da moción “Sobre unha
manifestación en apoio das

Pregunta do Bloque Nacionalista
Galego sobre cumprimento dos
acordos da moción “Sobre unha
manifestación en apoio das
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reivindicacións da
Comisión
Aberta en Defensa do Común e a
celebración
dunha
Consulta
Popular para coñecer a opinión da
cidadanía
sobre
esas
reivindicacións”, tomados na
cesión de data 6 de marzo de
2017.

reivindicacións da Comisión
Aberta en Defensa do Común e a
celebración
dunha
Consulta
Popular para coñecer a opinión
da
cidadanía
sobre
esas
reivindicacións”, tomados na
cesión de data 6 de marzo de
2017.

Tercera.- Pregunta oral sobre
el cumplimiento de los acuerdos
de la moción “Sobre una
manifestación en apoyo de las
reivindicaciones de la Comisión
Abierta en Defensa de lo Común
y la celebración de una Consulta
Popular para conocer la opinión
de la ciudadanía sobre esas
reivindicaciones”, tomados en la
sesión de fecha 6 de marzo de
2017.

Terceira.- Pregunta oral sobre o
cumprimento dos acordos da
moción
“Sobre
unha
manifestación en apoio das
reivindicacións da Comisión
Aberta en Defensa do Común e a
celebración dunha Consulta
Popular para coñecer a opinión
da
cidadanía
sobre
esas
reivindicacións” tomados na
sesión de data 6 de marzo de
2017.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Podería informar ao Goberno
Local sobre a situación actual do
cumprimento dos acordos da
moción sobre unha manifestación
en apoio das reivindicacións da
Comisión aberta en Defensa do
Común e celebración dunha
consulta popular para coñecer a
opinión da cidadanía sobre esas
reivindicacións, tomadas na sesión
de 6 de marzo de 2017?

Si. Podería informar ao Goberno
Local sobre a situación actual do
cumprimento dos acordos da
moción sobre unha manifestación
en apoio das reivindicacións da
Comisión aberta en Defensa do
Común e celebración dunha
consulta popular para coñecer a
opinión da cidadanía sobre esas
reivindicacións,
tomadas
na
sesión de 6 de marzo de 2017?

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

A maior parte dos puntos da
moción foron xa cumpridos ou
están xa, en trámite, a día de hoxe.

A maior parte dos puntos da
moción foron xa cumpridos ou
están xa, en trámite, a día de
hoxe.

Señora Veira González

Señora Veira González
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Si. Mais o que queremos saber, en
concreto, sobre a consulta
popular, se me pode contestar o
señor Varela, en que situación está
esa parte do cumprimento da
moción, que eu creo que é
esencial que a xente da Coruña se
poida manifestar, ao respecto do
que quere para a súa fachada
marítima. Pois, agradeceríallo
porque cremos que, bueno, xa van
catro meses desde o Pleno de
marzo, e díxose que se ían iniciar
previamente, xa, que se ían a
iniciar eses trámites para o
procedemento de consultas e as
actuación, ao respecto. E a
verdade é, que non sabemos a
folla de ruta que ten o goberno,
neste sentido, e queremos saber o
que vai facer, porque entendemos
que as mocións, bueno, se
aproban para cumprirse. Entón,
queremos saber en que situación
está esa cuestión, en concreto.

Si. Mais o que queremos saber, en
concreto, sobre a consulta
popular, se me pode contestar o
señor Varela, en que situación
está esa parte do cumprimento da
moción, que eu creo que é
esencial que a xente da Coruña se
poida manifestar, ao respecto do
que quere para a súa fachada
marítima. Pois, agradeceríallo
porque cremos que, bo, xa van
catro meses desde o Pleno de
marzo, e díxose que se ían iniciar
previamente, xa, que se ían a
iniciar eses trámites para o
procedemento de consultas e as
actuación, ao respecto. E a
verdade é, que non sabemos a
folla de ruta que ten o goberno,
neste sentido, e queremos saber o
que vai facer, porque entendemos
que as mocións, bo, se aproban
para cumprirse. Entón, queremos
saber en que situación está esa
cuestión, en concreto.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

En relación ao primeiro punto, a
manifestación en apoio ás
reivindicacións da
Comisión
aberta en Defensa do Común,
recordará a manifestación do 7 de
maio, con respecto a especulación
dos terreos do Porto Interior,
convocada pola Comisión, á que
este goberno municipal asistiu,
como vostede ben sabe. Ademais
disto, o bando foi publicado, a
faixa foi colocada no pazo, e
bueno,
insistir
no
noso
compromiso claro coa titularidade
de xestión pública dos terreos do
peirao Interior. O inicio do
proceso da modificación do

En relación ao primeiro punto, a
manifestación en apoio ás
reivindicacións da Comisión
aberta en Defensa do Común,
recordará a manifestación do 7
de maio, con respecto a
especulación dos terreos do Porto
Interior,
convocada
pola
Comisión, á que este goberno
municipal asistiu, como vostede
ben sabe. Ademais disto, o bando
foi publicado, a faixa foi colocada
no pazo, e bo, insistir no noso
compromiso
claro
coa
titularidade de xestión pública
dos terreos do peirao Interior. O
inicio do proceso da modificación
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PXOM para recuperar a natureza
pública dos terreos da Solana foi
lanzado e tamén, recordar que se
non fose pola nosa actuación no
Concello de…

do PXOM para recuperar a
natureza pública dos terreos da
Solana foi lanzado e tamén,
recordar que se non fose pola
nosa actuación no Concello de…

A las veintidós horas y cuarenta
y un minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Cameán
Calvete.

Ás vinte e dúas horas e coarenta
e un minutos entra no Salón de
Sesiones a señora Cameán
Calvete.

…Administración da Autoridade
Portuaria, a Solana xa, tería sido
privatizada. Foi a oferta de
adquisición por parte do Concello
o que freou en primeira instancia,
o proceso de venda e a
contestación popular, a que parou
nun
segundo
momento,
a
intención
do
Consello
de
Administración, co voto a favor
da súa compañeira, señoras do
Partido Popular, a señora Bea
Mato, de retomar a subasta.

… Administración da Autoridade
Portuaria, a Solana xa, tería sido
privatizada. Foi a oferta de
adquisición por parte do Concello
o que freou en primeira instancia,
o proceso de venda e a
contestación popular, a que parou
nun segundo momento a intención
do Consello de Administración,
co voto a favor da súa
compañeira, señoras do Partido
Popular, a señora Bea Mato, de
retomar a subasta.

Respecto ao segundo punto da súa
pregunta, a celebración dunha
consulta popular para coñecer a
opinión da cidadanía sobre estas
reivindicacións, a posición deste
goberno segue sendo a de apostar
pola dimensión colectiva dese
proceso. Este goberno está a
impulsar un pacto de cidade para
este novo horizonte electoral;
pacto que require un debate
amplo,
dunha
participación
global, a partir dunhas premisas
básicas
que
son,
cero
especulación,
titularidade
de
xestión públicas e reconquista
(…) da beira litoral e o
relanzamento dos usos produtivos
no porto. Ademais de escoitar o
que nos toca facer neste goberno

Respecto ao segundo punto da
súa pregunta, a celebración
dunha consulta popular para
coñecer a opinión da cidadanía
sobre estas reivindicacións, a
posición deste goberno segue
sendo a de apostar pola
dimensión colectiva dese proceso.
Este goberno está a impulsar un
pacto de cidade para este novo
horizonte electoral; pacto que
require un debate amplo, dunha
participación global, a partir
dunhas premisas básicas que son,
cero especulación, titularidade de
xestión públicas e reconquista
(…) da beira litoral e o
relanzamento dos usos produtivos
no porto. Ademais de escoitar o
que nos toca facer neste goberno
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local, é acompañar esta demanda,
facilitar un debate o máis amplo
transversal,
rico,
posible;
alimentar esa conversa pública
con prospeccións rigorosas sobre
a viabilidade que hai dos distintos
proxectos e, en última estancia,
preguntar. Debater nun foro
aberto, esa é a nosa intención,
que lanzaremos nos próximos
meses; un foro que será para
concretar os usos futuros dos
peiraos interiores, así como,
mediante
unha
consulta
á
cidadanía, cuxa tramitación xa a
iniciamos, hai unhos meses e que
chegará a cando esta maduro o
expediente. Ao goberno municipal
tocalle negociar a mellor solución
para a cidade, toda vez, que os
convenios que son vencellantes,
xa o falamos antes, señora Veira,
foron asinados no 2004 e
incorporados ao PXOM no 2009
co voto favorable do seu Grupo;
non se esqueza. E eu agradezo a
súa autocrítica, pero bueno, non
me parece moi consecuente,
responsabilizar das políticas ás
persoas que formaron parte da súa
organización.

local, é acompañar esta demanda,
facilitar un debate o máis amplo
transversal,
rico,
posible;
alimentar esa conversa pública
con prospeccións rigorosas sobre
a viabilidade que hai dos distintos
proxectos e, en última estancia,
preguntar. Debater nun foro
aberto, esa é a nosa intención,
que lanzaremos nos próximos
meses; un foro que será para
concretar os usos futuros dos
peiraos interiores, así como,
mediante unha consulta á
cidadanía, cuxa tramitación xa a
iniciamos, hai unhos meses e que
chegará a cando esta maduro o
expediente. Ao goberno municipal
tocalle negociar a mellor solución
para a cidade, toda vez, que os
convenios que son vencellantes,
xa o falamos antes, señora Veira,
foron asinados no 2004 e
incorporados ao PXOM no 2009
co voto favorable do seu Grupo;
non se esqueza. E eu agradezo a
súa autocrítica, pero bo, non me
parece
moi
consecuente,
responsabilizar das políticas ás
persoas que formaron parte da
súa organización.

Neste Grupo Municipal, que é
polo que eu respondo, por este
Grupo Municipal e por nengunha
formación política máis, as
decisións se toman de manera
colexiada. E quería rematar
facendo unha referencia ao señor
Martín Fernández Prado. Bueno,
xa non está. Pero bueno, cando
falaba de que se alegraba de que
nos entenderamos co Porto, e,
bueno, quero dicir ao señor
Fernández Prado, que foi o seu

Neste Grupo Municipal, que é
polo que eu respondo, por este
Grupo Municipal e por ningunha
formación política máis, as
decisións se toman de manera
colexiada. E quería rematar
facendo unha referencia ao señor
Martín Fernández Prado. Bo, xa
non está. Pero bo, cando falaba
de que se alegraba de que nos
entenderamos co Porto, e, bo,
quero dicir ao señor Fernández
Prado, que foi o seu concelleiro
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concelleiro número quince,…

número quince,…

A las veintidós horas y cuarenta
y tres minutos entra en el Salón
de Sesiones la señora Gallego
Neira.

Ás vinte e dúas horas e coarenta
e tres minutos entra no Salón de
Sesións
aa señora Gallego
Neira.

… nomeado polo seu anterior
portavoz e como concelleiro
número
quince,
o
actual
presidente
da
Autoridade
Portuaria, o que retomou a subasta
da Solana, de manera desleal e,
bueno, o tempo o puxo no seu
sitio, pero de manera desleal, con
nocturnidade e alevosía

… nomeado polo seu anterior
portavoz e como concelleiro
número quince,
o actual
presidente
da
Autoridade
Portuaria, o que retomou a
subasta da Solana, de manera
desleal e, bo, o tempo o puxo no
seu sitio, pero de manera desleal,
con nocturnidade e alevosía

E tamén, facer unha reflexión, que
me gustaría que quedara na acta
do Pleno, cando falaba de Alfonso
Molina e do investimento do
Fomento. Cando falaban de
Alfonso
Molina,
e
do
investimento do de Fomento, a
mín me gustaría preguntarlle ao
señor Fernández Prado, ao Grupo
Popular; a ver si poden contéstalo
os
seus
compañeiros
e
compañeiras. Cal sería o custo de
que AUDASA se fixera cargo do
investimento da obra de Alfonso
Molina? Porque ainda que o
vendan así, non ía saír gratis,
senón que, ao final, o que iba a
(…) era nun aumento da peaxe da
autopista…

E tamén, facer unha reflexión, que
me gustaría que quedara na acta
do Pleno, cando falaba de Alfonso
Molina e do investimento do
Fomento. Cando falaban de
Alfonso Molina, e do investimento
do de Fomento, a mín me gustaría
preguntarlle ao señor Fernández
Prado, ao Grupo Popular; a ver
si poden contéstalo os seus
compañeiros e compañeiras. Cal
sería o custo de que AUDASA se
fixera cargo do investimento da
obra de Alfonso Molina? Porque
ainda que o vendan así, non ía
saír gratis, senón que, ao final, o
que ía a (…) era nun aumento da
peaxe da autopista…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, por favor.

Vaia rematando, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

…de Alfonso Molina e iso tamén.

…de Alfonso Molina e iso tamén.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia
(PSOE), relativa ao
proxecto da estación Intermodal.

Pregunta do Partido Socialista
de Galicia (PSOE), relativa ao
proxecto da estación Intermodal.

Preguntas Orales del Grupo
Municipal del Partido Socialista

Preguntas Orais do Grupo
Municipal do Partido Socialista

Primera.- Pregunta oral sobre el
proyecto
de
la
Estación
Intermodal

Primeira.- Pregunta oral sobre o
proxecto da Estación Intermodal

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

¿Pueden explicarnos con detalle,
la situación en la que se encuentra
el proyecto de la Estación
Intermodal?

Poden explicarnos con detalle, a
situación na que se atopa o
proxecto da Estación Intermodal?

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Nestes dous anos o Concello
asumiu o liderado da visión
conxunta
da
operación,
comezando cuns novos accesos
realmente
eficaces
para
o
funcionamento do complexo, a
modificación do planeamento para
estas novas condicións e por
primeira vez, conseguiu sentar na
mesma mesa, a todas as
administracións implicadas para
a coordinación técnica dos
proxectos.

Nestes dous anos o Concello
asumiu o liderado da visión
conxunta
da
operación,
comezando cuns novos accesos
realmente eficaces para o
funcionamento do complexo, a
modificación do planeamento
para estas novas condicións e por
primeira vez, conseguiu sentar na
mesma mesa, a todas as
administracións
implicadas
para a coordinación técnica dos
proxectos.

A las veintidós horas y cuarenta
y cuatro minutos se ausenta del
Salón de Sesiones la señora
Padín Fernández.

Ás vinte e dúas horas e coarenta
e catro minutos auséntase do
Salón de Sesións a señora Padín
Fernández.
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Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Gracias, señor Varela.

Grazas, señor Varela.

Yo espero que en el segundo
turno, me explique con un poquito
más de detalle, en qué situación se
encuentra. Porque la cuestión es
que estamos en el año 2017 y la
Estación Intermodal está como
está.

Eu espero que na segunda
quenda, explíqueme cun pouquiño
máis de detalle, en que situación
atópase. Porque a cuestión é que
estamos no ano 2017 e a Estación
Intermodal está como está.

En primer lugar, a mí me gustaría
saber, a qué se debieron los
cambios de planes dentro del
ámbito municipal, cuando en un
primer momento, se defendió la
salida de los autobuses por la
Avenida de la Sardiñeira, para
acabar posteriormente en el punto
de partida, que era el que nosotros
defendíamos, que era la salida de
los autobuses por la Avenida del
Ferrocarril, por Joaquín Planells,
para enlazarlos con la Tercera
Ronda a través de Salgado Torres.
Hay
diversas
intervenciones
nuestras en los medios de
comunicación, en este Salón de
Plenos, donde nosotros hemos
defendido ese posicionamiento.
Sea como sea, finalmente, parece
que ustedes efectivamente, en ese
punto, coinciden ya con lo era
nuestro planteamiento inicial. La
cuestión es, si se ha retrasado el
proyecto sin mucho, sin mucha
razón o sin mucho motivo, por lo
menos, por lo que respecta a esa
cuestión. Luego, yo ya sé que
después, si le pregunta al Partido
Popular, me critican, porque dicen
que no hago labor de controlar al
gobierno, pero también sería
interesante, ya que en este

En primeiro lugar, a min
gustaríame saber, a que se
deberon os cambios de plans
dentro do ámbito municipal,
cando nun primeiro momento,
defendeuse a saída dos autobuses
pola Avenida da Sardiñeira, para
acabar posteriormente no punto
de partida, que era o que nós
defendiamos, que era a saída dos
autobuses pola Avenida do
Ferrocarril, por Joaquín Planells,
para enlazalos coa Terceira
Rolda a través de Salgado Torres.
Hai diversas intervencións nosas
en los medios de comunicación,
neste Salón de Plenos, onde nós
defendemos ese posicionamento.
Sexa como sexa, finalmente,
parece
que
vostedes
efectivamente,
nese
punto,
coinciden xa co que era a nosa
proposta inicial. A cuestión é, se
se atrasou o proxecto sen moito,
sen moita razón ou sen moito
motivo, polo menos, polo que
respecta a esa cuestión. Logo, eu
xa sei que despois, se lle pregunta
ao Partido Popular, critícanme,
porque din que non fago labor de
controlar ao goberno, pero tamén
sería interesante, xa que neste
momento
estamos
a
falar
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momento
estamos
hablando
constantemente, de cuáles son los
ámbitos competenciales de las
distintas administraciones, lo cual
sí es bastante farragoso para
nosotros, no quiero contarle yo,
para los pocos que ya queden
escuchándonos en streaming. A
mí me gustaría saber, qué pasó
con aquel proyecto que salió de
aquel concurso de ideas que ganó
el arquitecto César Portela y que,
a día de hoy, no hay
absolutamente nada. Se dijo por
activa y por pasiva, por
representantes del gobierno del
Partido Popular, que ese proyecto
se iba a respetar y que ese
proyecto se iba a hacer. Que si no
se hacía de una manera, se haría
de otra. Que se podía hacer en un
determinado
plazo,
se
prolongarían los plazos, pero
finalmente, aunque fuera costando
menos, a través de una
planificación mayor en el tiempo,
la realizaría. La cuestión es, que
en este momento no existe, ni
rastro, de lo que fue aquel
concurso que se ganó; ni
estéticamente, ni funcionalmente,
no hay nada coherente con lo que
fue aquel proyecto de César
Portela,
para
la
Estación
Intermodal.

constantemente, de cales son os
ámbitos
competenciais
das
distintas administracións, o cal si
é bastante confuso para nós, non
quero contarlle eu, para os
poucos
que
xa
queden
escoitándonos en streaming. A
min gustaríame saber, que pasou
con aquel proxecto que saíu
daquel concurso de ideas que
gañou o arquitecto César Portela
e que, a día de hoxe, non hai
absolutamente nada. Díxose por
activa e por pasiva, por
representantes do goberno do
Partido Popular, que ese proxecto
íase respectar e que ese proxecto
íase facer. Que se non se facía
dunha maneira, faríase doutra.
Que se podía facer nun
determinado
prazo,
prolongaríanse os prazos, pero
finalmente, aínda que fose
custando menos, a través dunha
planificación maior no tempo,
realizaríaa. A cuestión é, que
neste momento non existe, nin
rastro, do que foi aquel concurso
que se gañou; nin esteticamente,
nin funcionalmente, non hai nada
coherente co que foi aquel
proxecto de César Portela, para a
Estación Intermodal.

