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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA VEINTIOCHO DE 
JULIO DE 2017 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la Ciudad 
de A Coruña, a 28 de julio de 
2017. Bajo la Presidencia del 
Excmo. señor alcalde-presidente 
D. Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde y con la asistencia de 
las y los ediles Dª María Rocío 
Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 
Gómez, Dª Silvia Cameán 
Calvete, D. José Manuel Sande 
García, Dª María Eugenia 
Vieito Blanco, D. Alberto Lema 
Suárez, Dª Claudia Delso 
Carreira, D. Daniel Díaz 
Grandío, Dª María García 
Gómez, Dª Rosa María Gallego 
Neira, Dª Rosa María Lendoiro 
Otero, Dª Lucía Canabal Pérez, 
D. Miguel Lorenzo Torres, Dª 
María Begoña Freire Vázquez, 
D. Roberto Luis Coira Andrade, 
D. Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María Luisa Cid 
Castro, D. José Manuel García 
Pérez, Dª Silvia Longueira 
Castro, D. José Manuel Dapena 
Varela, Dª Eudoxia María Neira 
Fernández, D. Fito Ferreiro 
Seoane, Dª María Pilar Neira 
Martínez y Dª Avia Veira 
González, se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DO EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO PLENO DE DATA 
VINTE E OITO DE XULLO DE 
2017 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da Cidade da Coruña, a 
28 de xullo de 2017. Baixo a 
presidencia do Excmo. señor 
alcalde-presidente D. Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde e coa 
asistencia das e dos edís Dª 
María Rocío Fraga Sáenz, D. 
Xiao Varela Gómez, Dª Silvia 
Cameán Calvete, D. José Manuel 
Sande García, Dª María Eugenia 
Vieito Blanco, D. Alberto Lema 
Suárez, Dª Claudia Delso 
Carreira, D. Daniel Díaz 
Grandío, Dª María García 
Gómez, Dª Rosa María Gallego 
Neira, Dª Rosa María Lendoiro 
Otero, Dª Lucía Canabal Pérez, 
D. Miguel Lorenzo Torres, Dª 
María Begoña Freire Vázquez, 
D. Roberto Luis Coira Andrade, 
D. Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María Luisa Cid 
Castro, D. José Manuel García 
Pérez, Dª Silvia Longueira 
Castro, D. José Manuel Dapena 
Varela, Dª Eudoxia María Neira 
Fernández, D. Fito Ferreiro 
Seoane, Dª María Pilar Neira 
Martínez e Dª Avia Veira 
González, reuniuse, previa 
convocatoria 
regulamentariamente circulada, o 



2 

 

 
circulada, el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria en 
primera convocatoria. 
 
Da fe del acto el infrascrito 
secretario general del Pleno, 
don Manuel José Díaz Sánchez, 
hallándose además presente el 
interventor general don Ángel 
David Murado Codesal. 
 
Siendo las nueve horas y treinta y 
cinco minutos, por la Presidencia 
se declara abierta la sesión 
pasándose a tratar los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del 
día. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA 
 
Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Mo bo día a todos e a todas e 
benvidos e benvidas a esta sesión 
extraordinaria do excelentísimo 
Pleno do Concello da Coruña. 
Señor Secretario. 
 
SECRETARÍA GENERAL 
DEL PLENO 
 
123- Toma de posesión de la 
concejala Dª María Pilar Neira 
Martínez 
 
Asunto: Toma de posesión del 
cargo de concejala de Dª María 
Pilar Neira Martínez 
 
 
 

excelentísimo Concello Pleno, co 
obxecto de realizar sesión 
extraordinaria en primeira 
convocatoria. 
 
Da fe do acto o infraescrito 
secretario xeral do Pleno, don 
Manuel José Díaz Sánchez, e 
atópase ademáis presente o 
interventor xeral don Ángel 
David Murado Codesal. 
 
Ás nove horas e trinta e cinco 
minutos, a presidencia declara 
iniciada a sesión e pasa a tratar 
os seguintes asuntos incluídos na 
orde do día. 
 
 
I - PARTE RESOLUTIVA 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Mo bo día a todos e a todas e 
benvidos e benvidas a esta sesión 
extraordinaria do excelentísimo 
Pleno do Concello da Coruña. 
Señor Secretario. 
 
SECRETARÍA XERAL DO 
PLENO 
 
123.- Toma de posesión da 
concelleira Dª María Pilar Neira 
Martínez 
 
Asunto: Toma de posesión do 
cargo de concelleira de Dª María 
Pilar Neira Martínez 
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Señor Secretario General  
 
Si. En primeiro lugar, procede a 
toma de posesión do cargo de 
concelleira de dona María Pilar 
Neira Martínez, que ten cumprido 
co esixido na Lei Orgánica de 
Réxime Electoral Xeral e 
normativa complementaria e 
formulado a correspondiente 
declaración de intereses, causas de 
incompatibilidade, bens 
patrimoniais e consta en 
Secretaría a credencial expedida 
pola Xunta Electoral Central, do 
seu cargo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Secretario. Señora Neira, prégolle 
que se achegue á Mesa para a 
toma de posesión. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Prometo pola miña conciencia e 
honra, cumprir fielmente as 
obrigacións do cargo de 
concelleira, con lealdade ao Rei, 
por imperativo legal e gardar e 
facer gardar  a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
 
Incidencia: aplausos y 
felicitaciones por parte de los 
miembros corporativos. 
 
124 –  Aprobación de actas. 
 
Remitidas a todos y cada uno de 
los miembros corporativos, copia 
de los borradores de las actas de 

Señor Secretario Xeral 
 
Si. En primeiro lugar, procede a 
toma de posesión do cargo de 
concelleira de dona María Pilar 
Neira Martínez, que ten cumprido 
co esixido na Lei Orgánica de 
Réxime Electoral Xeral e 
normativa complementaria e 
formulado a correspondiente 
declaración de intereses, causas 
de incompatibilidade, bens 
patrimoniais e consta en 
Secretaría a credencial expedida 
pola Xunta Electoral Central, do 
seu cargo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Secretario. Señora Neira, 
prégolle que se achegue á Mesa 
para a toma de posesión. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Prometo pola miña conciencia e 
honra, cumprir fielmente as 
obrigacións do cargo de 
concelleira, con lealdade ao Rei, 
por imperativo legal, e gardar e 
facer gardar  a Constitución 
como norma fundamental do 
Estado. 
 
Incidencia: aplausos e 
felicitacións por parte dos 
membros corporativos. 
 
124 –  Aprobación de actas. 
 
Remitidas a todos e cada un dos 
membros corporativos, unha 
copia dos borradores das actas 
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las sesiones extraordinarias 
celebradas los días doce y 
dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, las mismas se dan por 
leídas, procediéndose a su 
aprobación. 
 
ALCALDÍA 
 
125 –  Comunicado de la 
Alcaldía sobre la alteración del 
Orden del Día. 
 
Intervenciones 
 
Presidencia 
 
De conformidade co tratado onte 
na Comisión de Voceiros, hai 
unha alteración na orde do día, 
unha mera alteración na 
numeración dos puntos da orde do 
día, de xeito que trataremos 
conxuntamente os asuntos, en 
primeiro lugar 2 e 3, aínda que, 
como sempre, se votarán por 
separado, pero van ser tratados 
nunha única quenda de 
intervencións e así como, o asunto 
4 e os que anteriormente eran o 6 
e o 7, que pasarán a ser o 5 e o 6. 
Eses tres asuntos tamén, serán 
tratados unitariamente, aínda que 
tamén votados por separado e 
finalmente, no terceiro bloque, 
serán tratados o asunto 7, que, na 
orde do día orixinal era o 5 e o 
asunto 8. Creo que, mais ou 
menos, lle queda claro a todos os 
membros do Pleno, senón vamos 
aclarando conforme iniciemos. 
 
 
 

das sesións extraordinarias 
realizadas os días doce e dezaseis 
de maio de dous mil dezasete, as 
mesmas danse por lidas, 
procedéndose á súa aprobación. 
 
 
ALCALDÍA 
 
125 –  Comunicado da Alcaldía 
sobre a alteración da Orde do 
Día. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
De conformidade co tratado onte 
na Comisión de Voceiros, hai 
unha alteración na orde do día, 
unha mera alteración na 
numeración dos puntos da orde 
do día, de xeito que trataremos 
conxuntamente os asuntos, en 
primeiro lugar 2 e 3, aínda que, 
como sempre, se votarán por 
separado, pero van ser tratados 
nunha única quenda de 
intervencións e así como, o asunto 
4 e os que anteriormente eran o 6 
e o 7, que pasarán a ser o 5 e o 6. 
Eses tres asuntos tamén, serán 
tratados unitariamente, aínda que 
tamén votados por separado e 
finalmente, no terceiro bloque, 
serán tratados o asunto 7, que, na 
orde do día orixinal era o 5 e o 
asunto 8. Creo que, mais ou 
menos, lle queda claro a todos os 
membros do Pleno, senón imos 
aclarando conforme iniciemos. 
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REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA 
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Regeneración Urbana y 
Derecho a la Vivienda 
 
 
126 –  Aprobación definitiva de 
la modificación puntual del 
PGOM 2013 en la Plaza de José 
Toubes Pego para la previsión 
de una parcela de equipamiento 
público. 
 
Asunto: Aprobación definitiva 
del documento denominado 
Modificación puntual del PGOM 
2013, en la plaza de José Toubes 
Pego, para la previsión de una 
parcela de equipamiento público. 
Noviembre 2016, redactado por 
los técnicos y jurídicos 
municipales. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión de 
Regeneración Urbana y 
Derecho a la Vivienda, con el 
voto a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica y 
la abstención del Grupo 
Municipal Socialista. Por 
mayoría se acuerda proponer al 
Pleno Municipal la adopción de 
los acuerdos siguientes: 
 
Primero.- Aprobar 
definitivamente el documento 
denominado "Modificación 
puntual del PGOM 2013, en la 
plaza de José Toubes Pego, para 
la previsión de una parcela de 
equipamiento público. Noviembre 

REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Rexeneración Urbana e Dereito 
á Vivenda 
 
 
126 –  Aprobación definitiva da 
modificación puntual do PXOM 
2013 na Praza de José Toubes 
Pego para a previsión dunha 
parcela de equipamento público. 
 
 
Asunto: Aprobación definitiva do 
documento denominado 
Modificación puntual do PXOM 
2013, na praza de José Toubes 
Pego, para a previsión dunha 
parcela de equipamento público. 
Novembro 2016, redactado polos 
técnicos e xurídicos municipais. 
 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda, co 
voto a favor do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica e a 
abstención do Grupo Municipal 
Socialista. Por maioría acórdase 
propoñer ao Pleno Municipal a 
adopción dos acordos seguintes: 
 
 
 
Primeiro.- Aprobar 
definitivamente o documento 
denominado "Modificación 
puntual do PXOM 2013, na praza 
de José Toubes Pego, para a 
previsión dunha parcela de 
equipamento público. Novembro 
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2016”, redactado por los técnicos 
y jurídicos municipales. 
 
Segundo.- Ordenar la diligencia 
del documento con el sello de 
aprobación definitiva. 
 
Tercero.- Realizar los trámites 
previstos en los artículos 82 y 88 
de la Ley 2/2016, del Suelo de 
Galicia; artículos 199 y 212 del 
Decreto 143/2016, reglamento 
para el desarrollo de la Ley 
anterior; y Orden de 10 de marzo 
de 2017, por la que se establecen 
los modelos normalizados de 
solicitudes para la inscripción de 
datos en el Registro de 
Planeamiento Urbanístico de 
Galicia, para  la entrada en vigor 
del documento aprobado. 
 
Cuarto.- Notificar este acuerdo a 
las Áreas de Infraestructuras y 
Urbanismo, Servicios de 
Licencias y Disciplina 
Urbanística, Gestión del Suelo, 
Edificación, Servicios Generales 
de Urbanismo y Oficina del SIG 
municipales. 
 
 
127 – Aprobación definitiva del 
Estudio de detalle para la 
ordenación de volúmenes en la 
parcela donde se ubicará el 
CEIP Novo Mesoiro. 
 
Asunto: Aprobación definitiva 
del documento denominado 
Estudio de detalle para la 
ordenación de volúmenes en la 
parcela donde se ubicará el CEIP 
Novo Mesoiro, A Coruña. 

2016”, redactado polos técnicos e 
xurídicos municipais. 
 
Segundo.- Ordenar a dilixencia 
do documento co selo de 
aprobación definitiva. 
 
Terceiro.- Realizar os trámites 
previstos nos artigos 82 e 88 da 
Lei 2/2016, do Solo de Galicia; 
artigos 199 e 212 do Decreto 
143/2016, regulamento para o 
desenvolvemento da Lei anterior; 
e Orde do 10 de marzo de 2017, 
pola que se establecen os modelos 
normalizados de solicitudes para 
a inscrición de datos no Rexistro 
de Planeamento Urbanístico de 
Galicia, na procura da entrada en 
vigor do documento aprobado. 
 
 
Cuarto.- Notificar este acordo ás 
Áreas de Infraestruturas e 
Urbanismo, Servizos de Licenzas 
e Disciplina Urbanística, Xestión 
do Solo, Edificación, Servizos 
Xerais de Urbanismo e Oficina do 
SIX municipais 
 
 
 
127 – Aprobación definitiva do 
Estudo de detalle para a 
ordenación de volumes na 
parcela onde se situará o CEIP 
Novo Mesoiro. 
 
Asunto: Aprobación definitiva do 
documento denominado Estudo de 
detalle para a ordenación de 
volumes na parcela onde se 
situará o CEIP Novo Mesoiro, A 
Coruña. Decembro 2016, 
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Diciembre 2016, promovido por 
la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación 
Universitaria 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión de 
Regeneración Urbana y 
Derecho a la Vivienda, con el 
voto a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica y 
la abstención del Grupo 
Municipal Socialista. Por 
mayoría se acuerda proponer al 
Pleno Municipal la adopción de 
los acuerdos siguientes: 
 
Primero.- Aprobar 
definitivamente el documento 
denominado “Estudio de detalle 
para la ordenación de volúmenes 
en la parcela donde se ubicará el 
CEIP Nuevo Mesoiro, A Coruña. 
Diciembre 2016”, promovido por 
la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación 
Universitaria. 
 
Segundo.- Ordenar la diligencia 
del documento con el sello de 
aprobación definitiva. 
 
Tercero.- Realizar los trámites 
previstos en los artículos 82 y 88 
de la Ley 2/2016, del Suelo de 
Galicia; artículos 199 y 212 del 
Decreto 143/2016, reglamento 
para el desarrollo de la Ley 
anterior; y Orden de 10 de marzo 
de 2017, por la que se establecen 
los modelos normalizados de 
solicitudes para la inscripción de 
datos en el Registro de 
Planeamiento Urbanístico de 

promovido pola Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria 
 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión de Regeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda, co 
voto a favor do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica e a 
abstención do Grupo Municipal 
Socialista. Por maioría acórdase 
propoñer ao Pleno Municipal a 
adopción dos acordos seguintes: 
 
 
 
Primeiro.- Aprobar 
definitivamente o documento 
denominado “Estudo de detalle 
para a ordenación de volumes na 
parcela onde se ubicará o CEIP 
Novo Mesoiro, A Coruña. 
Decembro 2016”, promovido pola 
Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria. 
 
Segundo.- Ordenar a dilixencia 
do documento co selo de 
aprobación definitiva. 
 
Terceiro.- Realizar os trámites 
previstos nos artigos 82 e 88 da 
Lei 2/2016, do Solo de Galicia; 
artigos 199 e 212 do Decreto 
143/2016, regulamento para o 
desenvolvemento da Lei anterior; 
e Orde do 10 de marzo de 2017, 
pola que se establecen os modelos 
normalizados de solicitudes para 
a inscrición de datos no Rexistro 
de Planeamento Urbanístico de 
Galicia, na procura da entrada en 
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Galicia, a los efectos de la entrada 
en vigor del documento aprobado. 
 
Cuarto.- Notificar este acuerdo a 
las Áreas de Infraestructuras y 
Urbanismo, Servicios de 
Licencias y Disciplina 
Urbanística, Gestión del Suelo, 
Edificación, Servicios Generales 
de Urbanismo y Oficina del SIX 
municipales. 
 
Quinto.- En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 29.7 del 
Real Decreto 297/2013, de 26 de 
abril, sobre servidumbres 
aeronáuticas, presentar una copia 
del documento aprobado 
definitivamente, junto con la 
certificación del acto de 
aprobación, a la Dirección 
General de Aviación Civil del 
Ministerio de Fomento. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Para proceder á explicación de 
ambos asuntos ten a palabra o 
concelleiro de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. Bos días a todas e 
a todos. Vou expoñer da maneira 
máis sintética posible a 
motivación dos asuntos.  
 
O primeiro, que sería a aprobación 
definiva da Modificación puntual 
do PXOM na praza José Toubes 
Pego, para a previsión dunha 

vigor do documento aprobado. 
 
 
Cuarto.- Notificar este acordo ás 
Áreas de Infraestruturas e 
Urbanismo, Servizos de Licenzas 
e Disciplina Urbanística, Xestión 
do Solo, Edificación, Servizos 
Xerais de Urbanismo e Oficina do 
SIX municipais. 
 
 
Quinto.- En cumprimento do 
disposto no artigo 29.7 do Real 
Decreto 297/2013, do 26 de abril, 
sobre servidumes aeronáuticas, 
achegar unha copia do 
documento aprobado 
definitivamente, xunto coa 
certificación do acto de 
aprobación, á Dirección Xeral de 
Aviación Civil do Ministerio de 
Fomento. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Para proceder á explicación de 
ambos asuntos ten a palabra o 
concelleiro de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. Bos días a todas 
e a todos. Vou expoñer da 
maneira máis sintética posible a 
motivación dos asuntos.  
 
O primeiro, que sería a 
aprobación definiva da 
Modificación puntual do PXOM 
na praza José Toubes Pego, para 
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parcela de equipamento público. 
Como todos os compañeiros 
saben, xa é a terceira vez que vén 
a Pleno, para a aprobación 
definitiva. Polo tanto, vou 
directamente aos antecedentes que 
sucederon despois da aprobación 
provisional no Pleno: 
 
 
Con data 12 de decembro de 
2016, o Pleno municipal adoptou 
o acordo de aprobación 
provisional do Documento da 
Modificación, como dicía.  
 
O 31 de xaneiro remitiuse á 
Secretaría Xeral da Ordenación do 
Territorio – Urbanismo, unha 
copia en soporte dixital da 
documentación correspondente á 
modificación. 
 
O 9 de febreiro de 2017 se publica 
no DOGA. 
 
O 20 de marzo de 2017, o Servizo 
de Urbanismo da Xefatura 
Territorial da Consellería de 
Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio require a este Concello, 
para que no prazo de 6 meses 
remitira a documentación 
complementaria, que foi 
presentada no Rexistro Xeral da 
Xunta de Galicia o día 23.3.2017, 
tres días despois. 
 