En tercer lugar, bueno, aquí
volvemos a hablar de la famosa
penetración de los autobuses
interurbanos en el centro de la
ciudad, Yo sé, por lo que he leído
en la prensa, por lo que se nos ha
informado por parte del gobierno
municipal, bueno, pues, que la
intención es que la Xunta no

En terceiro lugar, bo, aquí
volvemos falar da famosa
penetración
dos
autobuses
interurbanos no centro da cidade,
Eu sei, polo que lin na prensa,
polo que se nos informou por
parte do goberno municipal, bo,
pois, que a intención é que a
Xunta non campe ás súas anchas
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campe a sus anchas con la entrada
de los autobuses en el centro de la
ciudad.

coa entrada dos autobuses no
centro da cidade.

Pero bien es verdad, que también
ustedes dicen que la Estación
Intermodal
está
sobredimensionada.
Está
sobredimensionada, porque se
prevé que los autobuses del área
metropolitana efectúen paradas y
nosotros, aquí, volvemos a decir
exactamente lo mismo. Podemos
tener
ciertas
coincidencias
respecto
a
ese
concepto
metropolitano del transporte; es
verdad. Pero también es verdad,
que en este momento nos toca
gestionar este tiempo, este tiempo
en la ciudad. El año 2017 hasta el
año 2019. En el año 2019 yo no sé
quiénes
van
a
tener
la
responsabilidad de llevar a cabo el
gobierno y en el año 2017 no se
puede permitir, tal, ya, como se
encuentra la ciudad, desde el
punto de vista de la movilidad, la
entrada de autobuses, por una
cuestión muy sencilla. Porque
sería meter cientos de autobuses
más, en un cuello de botella, que
si sumamos, pues, a los autobuses
que hacen la ruta urbana, más los
autobuses turísticos, más los
escolares, pues, tendremos un
problema de tráfico importante.

Pero ben é verdade, que tamén
vostedes din que a Estación
Intermodal
está
sobredimensionada.
Está
sobredimensionada, porque se
prevé que os autobuses da área
metropolitana efectúen paradas e
nós, aquí, volvemos a dicir
exactamente o mesmo. Podemos
ter certas coincidencias respecto
dese concepto metropolitano do
transporte; é verdade. Pero tamén
é verdade, que neste momento
tócanos xestionar este tempo, este
tempo na cidade. O ano 2017 ata
o ano 2019. No ano 2019 eu non
sei
quen
van
ter
a
responsabilidade de levar a cabo
o goberno e no ano 2017 non se
pode permitir, tal, xa, como se
atopa a cidade, desde o punto de
vista da mobilidade, a entrada de
autobuses, por unha cuestión moi
sinxela. Porque sería meter
centos de autobuses máis, nun
colo de botella, que se sumamos,
pois, aos autobuses que fan a
ruta urbana, máis os autobuses
turísticos, máis os escolares, pois,
teremos un problema de tráfico
importante.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señora Neira, por
favor.

Vaia rematando señora Neira,
por favor.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Sí. Termino, ya.

Si. Termino, xa.
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Nosotros seguimos defendiendo
en este punto la interconexión.
También defendemos en
este
punto que retomen, en la medida
de lo posible, dentro de las
administraciones competentes, el
tema de la Intermodal y dentro del
ámbito local, que le vayan dando
aire a ese Plan Especial de
Transformación, el P-28, que
implicaba
también,
el
acondicionamiento del entorno,
tanto de Cuatro Caminos, como de
la Estación de Autobuses y de la
Plaza de Madrid, para hacerla más
acorde a lo que era el proyecto.
Nada más. Muchas gracias.

Nós seguimos defendendo neste
punto a interconexión. Tamén
defendemos neste
punto que
retomen, na medida do posible,
dentro
das
administracións
competentes,
o
tema
da
Intermodal e dentro do ámbito
local, que lle vaian dando aire a
ese
Plan
Especial
de
Transformación, o P-28, que
implicaba
tamén,
o
acondicionamento da contorna,
tanto de Catro Camiños, como da
Estación de Autobuses e da Praza
de Madrid, para facela máis
acorde ao que era o proxecto.
Nada máis. Moitas grazas.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bueno. Uns datos, efectivamente,
ao respecto da pregunta que fai a
concelleira do PSOE.

Bo. Uns datos, efectivamente, ao
respecto da pregunta que fai a
concelleira do PSOE.

A Xunta licitou en abril de 2016 a
redacción do proxecto da terminal
de autobuses, segundo a que
debería contar cun proxecto
básico en xaneiro de 2017. Non é,
até o pasado 16 de marzo de este
ano, que o Concello ten
coñecemento do proxecto básico
da parte ferroviaria de ADIF e o
da terminal de autobuses da
Xunta. Esta última, cunha
indefinición, ainda lonxe de ser
proxecto básico e constata
incompatibilidade entre ambas
propostas. Este é un dato moi
importante.
Nós
somos
conscientes, o 16 de marzo na
primeira vez que temos a
documentación completa, en que
ámbalas as dúas propostas, tanto a

A Xunta licitou en abril de 2016 a
redacción do proxecto da
terminal de autobuses, segundo a
que debería contar cun proxecto
básico en xaneiro de 2017. Non é,
até o pasado 16 de marzo de este
ano, que o Concello ten
coñecemento do proxecto básico
da parte ferroviaria de ADIF e o
da terminal de autobuses da
Xunta. Esta última, cunha
indefinición, ainda lonxe de ser
proxecto básico e constata
incompatibilidade entre ambas
propostas. Este é un dato moi
importante.
Nós
somos
conscientes, o 16 de marzo na
primeira vez que temos a
documentación completa, en que
ámbalas as dúas propostas, tanto
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de ADIF como a da Xunta, son
incompatibles,
absolutamente
incompatibles. Tanto a Xunta
como ADIF o recoñeceron nunha
xuntanza de traballo.

a de ADIF como a da Xunta, son
incompatibles,
absolutamente
incompatibles. Tanto a Xunta
como ADIF o recoñeceron nunha
xuntanza de traballo.

Para a seguinte reunión, o 5 de
abril, o Concello elabora un
informe e aquí é onde o Concello
se convirte en mediador entre as
dúas administracións. A partir
dese momento é cando as cousas
se empezan a desbloquear; o
Concello elabora un informe que
diagnóstica o imposible encaixe
entre
ambos
proxectos,
propoñendo
unha
solución
alternativa para o conxunto, que
consigue
un
auténtico
funcionamento intermodal da
estación de San Cristóvo, que
resolve a falla de acordo entre
ADIF e a Xunta, ademais de
racionalizar e facer un aforro
importante no investimento.

Para a seguinte reunión, o 5 de
abril, o Concello elabora un
informe e aquí é onde o Concello
se convirte en mediador entre as
dúas administracións. A partir
dese momento é cando as cousas
se empezan a desbloquear; o
Concello elabora un informe que
diagnóstica o imposible encaixe
entre
ambos
proxectos,
propoñendo
unha
solución
alternativa para o conxunto, que
consigue
un
auténtico
funcionamento intermodal da
estación de San Cristóvo, que
resolve a falla de acordo entre
ADIF e a Xunta, ademais de
racionalizar e facer un aforro
importante no investimento.

Efectivamente, como dice a
señora Neira, houbo un cambio no
plantexamento
da
intermodalidade, pasando de
Avenida de Sardiñeira á Avenida
do Ferrocarril, pero é que nós, este
goberno municipal, se encontrou,
fai dous anos, con esa proposta
enriba da mesa, de maneira
unilateral. Foi a Xunta que naquel
momento, nos dixo que era a
única proposta viable. Nós, o que
fixemos naquel momento, foi
adaptarnos
ás
súas
determinacións, pero no momento
nos, en que nos presenta os
proxectos, en que vemos que non
son viables e en que nunha afán
lóxicamente de desbloquear o

Efectivamente, como di a señora
Neira, houbo un cambio no
plantexamento
da
intermodalidade, pasando de
Avenida de Sardiñeira á Avenida
do Ferrocarril, pero é que nós,
este goberno municipal, se
encontrou, fai dous anos, con esa
proposta enriba da mesa, de
maneira unilateral. Foi a Xunta
que naquel momento, nos dixo
que era a única proposta viable.
Nós, o que fixemos naquel
momento, foi adaptarnos ás súas
determinacións, pero no momento
nos, en que nos presenta os
proxectos, en que vemos que non
son viables e en que nunha afán
lóxicamente de desbloquear o
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equipamento, lles facemos unha
proposta. Pois, bueno, eles viron
como unha saída e ambas
administracións
aceptaron
a
alternativa
deseñada
polo
Concello, se ben cómpre sinalar,
as diferencias na receptiva
seriedade do ADIF e actitude da
Xunta, máis atenta en culpar ao
Concello duns cambios que
resolvían o calexón sen saída da
solución técnica da súa proposta.
Esta é a boa vontade con que nos
encontramos
na
Xunta,
habitualmente. Lonxe de entender
que os que estabamos intentando
era
buscar
unha
vía
de
racionalización da Intermodal que
ademais,
ámbalas
dúas
administracións
celebraron,
bueno, o que fai ADIF é
efectivamente, adaptarse e aceptar
a nosa proposta e o que fai a
Xunta é culparnos do cambio, do
cambio que veu imposto pola súa
incapacidade. E no que ten que
ver e xa remato, cos nosos deberes
para o encaixe urbanístico da
operación á que facía referencia,
os proxectos se van a servir e isto
está
acordado
polas
dúas
administracións
de
forma
conxunta, da Lei 3/2016 do 1 de
marzo de Medidas en Materia de
Proxectos Públicos de Urxencia
ou de Especial Interese. Isto quere
dicir, que vamos a aprobar de
maneira conxunta…

equipamento, lles facemos unha
proposta. Pois, bo, eles viron
como unha saída e ambas
administracións aceptaron
a
alternativa
deseñada
polo
Concello, se ben cómpre sinalar,
as diferencias na receptiva
seriedade do ADIF e actitude da
Xunta, máis atenta en culpar ao
Concello duns cambios que
resolvían o calexón sen saída da
solución técnica da súa proposta.
Esta é a boa vontade con que nos
encontramos
na
Xunta,
habitualmente. Lonxe de entender
que os que estabamos intentando
era buscar unha vía de
racionalización da Intermodal
que ademais, ámbalas dúas
administracións celebraron, bo, o
que fai ADIF é efectivamente,
adaptarse e aceptar a nosa
proposta e o que fai a Xunta é
culparnos do cambio, do cambio
que veu imposto pola súa
incapacidade. E no que ten que
ver e xa remato, cos nosos
deberes
para
o
encaixe
urbanístico da operación á que
facía referencia, os proxectos se
van a servir e isto está acordado
polas dúas administracións de
forma conxunta, da Lei 3/2016 do
1 de marzo de Medidas en
Materia de Proxectos Públicos de
Urxencia ou de Especial Interese.
Isto quere dicir, que imos aprobar
de maneira conxunta…

A las veintidós horas y
cincuenta y dos minutos entran
en el Salón de Sesiones, las
señoras Padín Fernández y Cid
Castro y el señor Fernández
Prado.

Ás vinte e dúas horas e cincuenta
e dous minutos entran no Salón
de Sesións, as señoras Padín
Fernández e Cid Castro e o señor
Fernández Prado.
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… os proxectos técnicos e no
Consello da Xunta de Galicia.
Polo
tanto,
a
tramitación
urbanística se vai a reducir
sensiblemente; para isto estamos a
última hora co lanzamento de
redacción dos proxectos
de
urbanización e reurbanización que
nos corresponden, no polígono da
Sardiñeira e na Avenida da
Sardiñeira…

… os proxectos técnicos e no
Consello da Xunta de Galicia.
Polo
tanto,
a
tramitación
urbanística se vai a reducir
sensiblemente; para isto estamos
a última hora co lanzamento de
redacción dos proxectos
de
urbanización e reurbanización
que nos
corresponden, no
polígono da Sardiñeira e na
Avenida da Sardiñeira…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por
favor.

Vaia rematando, señor Varela,
por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

…que serán aprobados no mesmo
Consello. E bueno, simplemente
recalcar que no momento en que
ADIF e Xunta entenderon que o
Concello
o
que
estaba
intentando… buscar solucións e se
convertía en mediador, pois, a
cousa se desbloqueou. Gracias.

…que serán aprobados no mesmo
Consello. E bo, simplemente
recalcar que no momento en que
ADIF e Xunta entenderon que o
Concello
o
que
estaba
intentando… buscar solucións e
se convertía en mediador, pois, a
cousa se desbloqueou. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia
PSOE,
relativa
á
seguridade vial no entorno do
colexio dos Escolapios.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia
PSOE,
relativa
á
seguridade vial no entorno do
colexio dos Escolapios.

Segunda.- Pregunta oral sobre
la seguridad vial en el entorno
del colegio de los Escolapios.

Segunda.- Pregunta oral sobre a
seguridade viaria na contorna do
colexio dos Escolapios.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Grazas ¿Qué medidas tomou ou

Grazas Que medidas tomou o
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pensa tomar o alcalde, para
garantir a seguridade vial na
contorna
do
Colexio
dos
Escolapios,
ante
reiteradas
peticións da AMPA?

pensa tomar o alcalde, para
garantir a seguridade viaria na
contorna
do
Colexio
dos
Escolapios,
ante
reiteradas
peticións da AMPA?

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno, en relación ás medidas de
seguridade no Lei 3/2016 do 1 de
marzo do colexio, adoptáronse
diferentes medidas. O que si, eu
quero aproveitar a ocasión da
presencia da AMPA, para
pedirlles desculpas, por anular en
dúas ocasións;tamén é certo, por
problemas de saúde, meus e
familiares, as dúas visitas que tiña
programadas no seu momento;
visitas in situ que son moi
habituais na Concellería de
Mobilidade e, bueno, digamos,
que non se retomou, por terceira
vez, ese contacto para facer esa
visita, miña persoal, pero non así
dos técnicos.

Bo, en relación ás medidas de
seguridade no contorno do
colexio, adoptáronse diferentes
medidas. O que si, eu quero
aproveitar a ocasión da presencia
da
AMPA,
para
pedirlles
desculpas, por anular en dúas
ocasións; tamén é certo, por
problemas de saúde, meus e
familiares, as dúas visitas que
tiña
programadas
no
seu
momento; visitas in situ que son
moi habituais na Concellería de
Mobilidade e, bo, digamos, que
non se retomou, por terceira vez,
ese contacto para facer esa visita,
miña persoal, pero non así dos
técnicos.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Con esta pregunta oral, o Grupo
Municipal Socialista faise eco
dunha inquedanza enquistada no
tempo, porque foron varias as
ocasións en que a Xunta Directiva
de Asociación de Pais e Nais dos
Escolapios da Coruña con
representación aquí presente, (…)
ao goberno municipal con maiores
medidas de seguridade no
perímetro
do
colexio,
particularmente nos horarios de
entrada e saída do alumnado.

Con esta pregunta oral, o Grupo
Municipal Socialista faise eco
dunha inquedanza enquistada no
tempo, porque foron varias as
ocasións en que a Xunta Directiva
de Asociación de Pais e Nais dos
Escolapios da Coruña con
representación aquí presente, (…)
ao goberno municipal con
maiores medidas de seguridade
no
perímetro
do
colexio,
particularmente nos horarios de
entrada e saída do alumnado.

En xullo do ano 2016, fai, pois, un
ano, nun “Dillo ti” celebrado no

En xullo do ano 2016, fai, pois, un
ano, nun “Dillo ti” celebrado no
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centro
Ágora,
unha
das
intervencións veciñais realizouna
a presidenta da Asociación de
Nais e Pais do Colexio, para
trasladar ao alcalde e ao
concelleiro de Mobilidade, alí
presentes, esta seria problemática.
Nesa data, o señor Díaz Grandío
comprometeuse a visitar a zona
coa propia presidenta, para ver in
situ a situación e, concretada a
data da visita, foi ésta anulada por
unha viaxe inesperada que lle
xurdiu, ao parecer, ao concelleiro,
sen determinarse nese momento,
curiosamente, doutra alternativa.
Medio ano despois, noutro “Dillo
ti”, celebrado no Centro Cívico
dos Rosais a finais do mes de
xaneiro do ano 2017, novamente
interven a presidenta, para reiterar
públicamente a petición ao equipo
de goberno local. E o señor
Grandío comprometeuse, de novo,
a visitar a zona. Fixou alí mesmo,
día e hora, pero xustamente a
vespera desa concretada visita, lle
volve a xurdir outro compromiso
inesperado ao señor Grandío que
frusta o encontro. Fíxase nova
visita para o día 6 de marzo do
ano 2017. Ese día, coa presidenta
dirixindose ao lugar de encontro,
recibe unha chamada da secretaria
do señor Grandío, para cancelar o
encontro por infirmidade dunha
filla do señor Grandío. Tres citas e
tres cancelacións. Pilladas, cada
unha das cancelacións, podrían
entenderse como imprevistos,
como unha eventualidade, pero en
conxunto semellan a evidenciar
estes plantóns, non problemas da
axenda, senón a falta de vontade
para enfrentarse cos problemas e

centro
Ágora,
unha
das
intervencións veciñais realizouna
a presidenta da Asociación de
Nais e Pais do Colexio, para
trasladar ao alcalde e ao
concelleiro de Mobilidade, alí
presentes,
esta
seria
problemática. Nesa data, o señor
Díaz Grandío comprometeuse a
visitar a zona coa propia
presidenta, para ver in situ a
situación e, concretada a data da
visita, foi ésta anulada por unha
viaxe inesperada que lle xurdiu,
ao parecer, ao concelleiro, sen
determinarse nese momento,
curiosamente, doutra alternativa.
Medio ano despois, noutro “Dillo
ti”, celebrado no Centro Cívico
dos Rosais a finais do mes de
xaneiro do ano 2017, novamente
interven a presidenta, para
reiterar públicamente a petición
ao equipo de goberno local. E o
señor Grandío comprometeuse, de
novo, a visitar a zona. Fixou alí
mesmo, día e hora, pero
xustamente a vespera desa
concretada visita, lle volve a
xurdir
outro
compromiso
inesperado ao señor Grandío que
frusta o encontro. Fíxase nova
visita para o día 6 de marzo do
ano 2017. Ese día, coa presidenta
dirixindose ao lugar de encontro,
recibe
unha
chamada
da
secretaria do señor Grandío, para
cancelar
o
encontro
por
infirmidade dunha filla do señor
Grandío. Tres citas e tres
cancelacións. Pilladas, cada unha
das
cancelacións,
podrían
entenderse como imprevistos,
como unha eventualidade, pero en
conxunto semellan a evidenciar
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resolvelos, porque cancelación
(…) os problemas seguen aí.

estes plantóns, non problemas da
axenda, senón a falta de vontade
para enfrentarse cos problemas e
resolvelos, porque cancelación
(…) os problemas seguen aí.