Con data 11 de maio de 2017 se 
recibe no Rexistro Municipal 
informe favorable á modificación 
puntual, que é emitido pola 
Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural. 

a previsión dunha parcela de 
equipamento público. Como todos 
os compañeiros saben, xa é a 
terceira vez que vén a Pleno, para 
a aprobación definitiva. Polo 
tanto, vou directamente aos 
antecedentes que sucederon 
despois da aprobación 
provisional no Pleno: 
 
Con data 12 de decembro de 
2016, o Pleno municipal adoptou 
o acordo de aprobación 
provisional do Documento da 
Modificación, como dicía.  
 
O 31 de xaneiro remitiuse á 
Secretaría Xeral da Ordenación 
do Territorio – Urbanismo, unha 
copia en soporte dixital da 
documentación correspondente á 
modificación. 
 
O 9 de febreiro de 2017 publícase 
no DOGA. 
 
O 20 de marzo de 2017, o Servizo 
de Urbanismo da Xefatura 
Territorial da Consellería de 
Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio require a este 
Concello, para que no prazo de 6 
meses remitira a documentación 
complementaria, que foi 
presentada no Rexistro Xeral da 
Xunta de Galicia o día 23.3.2017, 
tres días despois. 
 
Con data 11 de maio de 2017 
recíbese no Rexistro Municipal 
informe favorable á modificación 
puntual, que é emitido pola 
Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural. 
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Con data 12 de xuño de 2017, 
recíbese no Rexistro Municipal 
informe favorable, previa 
aprobación definitiva, emitida 
pola Dirección Xeral da 
Ordenación do Territorio de 
Urbanismo. 
 
O obxecto da xustificación do 
interese público da modificación 
puntual di o seguinte: A proposta 
de modificación ten por obxecto a 
recualificación dunha parte do 
sistema local de espazo libre, 
existente na praza de José Toubes 
Pego, praza de Catro Camiños, 
como sistema local de 
equipamento público, coa 
finalidade de poder dar un uso 
cidadán ao edificio de restaurante 
“El Remanso”, actualmente 
construído sobre o parque, 
permitindo a súa utilización como 
equipamento público municipal, 
que preste servizo ao barrio de 
Catro Camiños. Asemade, 
amplíase a superficie destinada a 
espazo libre de titularidade 
pública, recualificando os terrenos 
situados baixo o viaduto da 
Avenida da Vedra, no treito 
situado fronte á igrexa de San 
Pedro de Mezonzo. 
 
A xustificación da modificación 
proposta fundaméntase na actual 
política municipal en materia de 
rehabilitación e renovación das 
edificacións e realización de 
equipamentos. Neste caso, a 
proposta de realización dun novo 
equipamento público, 
rehabilitando unha edificación de 

 
Con data 12 de xuño de 2017, 
recíbese no Rexistro Municipal 
informe favorable, previa 
aprobación definitiva, emitida 
pola Dirección Xeral da 
Ordenación do Territorio de 
Urbanismo. 
 
O obxecto da xustificación do 
interese público da modificación 
puntual di o seguinte: A proposta 
de modificación ten por obxecto a 
recualificación dunha parte do 
sistema local de espazo libre, 
existente na praza de José Toubes 
Pego, praza de Catro Camiños, 
como sistema local de 
equipamento público, coa 
finalidade de poder dar un uso 
cidadán ao edificio de restaurante 
“El Remanso”, actualmente 
construído sobre o parque, 
permitindo a súa utilización como 
equipamento público municipal, 
que preste servizo ao barrio de 
Catro Camiños. Asemade, 
amplíase a superficie destinada a 
espazo libre de titularidade 
pública, recualificando os terreos 
situados baixo o viaduto da 
Avenida da Vedra, no treito 
situado fronte á igrexa de San 
Pedro de Mezonzo. 
 
A xustificación da modificación 
proposta fundaméntase na actual 
política municipal en materia de 
rehabilitación e renovación das 
edificacións e realización de 
equipamentos. Neste caso, a 
proposta de realización dun novo 
equipamento público, 
rehabilitando unha edificación de 
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titularidade pública xa existente, e 
que, polo tanto, non diminúe de 
xeito efectivo, a superficie de 
espazo libre sobre o que se asenta, 
considérase unha razón de interese 
público, suficientemente 
motivada. 
 
É competente para a aprobación 
definitiva desta modificación 
puntual o Pleno municipal, por 
maioría absoluta do número legal 
de membros do Pleno.  
 
Por todo o anterior, o que se trae 
como proposta de acordo sería, 
aprobar definitivamente o 
documento denominado 
“Modificación puntual do PXOM 
2013, na praza de José Toubes 
Pego, para a previsión dunha 
parcela de equipamento público. 
Novembro 2016”, que foi 
redactada polos servizos técnicos 
e xurídicos municipais. 
 
O segundo sería, ordenar a 
dilixencia do documento co selo 
de aprobación definitiva. 
 
O terceiro, realizar os trámites 
para a inscrición de datos no 
Rexistro de Planeamento 
Urbanístico de Galicia. 
 
E o cuarto, notificar este acordo ás 
Áreas de Infraestruturas e 
Urbanismo, Servizos de Licenzas 
e Disciplina Urbanística, Xestión 
do Solo, Edificación, Servizos 
Xerais de Urbanismo e Oficina do 
SIX municipal. 
 
Este sería o primeiro dos asuntos, 

titularidade pública xa existente, e 
que, polo tanto, non diminúe de 
xeito efectivo, a superficie de 
espazo libre sobre o que se 
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de interese público, 
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É competente para a aprobación 
definitiva desta modificación 
puntual o Pleno municipal, por 
maioría absoluta do número legal 
de membros do Pleno.  
 
Por todo o anterior, o que se trae 
como proposta de acordo sería, 
aprobar definitivamente o 
documento denominado 
“Modificación puntual do PXOM 
2013, na praza de José Toubes 
Pego, para a previsión dunha 
parcela de equipamento público. 
Novembro 2016”, que foi 
redactada polos servizos técnicos 
e xurídicos municipais. 
 
O segundo sería, ordenar a 
dilixencia do documento co selo 
de aprobación definitiva. 
 
O terceiro, realizar os trámites 
para a inscrición de datos no 
Rexistro de Planeamento 
Urbanístico de Galicia. 
 
E o cuarto, notificar este acordo 
ás Áreas de Infraestruturas e 
Urbanismo, Servizos de Licenzas 
e Disciplina Urbanística, Xestión 
do Solo, Edificación, Servizos 
Xerais de Urbanismo e Oficina do 
SIX municipal. 
 
Este sería o primeiro dos asuntos, 
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o número dous. 
 
Paso a ler os antecedentes do 
número tres que sería, aprobación 
definitiva do Estudo de Detalle 
para a ordenación de volumes na 
parcela onde se ubicará o CEIP 
Novo Mesoiro. 
 
Con data 26 de xullo de 2016, o 
Concello da Coruña e a 
Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria da 
Xunta de Galicia asinan un 
convenio de colaboración coa 
finalidade de construír un novo 
Centro de Educación Infantil e 
Primaria no barrio de Novo 
Mesoiro. 
 
O 13 de febreiro de 2017, a Xunta 
de Galicia presenta no Rexistro 
municipal o Estudo de Detalle 
para a ordenación de volumes na 
parcela onde se ubicará o CEIP 
Novo Mesoiro. 
 
A Dirección Xeral de Aviación 
Civil, con data 16 de febreiro, 
recibe o documento do Estudo de 
Detalle enviado dende o Concello. 
 
Con data 24 de febreiro de 2017, a 
Xunta de Goberno Local acorda 
aprobar inicialmente o documento 
de Estudo de Detalle para a 
ordenación de volumes. 
 
O Servizo de Patrimonio Cultural 
emite informe favorable o día 
31.3.2017 e no trámite de 
información pública é importante 
resaltar, que non se presentou 
alegación ningunha e remata con 

o número dous. 
 
Paso a ler os antecedentes do 
número tres que sería, 
aprobación definitiva do Estudo 
de Detalle para a ordenación de 
volumes na parcela onde se 
ubicará o CEIP Novo Mesoiro. 
 
Con data 26 de xullo de 2016, o 
Concello da Coruña e a 
Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria da Xunta de Galicia 
asinan un convenio de 
colaboración coa finalidade de 
construír un novo Centro de 
Educación Infantil e Primaria no 
barrio de Novo Mesoiro. 
 
O 13 de febreiro de 2017, a Xunta 
de Galicia presenta no Rexistro 
municipal o Estudo de Detalle 
para a ordenación de volumes na 
parcela onde se ubicará o CEIP 
Novo Mesoiro. 
 
A Dirección Xeral de Aviación 
Civil, con data 16 de febreiro, 
recibe o documento do Estudo de 
Detalle enviado dende o Concello. 
 
Con data 24 de febreiro de 2017, 
a Xunta de Goberno Local acorda 
aprobar inicialmente o Estudo de 
Detalle de detalle para a 
ordenación de volumes. 
 
O Servizo de Patrimonio Cultural 
emite informe favorable o día 
31.3.2017 e no trámite de 
información pública é importante 
resaltar, que non se presentou 
alegación ningunha e remata con 
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data 22.6.2017. 
 
O Estudo de Detalle ten como 
obxecto presentar unha 
ordenación de volumes sobre a 
parcela situada na rúa Fragas do 
Eume, que está incluída no 
PXOM 2013 vixente na Área de 
Planeamento incorporado API-
J40. 
 
A parcela está cualificada polo 
Plan Parcial como parcela 
dotacional cultural e docente de 
titularidade pública. 
 
A Norma Zonal 8 esixe a 
aprobación dun estudo de detalle 
que fixe a ordenación volumétrica  
da edificación. No seu apartado 
4.3 di Equipamentos públicos. 
Que os equipamentos públicos e 
dotacións se adaptarán 
tipoloxicamente á ordenación da 
zona na que se insiran, mantendo 
condicións de composición 
urbanística axeitadas con esta, 
repectando e mantendo as 
aliñacións da súa mazá e as 
lindeiras, sendo o resto das 
condicións de edificación libres; 
cuestións todas elas que se 
xustifican na memoria urbanística 
do documento presentado. 
 
É competente para outorgar a 
aprobación definitiva do 
documento de modificación o 
Pleno municipal; esta vez por 
maioría simple do número legal 
de membros do Pleno. 
 
Polo tanto,  a proposta de acordo 
sería, aprobar definitivamente o 
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O Estudo de Detalle ten como 
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parcela situada na rúa Fragas do 
Eume, que está incluída no 
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A parcela está cualificada polo 
Plan Parcial como parcela 
dotacional cultural e docente de 
titularidade pública. 
 
A Norma Zonal 8 esixe a 
aprobación dun estudo de detalle 
que fixe a ordenación volumétrica  
da edificación. No seu apartado 
4.3 di Equipamentos públicos. 
Que os equipamentos públicos e 
dotacións se adaptarán 
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condicións de composición 
urbanística axeitadas con esta, 
repectando e mantendo as 
aliñacións da súa mazá e as 
lindeiras, sendo o resto das 
condicións de edificación libres; 
cuestións todas elas que se 
xustifican na memoria urbanística 
do documento presentado. 
 
É competente para outorgar a 
aprobación definitiva do 
documento de modificación o 
Pleno municipal; esta vez por 
maioría simple do número legal 
de membros do Pleno. 
 
Polo tanto,  a proposta de acordo 
sería, aprobar definitivamente o 
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documento denominado “Estudo 
de detalle para a ordenación de 
volumes na parcela onde se 
ubicará o CEIP Novo Mesoiro da 
Coruña”. 
 
O segundo, ordenar a dilixencia 
do documento co selo de 
aprobación definitiva. 
 
O terceiro, realizar os trámites 
para a inscrición de datos no 
Rexistro de Planeamento. 
 
O cuarto, notificar este acordo ás 
Áreas de Infraestruturas e 
Urbanismo, Servizos de Licenzas 
e Disciplina Urbanística, Xestión 
do Solo, Edificación, Servizos 
Xerais de Urbanismo e Oficina do 
SIX municipal. 
 
E o quinto, achegar unha copia do 
documento aprobado 
definitivamente, xunto coa 
certificación do acto de 
aprobación, á Dirección Xeral de 
Aviación Civil do Ministerio de 
Fomento. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. Ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Bo día. Grazas, señor alcalde. 
 
En primeiro lugar, quixera darlle a 
benvida á nova concelleira que 
vén de tomar posesión. 
 

documento denominado “Estudo 
de detalle para a ordenación de 
volumes na parcela onde se 
ubicará o CEIP Novo Mesoiro da 
Coruña”. 
 
O segundo, ordenar a dilixencia 
do documento co selo de 
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O terceiro, realizar os trámites 
para a inscrición de datos no 
Rexistro de Planeamento. 
 
O cuarto, notificar este acordo ás 
Áreas de Infraestruturas e 
Urbanismo, Servizos de Licenzas 
e Disciplina Urbanística, Xestión 
do Solo, Edificación, Servizos 
Xerais de Urbanismo e Oficina do 
SIX municipal. 
 
E o quinto, achegar unha copia 
do documento aprobado 
definitivamente, xunto coa 
certificación do acto de 
aprobación, á Dirección Xeral de 
Aviación Civil do Ministerio de 
Fomento. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. Ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Bo día. Grazas, señor alcalde. 
 
En primeiro lugar, quixera darlle 
a benvida á nova concelleira que 
vén de tomar posesión. 
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En segundo lugar, saudar ao 
conxunto dos membros da 
Corporación, ao funcionariado 
que nos acompaña, á prensa, por 
suposto e tamén, ao público que 
nos escoita por streaming ou en 
directo. 
 
Ben. Pois, en canto a estes dous 
puntos da orde do día, como xa é 
a terceira vez que veñen a Pleno, 
non cómpre tampouco, estenderse 
moito. Simplemente, anunciar que 
imos votar a favor de ambos 
puntos da orde do día. O único 
que quixeramos sinalar é, no caso 
do Colexio de Novo Mesoiro, que 
quixeramos recordar que, 
efectivamente, este CEIP non era 
exactamente a demanda que tiña a 
veciñanza do barrio. Non é unha 
crítica, obviamente, ao goberno 
que non ten competencias, senón 
máis ben, lembrar que a Xunta de 
Galiza o que fixo coa demanda da 
asociación de veciños, pero tamén 
do conxunto da veciñanza, 
recolleu unha cantidade 
importantísima de sinaturas para 
pedir o que é un centro público 
integrado, que integrase toda a 
educación obrigatoria.  
 
 
Bueno, pois a Xunta con iso, 
digamos, que o tirou ao lixo e o 
que decidiu foi algo 
absolutamente alleo ao que era a 
demanda do barrio e as 
necesidades tamén, do barrio.  
 
E, por outra banda, á parte de 
lembrar esta cuestión, temos que 
lembrar que tamén no barrio, e 

En segundo lugar, saudar ao 
conxunto dos membros da 
Corporación, ao funcionariado 
que nos acompaña, á prensa, por 
suposto e tamén, ao público que 
nos escoita por streaming ou en 
directo. 
 
Ben. Pois,  en canto a estes dous 
puntos da orde do día, como xa é 
a terceira vez que veñen a Pleno, 
non cómpre tampouco, estenderse 
moito. Simplemente, anunciar que 
imos votar a favor de ambos 
puntos da orde do día. O único 
que quixeramos sinalar é, no caso 
do Colexio de Novo Mesoiro, que 
quixeramos recordar que, 
efectivamente, este CEIP non era 
exactamente a demanda que tiña 
a veciñanza do barrio. Non é 
unha crítica, obviamente, ao 
goberno que non ten 
competencias, senón máis ben, 
lembrar que a Xunta de Galiza o 
que fixo coa demanda da 
asociación de veciños, pero tamén 
do conxunto da veciñanza, 
recolleu unha cantidade 
importantísima de sinaturas para 
pedir o que é un centro público 
integrado, que integrase toda a 
educación obrigatoria.  
 
Bo, pois a Xunta con iso, 
digamos, que o tirou ao lixo e o 
que decidiu, foi algo 
absolutamente alleo ao que era a 
demanda do barrio e as 
necesidades tamén, do barrio.  
 
E, por outra banda, á parte de 
lembrar esta cuestión, temos que 
lembrar que tamén no barrio, e 
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por parte dunha asociación que se 
chama de Comedores 
Responsábeis, está demandando 
que nese novo centro,  nese novo 
CEIP se poida implantar un novo 
modelo de comedor, que continúe 
co modelo que ten a escola 
infantil do propio barrio e 
simplemente, bueno, sinalar que 
tamén, desde o propio Concello 
debemos de axudar a facer forza 
nese sentido, porque é unha 
cuestión que é pedagoxicamente 
interesante, que é tamén, 
socialmente interesante e que, 
ademais, é unha demanda, tamén, 
dos propios nenos que van, ao 
final e das propias familias que 
van, ao final, asistir a este centro. 
 
Pola miña banda, nada máis. 
Reiterar ese voto favorábel. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Bos días, saúdos aos membros da 
Corporación, persoal municipal, 
aos medios de comunicación, a 
todos os veciños que nos seguen 
en directo a través do streamig. 
 
Ante todo, parabéns á miña 
compañeira Pili Neira. Benvida ao 
Grupo Municipal Socialista. 
 
E centrándose xa, nos puntos da 
orde do día, hai que dicir que nun 

por parte dunha asociación que 
se chama de Comedores 
Responsábeis, está demandando 
que nese novo centro,  nese novo 
CEIP se poida implantar un novo 
modelo de comedor, que continúe 
co modelo que ten a escola 
infantil do propio barrio e 
simplemente, bo, sinalar que 
tamén, desde o propio Concello 
debemos de axudar a facer forza 
nese sentido, porque é unha 
cuestión que é pedagoxicamente 
interesante, que é tamén, 
socialmente interesante e que, 
ademais, é unha demanda, tamén, 
dos propios nenos que van, ao 
final e das propias familias que 
van, ao final, asistir a este centro. 
 
Pola miña banda, nada máis. 
Reiterar ese voto favorábel. 
 
Presidencia 
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Veira. Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Bos días, saúdos aos membros da 
Corporación, persoal municipal, 
aos medios de comunicación, a 
todos os veciños que nos seguen 
en directo a través do streamig. 
 
Ante todo, parabéns á miña 
compañeira Pili Neira. Benvida 
ao Grupo Municipal Socialista. 
 