E sabemos, tamén, por outro lado,
o valor e seguimento dos “Dillo
tí” que falaba a señora Claudia
Delso. Este non é un problema
menor, afecta aos 1.100 alumnos e
alumnas dese centro escolar, ao
que se acede a través de tres vías
diferentes, todas elas con tráfico
rodado apreciable, tal como
detalla o informe da AMPA
suliñado e que foi presentado por
Rexistro. Dacordo con el, no
cruce da rúa Rodríguez Castelao
coa estrada das Fortes, o sino
luminoso, de cotío está apagado e
as sinais de aviso de Zona Escolar
non son ben apreciables na
baixada, desde a rúa de Rodríguez
Castelao.
A
estreiteza das
beirarrúas e falta de mantemento,
a limpeza do (…) dos sumidoiros
orixinan auténticos regatos en
época de choiva. A proximidade
dunha
curva
con
limitada
visibilidade, preto do paso de
peóns, en sentido de baixada cara
á Ronda de Outeiro e a ausencia
de bandas de freado diante dos
pasos de peóns, repercuten en
merma de seguridade. É convinte,
según o AMPA, trasladar a parada
de buses uns metros, cara ao
centro de saúde, pois, a actual
ubicación, exactamente sobre o
comenzo do paso de peóns, límita
a visibilidade aos coches que
baixan da rúa Rodríguez Castelao.
E por outro lado, a entrada e saída
do colexio pola estrada dos Fortes,

E sabemos, tamén, por outro lado,
o valor e seguimento dos “Dillo
tí” que falaba a señora Claudia
Delso. Este non é un problema
menor, afecta aos 1.100 alumnos
e alumnas dese centro escolar, ao
que se acede a través de tres vías
diferentes, todas elas con tráfico
rodado apreciable, tal como
detalla o informe da AMPA
suliñado e que foi presentado por
Rexistro. De acordo con el, no
cruce da rúa Rodríguez Castelao
coa estrada das Fortes, o sino
luminoso, de cotío está apagado e
as sinais de aviso de Zona
Escolar non son ben apreciables
na baixada, desde a rúa de
Rodríguez Castelao. A estreiteza
das beirarrúas e falta de
mantemento, a limpeza do (…)
dos
sumidoiros
orixinan
auténticos regatos en época de
choiva. A proximidade dunha
curva con limitada visibilidade,
preto do paso de peóns, en
sentido de baixada cara á Ronda
de Outeiro e a ausencia de
bandas de freado diante dos
pasos de peóns, repercuten en
merma de seguridade. É convinte,
según o AMPA, trasladar a
parada de buses uns metros, cara
ao centro de saúde, pois, a actual
ubicación, exactamente sobre o
comenzo do paso de peóns, límita
a visibilidade aos coches que
baixan
da
rúa
Rodríguez
Castelao. E por outro lado, a
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está situada a moi pouca distancia
dunha curva pechada, sen
visibilidade en sentido de baixada.
Descoñecemos como descoñece a
AMPA, desde o goberno local
estudiouse
a
proposta,
precisamente desde a AMPA,
nese punto. Na zona de rúa Emilio
Fernández López, en sentido
subida o (…) en curva, dificulta a
visibilidade. En sentido subida
existe banda de freado que,
paradóxicamente, non existe en
sentido baixada. Resulta clara a
necesidade de sinales luminosas,
espellos e bandas de freado, nese
lugar. Na rúa da… Perdón, na
zona das rúas, Simón Bolivar, a
velocidade reducida e o exceso de
visibilidade, orixinan abundantes
sobresaltos. (…) Colocación de
bandas de freado e sinais
luminosas podería axudar a paliar
o problema. En suma, vista a
situación descrita, non podemos,
por menos, que apoiar á Xunta
Directiva da AMPA do colexio
Calasanz-Escolapios, a fin de que
o Goberno Local proceda a
realizar un estudo de mellora do
tráfico rodado nas inmediacións
do Centro Escolar, singularmente
en horario de entrada e saída, para
a súa posta en funcionamento ao
comezo do próximo curso 20172018, que dote de maoir
seguridade aos peóns nesa zona.
(…)
de
accidentes
cuxa
responsabilidade indirecta sería
clara, de non tomarse medidas
axeitadas. Moitas grazas.

entrada e saída do colexio pola
estrada dos Fortes, está situada a
moi pouca distancia dunha curva
pechada, sen visibilidade en
sentido
de
baixada.
Descoñecemos como descoñece a
AMPA, desde o goberno local
estudiouse
a
proposta,
precisamente desde a AMPA, nese
punto. Na zona de rúa Emilio
Fernández López, en sentido
subida o (…) en curva, dificulta a
visibilidade. En sentido subida
existe banda de freado que,
paradóxicamente, non existe en
sentido baixada. Resulta clara a
necesidade de sinais luminosas,
espellos e bandas de freado, nese
lugar. Na rúa da… Perdón, na
zona das rúas, Simón Bolivar, a
velocidade reducida e o exceso de
visibilidade, orixinan abundantes
sobresaltos. (…) Colocación de
bandas de freado e sinais
luminosas podería axudar a
paliar o problema. En suma, vista
a
situación
descrita,
non
podemos, por menos, que apoiar
á Xunta Directiva da AMPA do
colexio Calasanz-Escolapios, a
fin de que o Goberno Local
proceda a realizar un estudo de
mellora do tráfico rodado nas
inmediacións do Centro Escolar,
singularmente en horario de
entrada e saída, para a súa posta
en funcionamento ao comezo do
próximo curso 2017-2018, que
dote de maoir seguridade aos
peóns nesa zona. (…) de
accidentes cuxa responsabilidade
indirecta sería clara, de non
tomarse
medidas
axeitadas.
Moitas grazas.
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Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno, pois, como dixen na
primeira intervención, unha fatal
casualidade e unha excepción
nunha axenda, pois, chea de
visitas e recepcións continuas.
Reitero que, ainda que non fora eu
presencialmente, si que se
achegaron, se puideron achegar
técnicos y se fixeron diferentes
actuacións de mellora no ámbito
do colexio de Escolapios. Entre
eles, se repararon e substituiron a
sinalización lumínica de zona 30,
a zona escolar, que efectivamente
levaban tempo, moito tempo sen
funcionar e, leva funcionando
ininterrumpidamente dende finais
do ano 2016. Ademais diso, se
xeneraron
diferentes
sendas
peonís no ámbito da gasolineira
da estrada dos Fortes e tamén, na
entrada da cocheira da Compañía
de Tranvías. A maiores diso, e si
ten moito que ver con esta
petición, hai uns días, se entregou
o proxecto, xa redactado, dun
aparcadoiro no parque Adolfo
Suárez,
entre
o
Colexio
Calasancias e Fundación Padre
Rubinos que á parte de dar servizo
e, digamos, quitarlle esa presión
de usuarios, de país en naís ás
horas de entrada e saída, pois, vai
a xenerar unha nova vía de
entrada segura, dende a zona do
Grupo Nosa Señora do Carmen á
zona da cidade escolar e, reitero,
que os técnicos municipais fixeron
visita e recolleron as diferentes
solicitudes do centro. Ademais,
vencellado a este compromiso cos
proxectos de mellora no ámbito
dos centros escolares, tamén,

Bo, pois, como dixen na primeira
intervención,
unha
fatal
casualidade e unha excepción
nunha axenda, pois, chea de
visitas e recepcións continuas.
Reitero que, ainda que non fora
eu presencialmente, si que se
achegaron, se puideron achegar
técnicos y se fixeron diferentes
actuacións de mellora no ámbito
do colexio de Escolapios. Entre
eles, se repararon e substituiron
a sinalización lumínica de zona
30, a zona escolar, que
efectivamente levaban tempo,
moito tempo sen funcionar e, leva
funcionando ininterrumpidamente
dende finais do ano 2016.
Ademais
diso,
se
xeraron
diferentes sendas peonís no
ámbito da gasolineira da estrada
dos Fortes e tamén, na entrada da
cocheira da Compañía de
Tranvías. A maiores diso, e si ten
moito que ver con esta petición,
hai uns días, se entregou o
proxecto, xa redactado, dun
aparcadoiro no parque Adolfo
Suárez,
entre
o
Colexio
Calasancias e Fundación Padre
Rubinos que á parte de dar
servizo e, digamos, quitarlle esa
presión de usuarios, de país en
naís ás horas de entrada e saída,
pois, vai axerar unha nova vía de
entrada segura, dende a zona do
Grupo Nosa Señora do Carmen á
zona da cidade escolar e, reitero,
que os técnicos municipais fixeron
visita e recolleron as diferentes
solicitudes do centro. Ademais,
vencellado a este compromiso cos
proxectos de mellora no ámbito
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obras executadas nos derradeiros
meses. Está a xeneración de pasos
elevados na proximidade do
colexio Zalaeta, que xenera un
novo camiño escolar seguro na
rúa Curros Enríquez e na rúa
Hospital, ademais das obras de
colmado que se van a executar
durante este verán e de mellora de
seguridade, consensuada cos
centros escolares, Fernando Wirzt
e Concepción Arenal, na rúa
Cabaleiros, nesa vía de saída da
Avenida Lavedra cara a Catro
Camiños, pero tamén nos pasos de
peóns en confluencia rúas Castro
Chané e Perpetuo Socorro.

dos centros escolares, tamén,
obras executadas nos derradeiros
meses. Está a xeración de pasos
elevados na proximidade do
colexio Zalaeta, que xera un novo
camiño escolar seguro na rúa
Curros Enríquez e na rúa
Hospital, ademais das obras de
colmado que se van executar
durante este verán e de mellora
de seguridade, consensuada cos
centros escolares, Fernando Wirzt
e Concepción Arenal, na rúa
Cabaleiros, nesa vía de saída da
Avenida Lavedra cara a Catro
Camiños, pero tamén nos pasos
de peóns en confluencia rúas
Castro Chané e Perpetuo
Socorro.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Pregunta do Partido Socialista
relativa
aos
procesos
participativos na cidade.

Pregunta do Partido Socialista
relativa
aos
procesos
participativos na cidade.

Tercera.- Pregunta oral sobre
los procesos participativos en la
ciudad.

Terceira.- Pregunta oral sobre os
procesos participativos na cidade.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

¿Cómo justifica la baja ejecución
de los proyectos recogidos en los
presupuestos participativos del
2016?

Como xustifica a baixa ejecución
dos proxectos recollidos nos
orzamentos participativos do
2016?

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Pois, tendo en conta, a tardía
aprobación dos orzamentos, non
consideramos que haxa unha
baixa execución dos orzamentos

Pois, tendo en conta, a tardía
aprobación dos orzamentos, non
consideramos que haxa unha
baixa execución dos orzamentos

311

participativos.

participativos.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Bueno. Siempre le echan la culpa
a
que
se
aprueban
los
presupuestos tarde. Aún así,
llevamos dos o tres meses con los
presupuestos
aprobados
y
solamente de las 21 propuestas
que se aprobaron en los
orzamentos participativos, una fue
ejecutada, que fue la que se
inauguró en mayo, que fue la del
Parque Vio Saludable en la plaza
de Pablo Iglesias.

Bo. Sempre lle botan a culpa a
que se aproban os orzamentos
tarde. Aínda así, levamos dous o
tres meses cos orzamentos
aprobados e soamente das 21
propostas que se aprobaron nos
orzamentos participativos, unha
foi executada, que foi a que se
inaugurou en maio, que foi a do
Parque Viu Saudable na praza de
Pablo Iglesias.

Luego, tenemos otras tres obras
que están en el proceso del 50%.
Según la web municipal, están en
fase de licitación o contratación.
Sabemos de que estas tres, dos,
acaban de salir a licitación
Estamos hablando de un total de
90.800 euros del millón de euros
asignados a los presupuestos de
participación para este año. El
9,08% invertido a tres de julio. El
resto de las propuestas, 17, están
en redacción. Según la web
municipal, el Área responsable
está realizando el proyecto del
estudio de detalle o el proyecto
técnico correspondiente, que no
sabemos exactamente, en qué fase
se encuentra.

Logo, temos outras tres obras
que están no proceso do 50%.
Segundo a web municipal, están
en fase de licitación ou
contratación. Sabemos de que
estas tres, dous, acaban de saír a
licitación. Estamos a falar dun
total de 90.800 euros do millón de
euros asignados aos orzamentos
de participación para este ano. O
9,08% investido a tres de xullo. O
resto das propostas, 17, están en
redacción. Segundo a web
municipal, a área responsable
está a realizar o proxecto do
estudo de detalle ou o proxecto
técnico correspondente, que non
sabemos exactamente, en que fase
atópase.

El problema de tener ejecutado a
mitad de ejercicio sólo el 9,08%
de los presupuestos, no es la falta
de gestión, que también, es la
lectura que puede estar haciendo
la ciudadanía. ¿Para que voy a
participar, si luego, no se ejecuta
lo que se aprueba? Ese es el riesgo

O problema de ter executado a
metade de exercicio só o 9,08%
dos orzamentos, non é a falta de
xestión, que tamén, é a lectura
que pode estar a facer a
cidadanía.
Para
que
vou
participar, se logo, non se executa
o que se aproba? Ese é o risco
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que se corre. Y este año, estamos
con
3.000.000
para
los
presupuestos del año que viene.
En el 2016 han participado en la
fase
de
votación
1.232
participantes, un 0,5% de la
población de nuestra ciudad. Una
participación bastante pobre. El
Grupo Municipal Socialista cree
que son varios los problemas que
hacen que la participación
ciudadana
en
los
asuntos
municipales sea baja. Por una
parte, que solo se pueda participar
por internet. Deberían conocer la
brecha digital que existe en cierta
parte de la población. Además,
internet no debía ser la única
forma de participar, ya que en las
ciudades en donde se hacen
asambleas para discutir los
orzamentos participativos, la
ciudadanía se involucra más.
Conoce el (…) de los proyectos y
proyectos que no le parecían
atractivos, los termina votando.
Ejemplo de ello lo tenemos en
Lugo o en Ferrol, en la etapa
socialista. A esto hay que unirle
que estamos con un Reglamento
de Participación de Ciudadanía
que
ya llevamos dos años
intentando reformar. Y yo creo
que en esta legislatura, no vamos
a aprobar un nuevo reglamento.
Necesitamos
un
reglamento
acorde a los tiempos actuales, en
donde además de regular la
participación, se cree una escuela
de participación, porque no
nacemos aprendidos, ni los
políticos, ni los funcionarios, ni
por supuesto, la ciudadanía.
Debemos mejorar la participación
activa de la ciudadanía y la

que se corre. E este ano, estamos
con 3.000.000 para os orzamentos
do ano que vén. No 2016
participaron na fase de votación
1.232 participantes, un 0,5% da
poboación da nosa cidade. Unha
participación bastante pobre. O
Grupo Municipal Socialista cre
que son varios os problemas que
fan que a participación cidadá
nos asuntos municipais sexa
baixa. Por unha banda, que só se
poida participar por internet.
Deberían coñecer a fenda dixital
que existe en certa parte da
poboación. Ademais, internet non
debía ser a única forma de
participar, xa que nas cidades
onde se fan asembleas para
discutir
os
orzamentos
participativos,
a
cidadanía
involúcrase máis. Coñece o (…)
dos proxectos e proxectos que non
lle parecían atractivos, termínaos
votando. Exemplo diso témolo en
Lugo ou en Ferrol, na etapa
socialista. A isto hai que unirlle
que estamos cun Regulamento de
Participación de Cidadanía que
xa levamos dous anos tentando
reformar. E eu creo que nesta
lexislatura, non imos aprobar un
novo regulamento. Necesitamos
un regulamento acorde aos
tempos actuais, onde ademais de
regular a participación, se cre
unha escola de participación,
porque non nacemos aprendidos,
nin os políticos, nin os
funcionarios, nin por suposto, a
cidadanía. Debemos mellorar a
participación activa da cidadanía
e a calidade da participación.
Saben, que se queren, poden
contar coa complicidade do
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calidad de la participación. Saben,
que si quieren, pueden contar con
la complicidad del Partido
Socialista. Desde las Comisiones
de Reforma y desde la Comisión
de
Participación
Ciudadana,
podemos sacar un reglamento
actual y propuestas para mejorar
la participación en nuestra ciudad.

Partido Socialista. Desde as
Comisións de Reforma e desde a
Comisión
de
Participación
Cidadá, podemos sacar un
regulamento actual e propostas
para mellorar a participación na
nosa cidade.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si. Bueno,…

Si. Bo,…

A las veintitrés horas se ausenta
del Salón de Sesiones la señora
Veira González.

Ás vinte e tres horas auséntase
do Salón de Sesións a señora
Veira González.

… debo dicir, que estou dacordo
con algunhas das cousas que se
plantexaron e, efectivamente,
estamos a traballar na Comisión
Especial
para
que
ese
regulamento,
pois,
sexa,
efectivamente, un regulamento
consensuado.

… debo dicir, que estou dacordo
con algunhas das cousas que se
plantexaron e, efectivamente,
estamos a traballar na Comisión
Especial
para
que
ese
regulamento,
pois,
sexa,
efectivamente, un regulamento
consensuado.

Respecto
aos
orzamentos
participativos, efectivamente, se
pode facer un seguemento do
estado de execución na plataforma
habilitada. E para o mesmo, dicir
tamén, que todos os servizos do
Concello están realizando, pois, o
traballo interno e de xestión
necesario, para levar a cabo a
execución dos investimentos
resultantes
dos
orzamentos
participativos y que, bueno, os
informes de viabilidade tamén son
públicos duran todo o proceso.

Respecto
aos
orzamentos
participativos efectivamente, se
pode facer un seguemento do
estado
de
execución
na
plataforma habilitada. E para o
mesmo, dicir tamén, que todos os
servizos do Concello están
realizando, pois, o traballo
interno e de xestión necesario,
para levar a cabo a execución dos
investimentos resultantes dos
orzamentos participativos y que,
bo, os informes de viabilidade,
tamén son públicos, duran todo o
proceso.

Sorprendía que, anteriormente, na
moción da transparencia se facía

Sorprendía que, anteriormente,
na moción da transparencia se
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mención a que non había
transparencia nas políticas de
participación, cando por exemplo,
un exemplo é o proceso de
Orzamentos Participativos onde
absolutamente todo o proceso é
ben transparente.

facía mención a que non había
transparencia nas políticas de
participación, cando por exemplo,
un exemplo é o proceso de
Orzamentos Participativos onde
absolutamente todo o proceso é
ben transparente.

E a ninguén se lle escapa, dicía,
que os informes de viabilidade, é
que cada un dos investimentos ten
as súas características e, polo
tanto, os seus ritmos de execución
son distintos, debido a natureza
dos trámites que requiren. E
tamén, hai que dicir que debido á
aprobación
dos
orzamentos
municipais no mes de maio e
tamén,
que
algún
dos
investimentos resultantes, está
previsto que sexan financiados co
préstamos e que ainda, non entrou
en vigor ese préstamo, pois,
digamos que tamén, eses prazos
demoran un pouquiño.

E a ninguén se lle escapa, dicía,
que os informes de viabilidade, é
que cada un dos investimentos ten
as súas características e, polo
tanto, os seus ritmos de execución
son distintos, debido a natureza
dos trámites que requiren. E
tamén, hai que dicir que debido á
aprobación
dos
orzamentos
municipais no mes de maio e
tamén,
que
algún
dos
investimentos resultantes, está
previsto que sexan financiados co
préstamos e que ainda, non
entrou en vigor ese préstamo,
pois, digamos que tamén, eses
prazos demoran un pouquiño.

A las veintitrés horas y cinco
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones el señor Mourelo
Barreiro.

Ás vinte e tres horas e cinco
minutos auséntase do Salón de
Sesións o señor Mourelo
Barreiro.

O que si que é certo, é que haberá
unha
alta
execución
dos
orzamentos participativos no
último trimestre do ano. Y me
ides a permitir que aproveite, para
dar resposta a unhas alusións que
facían
as
compañeiras
e
compañeiros
do
PSOE,
anteriormente.
Pois,
eu,
anteriormente, na moción de
transparencia, facía mención ao
seu programa de 2007. Pois, eu, o
último programa co que vostedes
gobernaron e está tratando de

O que si que é certo, é que haberá
unha
alta
execución
dos
orzamentos participativos no
último trimestre do ano. E me
ides a permitir que aproveite,
para dar resposta a unhas
alusións
que
facían
as
compañeiras e compañeiros do
PSOE, anteriormente. Pois, eu,
anteriormente, na moción de
transparencia, facía mención ao
seu programa de 2007. Pois, eu, o
último programa co que vostedes
gobernaron e está tratando de
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facer, pois, unha comparativa
entre o que se fixo e o que se está
facendo, e facía mención,
efectivamente,
en
que
no
programa de 2007, pois, non había
ningunha mención a políticas de
transparencia. E sabíamos e
sabemos o que di o voso programa
do 2015 e cito “grazas pola
proposta de pasarme o programa,
pero o coñezo ben e ademais, a
moción que presentachedes, pois,
basicamente,
transcribía
ese
programa, como tamén sabemos o
reclamo que se fixo, que fixo a
cidadanía, fundamentalmente a
través do 15M, no que se esixía
que
a
participación,
a
transparencia e o bo goberno,
pois, sexan os eixos das políticas
públicas e nós, pois, sinxelamente,
escoitamos e seguimos aquel
mandato”

facer, pois, unha comparativa
entre o que se fixo e o que se está
facendo, e facía mención,
efectivamente,
en
que
no
programa de 2007, pois, non
había ningunha mención a
políticas de transparencia. E
sabíamos e sabemos o que di o
voso programa do 2015 e cito,
“grazas pola proposta de
pasarme o programa, pero o
coñezo ben e ademais, a moción
que
presentachedes,
pois,
basicamente, transcribía ese
programa, como tamén sabemos o
reclamo que se fixo, que fixo a
cidadanía, fundamentalmente a
través do 15M, no que se esixía
que
a
participación,
a
transparencia e o bo goberno,
pois, sexan os eixos das políticas
públicas
e
nós,
pois,
sinxelamente,
escoitamos
e
seguimos”

Preguntas orales del Grupo
Municipal del Partido Popular

Preguntas orais do Grupo
Municipal do Partido Popular

Intervenciones

Intervencións

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Pregunta do Partido Popular
relativa ao balance de actividade
de Policía local en 2016.

Pregunta do Partido Popular
relativa ao balance de actividade
de Policía local en 2016.

Primera.- Pregunta oral sobre el
balance de actividad de la
Policía Local en 2016.

Primeira.- Pregunta oral sobre o
balance de actividade da Policía
Local en 2016.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Gracias. ¿Qué balance hace Xulio

Grazas. Que balance fai Xulio
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Ferreiro de la actividad de la
Policía Local en 2016?

Ferreiro da actividade da Policía
Local en 2016?

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Facemos un balance positivo no
camiño de poñer fin ás políticas
de seguridade cidadá, que volver a
liberdade, se respetan dereitos
básicos da veciñanza da Coruña,
construindo un corpo de Policía
Local dirixido á xestión da
convivencia, da prevención, (…)
ou das políticas represoras.

Facemos un balance positivo no
camiño de poñer fin ás políticas
de seguridade cidadá, que volver
a liberdade, se respetan dereitos
básicos da veciñanza da Coruña,
construindo un corpo de Policía
Local dirixido á xestión da
convivencia, da prevención, (…)
ou das políticas represoras.

Señora Freire Váquez

Señora Freire Váquez

Bueno, pues, mire, el balance de
Ferreiro como responsable de
Seguridad en el 2016 es de
desastre,
tanto
por
su
permisividad por
los okupas
ilegales, como por su pasividad a
la hora de hacer cumplir las
ordenanzas, perjudicando a los
que cumplen al favorecer a los
que incumplen.

Bo, pois, mire, o balance de
Ferreiro como responsable de
Seguridade no 2016 é de desastre,
tanto pola súa permisividade
polos okupas ilegais, como pola
súa pasividade á hora de facer
cumprir
as
ordenanzas,
prexudicando aos que cumpren ao
favorecer aos que incumpren.

Ferreiro ha sido permisivo, en
exceso, con los que incumplen las
normas
de
circulación,
al
descender un 35% el número de
multas. Han disminuido un 38%
las de ayuda a la movilidad, las de
la doble fila, un 74% menos.
Ferreiro no solo ha adoptado ni
una sola medida para mejorar la
movilidad, sino que ha adoptado
decisiones en contra de la
movilidad y de la seguridad vial.
Ya no hablemos del caos de
tráfico. Si son capaces de hacer
alguna obra en cuatro años en la
vía pública, no sé cómo van a
hacer.
Hablemos
de
los

Ferreiro foi permisivo, en exceso,
cos que incumpren as normas de
circulación, ao descender un 35%
o número de multas. Diminuíron
un 38% as de axuda á
mobilidade, as da dobre fila, un
74% menos. Ferreiro non só
adoptou unha soa medida para
mellorar a mobilidade, senón que
adoptou decisións en contra da
mobilidade e da seguridade
viaria. Xa non falemos do caos de
tráfico. Se son capaces de facer
algunha obra en catro anos na vía
pública, non se como van facer.
Falemos dos estacionamentos
indebidos en beirarrúas, nas rúas
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estacionamientos indebidos en
aceras, en las calles peatonales, en
las esquinas, en los pasos de
peatones, en las paradas de
autobús. La seguridad vial de la
ciudad está por los suelos. Los
accidentes, los atropellos no dejan
de crecer en todos los barrios. Su
dejadez para con un tema
prioritario y crucial es pasmosa.
Sobre
infracciones
administrativas, los decomisos por
venta
ambulante
ilegal
se
redujeron un 60% y las denuncias
por la venta ilegal un 70%.

peonís, nas esquinas, nos pasos
de peóns, nas paradas de autobús.
A seguridade viaria da cidade
está polos chans. Os accidentes,
os atropelos non deixan de crecer
en todos os barrios. O seu
deixamento para cun tema
prioritario e crucial é abraiante.
Sobre infraccións administrativas,
os comisos por venda ambulante
ilegal reducíronse un 60% e as
denuncias pola venda ilegal un
70%.

Cualquiera que pasee por la
ciudad comprobará que la venta
ambulante ilegal ha aumentado,
con el consiguiente perjuicio de
los comerciantes que pagan sus
impuestos, los sueldos de sus
empleados y llegan con dificultad
a final de mes. No solo los
ahogan, eliminado los convenios,
ha disminuido un 40% el control
sobre el cumplimiento de la
Ordenanza de Ruidos y un 52% el
control de cumplimiento de
horario. Los vecinos, en especial
el Agra del Orzán, Pescadería,
Orzán, Ciudad Vieja, etcétera,
llevan tiempo quejándose por la
eliminación del dispositivo del
control de ocio nocturno y por los
datos de la, de actividad, tienen
motivo.

Calquera que pasee pola cidade
comprobará
que
a
venda
ambulante ilegal aumentou, co
consecuente
perjuicio
dos
comerciantes que pagan os seus
impostos, os soldos dos seus
empregados e chegan con
dificultade a final de mes. Non só
afóganos, eliminado os convenios,
diminuíu un 40% o control sobre
o cumprimento da Ordenanza de
Ruídos e un 52% o control de
cumprimento de horario. Os
veciños, en especial o Agra do
Orzán,
Pescadería,
Orzán,
Cidade Vella, etcétera, levan
tempo
queixándose
pola
eliminación do dispositivo do
control de lecer nocturno e polos
datos da, de actividade, teñen
motivo.

Los vecinos también, se quejan
por problemas de drogas y los
datos les dan la razón, porque en
2016, tramitaron un 42% menos
de denuncias por portar o
consumir drogas en
espacios
públicos. Los vecinos les dicen

Os veciños tamén, se queixan por
problemas de drogas e os datos
danlles a razón, porque en 2016,
tramitaron un 42% menos de
denuncias por portar ou consumir
drogas en espazos públicos. Os
veciños dinlles que a venda de
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que la venta de droga vuelve a
realizarse a pie de calle,
disparándose el trapicheo por toda
La Coruña y a usted le da igual.
Sigue terqueando con que hay la
misma policía local en la calle y
los vecinos saben que mienten y
no están en lo cierto. También,
redujo usted las acciones en
formación y educación vial de los
más pequeños. Se redujo en un
58%, los colegios participantes en
acciones de participación vial y un
10%, los alumnos.

droga volve realizarse a pé de
rúa, disparándose o trapicheo por
toda A Coruña e a vostede dálle
igual. Segue terqueando con que
hai a mesma policía local na rúa
e os veciños saben que amenten e
non están no certo. Tamén,
reduciu vostede as accións en
formación e educación viaria dos
máis pequenos. Reduciuse nun
58%, os colexios participantes en
accións de participación viaria e
un 10%, os alumnos.

No se libra de ningún indicador.
La contaminación acústica por
ruido
nocturno,
los
actos
vandálicos, aparte del destrozo del
mobiliario público y las pintadas
por toda la ciudad. Se queman
marquesinas,
coches,
contenedores y el señor Ferreiro
pasa…

Non se libra de ningún indicador.
A contaminación acústica por
ruído
nocturno,
os
actos
vandálicos, á parte da desfeita do
mobiliario público e as pintadas
por toda a cidade. Quéimanse
marquesiñas, coches, colectores e
o señor Ferreiro pasa…

A las veintitrés horas y nueve
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones la señora Neira
Fernández.

Ás vinte e tres horas e nove
minutos auséntase do Salón de
Sesións
a
señora
Neira
Fernández.

…Y los incidentes violentos en
los espacios públicos van en
aumento, los delitos contra la
seguridad vial. Todo le da igual.
Ya sabemos que no es su política,
ni la gestión, ni atender las
demandas de los vecinos.

…E os incidentes violentos nos
espazos públicos van en aumento,
os delitos contra a seguridade
viaria. Todo lle dá igual. Xa
sabemos que non é a súa política,
nin a xestión, nin atender as
demandas dos veciños.

Como dije al principio de mi
intervención, el balance de
Ferreiro como responsable de
Seguridad Ciudadana es un
auténtico desastre, tanto por su
permisividad por los okupas
ilegales, como por la pasividad a

Como dixen ao principio da miña
intervención, o balance de
Ferreiro como responsable de
Seguridade Cidadá é un auténtico
desastre,
tanto
pola
súa
permisividade
polos
okupas
ilegais, como pola pasividade á
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la hora de hacer cumplir las
distintas ordenanzas y normativas.
Ya entendemos por qué ha pasado
las competencias, pero sigue
siendo
usted,
el
máximo
responsable.

hora de facer cumprir as distintas
ordenanzas e normativas. Xa
entendemos por que pasou as
competencias, pero segue sendo
vostede, o máximo responsable.

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Bueno, asusta escoitala, desde
logo. Eu son socióloga de
formación e a verdade, que a
manipulación de datos que fai a
señora Freire, ten moita tela. Se
están
queixando
permanentemente,
de
que
quitamos á policía dos barrios,
cando efectivamente, non solo
están as mesmas, senón que
incluso houbo incorporacións,
como por exemplo, os dous
escoltas que tiñan vostedes, ahora,
están asinados aos barrios. As
unidades de antidisturbios ilegales
na policía local, que quería montar
o seu partido, tamén están
traballando nos barrios. Os
dispositivos
nocturnos
están
reforzados; cinco persoas o xoves
de reforzo, dez persoas o sábado
de reforzo, e están traballando nos
barrios. Despois, están todos eses
indicadores.
Vostedes
ven
números e evidentemente, arriman
a ascua a súa sardiña, como é
habitual, pero bueno, eu quería
destacar outras cousas, como por
exemplo, o aumento da formación
interna na policía. O aumento da
participación interna nos procesos
de toma de decisións da (…)
frente á propia policía. A
transparencia, que hoxe, estivo

Bo, asusta escoitala, desde logo.
Eu son socióloga de formación e
a verdade, que a manipulación
de datos que fai a señora Freire,
ten moita tela. Se están queixando
permanentemente,
de
que
quitamos á policía dos barrios,
cando efectivamente, non só están
as mesmas, senón que incluso
houbo incorporacións, como por
exemplo, os dous escoltas que
tiñan vostedes, agora, están
asinados aos barrios. As unidades
de antidisturbios ilegais na
policía local, que quería montar o
seu
partido,
tamén
están
traballando nos barrios. Os
dispositivos
nocturnos
están
reforzados; cinco
persoas o
xoves de reforzo, dez persoas o
sábado de reforzo, e están
traballando nos barrios. Despois,
están todos eses indicadores.
Vostedes
ven
números
e
evidentemente, arriman a ascua a
súa sardiña, como é habitual,
pero bo, eu quería destacar
outras cousas, como por exemplo,
o aumento da formación interna
na policía. O aumento da
participación
interna
nos
procesos de toma de decisións da
(…) frente á propia policía. A
transparencia que hoxe, estivo
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bastante presente neste Pleno e
hoxe, temos unha (…) de policía
local, que ten bastante máis datos,
bastante máis transparentes que os
que había antes.

bastante presente neste Pleno e
hoxe, temos unha (…) de policía
local, que ten bastante máis
datos,
bastante
máis
transparentes que os que había
antes.

Ademais da formación continua
habitual, se incorporan novos
contidos relacionados co novo
enfoque da xestión policial.
Cursos de medio ambiente,
específicos para a patrulla verde
que ademais, aumentou de 3 a 6
efectivos e que tamén, están nos
barrios; cursos de práctica policial
para a atención de menores e a
violencia intrafamiliar e de
xénero. A aposta no tratamento e
o tratamento das violencias
machistas está dando os seus
froitos, demostrando con datos,
que a cidadanía confía, cada vez
máis,
na
policía
local,
incrementando o número de
detidos, pasando de 27 no 2015 a
52 no 2016.

Ademais da formación continua
habitual, se incorporan novos
contidos relacionados co novo
enfoque da xestión policial.
Cursos de medio ambiente,
específicos para a patrulla verde
que ademais, aumentou de 3 a 6
efectivos e que tamén, están nos
barrios; cursos de práctica
policial para a atención de
menores
e
a
violencia
intrafamiliar e de xénero.
A
aposta no tratamento e o
tratamento
das
violencias
machistas está dando os seus
froitos, demostrando con datos,
que a cidadanía confía, cada vez
máis,
na
policía
local,
incrementando o número de
detidos, pasando de 27 no 2015 a
52 no 2016.

O programa Xente Tutor, que se
incrementou no 2016, o número
de efectivos, pasando de 2 a 6. E
tamén, está nos barrios, porque os
colexios, os centros educativos e
donde está a rapazada, tamén, son
dos barrios, adscritos. E pasando
os centros de 7 a 20, centros
adscritos traballando cousas como
redes sociais, (…) ciberacoso,
bullying, drogas, etcétera. (…),
formación a toda a plantilla do
persoal e quedamos, totalmente
implementado.
Segue
un
procedemento de identificación
policial eficaz, delitos de odio,

O programa Xente Tutor, que se
incrementou no 2016, o número
de efectivos, pasando de 2 a 6. E
tamén, está nos barrios, porque
os colexios, os centros educativos
e donde está a rapazada, tamén,
son dos barrios, adscritos. E
pasando os centros de 7 a 20,
centros adscritos traballando
cousas como redes sociais, (…)
ciberacoso, bullying, drogas,
etcétera. (…), formación a toda a
plantilla do persoal e quedamos,
totalmente implementado. Segue
un procedemento de identificación
policial eficaz, delitos de odio,
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introdución
de
manuais
e
protocolos correspondentes para
facer esa atención á sociedade
diversa; no sólo á xente da que
vostedes non paran de presumir,
desa parte de esa aristocracia que
dicía por aí, e… o señor Lorenzo,
pois, toda a cidadanía,…

introdución de manuais e
protocolos correspondentes para
facer esa atención á sociedade
diversa; no só á xente da que
vostedes non paran de presumir,
desa parte de esa aristocracia que
dicía por aí, e… o señor Lorenzo,
pois, toda a cidadanía,…

A las veintitrés horas y doce
minutos entra en el Salón de
Sesiones el señor Mourelo
Barreiro.

Ás vinte e tres horas e doce
minutos entra no Salón de
Sesións o señor Mourelo
Barreiro.

… creo que ten dereito; todos os
barrios deben ser tratados por
igual, todas as persoas deben ser
tratadas por igual.

… creo que ten dereito; todos os
barrios deben ser tratados por
igual, todas as persoas deben ser
tratadas por igual.

Se reduciron, si, é certo os
decomisos en venta ilegal. E sabe
por que? Porque moitas desas
persoas están (…) a renda social
municipal e están puidendo,
efectivamente, saír da rúa e deixar
de vender na rúa e normalizar a
súa vida e ter acceso a unha vida
digna. Lle podo dicir, que no
programa a Pé de Barrio se vai
facer moito traballo de barrio por
parte da policía local, ao non estar
nos
barrios
facendo,
efectivamente ese programa e así,
podemos seguir analizando os
datos que queran.

Se reduciron, si, é certo os
decomisos en venta ilegal. E sabe
por que? Porque moitas desas
persoas están (…) a renda social
municipal e están puidendo,
efectivamente, saír da rúa e
deixar de vender
na rúa e
normalizar a súa vida e ter acceso
a unha vida digna. Lle podo
dicir, que no programa a Pé de
Barrio se vai facer moito traballo
de barrio por parte da policía
local, ao non estar nos barrios
facendo,
efectivamente
ese
programa e así, podemos seguir
analizando os datos que queran.

Ah! Por certo, si que hai un
indicador que tamén xoga ao noso
favor, que é o descenso de queixas
por actuacións policiais, que
disminuiu nos últimos dous anos,
tamén. Entón, bueno, para que
teñan en conta que os datos son,
bueno, según como se miren e
con que obxectivo o persigamos.

Ah! Por certo, si que hai un
indicador que tamén xoga ao
noso favor, que é o descenso de
queixas por actuacións policiais,
que disminuiu nos últimos dous
anos, tamén. Entón, bo, para que
teñan en conta que os datos son,
bo, según como se miren e con
que obxectivo o persigamos. E
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E nós insistimos en facer outro
tipo de policía.

nós insistimos en facer outro tipo
de policía.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

Pregunta do Partido Popular
relativa á prestación de servizos
municipais sen contrato.

Pregunta do Partido Popular
relativa á prestación de servizos
municipais sen contrato.

Segunda.- Pregunta oral sobre
la prestación de servicios
municipales sin contrato.

Segunda.- Pregunta oral sobre a
prestación de servizos municipais
sen contrato.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Muchas gracias. ¿Cuándo tiene
previsto Ferreiro licitar todos
aquellos servicios que se están
prestando sin contrato, pagando
con
reparo
de
legalidad
suspensivo de la Intervención y
que mantienen en la incertidumbre
a cientos de trabajadores?

Moitas grazas. Cando ten previsto
Ferreiro licitar todos aqueles
servizos que se están prestando
sen contrato, pagando con reparo
de legalidade suspensivo da
Intervención e que manteñen na
incerteza
por
centos
de
traballadores?

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. A resposta depende do
contrato en cuestión ao que se
refira, xa que necesito que precise
un pouquiño máis a pregunta, para
poder contestarlla. Grazas.

Si. A resposta depende do
contrato en cuestión ao que se
refira, xa que necesito que precise
un pouquiño máis a pregunta,
para poder contestarlla. Grazas.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

El Grupo Popular exige al señor
Ferreiro, que ponga fin a la
inestabilidad laboral de los más de
300 trabajadores de empresas, que
están prestando, hoy por hoy,
servicios municipales sin contrato
y a las que ya se ha pagado más
de 7.000.000 de euros de facturas,
de manera irregular.