E centrándose xa, nos puntos da 
orde do día, hai que dicir que nun 
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anterior Pleno, onde se abordou a 
aprobación provisional da 
modificación puntual do PXOM 
afectante ao Remanso, tivemos 
que reprochar ao concelleiro de 
Rexeneración Urbana, polo que 
no Grupo Municipal Socialista 
entendiamos como unha tardía e 
insuficiente información 
proporcionada sobre ese asunto, 
porque cuestións, acaso 
estrictamente non sometidas a 
aprobación plenaria, como o 
destino final do elemento 
dotacional público ou a posible 
ampliación da zona verde do 
parque adxacente á construción 
proxectada, pero que si eran 
susceptibles de ser consideradas 
como realizacións subseguintes, 
non fóran, ao noso criterio, 
comentadas nin explicadas coa 
extensión e co detalle 
razoablemente esixibles. Se 
naquel momento, así llo 
reprochamos ao concelleiro Xiao 
Varela, é de xustiza destacar que 
non botou en saco roto aquelas 
palabras. Temos que recoñecer a 
súa actual actitude de 
dispoñibilidade e a súa oferta, 
pensamos que sinceira, de 
información e diálogo; unha 
actitude explicitada nas concretas 
palabras que pronunciou na 
Comisión Informativa previa a 
este Pleno, onde asumiu, tal e 
como consta en acta, o 
compromiso de abordar e 
consensuar as actuacións a 
executar, tras a aprobación 
definitiva desta modificación do 
PXOM, co fin de que obteñan o 
máximo respaldo posible, en 

anterior Pleno, onde se abordou a 
aprobación provisional da 
modificación puntual do PXOM 
afectante ao Remanso, tivemos 
que reprochar ao concelleiro de 
Rexeneración Urbana, polo que 
no Grupo Municipal Socialista 
entendiamos como unha tardía e 
insuficiente información 
proporcionada sobre ese asunto, 
porque cuestións, acaso 
estrictamente non sometidas a 
aprobación plenaria, como o 
destino final do elemento 
dotacional público ou a posible 
ampliación da zona verde do 
parque adxacente á construción 
proxectada, pero que si eran 
susceptibles de ser consideradas 
como realizacións subseguintes, 
non fóran, ao noso criterio, 
comentadas nin explicadas coa 
extensión e co detalle 
razoablemente esixibles. Se 
naquel momento, así llo 
reprochamos ao concelleiro Xiao 
Varela, é de xustiza destacar que 
non botou en saco roto aquelas 
palabras. Temos que recoñecer a 
súa actual actitude de 
dispoñibilidade e a súa oferta, 
pensamos que sincera, de 
información e diálogo; unha 
actitude explicitada nas concretas 
palabras que pronunciou na 
Comisión Informativa previa a 
este Pleno, onde asumiu, tal e 
como consta en acta, o 
compromiso de abordar e 
consensuar as actuacións a 
executar, tras a aprobación 
definitiva desta modificación do 
PXOM, co fin de que obteñan o 
máximo respaldo posible, en 
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beneficio dos e das cidadáns que 
han de disfrutar as actuacións en 
proxecto.  
 
Esa actitude, a do consenso e a do 
diálogo real, non meramente 
formal, é aplaudible e de xeito 
evidente, lóxico, cando se quere 
efectivamente, alcanzar acordos e 
cando non hai nada que agachar, 
nin que retorcer de modo 
“torticero”, con exercicios de 
confrontación que, de ningún 
xeito, benefician nin aos 
coruñeses e coruñesas, nin á 
cidade.  
 
Debemos resaltar, pois, de modo 
expreso, a evolución sufrida no 
asunto do Remanso, que 
esperamos que siga e discorra cara 
o futuro, de forma proveitosa para 
a cidade.  
 
Neste clima, o asunto merecerá o 
voto favorable do Grupo 
Municipal Socialista. E como 
vimos de escoitar, aludo esta vez, 
á necesidade de fundamentar as 
modificacións de planeamento, en 
motivos de interese público xeral, 
debidamente xustificados e no 
presente caso, as modificacións 
realizadas no documento do 
PXOM vixente, pódense e deben 
considerarse razóns de interese 
público suficientemente 
motivadas.  
 
A alteración que se propón, 
xustifícase en mellora das 
condicións urbanísticas do barrio 
de Catro Camiños, ampliando, así, 
a oferta de equipamento público. 

beneficio dos e das cidadáns que 
han de disfrutar as actuacións en 
proxecto. 
 
Esa actitude, a do consenso e a do 
diálogo real, non meramente 
formal, é aplaudible e de xeito 
evidente, lóxico, cando se quere 
efectivamente, alcanzar acordos e 
cando non hai nada que agachar, 
nin que retorcer de modo 
“torticero”, con exercicios de 
confrontación que, de ningún 
xeito, benefician nin aos 
coruñeses e coruñesas, nin á 
cidade.  
 
Debemos resaltar, pois, de modo 
expreso, a evolución sufrida no 
asunto do Remanso, que 
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para a cidade.  
 
Neste clima, o asunto merecerá o 
voto favorable do Grupo 
Municipal Socialista. E como 
vimos de escoitar, aludo esta vez 
á necesidade de fundamentar as 
modificacións de planeamento, en 
motivos de interese público xeral, 
debidamente xustificados e no 
presente caso, as modificacións 
realizadas no documento do 
PXOM vixente, pódense e deben 
considerarse razóns de interese 
público suficientemente 
motivadas.  
 
A alteración que se propón, 
xustifícase en mellora das 
condicións urbanísticas do barrio 
de Catro Camiños, ampliando, 
así, a oferta de equipamento 
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Agora ben, por desgraza non todo 
poden ser flores en canto á xestión 
do Goberno Local, respecto á 
zona de Catro Camiños. En 
recente vixita xirada ao barrio, 
con presenza do presidente da 
Asociación de Veciños A 
Barcarola desa zona de Catro 
Camiños e da presidenta da 
Federación de Asociacións de 
Veciños, o Grupo Municipal 
Socialista recolleu as demandas 
dos residentes da zona, entre as 
que destacan, o referente ao centro 
veciñal pechado, sen uso algún, 
desde fai meses.  
 
Urxe a adecuada e inmediata 
rehabilitación desa instalación, así 
como o seu acondicionamento 
para novamente, a súa posta en 
disposición dos veciños e das 
veciñas, a fin de poder realizar e 
prestar alí, unha atención e unha 
oferta de lecer aos usuarios e 
usuarias, que se viron abocados 
pola pechadura dese centro desde 
xaneiro, a desprazarse a San 
Diego, dificultoso para a xente 
maior, ou ben a renunciar, de 
feito, a realizar as actividades de 
esparcemento ofertadas, tal como 
se vén denunciando pola 
Asociación de Veciños A 
Barcarola.  
 
A partida incluída no modificativo 
que se trae a Pleno vai nese 
sentido. Entre outras cousas, os 
veciños e veciñas séntense desde 
fai meses, por iso, abandonados. 
Levantáranse, así o entenderamos 
e manifestaramos, falsas 
expectativas na veciñanza coas 

público. Agora ben, por desgraza 
non todo poden ser flores en 
canto á xestión do Goberno 
Local, respecto á zona de Catro 
Camiños. En recente vixita xirada 
ao barrio, con presenza do 
presidente da Asociación de 
Veciños A Barcarola desa zona de 
Catro Camiños e da presidenta da 
Federación de Asociacións de 
Veciños, o Grupo Municipal 
Socialista recolleu as demandas 
dos residentes da zona, entre as 
que destacan, o referente ao 
centro veciñal pechado, sen uso 
algún, desde fai meses.  
 
Urxe a adecuada e inmediata 
rehabilitación desa instalación, 
así como o seu acondicionamento 
para novamente, a súa posta en 
disposición dos veciños e das 
veciñas, a fin de poder realizar e 
prestar alí, unha atención e unha 
oferta de lecer aos usuarios e 
usuarias, que se viron abocados 
pola pechadura dese centro desde 
xaneiro, a desprazarse a San 
Diego, dificultoso para a xente 
maior, ou ben a renunciar, de 
feito, a realizar as actividades de 
esparcemento ofertadas, tal como 
se vén denunciando pola 
Asociación de Veciños A 
Barcarola.  
 
A partida incluída no modificativo 
que se trae a Pleno vai nese 
sentido. Entre outras cousas, os 
veciños e veciñas séntense desde 
fai meses, por iso, abandonados. 
Levantáranse, así o entenderamos 
e manifestaramos, falsas 
expectativas na veciñanza coas 
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obras do Remanso.  
 
O tempo, por desgraza, demostrou 
o acerto do noso vaticinio. Moitas 
persoas pensaban que no ano 
2016, esas obras tiñan carácter 
inmediato e realmente, non era así 
e iso, unido á pechadura do centro 
durante meses, determina o 
malestar veciñal.  
 
 
Imos apoiar co noso voto 
favorable, esa modificación 
puntual do Plan Xeral na 
esperanza de que, efectivamente, 
poida contar a veciñanza de Catro 
Camiños co novo equipamento 
público neste mesmo ano 2017, 
cuxo destino esperamos 
concreten, de modo dialogado e 
consensuado, ao que se 
comprometeron.  
 
Respecto ao Colexio de Novo 
Mesoiro, cando falamos do barrio 
de Novo Mesoiro e dese colexio, 
no fondo, non nos referimos 
soamente a ese barrio coruñés 
concreto, senón tamén a Feáns, 
Mesoiro, As Rañas, a 
Urbanización Breogán, ao 
Polígono de Pocomaco e algunha 
zona na contorna de Elviña, que 
estaría no ámbito de influencia 
dese centro escolar.  
 
O barrio de Novo Mesoiro ten 
unha contorna residencial de 
recente consolidación, construído 
no substancial entre os anos 2002 
e 2009. Nese barrio asentou, están 
censadas, unhas preto de 7.000 
persoas, cunha elevada porcentaxe 

obras do Remanso.  
 
O tempo, por desgraza, 
demostrou o acerto do noso 
vaticinio. Moitas persoas 
pensaban que no ano 2016, esas 
obras tiñan carácter inmediato e 
realmente, non era así e iso, 
unido á pechadura do centro 
durante meses, determina o 
malestar veciñal.  
 