O Grupo Popular esixe ao señor
Ferreiro, que poña fin á
inestabilidade laboral dos máis de
300 traballadores de empresas,
que están a prestar, neste
momento, servizos municipais sen
contrato e ás que xa se pagou
máis de 7.000.000 de euros de
facturas, de maneira irregular.
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Le voy a comentar algunos casos
de los diferentes contratos de las
áreas municipales, para ver si
entiende usted, un poco mejor, la
pregunta.

Vou comentar algúns casos dos
diferentes contratos das áreas
municipais, para ver se entende
vostede, un pouco mellor, a
pregunta.

Ustedes llevan dos años sin
remunicipalizar nada. No le
pueden echar la culpa a la
Disposición Adicional 27, que es
de
hace
unos
días
y,
evidentemente, cuando ustedes
hicieron su programa electoral y
vendían la remunicipalización de
servicios, pues, también sabían
que eso no lo podían hacer. Hay
más de 60 trabajadores
del
contrato de bibliotecas trabajando
sin que la empresa tenga contrato,
desde noviembre del año 2016. O
sea, 9 meses, por lo que Ferreiro
les ha estado engañando con una
falsa promesa, que sabía que no
podía cumplir. Licite, por favor,
un nuevo contrato, ofrezca
garantías y seguridad a los
trabajadores, que llevan dos años
engañados. Ponga fin a este
cúmulo de facturas irregulares,
con reparos de ilegalidad de la
Intervención
Municipal,
sistemáticos, que supone, en el
caso de este contrato, más de
1.000.000 de euros. Pero si no le
llega con este ejemplo, podemos ir
a su área, Medio Ambiente.
Recogida de basuras finalizó en
enero sin que haya licitado uno
nuevo, tras contratar a una
empresa privada a la que le vamos
a pagar 140.000 euros para que
haga unos pliegos. Son 130
trabajadores; se han pagado de
manera irregular más de 4,5

Vostedes levan dous anos sen
remunicipalizar nada. Non lle
poden
botar
a
culpa
á
Disposición Adicional 27, que é
de hai uns días e, evidentemente,
cando vostedes fixeron o seu
programa electoral e vendían a
remunicipalización de servizos,
pois, tamén sabían que iso non o
podían facer. Hai máis de 60
traballadores
do contrato de
bibliotecas traballando sen que a
empresa teña contrato, desde
novembro do ano 2016. Ou sexa,
9 meses, polo que Ferreiro
estívolles enganando cunha falsa
promesa, que sabía que non podía
cumprir. Licite, por favor, un
novo contrato, ofreza garantías e
seguridade aos traballadores, que
levan dous anos enganados. Poña
fin a este cúmulo de facturas
irregulares, con reparos de
ilegalidade
da
Intervención
Municipal, sistemáticos, que
supón, no caso deste contrato,
máis de 1.000.000 de euros. Pero
se non lle chega con este exemplo,
podemos ir á súa área, Medio
Ambiente. Recollida de lixos
finalizou en xaneiro sen que
licitase un novo, tras contratar a
unha empresa privada á que lle
imos a pagar 140.000 euros
para que faga uns pregos. Son
130 traballadores; pagáronse de
maneira irregular máis de 4,5
millóns de euros, 900.000 euros
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millones de euros, 900.000 euros
cada mes. Y el servicio seguirá sin
contrato, por lo menos, un año
más.

cada mes. E o servizo seguirá sen
contrato, polo menos, un ano
máis.

Lo mismo sucede en Deportes.
Servicios complementarios de
instalaciones
deportivas
sin
contrato desde septiembre. Más de
70 trabajadores, 118.000 euros al
mes. Ya llevan más de 1.000.000
de euros pagados con facturas
irregulares.

O mesmo sucede en Deportes.
Servizos complementarios de
instalacións
deportivas
sen
contrato desde setembro. Máis de
70 traballadores, 118.000 euros
ao mes. Xa levan máis de
1.000.000 de euros pagos con
facturas irregulares.

Medio Ambiente, otra vez.
Mantenimiento y limpieza de
aseos públicos sin contrato desde
diciembre. Se acaba de licitar, 13
trabajadores, más de 120.000
euros
pagados con facturas
irregulares.

Medio Ambiente, outra vez.
Mantemento e limpeza de aseos
públicos sen contrato desde
decembro. Acábase de licitar, 13
traballadores, máis de 120.000
euros
pagos con facturas
irregulares.

Servicios Sociales. Limpieza y
conserjería de varios centros
cívicos, 17 trabajadores. Más de
160.000 euros pagados con
facturas irregulares.

Servizos Sociais. Limpeza e
conserjería de varios centros
cívicos, 17 traballadores. Máis
de 160.000 euros pagos con
facturas irregulares.

Cultura. Atención al público y
museos
científicos,
31
trabajadores en el aire y más de
100.000 euros pagados con
facturas irregulares. Pero la
situación aún, se puede agravar
más.

Cultura. Atención ao público e
museos
científicos,
31
traballadores no aire e máis de
100.000 euros pagos con facturas
irregulares. Pero a situación
aínda, se pode agravar máis.

Contrato de limpieza viaria que
finaliza el próximo mes de enero.
Y aún no se ha licitado uno nuevo
en una muestra del caos que tiene
la Concejalía de Medio Ambiente
con los contratos. No sé qué es lo
que le pasa a usted con los
contratos. No es capaz de sacar
uno. Serán 900.000 euros

Contrato de limpeza viaria que
finaliza o próximo mes de
xaneiro. E aínda non se licitou un
novo nunha mostra do caos que
ten a Concellería de Medio
Ambiente cos contratos. Non se
que é o que lle pasa a vostede cos
contratos. Non é capaz de sacar
un. Serán 900.000 euros mensuais
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mensuales desde enero.

desde xaneiro.

Señor Ferreiro, ponga fin a la
inestabilidad laboral de estos 300
trabajadores y al pago reiterado de
facturas irregulares por estos
contratos, que superan ya, los
7.000.000 de euros. Señor
Ferreiro, mientras todo esto pasa
con los contratos en todas las
áreas de este Ayuntamiento,
prácticamente, usted se dedica a
pasear en el coche oficial con su
asistente por medio mundo,
dejando de ejecutar…

Señor Ferreiro, poña fin á
inestabilidade laboral destes 300
traballadores e ao pago reiterado
de facturas irregulares por estes
contratos, que superan xa, os
7.000.000 de euros. Señor
Ferreiro, mentres todo isto pasa
cos contratos en todas as áreas
deste Concello, practicamente,
vostede dedícase a pasear no
coche oficial co seu asistente por
medio mundo, deixando de
executar…

Presidencia

Presidencia

Vaia, remantando señor Coira, por
favor.

Vaia, remantando señor Coira,
por favor.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

...más de 65.000.000 de euros. Le
pido, por favor, que solucione esta
incertidumbre
para
los
trabajadores y este peligro que
tiene la prestación de servicios en
este
Ayuntamiento, porque
ustedes no hacen su trabajo, se
dedican a otras cosas, pero esto
que debería ser su preocupación y
la de sus compañeros, realmente,
no son capaces de hacerlo. No sé
qué más quiere No ejecutan
advertencias…

…máis de 65.000.000 de euros.
Pídolle, por favor, que solucione
esta
incerteza
para
os
traballadores e este perigo que
ten a prestación de servizos neste
Concello, porque vostedes non
fan o seu traballo, dedícanse a
outras cosas, pero isto que
debería ser a súa preocupación e
a
dos
seus
compañeiros,
realmente, non son capaces de
facelo. Non se que máis quere
Non executan advertencias…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Coira, por favor.

Remate xa, señor Coira, por
favor.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

… no sé qué más quieren. No

…non sei que máis queren. Non
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ejecutan advertencias de los
interventores, los trabajadores con
una preocupación sistemática y
permanente y ustedes siguen sin
solventar este grave problema.
Muchas gracias.

executan
advertencias
dos
interventores, os traballadores
cunha preocupación sistemática e
permanente e vostedes seguen sen
liquidar este grave problema.
Moitas grazas.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. Gracias, bueno, a min me da a
impresión de que estamos nun
mundo ao revés. Agora mesmo, o
PP
preocupándose
polas
condicións
laboráis
dos
traballadores e mencionando e
votándonos en cara as facturas
irregulares. Por favor, por favor,
dende o Partido Popular.

Si. Gracias, bo, a min me da a
impresión de que estamos nun
mundo ao revés. Agora mesmo, o
PP
preocupándose
polas
condicións
laboráis
dos
traballadores e mencionando e
votándonos en cara as facturas
irregulares. Por favor, por favor,
dende o Partido Popular.

Sorprendeme
moito
esa
preocupación
súbita
polos
traballadores e traballadoras das
contratas, que até agora, mentres
gobernaron e seguen gobernando
noutras
administacións,
foi
inexistente. Está falando o PP da
reforma laboral que, bueno, pois
que conduce, que mesmo,
traballadores e traballadoras en
activo vivan en condicións de
pobreza e precariedade. Una
reforma laboral que se aproba por
decreto Ley, ou sexa, facendo
alarde e consenso realmente, con
outras forzas presentes no
Parlamento e que conduciu a
ERES masivos. Os mesmos ERES
que agora vostedes denuncian na
rúa,
encabezando
as
manifestacións ben aferradas á
pancarta, verdade. Que, ¡carai! O
mesmo PP que licita grandes
contratos como foi, Parques e
Xardíns e
os adxudica
simplemente a prezo, entonces,

Sorprendeme
moito
esa
preocupación
súbita
polos
traballadores e traballadoras das
contratas, que até agora, mentres
gobernaron e seguen gobernando
noutras
administacións,
foi
inexistente. Está falando o PP da
reforma laboral que, bo, pois que
conduce,
que
mesmo,
traballadores e traballadoras en
activo vivan en condicións de
pobreza e precariedade. Una
reforma laboral que se aproba
por decreto Ley, ou sexa, facendo
alarde e consenso realmente, con
outras forzas presentes no
Parlamento e que conduciu a
ERES masivos. Os mesmos ERES
que agora vostedes denuncian na
rúa,
encabezando
as
manifestacións ben aferradas á
pancarta, verdade. Que, ¡carai! O
mesmo PP que licita grandes
contratos como foi, Parques e
Xardíns e
os adxudica
simplemente a prezo, entón,
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tolerando enormes baixas que
conducen a que agora, por
exemplo, sete persoas como nós
vaticinamos,
do contrato de
Parques e Xardíns, non sexan
subrogadas
de inicio pola
empresa, nunha criba que nós
vaticinamos no seu momento e
que agora mesmo, estamos
tentando solucionar, porque nós
facemos os pregos doutra
maneira. O mesmo o PP que no
introduce cláusulas sociais e de
garantías
laboráis
para
os
traballadores, agora, nos quere
facer
partícipes
da
súa
preocupación e que, mencionaba,
por exemplo, cando foi o conflicto
dos traballadores na Torre de
Hércules, el problema non era
deles,
que
era
entre
os
traballadores e a súa empresa.
Bueno, pois, eu pediríalles que
non
instrumentalicen
aos
traballadores para facer aquí loita
política, que
ten que facerse
doutras maneiras.

tolerando enormes baixas que
conducen a que agora, por
exemplo, sete persoas como nós
vaticinamos,
do contrato de
Parques e Xardíns, non sexan
subrogadas de inicio pola
empresa, nunha criba que nós
vaticinamos no seu momento e
que agora mesmo, estamos
tentando solucionar, porque nós
facemos os pregos doutra
maneira. O mesmo o PP que no
introduce cláusulas sociais e de
garantías laboráis para os
traballadores, agora, nos quere
facer
partícipes
da
súa
preocupación e que, mencionaba,
por exemplo, cando foi o conflicto
dos traballadores na Torre de
Hércules, o problema non era
deles, que era entre os
traballadores e a súa empresa.
Bo, pois, eu pediríalles que non
instrumentalicen
aos
traballadores para facer aquí
loita política, que ten que facerse
doutras maneiras.

Non se preocupen, porque todos
os
contratos
que
vostede
mencionan, están en licitación ou
estarán
próximamente.
Concretamente, o contrato de
recollida de lixo, agora mesmo
estamos en fase de elaboración
dos pregos; é un dos contratos
máis importantes da Área e
queremos facelo ben, pero
mentres, para que non haxa
nengún tipo de preocupación entre
os traballadores, se adoptou un
acordo de continuidade en Xunta
de Goberno Local, do servizo.
Prestado da mesma maneira que
se seguía prestando antes, os

Non se preocupen, porque todos
os
contratos
que
vostede
mencionan, están en licitación ou
estarán
próximamente.
Concretamente, o contrato de
recollida de lixo, agora mesmo
estamos en fase de elaboración
dos pregos; é un dos contratos
máis importantes da Área e
queremos facelo ben, pero
mentres, para que non haxa
nengún tipo de preocupación
entre os traballadores, se adoptou
un acordo de continuidade en
Xunta de Goberno Local, do
servizo prestado
da mesma
maneira que se seguía prestando
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traballadores teñen as súas
garantías,
absolutamente
recollidas
nese
acordo
de
continuidade e en realidade, nos
teñen dito que, menos mal! que
nos toca a nós, renovar todos eses
pregos, porque outro galo
cantaría! se estivera gobernando
o Partido Popular. Eses acordos
de continuidade están recollidos
na vindeira Lei de Contratos que
agora mesmo, está no Senado
tramitándose; e unha figura
absolutamente legal que é o que
garente, un pouquiño, a correcta
prestación do servizo. É a correcta
prestación do servizo, mentres
non se remata unha licitación. E
iso estamos facendo.

antes, os traballadores teñen as
súas garantías, absolutamente
recollidas nese acordo de
continuidade e en realidade, nos
teñen dito que, menos mal! que
nos toca a nós, renovar todos eses
pregos, porque outro galo
cantaría! se estivera gobernando
o Partido Popular. Eses acordos
de continuidade están recollidos
na vindeira Lei de Contratos que
agora mesmo, está no Senado
tramitándose; e unha figura
absolutamente legal que é o que
garente, un pouquiño, a correcta
prestación do servizo. É a
correcta prestación do servizo,
mentres non se remata unha
licitación. E iso estamos facendo.

En relación ao proceso de
municipalización de bibliotecas,
pois, houbo un traballo intenso,
pois, realmente, para asumir outra
vez, con recursos públicos, a
xestión das bibliotecas. Un
traballo que se veu paralizado
pola Lei de Orzamentos Xeral do
Estado e que, agora mesmo, como
se (…), en parte do su articulado,
pois, está retomando ese proceso
de municipalización e analizando
diferentes vías. Entre mentres, se
vai a adoptar unha solución
provisional, que xa está en
marcha.

En relación ao proceso de
municipalización de bibliotecas,
pois, houbo un traballo intenso,
pois, realmente, para asumir
outra vez, con recursos públicos,
a xestión das bibliotecas. Un
traballo que se veu paralizado
pola Lei de Orzamentos Xeral do
Estado e que, agora mesmo, como
se (…), en parte do su articulado,
pois, está retomando ese proceso
de municipalización e analizando
diferentes vías. Entre mentres, se
vai a adoptar unha solución
provisional, que xa está en
marcha.

O contrato de limpieza, lembro,
unha vez máis, que está en vigor e
a licitación se vai a iniciar neste
2017, xa que de momento, están
adiantando acontecementos.

O contrato de limpieza, lembro,
unha vez máis, que está en vigor e
a licitación se vai a iniciar neste
2017, xa que de momento, están
adiantando acontecementos.

Museos Científicos, por exemplo,
é unha licitación que se vai

Museos Científicos, por exemplo,
é unha licitación que se vai
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resolver próximante, se vai a
adxudicar, despois de revolver un
enquistado conflicto laboral que
había coa plantilla e co comité de
empresa dos museos científicos.

resolver próximante, se vai a
adxudicar, despois de revolver un
enquistado conflicto laboral que
había coa plantilla e co comité de
empresa dos museos científicos.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora García,
por favor.

Vaia rematando, señora García,
por favor.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Xa acabo.

Xa acabo.

Eu volvería a pedirlles, que non
instrumentalicen aos traballadores
que vostedes mesmos maltratan,
cando están en situacións de
goberno. E que para falar de
facturas irregulares, como abran a
caixa de Pandora, a verdade, que
aquí, podemos levantarlles os
colores. Moitas grazas.

Eu volvería a pedirlles, que non
instrumentalicen
aos
traballadores
que
vostedes
mesmos maltratan, cando están
en situacións de goberno. E que
para falar de facturas irregulares,
como abran a caixa de Pandora,
a verdade, que aquí, podemos
levantarlles as cores. Moitas
grazas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

E finalmente, pregunta do Partido
Popular relativa á viaxe do alcalde
a Madrid.

E finalmente, pregunta do Partido
Popular relativa á viaxe do
alcalde a Madrid.

María, o micro, por fa.

María, o micro, por fa.

A las veintitrés horas y veintiun
minutos entra en el Salón de
Sesiones la señora Veira
González.

Ás vinte e tres horas e vinte un
minutos entra no Salón de
Sesións a señora Veira González.

Tercera.- Pregunta oral sobre el
viaje del Alcalde a Madrid.

Terceira.- Pregunta oral sobre a
viaxe do Alcalde a Madrid.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira
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Muchas gracias.

Moitas grazas.

Todo marcha, llevamos oyéndolo
meses,
cada
Pleno
que
preguntamos y bibliotecas, uno
nuevo que es el que les queda; la
solución provisional. ¡Bueno!

Todo marcha, levamos oíndoo
meses,
cada
Pleno
que
preguntamos e bibliotecas, un
novo que é o que queda; a
solución provisional. Bo!

A las veintitrés horas y veintidós
minutos entra en el Salón de
Sesiones la señora Neira
Fernández.

Ás vinte e tres horas e vinte e
dous minutos entra no Salón de
Sesións
a
señora
Neira
Fernández.

¿Quién pagó a Ferreiro el viaje a
Madrid, al Congreso, el 13 de
junio, donde fue sorprendido
jugando al Candy Crush?

Quen pagou a Ferreiro a viaxe a
Madrid, ao Congreso, o 13 de
xuño, onde foi sorprendido
xogando ao Candy Crush?

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

A viaxe a Madrid non tuvo custe
para as arcas municipais.

A viaxe a Madrid non tivo custe
para as arcas municipais.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Pues, muy bien. Es lo que
suponíamos y lo que esperamos,
porque si fue como Alcalde,
representando
a
todos
los
coruñeses, a apoyar el paripé de
moción de censura de Podemos,
pues, le recuerdo que en las
generales, el Partido Popular tuvo
en la ciudad 14.000 votos más que
Podemos y las Mareas. Por lo
tanto, en todo caso, representaría
una minoría.

Pois, moi ben. É o que
supoñiamos e o que esperamos,
porque se foi como Alcalde,
representando
a
todos
os
coruñeses, a apoiar o paripé de
moción de censura de Podemos,
pois, lle lembro que nas xerais, o
Partido Popular tivo na cidade
14.000 votos máis que Podemos e
as Mareas. Polo tanto, en todo
caso, representaría unha minoría.