Imos apoiar co noso voto 
favorable, esa modificación 
puntual do Plan Xeral na 
esperanza de que, efectivamente, 
poida contar a veciñanza de 
Catro Camiños co novo 
equipamento público neste mesmo 
ano 2017, cuxo destino esperamos 
concreten, de modo dialogado e 
consensuado, ao que se 
comprometeron.  
 
Respecto ao Colexio de Novo 
Mesoiro, cando falamos do barrio 
de Novo Mesoiro e dese colexio, 
no fondo, non nos referimos 
soamente a ese barrio coruñés 
concreto, senón tamén a Feáns, 
Mesoiro, As Rañas, a 
Urbanización Breogán, ao 
Polígono de Pocomaco e algunha 
zona na contorna de Elviña, que 
estaría no ámbito de influencia 
dese centro escolar.  
 
O barrio de Novo Mesoiro ten 
unha contorna residencial de 
recente consolidación, construído 
no substancial entre os anos 2002 
e 2009. Nese barrio asentou, 
están censadas, unhas preto de 
7.000 persoas, cunha elevada 
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de xente nova, cunha media de 
idade en torno aos 30 anos. Os 
datos do censo expresan que hai 
máis de 2.000 nenos e nenas 
menores de idade en idade escolar 
e ata agora, para todo o barrio e 
zonas apuntadas, únicamente 
existía o Centro de Educación 
Infantil e Primaria Manuel 
Murguía, evidentemente 
insuficiente, para asumir o volume 
de demanda existente de servizos 
educativos. Por iso, deben 
escolarizarse os nenos e nenas, ata 
agora noutros barrios da cidade e 
incluso, ata fóra da oferta pública 
de prazas escolares, en centros 
concertados.  
 
Por outro lado, a poboación 
residente nesa zona non ten 
comunicación peonil co núcleo 
urbano e, por conseguinte, o 
acceso aos centros educativos de 
fóra do barrio, fai obligatorio o 
uso de vehículos particulares ou 
colectivos.  
 
Por todas esas razóns, a 
reivindicación do centro de ensino 
completo, centro de ensinanza 
integrada, non responde a unha 
ocorrencia caprichosa dos 
veciños, senón a unha necesidade 
perentoria e imperiosa, largamente 
prolongada no tempo. Xa se falou 
neste Pleno de Novo Mesoiro, por 
outras cuestións tamén afectantes, 
á desatención que sofren os 
veciños deste barrio por parte da 
Xunta de Galicia do Partido 
Popular. Tratamos neste Pleno, 
por exemplo, en diferentes 
ocasións, a reivindicación de 

porcentaxe de xente nova, cunha 
media de idade en torno aos 30 
anos. Os datos do censo expresan 
que hai máis de 2.000 nenos e 
nenas menores de idade en idade 
escolar e ata agora, para todo o 
barrio e zonas apuntadas, 
únicamente existía o Centro de 
Educación Infantil e Primaria 
Manuel Murguía, evidentemente 
insuficiente, para asumir o 
volume de demanda existente de 
servizos educativos. Por iso, 
deben escolarizarse os nenos e 
nenas, ata agora noutros barrios 
da cidade e incluso, ata fóra da 
oferta pública de prazas 
escolares, en centros concertados.  
 
Por outro lado, a poboación 
residente nesa zona non ten 
comunicación peonil co núcleo 
urbano e, por conseguinte, o 
acceso aos centros educativos de 
fóra do barrio, fai obligatorio o 
uso de vehículos particulares ou 
colectivos.  
 
Por todas esas razóns, a 
reivindicación do centro de 
ensino completo, centro de 
ensinanza integrada, non 
responde a unha ocorrencia 
caprichosa dos veciños, senón a 
unha necesidade perentoria e 
imperiosa, largamente 
prolongada no tempo. Xa se falou 
neste Pleno de Novo Mesoiro, por 
outras cuestións tamén afectantes, 
á desatención que sofren os 
veciños deste barrio por parte da 
Xunta de Galicia do Partido 
Popular. Tratamos neste Pleno, 
por exemplo, en diferentes 
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melloras no Centro de Saúde… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Dapena, 
por favor. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Si. Vou rematando. 
 
…prioritariamente vinculadas á 
atención pediátrica.  
 
Respecto ás necesidades 
educativas, pensamos que con esta 
modificación de aprobación do 
Estudo de Detalle na ordenación 
de volumes a parcela onde se 
ubicará o Centro de Novo 
Mesoiro, a Xunta de Galicia non 
terá xa máis escusas. Moitas 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Bos días e tamén, darlle a benvida 
á nova concelleira no nome meu, 
persoal, e no nome do Grupo 
Popular. Desexámoslle as 
melloras cousas nesta nova etapa. 
Benvida. 
 
Como bien decían, traían hoy a 
Pleno dos expedientes 
urbanísticos que hemos tratado 
varias veces y en cuanto a Novo 
Mesoiro ya conocen. Es claro el 

ocasións, a reivindicación de 
melloras no Centro de Saúde… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Dapena, 
por favor. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Si. Vou rematando. 
 
…prioritariamente vinculadas á 
atención pediátrica. 
 
Respecto ás necesidades 
educativas, pensamos que con 
esta modificación de aprobación 
do Estudo de Detalle na 
ordenación de volumes a parcela 
onde se ubicará o Centro de Novo 
Mesoiro, a Xunta de Galicia non 
terá xa máis escusas. Moitas 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Bos días e tamén, darlle a 
benvida á nova concelleira no 
nome meu, persoal, e no nome do 
Grupo Popular. Desexámoslle as 
melloras cousas nesta nova etapa. 
Benvida. 
 
Como ben dicían, traían hoxe a 
Pleno dous expedientes 
urbanísticos que tratamos varias 
veces e en canto a Novo Mesoiro 
xa coñecen. É claro o 
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compromiso del Partido Popular 
de La Coruña y del Gobierno de 
Feijóo con la construcción de este 
colegio público en Novo Mesoiro, 
por lo que, ya les adelanto, que 
votaremos a favor de este 
expediente, de este estudio de 
detalle que es presentado por la 
Xunta, para que se pueda seguir 
avanzando y construir ese centro 
lo antes posible y, por lo tanto, 
compromiso con ese centro que, 
por otra parte, el CEIP es el tipo 
de centro que mejor se ajusta a los 
criterios docentes en ciudades 
donde hay muchos centros 
especializados, como se ve en 
otras ciudades. Está claro que este 
compromiso, que ya venía del 
2015, de Carlos Negreira con el 
conselleiro Román Rodríguez, 
sigue dando pasos y esperamos 
que se sigan concretando. 
 
En el otro expediente, en el de la 
modificación puntual del Plan 
General en Cuatro Caminos, en la 
Plaza Toubes, nos vamos a 
abstener, como ya hemos hecho 
en otras ocasiones. Porque no 
queremos ser cómplices, no 
queremos avalar lo que 
entendemos que es un recortazo, 
un cambiazo, una disminución de 
un proyecto que estaba 
consensuado y hablado con los 
vecinos y que era un Quiosco 
Cívico en el que se iba a invertir 
1,1 millones de euros y que nos 
avanzan que va a quedar en 
200.000 euros, después de haber 
tenido, quiero recordarlo, que 
indemnizar a la empresa que ya lo 
tenía adjudicado, con 20.000 

compromiso do Partido Popular 
da Coruña e do Goberno de 
Feijóo coa construción deste 
colexio público en Novo Mesoiro, 
polo que, xa lles adianto, que 
votaremos a favor deste 
expediente, deste estudo de detalle 
que é presentado pola Xunta, 
para que se poida seguir 
avanzando e construír ese centro 
canto antes e, polo tanto, 
compromiso con ese centro que, 
por outra banda, o CEIP é o tipo 
de centro que mellor se axusta 
aos criterios docentes en cidades 
onde hai moitos centros 
especializados, como se ve 
noutras cidades. Está claro que 
este compromiso, que xa viña do 
2015, de Carlos Negreira co 
conselleiro Román Rodríguez, 
segue dando pasos e esperamos 
que se sigan concretando. 
 
No outro expediente, no da 
modificación puntual do Plan 
Xeral en Catro Camiños, na 
Praza Toubes, ímonos abster, 
como xa fixemos noutras 
ocasións. Porque non queremos 
ser cómplices, non queremos 
avalar o que entendemos que é un 
recortazo, un cambiazo, unha 
diminución dun proxecto que 
estaba consensuado e falado cos 
veciños e que era un Quiosco 
Cívico no que se ía investir 1,1 
millóns de euros e que nos 
avanzan que vai quedar en 
200.000 euros, despois de ter, 
quero lembralo, que indemnizar á 
empresa que xa o tiña 
adxudicado, con 20.000 euros que 
tivo que indemnizarlles este 



24 

 

 
euros que tuvo que indemnizarles 
este Ayuntamiento; 20.000 euros 
para que no ejecutase ese proyecto 
al que ya tenía firmado el 
contrato. 
 