Señor Ferreiro, sería tremendo
que los coruñeses le pagasen un
viaje para jugar al Candy Crush,
que si no lo tuviese instalado en
su tablet, no habría tenido el error
que dice que tuvo. Sería el colmo

Señor Ferreiro, sería tremendo
que os coruñeses lle pagasen
unha viaxe para xogar ao Candy
Crush, que se non o tivese
instalado no seu tablet, non tería
o erro que di que tivo. Sería o
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que les hiciese pagar a todos los
coruñeses, los viajes a los que va
representando a su Partido
político, a actos, o sea, de su
Partido, a actos de otro Partido.
Cuando viaje por la Marea, que
los pague la Marea; como debe
ser. Por cierto, ¿fue en avión o en
Audi con chófer, ahora, que ya lo
ha recuperado?

colmo que lles fixese pagar a
todos os coruñeses, as viaxes aos
que vai representando ao seu
Partido político, a actos, ou sexa,
do seu Partido, a actos doutro
Partido. Cando viaxe pola Marea,
que os pague a Marea; como
debe ser. Por certo, foi en avión
ou en Audi con chofer, agora, que
xa o recuperou?

Le voy a recordar una entrevista
en un medio digital, El Español,
que le hicieron a Xulio Ferreiro y
a su jefe de Gabinete. Este último
declaraba que, “no utilizaremos,
literal, el Audi A-8 que usaba
Paco Vázquez y que todavía, está
almacenado, pero usaremos una
furgoneta o algo así”. En esa
misma entrevista, el señor
Ferreiro se hizo una foto subiendo
a un bus, identificándose como
xente do común y poco después,
afirmó en una radio local que se
veían más en un Twingo que un
Audi, a raíz de que había utilizado
el coche municipal con dos
policías de escolta para ir a Vigo,
justificándolo, esta vez, con un
partido de alto riesgo.

Vou lembrar unha entrevista nun
medio dixital, O Español, que lle
fixeron a Xulio Ferreiro e ao seu
xefe de Gabinete. Este último
declaraba que, “non utilizaremos,
literal, o Audi A-8 que usaba
Paco Vázquez e que aínda, está
almacenado, pero usaremos unha
furgoneta ou algo así”. Nesa
mesma entrevista, o señor
Ferreiro fíxose unha foto subindo
a un bus, identificándose como
xente do común e pouco despois,
afirmou nunha radio local que se
vían máis nun Twingo que un
Audi, por mor de que utilizara o
coche municipal con dous policías
de escolta para ir a Vigo,
xustificándoo, esta vez, cun
partido de alto risco.

Ferreiro, acompañado por el Jefe
de Gabinete, el que dijo lo de
furgoneta y una asesora, firmante
del manifiesto de la Marea,
llegaron en abril a Viana do
Castelo a bordo de un Audi A-6,
comprado por el bipartito en 2008,
por 65.000 euros, conducido por
un funcionario. Eso sí es
aristocrático, señor Ferreiro. ¿Qué
quiere que le diga? El Audi A-6
con chófer se parece mucho más
al Audi A-8 de Paco Vázquez que

Ferreiro, acompañado polo Xefe
de Gabinete, o que dixo o de
furgoneta e unha asesora,
asinante do manifesto da Marea,
chegaron en abril a Viana do
Castelo a bordo dun Audi A-6,
comprado polo bipartito en 2008,
por 65.000 euros, conducido por
un funcionario. Iso si é
aristocrático, señor Ferreiro. Que
quere que lle diga? O Audi A-6
con chofer parécese moito máis
ao Audi A-8 de Paco Vázquez que
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a una furgoneta, que a un Twingo.
Esta vez se justificó diciendo, que
había tenido algún susto y que era
el coche que había disponible. Eso
no es cierto, porque el parque
móvil municipal tiene montones
de coches que se usan a diario y
los Audis llevaban seis años
guardados en un garaje, hasta que
usted
decidió
recuperarlos,
ponerlos a punto y usarlos. Dijo
que había sido algo excepcional,
como siempre que se le veía en un
renuncio. ¿Podría aclararnos, en
qué vehículo fue usted a Braga, a
principios de junio a una reunión
del Eixo Atlántico? Le recuerdo,
que el Gobierno del Grupo
Municipal Popular nunca utilizó
los coches oficiales que heredó
del bipartito, que puso a la venta
en subasta. Quedaron tres que se
guardaron en un garaje para
volver a subastarlos. Ferreiro
prometió renunciar a todos los
privilegios asociados al cargo, con
su programa y su código ético. Y
presumió en entrevistas y en este
salón de plenos, de haberlos
eliminado; algo que es falso. Lo
que hizo fue recuperarlos. Por
ello, lo grave no es usar nuestros
coches, lo grave es usar, cuando
se ha dicho que no se haría,
presumiendo de que son xente do
común. También, debe aclarar,
cuántos viajes oficiales ha hecho
en
coches
particulares
de
funcionarios, ya que en el Pleno
de enero de 2016, se negó a
responder a esta pregunta escrita.
Yo creo que es el momento.

a unha furgoneta, que a un
Twingo. Esta vez xustificouse
dicindo, que tivera algún susto e
que era o coche que había
dispoñible. Iso non é certo,
porque o parque móbil municipal
ten cheas de coches que se usan a
diario e os Audis levaban seis
anos gardados nun garaxe, ata
que vostede decidiu recuperalos,
poñelos a punto e usalos. Dixo
que fora algo excepcional, como
sempre que se lle vía nun
renuncio. Podería aclararnos, en
que vehículo foi vostede a Braga,
a principios de xuño a unha
reunión do Eixo Atlántico?
Lémbrolle, que o Goberno do
Grupo Municipal Popular nunca
utilizou os coches oficiais que
herdou do bipartito, que puxo á
venda en poxa. Quedaron tres que
se gardaron nun garaxe para
volver poxalos. Ferreiro prometeu
renunciar a todos os privilexios
asociados ao cargo, co seu
programa e o seu código ético. E
presumiu en entrevistas e neste
salón de plenos, de eliminalos;
algo que é falso. O que fixo foi
recuperalos. Por iso, o grave non
é usar os nosos coches, o grave é
usar, cando se dixo que non se
faría, presumindo de que son
xente do común. Tamén, debe
aclarar, cantas viaxes oficiais fixo
en coches particulares de
funcionarios, xa que no Pleno de
xaneiro de 2016, negouse a
responder a esta pregunta escrita.
Eu creo que é o momento.

Balance real de dos años de
gobierno de Ferreiro es que

Balance real de dous anos de
goberno de Ferreiro é que
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recuperó el Audi oficial, el chófer
y la escolta. Que está más tiempo
de viaje que atendiendo a los
coruñeses. Pone trabas a todos los
sectores que generan empleo, pero
es
complaciente
con
las
ocupaciones
ilegales.
Está
adjudicando contratos a dedo a
firmantes del manifiesto de la
Marea. Ha llevado a Coruña de la
locomotora socio-económica de
Galicia, al furgón de cola y ha
abandonado los barrios. Muchas
gracias.

recuperou o Audi oficial, o chofer
e a escolta. Que está máis tempo
de viaxe que atendendo aos
coruñeses. Pon trabas a todos os
sectores que xeran emprego, pero
é compracente coas ocupacións
ilegais.
Está
a
adxudicar
contratos a dedo a asinantes do
manifesto da Marea. Levou a
Coruña do locomotora socioeconómica de Galicia, ao furgón
de cola e abandonou os barrios.
Moitas grazas.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben, quería empezar a miña
intervención cunha aclaración
dirixida á señora Lendoiro. Eu,
desde logo, non a inclúo a ela na
clasificación de clasista. Teño un
coñecemento sobrado da súa
persoa, así que non é o seu caso.
Lamentablemente,
quen
na
acompaña no seu Partido, pois, eu
creo que si encaixa, moitas veces,
nesta definición. Eu creo que,
ainda que lle poda parecer difícil
de entender, moitos de nós
tomamos decisións ao longo da
nosa
vida,
que
sabiamos
conscientemente que non nos iban
a facilitar un ascenso profesional,
ou tal vez, se facemos unha timba
de 100 euros, non se iba facilitar
unha carreira que posibilitase,
pois, iso, ter, gañar máis cartos,
ainda que tomamos decisións
conscientes que nos situaban
noutro lado, se quere chamarlle
así, empregando un termo
ortodoxo, pouco de moda, noutro
lado da mitade de clases e, por
iso, nós estamos deste lado e

Ben, quería empezar a miña
intervención cunha aclaración
dirixida á señora Lendoiro. Eu,
desde logo, non a inclúo a ela na
clasificación de clasista. Teño un
coñecemento sobrado da súa
persoa, así que non é o seu caso.
Lamentablemente,
quen
na
acompaña no seu Partido, pois,
eu creo que si encaixa, moitas
veces, nesta definición. Eu creo
que, ainda que lle poda parecer
difícil de entender, moitos de nós
tomamos decisións ao longo da
nosa
vida,
que
sabiamos
conscientemente que non nos ían
a facilitar un ascenso profesional,
ou tal vez, se facemos unha timba
de 100 euros, non se ía facilitar
unha carreira que posibilitase,
pois, iso, ter, gañar máis cartos,
ainda que tomamos decisións
conscientes que nos situaban
noutro lado, se quere chamarlle
así, empregando un termo
ortodoxo, pouco de moda, noutro
lado da mitade de clases e, por
iso, nós estamos deste lado e
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vostedes diso.

vostedes diso.

En todo caso, eu creo que
vostedes teñen dereito a estar dese
lado e, espero que vostedes tamén,
pensen que nós temos dereito a
estar deste outro lado.

En todo caso, eu creo que
vostedes teñen dereito a estar
dese lado e, espero que vostedes
tamén, pensen que nós temos
dereito a estar deste outro lado.

Falemos de fotos. Esta foi unha
semana mala en fotos, para
vostede, señora Rosa Gallego.
Había unha foto que vostede (…),
do estado da plaia de Riazor, o día
despois, supuestamente, da festa
de San Xoan, tentando demostrar
o seu mal estado. Resulta que se
equivocou de ano e que esa foto
era do ano anterior, precisamente,
da súa xestión. Apurouse a borrar
ese twitter, pero a mala sorte, que
sempre hai alguén que está de
garda e efectivamente, (…) un
pouco máis de manifesto, esta
particular maneira que ten vostede
de entender a oposición e que
realmente, a pon nunha situación
bastante rídicula, moitas veces,
porque non para, unha e outra vez
de errar e, polo tanto, despois, ten
que rectificar, como agora, nesta
última intervención súa, pois, nun
ton de voz moito máis moderado
que eu creo que, sen dúbida, lle
agradecemos todos. Pero podemos
dicir outras cuestións que non
teñen nada que ver, simplemente
con esta política de baixo alcance.
Esta foi unha semana fructífera
para nós, en cuestións, por
exemplo, que non sairon neste
Pleno. A propia organización de
San Xoan que vostede intentou,
máis ou menos, degradar con seu
Tweet.

Falemos de fotos. Esta foi unha
semana mala en fotos, para
vostede, señora Rosa Gallego.
Había unha foto que vostede (…),
do estado da plaia de Riazor, o
día despois, supuestamente, da
festa de San Xoan, tentando
demostrar o seu mal estado.
Resulta que se equivocou de ano e
que esa foto era do ano anterior,
precisamente, da súa xestión.
Apurouse a borrar ese twitter,
pero a mala sorte, que sempre hai
alguén que está de garda e
efectivamente, (…) un pouco máis
de manifesto, esta particular
maneira que ten vostede de
entender a oposición e que
realmente, a pon nunha situación
bastante rídicula, moitas veces,
porque non para, unha e outra
vez de errar e, polo tanto,
despois, ten que rectificar, como
agora, nesta última intervención
súa, pois, nun ton de voz moito
máis moderado que eu creo que,
sen dúbida, lle agradecemos
todos. Pero podemos dicir outras
cuestións que non teñen nada que
ver, simplemente con esta política
de baixo alcance. Esta foi unha
semana fructífera para nós, en
cuestións, por exemplo, que non
sairon neste Pleno. A propia
organización de San Xoan que
vostede intentou, máis ou menos,
degradar con seu Tweet.
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E hai outras cuestións que tamén
están sobre a mesa. Empezou a
ordenarse, as terrazas, a señora
(…) que hoxe intentaría entrar a
debate desta cuestión, non o fixo.
E, efectivamente, a señora Begoña
Freire
ten
un
expediente
equivalente a cero, en todos os
catro anos de goberno. O mesmo
pasou coa ampliación de Vedra.
Efectivamente, o seu goberno en
Madrid, pois, accede a incluir no
proxecto de reforma da Vedra as
nosas propostas. Ou outras
cuestións, que teñen que ver,
tamén, como acaba de citar a
compañeira, María García, o
contrato de parques e xardíns que
vostede dicía, que tiña que estar
licitado hai un ano e que,
precisamente,
como
nós,
advertiamos, iba a ter os efectos
que tivo, sufrimos sete despidos.
Y vostede dicía hai un ano, Rosa
Gallego, que tiña que ser
adxudicado de inmediato.Pois,
aquí, ten vostede, os efectos desa
maneira que teñen vostedes, tan
particular, tamén, de contratación
pública, donde non se observaban
os parámetros sociais en nengún
dos casos. Pero, se por… vostede,
non tivo a oportunidade de
escoitar a intervención de Irene
Montero no Congreso dos
Diputados, que eu creo que
merece a pena que lle voten un
ollo, (…) que a escoiten, porque
eu creo que, ainda que non se
decida o PP da Coruña. a dicir
eso, o seu Partido a nivel estatal,
eu creo, que ten unhas cantas
frases que, a pesar da súa dureza,
eu creo que podemos compartir

E hai outras cuestións que tamén
están sobre a mesa. Empezou a
ordenarse, as terrazas, a señora
(…) que hoxe intentaría entrar a
debate desta cuestión, non o fixo.
E, efectivamente, a señora
Begoña Freire ten un expediente
equivalente a cero, en todos os
catro anos de goberno. O mesmo
pasou coa ampliación de Vedra.
Efectivamente, o seu goberno en
Madrid, pois, accede a incluir no
proxecto de reforma da Vedra as
nosas propostas. Ou outras
cuestións, que teñen que ver,
tamén, como acaba de citar a
compañeira, María García, o
contrato de parques e xardíns que
vostede dicía, que tiña que estar
licitado hai un ano e que,
precisamente,
como
nós,
advertiamos, ía ter os efectos que
tivo, sufrimos sete despidos. Y
vostede dicía hai un ano, Rosa
Gallego, que tiña que ser
adxudicado de inmediato. Pois,
aquí, ten vostede, os efectos desa
maneira que teñen vostedes, tan
particular, tamén, de contratación
pública, donde non se observaban
os parámetros sociais en nengún
dos casos. Pero, se por… vostede,
non tivo a oportunidade de
escoitar a intervención de Irene
Montero no Congreso dos
Diputados, que eu creo que
merece a pena que lle voten un
ollo, (…) que a escoiten, porque
eu creo que, ainda que non se
decida o PP da Coruña. a dicir
eso, o seu Partido a nivel estatal,
eu creo, que ten unhas cantas
frases que, a pesar
da súa
dureza, eu creo que podemos
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moitos de nós. Cito, simplemente,
catro delas.

compartir moitos de nós. Cito,
simplemente, catro delas.

“Para vostedes, señores do PP, a
política é
o adxectivo, o
sustantivo son os negocios”

“Para vostedes, señores do PP, a
política é
o adxectivo, o
sustantivo son os negocios”

Presidencia

Presidencia

Vaia remantando, señor Lema.

Vaia remantando, señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

En seguida.

En seguida.

“A corrupción
Génova 13”

ten

sempre,

“A corrupción
Génova 13”

ten

sempre,

“Os xuices din de vostedes…

“Os xuices din de vostedes…

Presidencia

Presidencia

Señora Gallego, que se estaban
portando bien.

Señora Gallego, que se estaban
portando bien.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

...protección criminal…”

...protección criminal…”

Presidencia

Presidencia

Por favor, silencio.

Por favor, silencio.

Un momentiño,
Silencio.

señor

Lema.

Un momentiño,
Silencio.

señor

Lema.

Hoxe, estaba indo moi ben, isto.
Non (…) nos últimos 30
segundos.

Hoxe, estaba indo moi ben, isto.
Non (…) nos últimos 30 segundos.

Xa está. Por favor, deixen rematar
ao señor Lema, que lle quedan 15
segundiños nada máis.

Xa está. Por favor, deixen
rematar ao señor Lema, que lle
quedan 15 segundiños nada máis.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez
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“Un podería chegar a preguntarse,
de donde sacan o tempo para
gobernar con tanto delinquir.
Pidan
perdón,
señorías,
e
devolvan o roubado, até o último
céntimo”

“Un
podería
chegar
a
preguntarse, de donde sacan o
tempo para gobernar con tanto
delinquir. Pidan perdón, señorías,
e devolvan o roubado, até o
último céntimo”

E por último, a última cita.
“Cando
falamos
de
pagar
impostos a súa patria non é
España, a súa patria é Panamá”

E por último, a última cita.
“Cando falamos de pagar
impostos a súa patria non é
España, a súa patria é Panamá”

Moitas grazas.

Moitas grazas.

Presidencia

Presidencia

Pero, o acaba de dicir. Non foi
pagado cos fondos municipais. O
demais, creo que non lles interesa.
De feito, se fose pagado con
fondos municipais, xa terían
sacado vostedes a factura. O
sabían perfectamente, que non
fora
pagado
por
fondos
municipais.

Pero, o acaba de dicir. Non foi
pagado cos fondos municipais. O
demais, creo que non lles
interesa. De feito, se fose pagado
con fondos municipais, xa terían
sacado vostedes a factura. O
sabían perfectamente, que non
fora
pagado
por
fondos
municipais.

Si, si, pagouno Manuela Carmena
a viaxe. Si, si. Pois, nada, sigan
investigando. Mentras dedican o
tempo a iso, non o dedica a outra
cousa.

Si, si, pagouno Manuela Carmena
a viaxe. Si, si. Pois, nada, sigan
investigando. Mentras dedican o
tempo a iso, non o dedica a outra
cousa.

4º.- Preguntas escritas.

4º.- Preguntas escritas.

Preguntas escritas del Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Preguntas escritas doGrupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Primera.Pregunta
escrita
sobre
el
proyecto
de
remodelación
y
acondicionamiento de la Plaza
del Coronel Cerviño.

Primeira.- Pregunta escrita sobre
o proxecto de remodelación e
acondicionamento da Praza do
Coronel Cerviño.
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Cal é o motivo polo que se
contrata “a dedo” a redacción
deste proxecto ao arquitecto
responsable da desfeita do
Edificio Conde de Fenosa?

Cal é o motivo polo que se
contrata “a dedo” a redacción
deste proxecto ao arquitecto
responsable da desfeita do
Edificio Conde de Fenosa?

Segunda.- Pregunta escrita
sobre la situación de distintas
zonas ajardinadas en el barrio
de Monte Alto

Segunda.Pregunta
escrita
sobre a situación de distintas
zonas axardinadas no barrio de
Monte Alto

- Ten coñecemento o Goberno
municipal da situación destas
zonas axardinadas na contorna de
Monte Alto?

- Ten coñecemento o Goberno
municipal da situación destas
zonas axardinadas na contorna de
Monte Alto?

- Pode dar conta o Goberno
municipal das causas polas que o
rego
destas
superficies
axardinadas
non
funcionou
durante estes dous anos?

- Pode dar conta o Goberno
municipal das causas polas que o
rego
destas
superficies
axardinadas
non
funcionou
durante estes dous anos?

- Se é un problema técnico, por
que non se ten amañado? Se é
unha decisión da área de Medio
Ambiente, podería explicar en
base a que?

- Se é un problema técnico, por
que non se ten amañado? Se é
unha decisión da área de Medio
Ambiente, podería explicar en
base a que?