Quiero leer literalmente, lo que 
aparece en las actas de este Pleno, 
del Pleno de 30 de noviembre de 
2015, lo que dije la primera vez 
que vino. Decía, “Ahora no sólo 
recortan de manera brutal la 
inversión, sino que además, según 
recoge la documentación, la obra 
no comenzará hasta 2017 y mucho 
nos tememos, tal y como gestiona 
la Marea, que tampoco será ese 
año 2017”. Dije también aquel 
día, está en Actas, “Llevan siete 
meses con las vallas allí y con un 
edificio vacío y seguirá así, un par 
de años más” Me temo que me 
quedé corto y que no van a ser dos 
años con ese edificio allí 
cayéndose, sino que van a ser tres 
o cuatro, porque tampoco 
empezará la obra este año. Un 
equipamiento, como digo, que 
estaba consensuado y que, 
hablado con los vecinos, el 
portavoz del PSOE le pedía ahora, 
diálogo. Yo, a la vista de la poca 
ambición, a la vista de que no son 
capaces de dar respuesta a 
ninguna solicitud, sí que hay 
anuncios, propagandas y 
promesas, yo, al menos, ya le pido 
que hagan algo. Es decir, que 
dejen de evitar que se siga 
cayendo ese edificio, que siga 
generando problemas en la zona y 
que actúen, para que deje de caer 
este edificio, que es uno más de lo 
mucho que están dejando caer en 

Concello; 20.000 euros para que 
non executase ese proxecto ao que 
xa tiña asinado o contrato. 
 
 
 
Quero ler literalmente, o que 
aparece nas actas deste Pleno, do 
Pleno do 30 de novembro de 
2015, o que dixen a primeira vez 
que veu. Dicía, “Agora non só 
recortan de maneira brutal o 
investimento, senón que ademais, 
segundo recolle a documentación, 
a obra non comezará ata 2017 e 
moito nos tememos, tal e como 
xestiona a Marea, que tampouco 
será ese ano 2017” Dixen tamén 
aquel día, está en Actas,”Levan 
sete meses cos valos alí e cun 
edificio baleiro e seguirá así, un 
par de anos máis” Témome que 
quedeime curto e que non van ser 
dous anos con ese edificio alí 
caéndose, senón que van ser tres 
ou catro, porque tampouco 
empezará a obra este ano. Un 
equipamento, como digo, que 
estaba consensuado e que, falado 
cos veciños, o portavoz do PSOE 
pedíalle agora, diálogo. Eu, á 
vista da pouca ambición, á vista 
de que non son capaces de dar 
resposta a ningunha solicitude, si 
que hai anuncios, propagandas e 
promesas, eu, polo menos, xa lle 
pido que fagan algo. É dicir, que 
deixen de evitar que se siga 
caendo ese edificio, que siga 
xerando problemas na zona e que 
actúen, para que deixe de caer 
este edificio, que é un máis do 
moito que están a deixar caer na 
cidade, polo deixamento e pola 
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la ciudad, por la dejadez y por la 
falta de acción. 
 
Creo que es uno más de esos 
ejemplos. Pararon obras en 
marcha, como San Agustín, como 
el Mercado de Monte Alto, como 
la Rosaleda, como la Plaza de San 
Pablo, que ahora están haciendo 
allí una reparación estética. En 
cualquier caso, creemos que ya 
está bien de que la ciudad se esté 
cayendo como este edificio de 
Cuatro Caminos. 
 
En cuanto al otro expediente, al 
estudio de detalle, ya digo, ese 
compromiso al que había llegado 
en el 2015 el anterior alcalde 
Carlos Negreira con Román 
Rodríguez, se ha ido concretando, 
con la cesión del suelo. Ahora ya 
contrató el Gobierno de la Xunta 
ese proyecto, lo licitó durante el 
2016, se contrató, se presentó este 
estudio de detalle por parte de la 
Xunta para poder seguir 
avanzando. Ya digo, votaremos a 
favor, porque esperamos que, a la 
mayor brevedad posible, se pueda 
ejecutar esa demanda de los 
vecinos y ese centro que, 
entendemos, es necesario para el 
barrio de Novo Mesoiro y toda su 
zona de influencia. Nada más y 
muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. Ten a 
palabra o señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 

falta de acción. 
 
 
Creo que é un máis deses 
exemplos. Pararon obras en 
marcha, como San Agustín, como 
o Mercado de Monte Alto, como a 
Rosaleda, como a Praza de San 
Pablo, que agora están a facer alí 
unha reparación estética. En 
calquera caso, cremos que xa está 
ben de que a cidade se estea 
caendo como este edificio de 
Catro Camiños. 
 
En canto ao outro expediente, ao 
estudo de detalle, xa digo, ese 
compromiso ao que chegara no 
2015 o anterior alcalde Carlos 
Negreira con Román Rodríguez, 
foise concretando, coa cesión do 
solo. Agora xa contratou o 
Goberno da Xunta ese proxecto, 
licitouno durante o 2016, 
contratouse, presentouse este 
estudo de detalle por parte da 
Xunta para poder seguir 
avanzando. Xa digo, votaremos a 
favor, porque esperamos que, o 
máis axiña posible, se poida 
executar esa demanda dos veciños 
e ese centro que, entendemos, é 
necesario para o barrio de Novo 
Mesoiro e toda a súa zona de 
influencia. Nada máis e moitas 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. Ten a 
palabra o señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
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Grazas, alcalde.  
 
Vou comezar polo asunto de 
Novo Mesoiro. Fala de 
compromisos, señor Fernández 
Prado, fala do compromiso do seu 
presidente, do seu goberno coa 
educación.  
 
En marzo de 2015, cando di 
vostede que o anterior alcalde 
negociaba o CEIP de Novo 
Mesoiro, en marzo de 2015 a 
Marea Atlántica acompañaba á 
asociación de veciños con outros 
partidos políticos aos Novos 
Ministerios, a presentar miles de 
sinaturas demandando o CEIP, o 
Centro de Ensinanza en Novo 
Mesoiro. Bueno, pois, non debían 
de estar tan conformes coas 
xestións que estaba facendo o 
anterior alcalde. O compromiso 
do señor Feijóo coa educación, 
dígolle eu, o compromiso do señor 
Feijóo coa educación! Bueno, 
recortes, incumprimento do 
convenio que ten co Concello da 
Coruña para o mantemento dos 
centros escolares, que coñecen 
ben. Ou como dicía a señora 
Veira, facer oídos xordos á 
demanda dos veciños, de que todo 
o traballo que se ten feito en 
cuestión de seguridade alimentaria 
na Escola Infantil de Novo 
Mesoiro, se poda trasladar ao 
novo centro escolar e haxa 
comedor, tamén alí.  
 
Bueno, pois, efectivamente, a 
concelleira de Xustiza Social ten 
negociado ou ten intentado 
negociar coa Xunta que iso se 

Grazas, alcalde.  
 
Vou comezar polo asunto de Novo 
Mesoiro. Fala de compromisos, 
señor Fernández Prado, fala do 
compromiso do seu presidente, do 
seu goberno coa educación.  
 
 
En marzo de 2015, cando di 
vostede que o anterior alcalde 
negociaba o CEIP de Novo 
Mesoiro, en marzo de 2015 a 
Marea Atlántica acompañaba á 
asociación de veciños con outros 
partidos políticos aos Novos 
Ministerios, a presentar miles de 
sinaturas demandando o CEIP, o 
Centro de Ensinanza en Novo 
Mesoiro. Bo, pois, non debían de 
estar tan conformes coas xestións 
que estaba facendo o anterior 
alcalde. O compromiso do señor 
Feijóo coa educación, dígolle eu, 
o compromiso do señor Feijóo 
coa educación! Bo, recortes, 
incumprimento do convenio que 
ten co Concello da Coruña para o 
mantemento dos centros 
escolares, que coñecen ben. Ou 
como dicía a señora Veira, facer 
oídos xordos á demanda dos 
veciños, de que todo o traballo 
que se ten feito en cuestión de 
seguridade alimentaria na Escola 
Infantil de Novo Mesoiro, se 
poida trasladar ao novo centro 
escolar e haxa comedor, tamén 
alí. 
 
Bo, pois, efectivamente, a 
concelleira de Xustiza Social ten 
negociado ou ten intentado 
negociar coa Xunta que iso se 
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produza, sen éxito. A Xunta 
denega esa proposta. Non a 
atende, fai oídos xordos a esa 
demanda, que é unha demanda 
dos veciños. O seu goberno non 
escoita á veciñanza en cuestións 
de educación, e para mostra tamén 
temos a cuestión do Ramón de la 
Sagra e as ignominiosas obras que 
se fixeron alí, desatendendo 
absolutamente ás demandas 
veciñais. Bueno, eses son os 
compromisos do seu goberno coa 
educación. 
 
Efectivamente este centro de 
educación, este CEIP e nós 
efectivamente, tamén recollemos a 
demanda veciñal de que o centro 
non sexa exclusivamente un 
CEIP, senón que sexa un centro 
público integrado, bueno, unha 
demanda histórica deste barrio, e 
aquí tamén, quero facer mención 
ás políticas socialistas urbanísticas 
que xeraron barrios dormitorio, 
barrios como Novo Mesoiro, onde 
o único que preocupaba era a 
edificabilidade, era o (…), era a 
rendabilidade dos promotores e o 
resto, o servizos, as dotacións se 
deixaban absolutamente 
esquecidas, 3.100 vivendas, máis 
de 7.000 persoas, sen un centro de 
ensinanza en condicións.  
 
Bueno, pois, ese é o urbanismo 
que herdamos nesta cidade e 
agora, ao que nos dedicamos, 
efectivamente, é a intentar paliar e 
dar solución a esas demandas, a 
esas carencias de equipamentos, 
como estamos facendo tamén, cos 
locales polivalentes dos edificios 

produza; sen éxito. A Xunta 
denega esa proposta. Non a 
atende, fai oídos xordos a esa 
demanda, que é unha demanda 
dos veciños. O seu goberno non 
escoita á veciñanza en cuestións 
de educación e para mostra 
tamén temos a cuestión do Ramón 
de la Sagra, e as ignominiosas 
obras que se fixeron alí, 
desatendendo absolutamente ás 
demandas veciñais. Bo, eses son 
os compromisos do seu goberno 
coa educación. 
 