- Ten pensado este Goberno
municipal arranxar de xeito
urxente
estas
superficies
axardinadas de Monte Alto?

- Ten pensado este Goberno
municipal arranxar de xeito
urxente
estas
superficies
axardinadas de Monte Alto?

- Este arranxo entra dentro do
plano “A pe de barrio” ou
considéraa
unha
actuación
continuada no tempo, polo que
fará seguimento da súa situación?

- Este arranxo entra dentro do
plano “A pe de barrio” ou
considéraa
unha
actuación
continuada no tempo, polo que
fará seguimento da súa situación?

- Dado que non é a primeira vez
que o Grupo Municipal do BNG
traslada
problemas
de
conservación a respecto de
distintas áreas axardinadas da

- Dado que non é a primeira vez
que o Grupo Municipal do BNG
traslada
problemas
de
conservación a respecto de
distintas áreas axardinadas da
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cidade, pode dar conta o
Executivo local da frecuencia con
que a área de Medio Ambiente fai
control e seguimento de cada área
axardinada, tanto en Monte Alto
como no resto da Cidade?

cidade, pode dar conta o
Executivo local da frecuencia con
que a área de Medio Ambiente fai
control e seguimento de cada
área axardinada, tanto en Monte
Alto como no resto da Cidade?

Tercera.-Pregunta escrita sobre
los distintos postes con cableado
en la Ciudad Jardín y en
general, en la ciudad.

Terceira.- Pregunta escrita sobre
os distintos postes con cableado
na Cidade Xardín e en xeral, na
cidade.

- O Goberno municipal ten
elaborado un censo destes postes
na cidade?

- O Goberno municipal ten
elaborado un censo destes postes
na cidade?

- Se ten, podería facilitalo?

- Se ten, podería facilitalo?

- Que tipo de medidas ten pensado
realizar o Goberno municipal para
lle
obrigar
ás
empresas
instaladoras
a
cumprir
as
normativas a respecto destes
postes?

- Que tipo de medidas ten
pensado realizar o Goberno
municipal para lle obrigar ás
empresas instaladoras a cumprir
as normativas a respecto destes
postes?

- Ten pensado realizar algún tipo
de medida preventiva mentres?

- Ten pensado realizar algún tipo
de medida preventiva mentres?

- Que prazo manexa o Executivo
local para que sexan eliminados
todos estes postes na cidade?

- Que prazo manexa o Executivo
local para que sexan eliminados
todos estes postes na cidade?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
la retirada de la simbología
franquista de la vidriera situada
en el Palacio Municipal.

Cuarta.- Pregunta escrita sobre a
retirada da simboloxía franquista
da vidriera situada no Palacio
Municipal.

- Para cando está prevista a
retirada desta parte da vidreira?

- Para cando está prevista a
retirada desta parte da vidreira?

- Ten previsto realizar
actuación neste ano 2017?

- Ten previsto realizar
actuación neste ano 2017?

esta

Quinta.- Pregunta escrita sobre
el acto militarista e imperialista

esta

Quinta.- Pregunta escrita sobre o
acto militarista e imperialista
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previsto en la plaza de María
Pita el 9 de septiembre.

previsto na praza de María Pita o
9 de setembro.

- Ten previsto o Goberno
municipal
ceder
instalacións
públicas municipais para esta
exaltación
militarista
e
imperialista?

- Ten previsto o Goberno
municipal ceder instalacións
públicas municipais para esta
exaltación
militarista
e
imperialista?

- Cales serían os criterios de
cesión para deixar o espazo na
praza de María Pita?

- Cales serían os criterios de
cesión para deixar o espazo na
praza de María Pita?

Sexta.- Pregunta escrita sobre la
situación de los servicios de
atención al público en la
estación de autobuses.

Sexta.- Pregunta escrita sobre a
situación
dos
servizos
de
atención ao público na estación
de autobuses

- Podería explicar o Goberno
municipal que solucións está
buscando para resolver estas
carencias de atención ao público?

- Podería explicar o Goberno
municipal que solucións está
buscando para resolver estas
carencias de atención ao público?

- Para cando
resolvelas?

- Para cando
resolvelas?

ten

prevista

ten

prevista

- Como estas preguntas van
recibir resposta non antes do 4 de
setembro, pode garantir o
Executivo local que nesa data
todos os problemas de atención ao
público da estación de autobuses
estarán resoltos?

- Como estas preguntas van
recibir resposta non antes do 4 de
setembro, pode garantir o
Executivo local que nesa data
todos os problemas de atención
ao público da estación de
autobuses estarán resoltos?

- Que actuacións ten previstas
desenvolver de aquí ao futuro para
que non se volvan producir estas
carencias de atención ao público?
Concrétense.

- Que actuacións ten previstas
desenvolver de aquí ao futuro
para que non se volvan producir
estas carencias de atención ao
público? Concrétense.

Sexta.- Pregunta escrita sobre el
uso normalizado de la lengua
gallega en la documentación
estándar
de
registro
del
Ayuntamiento de A Coruña.

Sexta.- Pregunta escrita sobre o
uso normalizado da lingua
galega
na
documentación
estándar de rexistro do Concello
da Coruña.
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- Ten intención o Goberno
municipal de aplicar o uso
normalizado da lingua galega nos
epígrafes comúns desta folla de
rexistro?

- Ten intención o Goberno
municipal de aplicar o uso
normalizado da lingua galega nos
epígrafes comúns desta folla de
rexistro?

- Para cando?

- Para cando?

- Por que non se ten aplicado na
actualidade?

- Por que non se ten aplicado na
actualidade?

- Ten previsto realizar esta
actuación a respecto de toda a
documentación que xera un recibo
de presentación que de cotío se
formalizan
no
Rexistro
municipal?

- Ten previsto realizar esta
actuación a respecto de toda a
documentación que xera un
recibo de presentación que de
cotío se formalizan no Rexistro
municipal?

Preguntas escritas del Grupo
Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Preguntas escritas do Grupo
Municipal do Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Primera.Pregunta
escrita
sobre el barrio de las Flores.

Primeira.- Pregunta escrita sobre
o barrio das Flores.

- ¿Tiene previsto abordar alguna
actuación para mejorar el estado
de los espacios públicos del
Barrio de las Flores? ¿Qué obras
en concreto? ¿Cuál es el plazo de
inicio y de ejecución? ¿Cuál es el
presupuesto?

- Ten previsto abordar algunha
actuación para mellorar o estado
dos espazos públicos do Barrio
das Flores? Que obras en
concreto? Cal é o prazo de inicio
e de execución? Cal é o
orzamento?

- ¿Tiene previsto dirigirse a la
Xunta de Galicia para abordar la
renovación y mejora de los
inmuebles del barrio? ¿Cuándo,
cuál es el objeto concreto?

- Ten previsto dirixirse á Xunta de
Galicia
para
abordar
a
renovación e mellora dos
inmobles do barrio? Cando, cal é
o obxecto concreto?

Segunda.- Pregunta escrita
sobre la aparición de ratas en
San Diego.

Segunda.- Pregunta escrita sobre
a aparición de ratas en San
Diego.
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- ¿Es conocedor de las denuncias
vecinales por la aparición de ratas
en el parque de San Diego?

- É coñecedor das denuncias
veciñais pola aparición de ratas
no parque de San Diego?

- ¿Tiene previsto desarrollar
alguna campaña en la zona?
¿Cuándo?

- Ten
algunha
Cando?

Tercera.- Pregunta escrita sobre
la guía LGTBI.

Terceira.- Pregunta escrita sobre
a guía LGTBI.

1.- ¿A cuánto asciende el
presupuesto total de la Guía de
Turismo LGTBI?

1.- A canto ascende o orzamento
total da Guía de Turismo9
LGTBI?

2.-¿Quién o qué empresa se
encargó del diseño gráfico de la
Guía? ¿Quién o qué empresa se
encargó del contenido de la Guía?

2.-Quen ou que empresa se
encargou do deseño gráfico da
Guía? Quen ou que empresa
encargouse do contido da Guía?

3.-¿Qué presupuesto se invirtió en
el diseño gráfico de la Guía? ¿Qué
presupuesto se invirtió en la
redacción de los contenidos de la
guía?¿ ¿Qué tres
personas o
empresas de diseño gráfico
participaron en la licitación
pública de este contrato? ¿Qué
tres personas o empresas de
realización de contenidos de la
guía participación en la licitación
pública en este contrato?

3.-Que orzamento investiuse no
deseño gráfico da Guía? Que
orzamento
investiuse
na
redacción dos contidos da guía?
Que tres persoas ou empresas de
deseño gráfico participaron na
licitación pública deste contrato?
Que tres persoas ou empresas de
realización de contidos de guía
participación
na
licitación
pública neste contrato?

4.-¿Por qué la primera guía
LGTBI de A Coruña no muestra
en
sus
planos
las
tres
localizaciones públicas LGTBI
que tenemos en nuestra ciudad,
Árbol de Marcela y Elisa. Iglesia
donde se casaron Marcela y Elisa
y la calle de Tomás Fábregas?

4.-Por que a primeira guía LGTBI
da Coruña non mostra nos seus
planos as tres localizacións
públicas LGTBI que temos na
nosa cidade, Árbore de Marcela e
Elisa. Igrexa onde casaron
Marcela e Elisa e a rúa de Tomás
Fábregas?

5.-¿Por qué la guía cuenta solo
una parte de la historia del
activismo de nuestra ciudad? Los

5.-Por que a guía conta só unha
parte da historia do activismo da
nosa cidade? Os comezos foron

previsto desenvolver
campaña na zona?
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comienzos
fueron
muy
importantes pero el activismo que
se realizó durante la consecución
y avance de derechos ha sido
también muy importante para
nuestra ciudad, ¿por qué no se
menciona en la guía dicha parte de
la historia?

moi importantes pero o activismo
que se realizou
durante a
consecución e avance de dereitos
foi tamén moi importante para a
nosa cidade, por que non se
menciona na guía dita parte da
historia?

6.-¿Creen ustedes realmente que
dicha guía va enfocada a un
público esencialmente LGTBI
¿Cree que dicha guía muestra
algún componente específico
turístico para el público LGTBI?
¿Hicieron algún estudio sobre
cuáles son los comportamientos
por los que suelen viajar las
personas LGTBI?

6.-Cren vostedes realmente que
dita guía vai enfocada a un
público esencialmente LGTBI Cre
que dita guía mostra algún
compoñente específico turístico
para o público LGTBI? Fixeron
algún estudo sobre cales son os
comportamentos
polos
que
adoitan viaxar as persoas
LGTBI?

Cuarta.-Pregunta escrita sobre
Orgullo 2016.

Cuarta.-Pregunta escrita sobre
Orgullo 2016.

1.- ¿Quiénes fueron los o las
encargadas
de
realizar
la
producción del Orgullo 2016?

1.- Quen foron os ou
encargadas
de
realizar
produción do Orgullo 2016?

2.-¿A cuánto ascendieron los
costes de la empresa o colectivo
que se encargó de la producción
del Orgullo 2016?

2.-A canto ascenderon os custos
da empresa ou colectivo que se
encargou da produción do
Orgullo 2016?

3.-¿Qué
relación
tuvo
la
asociación Cultural Durmevela
con el orgullo del 2016?

3.-Que relación tivo a asociación
Cultural Durmevela co orgullo do
2016?

4.-¿Qué convenio se firmó y de
qué cuantía con la asociación
Cultural Durmevela por su
implicación en el Orgullo
2016?Quinta.- Pregunta escrita
sobre el Plan Audiovisual.

4.-Que convenio asinouse e de
que contía coa asociación
Cultural Durmevela pola súa
implicación no Orgullo 2016?

Quinta.- Pregunta escrita sobre
el Plan Audiovisual.

Quinta.- Pregunta escrita sobre o
Plan Audiovisual.

as
a
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-¿Qué punto de todos aquellos
pactados se han puesto en
marcha? ¿En que se han invertido
los 120.000 euros del 2016
previstos para poner en marcha el
Plan Integral del Audiovisual?

-Que punto de todos aqueles
pactados puxéronse en marcha?
En que se investiron os 120.000
euros do 2016 previstos para
poñer en marcha o Plan Integral
do Audiovisual?

-Se había acordado pasar un
informe al Grupo Municipal
Socialista con las actuaciones del
Plan Integral del Audiovisual que
se pondrían en marcha, ¿Cuándo
tiene pensado hacernos llegar el
primer informe? ¿Cuánto dinero
de los 120.000 euros del 2016 se
han invertido en plan de
Audiovisual de A Coruña?

-Acordouse pasar un informe ao
Grupo Municipal Socialista coas
actuacións do Plan Integral do
Audiovisual que se poñerían en
marcha, Cando ten pensado
facernos chegar o primeiro
informe? Canto diñeiro dos
120.000
euros
do
2016
investíronse
en
plan
de
Audiovisual da Coruña?

- ¿Cuándo tiene pensado poner en
marcha la
Film Comisión
presupuestada en este ejercicio de
2017? ¿Cómo tiene pensado poner
en marcha dicha Film Comisión?
¿Tiene pensado que esta funcione
en
convenio
con
alguna
asociación de nuestra ciudad?

-Cando ten pensado poñer en
marcha a Filme Comisión orzada
neste exercicio de 2017? Como
ten pensado poñer en marcha dita
Filme Comisión? Ten pensado
que esta funcione en convenio con
algunha asociación da nosa
cidade?

-¿Qué funciones realizará dicha
Film Comisión? ¿Cuándo tiene
pensado que esté en marcha?

-Que funcións realizará dita
Filme Comisión? Cando ten
pensado que estea en marcha?

Sexta.- Pregunta oral sobre la
participación.

Sexta.- Pregunta oral sobre a
participación.

-¿Cuándo tiene previsto el
gobierno municipal que esté
aprobado el nuevo Reglamento
Orgánico
de
Participación
Ciudadana y el nuevo Reglamento
Orgánico Municipal?

-Cando ten previsto o goberno
municipal que estea aprobado o
novo Regulamento Orgánico de
Participación Cidadá e o novo
Regulamento
Orgánico
Municipal?

Séptima.Pregunta
sobre transparencia.

Sétima.- Pregunta escrita sobre
transparencia.

escrita
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-¿Qué medidas ha puesto en
marcha el gobierno municipal
para que nuestro concello sea un
gobierno 100% transparente?

-Que medidas puxo en marcha o
goberno municipal para que o
noso concello sexa un goberno
100% transparente?

-¿Cuándo comenzará a funcionar
el Gabinete de Transparencia y
Buen Gobierno?

-Cando comezará a funcionar o
Gabinete de Transparencia e Bo
Goberno?

Octava.- Pregunta escrita sobre
la ORA.

Oitava.- Pregunta escrita sobre a
ORA.

-Una vez aprobada la ordenanza
de la ORA para facilitar la
anulación de las multas, ¿cuántas
sanciones se han impuesto desde
la fecha de la formulación de esta
pregunta y hasta la fecha del día
del pleno en el que se da respuesta
al Grupo Socialista?

-Unha vez aprobada a ordenanza
da ORA para facilitar a anulación
das multas, cantas sancións
impuxéronse desde a data da
formulación desta pregunta e ata
a data do día do pleno no que se
dá resposta ao Grupo Socialista?

-¿Cuántas de estas sanciones son
por pasarse de la hora abonada y
cuántas por no poner ticket?

-Cantas destas sancións son por
pasarse da hora abonada e cantas
por non poñer ticket?

-¿Cuántas de las sanciones totales
se han anulado en las máquinas de
la ORA desde la entrada en
servicio de la anulación de las
multas y hasta la fecha del pleno
en el que se da respuesta al Grupo
Socialista?

-Cantas das sancións totais
anuláronse nas máquinas da ORA
desde a entrada en servizo da
anulación das multas e ata a data
do pleno no que se dá resposta ao
Grupo Socialista?

-De las sanciones anuladas,
¿cuántas fueron por no poner
ticket y cuántas por pasarse de la
hora?

-Das sancións anuladas, cantas
foron por non poñer ticket e
cantas por pasarse da hora?

-¿Cuál es la recaudación por la
anulación de multas desde la
entrada en servicio de la anulación
y hasta la fecha del pleno en la
que se da respuesta a la pregunta
formulada por el grupo Socialista?

-Cal é a recadación pola
anulación de multas desde a
entrada en servizo da anulación e
ata a data do pleno na que se dá
resposta á pregunta formulada
polo grupo Socialista?
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-¿Se ha
producido alguna
incidencia en el proceso de
incorporación del sistema de
anulación? ¿Cuántas? ¿De qué
tipo? ¿Cómo se ha resuelto?

-Produciuse algunha incidencia
no proceso de incorporación do
sistema de anulación? Cantas?
De que tipo? Como se resolveu?

Preguntas escritas del Grupo
Municipal del Partido Popular
(PP)

Preguntas escritas doGrupo
Municipal do Partido Popular
(PP)

Primera.Pregunta
sobre la Renta Social.

escrita

Primeira.- Pregunta escrita sobre
a Renda Social.

-¿Cuántos itinerarios de inclusión
activa vinculados a la Renta
Social se han llevado a cabo?

-Cantos itinerarios de inclusión
activa vinculados á Renda Social
leváronse a cabo?

-¿En qué han consistido?

-En que consistiron?

-¿Se
ha
realizado
seguimiento?
¿Con
resultados?

algún
que

-Realizouse algún seguimento?
Con que resultados?

-¿Cuántos itinerarios de inclusión
activa vinculados a que los
beneficiarios de la Renta Social
estén en situación de desempleo
se han llevado a cabo?

-Cantos itinerarios de inclusión
activa vinculados a que os
beneficiarios da Renda Social
estean
en
situación
de
desemprego leváronse a cabo?

-¿En qué han
acciones para
laboral?

consistido las
su inclusión

-En que consistiron as accións
para a súa inclusión laboral?

-¿Cuántas personas han logrado
un empleo a raíz de estas
acciones?

-Cantas persoas lograron un
emprego por mor destas accións?

Segunda.- Pregunta escrita
sobre los bancos de La Marina.

Segunda. -Pregunta escrita sobre
os bancos da Mariña.

-¿Se ha certificado cómo válido el
material y demás características
de los elementos de protección
para la Dársena de la Marina?

-Certificouse como válido o
material e demais características
dos elementos de protección para
a Dársena da Mariña?
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- ¿Qué tipo de de granito es el de
los elementos instalados y de qué
cantera ha sido suministrado?

- Que tipo de de granito é o dos
elementos instalados e de que
canteira foi fornecido?

- ¿Cumple ese tipo de granito las
características solicitadas en el
concurso?

- Cumpre ese tipo de granito as
características solicitadas no
concurso?

- ¿Por qué se retrasó la instalación
sobre la fecha anunciada por el
Gobierno municipal?

- Por que se atrasou a instalación
sobre a data anunciada polo
Goberno municipal?

Tercera.- Pregunta escrita sobre
el edificio Conde de Fenosa.

Terceira.- Pregunta escrita sobre
o edificio Conde de Fenosa.

- ¿En qué estado se encuentra el
expediente de legalización del
edificio Conde de Fenosa?

- En que estado atópase o
expediente de legalización do
edificio Conde de Fenosa?

- ¿Qué acciones han ejecutado en
el último año?

- Que accións executaron no
último ano?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
la cubierta de Riazor.

Cuarta.- Pregunta escrita sobre a
cuberta de Riazor.

- ¿Qué pasos de tramitación y de
contratación se han efectuado y
están previstos efectuar para
ejecutar la obra de reforma de la
cubierta del estadio de Riazor?

- Que pasos de tramitación e de
contratación efectuáronse e están
previstos efectuar para executar a
obra de reforma da cuberta do
estadio de Riazor?

- ¿Qué plazos tienen previsto
estos trámite pendientes?

- Que prazos teñen previsto estes
trámite pendentes?

Quinta.- Pregunta escrita sobre
La Solana.

Quinta.- Pregunta escrita sobre
La Solana.

¿Quién es el autor/a del
documento
para
evaluación
ambiental estratégica (que pone en
pie de página documento borrador
do Plan) simplificada para la
modificación puntual del Plan
General de Ordenación Municipal
en La Solana,
que está

Quen é o autor/a de o documento
para
avaliación
ambiental
estratéxica (que pon en pé de
páxina documento borrador do
Plan) simplificada para a
modificación puntual do Plan
Xeral de Ordenación Municipal
en La Solana, que está
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incorporado en el expediente y
cuya memoria no tiene firma?

incorporado no expediente e cuxa
memoria non ten firma?

Sexta.- Pregunta escrita sobre
licencia de obra.

Sexta.- Pregunta escrita sobre
licenza de obra.

- ¿Cuál es el motivo por el que no
le haya concedido aún la licencia
de obra al bloque de viviendas
promovido por la Xunta de
Galicia en el Ofimático?

- Cal é o motivo polo que non lle
concedeu aínda a licenza de obra
ao bloque de vivendas promovido
pola Xunta de Galicia no
Ofimático?

Séptima.Pregunta
sobre multas.

escrita

Sétima.- Pregunta escrita sobre
multas.

¿Cuántos
expedientes
sancionadores por multas de
tráfico se han enviado a la
Diputación Provincial para su
cobro desde el 1 de enero de
2016, desglosado por meses?

Cantos
expedientes
sancionadores por multas de
tráfico enviáronse á Deputación
Provincial para o seu cobro desde
o
1 de xaneiro de 2016,
desagregado por meses?

- ¿Cuántas de estas sanciones se
han cobrado, cuál es el importe
total de las sanciones enviadas y
cuál el importe recaudado?

Cantas
destas
sancións
cobráronse, cal é o importe total
das sancións enviadas e cal o
importe recadado?

Octava.- Pregunta escrita sobre
el Ofimático.

Oitava.- Pregunta escrita sobre o
Ofimático.

-¿En qué estado se encuentra la
modificación del Plan Parcial del
Parque Ofimático?

-En que estado atópase a
modificación do Plan Parcial do
Parque Ofimático?

-¿Qué acciones han ejecutado en
el último año?

-Que accións
último ano?

Novena.- Pregunta escrita sobre
pistas de tenis.

Novena.- Pregunta escrita sobre
pistas de tenis.

En relación a las pistas
municipales de tenis situadas entre
las calles Rafael Alberti y
Salvador de Madariaga, que
gestiona un club de tenis:

En relación ás pistas municipais
de tenis situadas entre as rúas
Rafael Alberti e Salvador de
Madariaga, que xestiona un club
de tenis:

executaron

no
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- Han cambiado en algo el uso de
las mismas por parte de socios de
este club y vecinos particulares?

-Cambiaron en algo o uso das
mesmas por parte de socios deste
club e veciños particulares?

- ¿De cuántas horas disponen unos
y otros para su uso?

-De cantas horas dispoñen uns e
outros para o seu uso?

-¿Dónde se puede consultar las
peticiones y usos de la misma por
parte de particulares y socios?

-Onde se pode consultar as
peticións e usos da mesma por
parte de particulares e socios?

-¿Existe algún problema de
convivencia en el uso de las
mismas por ese motivo?

-Existe algún problema de
convivencia no uso das mesmas
por ese motivo?

Décima.- Pregunta escrita sobre
POCOMACO.

Décima.- Pregunta escrita sobre
POCOMACO.

-¿Con cargo a qué partida
presupuestaria se ejecutan las
obras en las rotondas en el cruce
entre las calles Galileo Galilei y
Gutenberg y en el cruce de Isaac
Peral y Pasteur?

-Con cargo a que partida
orzamentaria execútanse as obras
nas rotondas no cruzamento entre
as rúas Galileo Galilei e
Gutenberg e no cruzamento de
Isaac Peral e Pasteur?

Décimo primera.- Pregunta
escrita sobre San Pedro de
Visma.

Décimo primeira.- Pregunta
escrita sobre San Pedro de
Visma.

-¿En qué estado se encuentra el
proyecto de urbanización del
suelo urbanizable de San Pedro de
Visma?

-En que
estado atópase o
proxecto de urbanización do chan
urbanizable de San Pedro de
Visma?

Décimo segunda.- Pregunta
escrita sobre la Torre de
Hércules.

Décimo segunda.- Pregunta
escrita sobre a Torre de
Hércules.

-¿En qué estado se encuentra la
redacción del Plan Especial del
Entorno de la Torre de Hércules?

-En que estado atópase a
redacción do Plan Especial da
Contorna da Torre de Hércules?

-¿Qué acciones han ejecutado en
el último año?

-Que accións
último ano?

executaron

no
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Décimo
tercera.Pregunta
escrita sobre viaje a Portugal.

Décimo
terceira.Pregunta
escrita sobre viaxe a Portugal.

-¿Quién acompañó a Xulio
Ferreiro en el viaje a Braga para el
Congreso del Eixo Atlántico los
días 7 y 8 de julio de 2017?

-Quen acompañou a Xulio
Ferreiro na viaxe a Braga para o
Congreso do Eixo Atlántico os
días 7 e 8 de xullo de 2017?

-¿En qué vehículo se realizó dicho
viaje? En caso de ser un vehículo
municipal, ¿cuál es la marca,
modelo y matrícula del mismo?

-En que vehículo realizouse
devandita viaxe? En caso de ser
un vehículo municipal, cal é a
marca, modelo e matrícula do
mesmo?

-¿Quién condujo el vehículo?

-Quen conduciu o vehículo?

-¿Cuál fue el coste total
desglosado
de
dicho
desplazamiento?

-Cal foi o custo total desagregado
de devandito desprazamento.

Décimo
cuarta.Pregunta
escrita sobre viajes del Alcalde.

Décimo cuarta.- Pregunta escrita
sobre viaxes do Alcalde.

- ¿Cuántos viajes ha realizado el
Alcalde fuera del término
municipal
en
el
vehículo
particular de alguna de las
asistentes
municipales
de
Protocolo?

- Cantas viaxes realizou o Alcalde
fose do termo municipal no
vehículo particular dalgunha das
asistentes
municipais
de
Protocolo?

-¿A qué destinos y con qué
motivo?

-A que destinos e con que motivo?

5º.- Ruegos orales

5º. Rogos orais

Rogos
orais.
O
Bloque
Nacionalista Galego ten dous
rogos orais.

Rogos
orais.
O
Bloque
Nacionalista Galego ten dous
rogos orais.

Un, para a publicación dun bando
relativo á celebración do 25 de
xullo Día da Patria Galega.

Un, para a publicación dun bando
relativo á celebración do 25 de
xullo Día da Patria Galega.

E un segundo, para a recuperación

E

un

segundo,

para

a
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da Mámoa do monte de Cambás.

recuperación da Mámoa do monte
de Cambás.

Ruegos orales del Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas (BNG-AA)

Rogos orais do Grupo Municipal
do Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA)

Primero.- Ruego oral sobre la
publicación de un bando
relativo a la celebración del 25
de julio Día da Patria Galega.

Primeiro.- Rogo oral sobre a
publicación dun bando relativo
á celebración do 25 de xullo Día
da Patria Galega.

Señora Veira González

Señora Veira González

O Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego traslada o
seguinte rogo:

O Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego traslada o
seguinte rogo:

Que o alcalde da Coruña redacte
un bando celebrando o Día da
Patria Galega cun texto que
podería ser o seguinte:

Que o alcalde da Coruña redacte
un bando celebrando o Día da
Patria Galega cun texto que
podería ser o seguinte:

“Hoxe celebramos o Día de
Galiza.
Pero
na
Coruña
celebramos, ademais, o día que
Galiza elixiu o Día de Galiza.
Porque foi precisamente na nosa
cidade, grazas ás Irmandades da
Fala, onde se ideou a primeira
declaración da festa que hoxe
conmemoramos. Todo comezou
aquí, un 25 de xullo de 1920.

“Hoxe celebramos o Día de
Galiza.
Pero
na
Coruña
celebramos, ademais, o día que
Galiza elixiu o Día de Galiza.
Porque foi precisamente na nosa
cidade, grazas ás Irmandades da
Fala, onde se ideou a primeira
declaración da festa que hoxe
conmemoramos. Todo comezou
aquí, un 25 de xullo de 1920.

Por iso os coruñeses e as
coruñesas temos un dobre motivo
para festexar esta data. Participa
nos actos da nosa festa maior. De
seguro que así, aquel espírito que
motivou o nacemento do noso día,
seguirá estando presente.”

Por iso os coruñeses e as
coruñesas temos un dobre motivo
para festexar esta data. Participa
nos actos da nosa festa maior. De
seguro que así, aquel espírito que
motivou o nacemento do noso día,
seguirá estando presente.”

Segundo.- Ruego oral sobre la
recuperación de la Mámoa del

Segundo.- Rogo oral sobre a
recuperación da Mámoa do
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monte de Cambás.

monte de Cambás.

É o outro rogo:

É o outro rogo:

O Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego traslada o
seguinte rogo:

O Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego traslada o
seguinte rogo:

Que se proceda á recuperación
desta mámoa, a mámoa do monte
de Candás,
xa que logo
patrimonio histórico e cultural de
todas e todos os coruñeses.

Que se proceda á recuperación
desta mámoa, a mámoa do monte
de Candás,
xa que logo
patrimonio histórico e cultural de
todas e todos os coruñeses.

Para isto é solicitada unha
actuando de xeito inmediato,
canto menos no limpado da súa
contorna, coa roza integral do
ámbito de protección
e
sinalizando o seu significado, para
logo realizar todas aquelas
actuacións necesarias para a súa
dignificación, recuperación e
posterior
integración
no
patrimonio cultural da cidade.

Para isto é solicitada unha
actuando de xeito inmediato,
canto menos no limpado da súa
contorna, coa roza integral do
ámbito de protección
e
sinalizando o seu significado,
para logo realizar todas aquelas
actuacións necesarias para a súa
dignificación, recuperación e
posterior
integración
no
patrimonio cultural da cidade.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

O Partido Socialista de Galicia
PSOE ten un rogo oral relativo ao
servizo da estación de autobuses.

O Partido Socialista de Galicia
PSOE ten un rogo oral relativo ao
servizo da estación de autobuses.

Ruegos orales del Grupo
Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Rogos orais do Grupo Municipal
do Partido Socialista (PSdeGPSOE)

Primero.- Ruego oral sobre la
falta de servicios en la estación
de autobuses.

Primeiro.- Rogo oral sobre a
falta de servizos na estación de
autobuses.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Gracias, señor Alcalde.

Gracias, señor Alcalde.
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El Grupo Municipal Socialista,
presenta el siguiente ruego:

El Grupo Municipal Socialista,
presenta el siguiente ruego:

1- Instar al gobierno municipal a
buscar soluciones para recuperar
de inmediato los servicios de
atención al viajero en la estación
de
autobuses
(consigna,
megafonía,
paneles
informativos...),
suprimido
durante las tardes de verano

1- Instar ao goberno municipal a
buscar solucións para recuperar
de inmediato os servizos de
atención ao viaxeiro na estación
de
autobuses
(consigna,
megafonía,
paneis
informativos...),
suprimido
durante as tardes de verán

2- Instar al gobierno municipal a
buscar soluciones para recuperar
los servicios de cafetería y
quiosco en la estación de
autobuses, instalaciones cerradas
desde hace años y necesarias para
mejorar la atención a los viajeros.

2- Instar ao goberno municipal a
buscar solucións para recuperar
os servizos de cafetería e quiosco
na estación de autobuses,
instalacións pechadas desde fai
anos e necesarias para mellorar a
atención aos viaxeiros.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Moi ben. Moitas grazas.

E o Partido Popular ten tres rogos
orais:

E o Partido Popular ten tres
rogos orais:

Un sobre resposta á petición de
medios materiais.

Un sobre resposta á petición de
medios materiais.

Outro sobre resposta á pregunta
escrita ao Partido Popular.

Outro sobre resposta á pregunta
escrita ao Partido Popular.

E un último rogo sobre a adherirse
á iniciativa de concesión da
Grande Cruz da Orde Civil a
Amancio Ortega.

E un último rogo sobre a
adherirse
á
iniciativa
de
concesión da Grande Cruz da
Orde Civil a Amancio Ortega.

Ruegos orales del Grupo
Municipal del Partido Popular
(PP)

Rogos orais do Grupo Municipal
do Partido Popular (PP)

Primero.- Ruego oral sobre las
peticiones de medios materiales

Primeiro.- Rogo oral sobre as
peticións de medios materiais
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realizadas por la oposición hace
23 meses.

realizadas pola oposición hai 23
meses.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Muchas gracias.

Moitas grazas.

Ruego para que el Alcalde,
responda a las peticiones de
medios materiales de los Grupos
Municipales de la Oposición
formuladas hace más de 23 meses
por Registro. A pesar de decir que
creía que ya estaban resueltas, a
pesar de habérselo recordado en
varias juntas de portavoces, en
varias intervenciones en los
Plenos, a pesar de haber
presentado 16 ruegos orales en los
Plenos de noviembre del 2015,
marzo, abril, mayo, junio, julio,
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2016 y de enero,
febrero, marzo, abril, mayo y
junio de 2017. A pesar de haberse
aprobado dos mociones, al
respecto, en los Plenos de
septiembre de 2015 y de enero de
2016. Por lo que solo se puede
interpretar como otro intento de
obstaculizar intencionadamente el
trabajo de la oposición, ya que
mientras se nos niegan los medios
materiales, la Marea se ha
autoadjudicado, al menos, 30
teléfonos móviles, 12 ordenadores
portátiles y 15 tablets, en una
clara muestra de sectarismo y de
falta de espíritu democrático y es
un claro incumplimiento del
acuerdo de organización firmado
por todos los grupos municipales,
como se le recordó el Alcalde en
el Pleno extraordinario para
corregir la eliminación de la plaza

Rogo para que o Alcalde,
responda as peticións de medios
materiais dos Grupos Municipais
da Oposición formuladas hai máis
de 23 meses por Rexistro. A pesar
de dicir que cría que xa estaban
resoltas, a pesar de haberllo
lembrado en varias xuntas de
portavoces,
en
varias
intervencións nos Plenos, a pesar
de presentar 16 rogos orais nos
Plenos de novembro do 2015,
marzo, abril, maio, xuño, xullo,
setembro, outubro, novembro e
decembro de 2016 e de xaneiro,
febreiro, marzo, abril, maio e
xuño de 2017. A pesar de
aprobarse dúas mocións, respecto
diso, nos Plenos de setembro de
2015 e de xaneiro de 2016. Polo
que só pódese interpretar como
outro intento de obstaculizar
intencionadamente o traballo da
oposición, xa que mentres se nos
negan os medios materiais, a
Marea autoadxudicouse, polo
menos, 30 teléfonos móbiles, 12
computadores portátiles e 15
tablets, nunha clara mostra de
sectarismo e de falta de espírito
democrático e é un claro
incumprimento do acordo de
organización asinado por todos
os grupos municipais, como se
lle lembrou o Alcalde no Pleno
extraordinario para corrixir a
eliminación da praza do seu Xefe
de
Gabinete
do
persoal
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de su Jefe de Gabinete de la
plantilla municipal.

municipal.

Ahora sabemos que también
algunos de esos ordenadores o
tablets tenían un Candy Crush.
Muchas gracias.

Agora sabemos que tamén algúns
deses computadores ou tablets
tiñan un Candy Crush. Moitas
grazas.

Segundo.- Ruego oral para que
Xulio Ferreiro responda a la
pregunta escrita del PP.

Segundo.- Rogo oral para que
Xulio Ferreiro responda á
pregunta escrita do PP.

Señora Canabal Pérez

Señora Canabal Pérez

Ruego oral para que Xulio
Ferreiro responda a la pregunta
escrita del PP sobre cuántos
desplazamientos oficiales ha
realizado en el coche particular de
funcionarios municipales tras
negarse a responder a
esta
pregunta en el Pleno de enero de
2016, alegando que la pregunta
“fica fóra das cuestións que podan
ter interese desde o punto de vista
do
control
da
actividade
municipal”. Cuando sí está claro
que sí es de interés y más,
teniendo en cuenta el uso de un
Audi especial con chófer por parte
de Xulio Ferreiro, incumpliendo
su programa electoral y el código
ético de su formación. Gracias.

Rogo oral para que Xulio
Ferreiro responda á pregunta
escrita do PP sobre cantos
desprazamentos oficiais realizou
no
coche
particular
de
funcionarios municipais tras
negarse a responder a
esta
pregunta no Pleno de xaneiro de
2016, alegando que a pregunta
“fica fóra das cuestións que
podan ter interese desde o punto
de vista do control da actividade
municipal”. Cando si está claro
que si é de interese e máis, tendo
en conta o uso dun Audi especial
con chofer por parte de Xulio
Ferreiro, incumpliendo o seu
programa electoral e o código
ético da súa formación. Grazas.

Tercero.- Ruego oral para
adherirse a la iniciativa de
concesión de la Gran Cruz de la
Orden Civil a Amancio Ortega.

Terceiro.- Rogo oral para
adherirse
á
iniciativa
de
concesión da Gran Cruz da Orde
Civil a Amancio Ortega.

Señora Lendoiro Otero

Señora Lendoiro Otero

Ruego para que el Ayuntamiento
de A Coruña, se adhiera a la
iniciativa impulsada por la
Fundación AMA para que se

Rogo para que o Concello da
Coruña, adhírase á iniciativa
impulsada pola Fundación AMA
para que se conceda a Gran Cruz
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conceda la Gran Cruz de la Orden
Civil de la Solidaridad Social a
Amancio Ortega por su donanción
de 320.000.000 de euros para que
los hospitales públicos de toda
España compren más de 290
equipos de última generación para
el diagnóstico y tratamiento
radioterápico del cáncer. E instar a
los coruñeses a apoyarla a través
de
la
web,
fundaciónamaespecialmedallas.es.
Gracias.

da Orde Civil da Solidariedade
Social a Amancio Ortega pola súa
donanción de 320.000.000 de
euros para que os hospitais
públicos de toda España compren
máis de 290 equipos de última
xeración para o diagnóstico e
tratamento radioterápico do
cancro. E instar aos coruñeses a
apoiala a través da web,
fundaciónamaespecialmedallas.es
Grazas.

No habiendo más asuntos que
tratar, y siendo las veintitrés horas
y treinta y seis minutos,
por la
Presidencia se levanta la sesión,
redactándose la presente acta que
firman y autorizan la Alcaldía
Presidencia y el Secretario
General; todo ello en conformidad
con lo dispuesto en el artículo
110.2 del Real Decreto 2568/86,
de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Ó non haber máis asuntos que
tratar, e ás vinte e tres horas e
trinta e seis minutos a presidencia
remata a sesión, e redáctase a
presente acta que asinan e
autorizan a alcaldía presidencia e
o secretario xeral; todo elo
consonte co disposto no artigo
110.2 do Real decreto 2568/86,
do 28 de novembro, no que se
aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades
locais.

O secretario xeral
El Secretario General
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