Efectivamente este centro de 
educación, este CEIP e nós 
efectivamente, tamén recollemos a 
demanda veciñal de que o centro 
non sexa exclusivamente un CEIP, 
senón que sexa un centro público 
integrado, bo, unha demanda 
histórica deste barrio, e aquí 
tamén, quero facer mención ás 
políticas socialistas urbanísticas 
que xeraron barrios dormitorio, 
barrios como Novo Mesoiro, onde 
o único que preocupaba era a 
edificabilidade, era o (…), era a 
rendabilidade dos promotores e o 
resto, o servizos, as dotacións 
deixábanse absolutamente 
esquecidas, 3.100 vivendas, máis 
de 7.000 persoas, sen un centro 
de ensinanza en condicións.  
 
Bo, pois, ese é o urbanismo que 
herdamos nesta cidade e agora, 
ao que nos dedicamos, 
efectivamente, é a intentar paliar 
e dar solución a esas demandas, a 
esas carencias de equipamentos, 
como estamos facendo tamén, cos 
locales polivalentes dos edificios 
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de Ribeira Sacra, no propio Novo 
Mesoiro.  
 
Os pasos dados pola Xunta. 
Bueno, pensei que ían facer 
mención ou ían afear, como 
intentou afear no seu momento a 
Xunta, falando de que non se 
estaban facendo os trámites 
adecuados. Dende o 13 de maio 
de 2016 os terreos están a 
disposición da Xunta. O noso 
compromiso con este asunto é 
absolutamente clave e se demostra 
na celeridade das xestións que 
estamos facendo. Cando o 13 de 
febreiro a Xunta presenta o estudo 
de detalle, o 24, once días despois, 
a Xunta de Goberno Local aproba 
inicialmente o estudo de detalle. 
Iso contrasta radicalmente coa 
dilación e coa lentitude dos 
trámites e das xestións que está 
facendo a Xunta e a desatención, 
como dicía, doutras demandas, 
como pode ser a do comedor. Isto 
con respecto ao CEIP, que 
efectivamente, entendemos que é 
unha demanda veciñal e 
celebramos, que poida sair 
aprobado hoxe neste Pleno. 
 
Con respecto ao pavillón de Catro 
Camiños, é vostede un absoluto 
irresponsable, señor Fernández 
Prado. Llo teño que dicir. Xa o 
falamos. Esta é a terceira vez que 
vén este asunto a Pleno e sempre 
fai a mesma argumentación. Eu xa 
lle dixen que non me parecía 
correcto, que non me parecía 
xusto, cando estamos falando de 
que vostedes fixeron as cousas de 
maneira irregular, en cuestións 

de Ribeira Sacra, no propio Novo 
Mesoiro.  
 
Os pasos dados pola Xunta. Bo, 
pensei que ían facer mención ou 
ían afear, como intentou afear no 
seu momento a Xunta, falando de 
que non se estaban facendo os 
trámites adecuados. Dende o 13 
de maio de 2016 os terreos están 
a disposición da Xunta. O noso 
compromiso con este asunto é 
absolutamente clave e demóstrase 
na celeridade das xestións que 
estamos facendo. Cando o 13 de 
febreiro a Xunta presenta o 
estudo de detalle, o 24, once días 
despois, a Xunta de Goberno 
Local aproba inicialmente o 
estudo de detalle. Iso contrasta 
radicalmente coa dilación e coa 
lentitude dos trámites e das 
xestións que está facendo a Xunta 
e a desatención, como dicía, 
doutras demandas, como pode ser 
a do comedor. Isto con respecto 
ao CEIP, que efectivamente, 
entendemos que é unha demanda 
veciñal e celebramos, que poida 
sair aprobado hoxe neste Pleno. 
 
 
Con respecto ao pavillón de 
Catro Camiños, é vostede un 
absoluto irresponsable, señor 
Fernández Prado. Llo teño que 
dicir. Xa o falamos. Esta é a 
terceira vez que vén este asunto a 
Pleno e sempre fai a mesma 
argumentación. Eu xa lle dixen 
que non me parecía correcto, que 
non me parecía xusto, cando 
estamos falando de que vostedes 
fixeron as cousas de maneira 
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urbanísticas. Aprobaron un 
proxecto, xa llo dixen neste Pleno, 
señor Fernández Prado, 
aprobaron… un dos concelleiros 
da bancada de en fronte aprobou 
un proxecto que non se adaptaba a 
planeamento. É un procedemento 
absolutamente irregular e vostede 
o sabe e despois, cambiazos nos 
proxectos de edificación, 
chamando quiosco a un pavillón, 
chamando pavillón a un quiosco, 
cando vostede sabe perfectamente 
que un quiosco, o que o plan 
reflexa como quiosco en espazos 
libres, zonas verdes, non é un 
edificio, é unha pequena 
construción para a venda de 
bebidas; non é o Kiosco Alfonso. 
Xa llo dixen, entón, se o que 
quere é afearnos, efectivamente, 
que fagamos as cousas ben, que 
fagamos as cousas cumprindo os 
procedementos urbanísticos 
legais, bueno, pois, eu creo que 
ese non é o camiño.  
 
 
Nós, o que estamos intentando é 
efectivamente, sentar as bases 
para poder construír no actual 
pavillón unha infraestrutura social 
aberta á veciñanza, cunha 
configuración de espazos que 
posibilite usos flexibles e 
polivalentes e que conforme un 
equipamento integrado co entorno 
e con vocación de convertirse nun 
espazo de referencia no distrito. 
Iso, efectivamente, cun presuposto 
axustado, porque como ben di 
vostede, tamén, axustamos un 
presuposto que nos parecía 
elevado e que non permitía facer 

irregular, en cuestións 
urbanísticas. Aprobaron un 
proxecto, xa llo dixen neste Pleno, 
señor Fernández Prado, 
aprobaron… un dos concelleiros 
da bancada de en fronte aprobou 
un proxecto que non se adaptaba 
a planeamento. É un 
procedemento absolutamente 
irregular e vostede sábeo e 
despois, cambiazos nos proxectos 
de edificación, chamando quiosco 
a un pavillón, chamando pavillón 
a un quiosco, cando vostede sabe 
perfectamente que un quiosco, o 
que o plan reflexa como quiosco 
en espazos libres, zonas verdes, 
non é un edificio, é unha pequena 
construción para a venda de 
bebidas; non é o Kiosco Alfonso. 
Xa llo dixen, entón, se o que quere 
é afearnos, efectivamente, que 
fagamos as cousas ben, que 
fagamos as cousas cumprindo os 
procedementos urbanísticos 
legais, bo, pois, eu creo que ese 
non é o camiño.  
 
Nós, o que estamos intentando é 
efectivamente, sentar as bases 
para poder construír no actual 
pavillón unha infraestrutura 
social aberta á veciñanza, cunha 
configuración de espazos que 
posibilite usos flexibles e 
polivalentes e que conforme un 
equipamento integrado co 
entorno e con vocación de 
convertirse nun espazo de 
referencia no distrito. Iso, 
efectivamente, cun presuposto 
axustado, porque como ben di 
vostede, tamén, axustamos un 
presuposto que nos parecía 
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outras moitas obras, como as que 
estamos facendo nos barrios e que 
si, que nos parecían 
imprescindibles. Pero bueno, niso 
me estenderei na segunda quenda. 
Grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor 
Varela. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Dúas cuestións que 
puntualizar. Efectivamente á 
Xunta non lle quedou outra que 
cumprir co que estaba 
demandando a veciñanza, pero 
non foi, precisamente, unha 
iniciativa propia, senón 
precisamente, responder no seu 
día, a medias, ao que era unha 
demanda da veciñanza de Novo 
Mesoiro. 
 
E ao respecto do que se di de que 
o CPI non era axeitado para o 
barrio de Novo Mesoiro, a 
resposta efectivamente, da Xunta 
é que o CPI é para zonas rurais e 
punto e se acabou. Sen máis 
xustificación, cando non hai 
absolutamente ningún problema 
para que nunha zona como Novo 
Mesoiro, efectivamente, cos 
problemas de mobilidade que ten, 
pola situación que ten, pola falta 
de conexións que ten, podería 
axustarse perfectamente a ese tipo 
de centros.  

elevado e que non permitía facer 
outras moitas obras, como as que 
estamos facendo nos barrios e 
que si, que nos parecían 
imprescindibles. Pero bo, niso me 
estenderei na segunda quenda. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor 
Varela. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Dúas cuestións que 
puntualizar. Efectivamente á 
Xunta non lle quedou outra que 
cumprir co que estaba 
demandando a veciñanza, pero 
non foi, precisamente, unha 
iniciativa propia, senón 
precisamente, responder no seu 
día, a medias, ao que era unha 
demanda da veciñanza de Novo 
Mesoiro. 
 
E ao respecto do que se di de que 
o CPI non era axeitado para o 
barrio de Novo Mesoiro, a 
resposta efectivamente, da Xunta 
é que o CPI é para zonas rurais e 
punto e se acabou. Sen máis 
xustificación, cando non hai 
absolutamente ningún problema 
para que nunha zona como Novo 
Mesoiro, efectivamente, cos 
problemas de mobilidade que ten, 
pola situación que ten, pola falta 
de conexións que ten, podería 
axustarse perfectamente a ese tipo 
de centros.  
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Efectivamente, foi un erro 
absolutamente, na planificación da 
urbanización, non ter posto, 
porque era moi previsíbel, que alí 
o que fosen fóran parellas novas, 
que fosen ter precisamente, fillos 
e fillas; foi unha falta absoluta de 
previsión que non houbera un 
centro no seu día. Evidentemente, 
hai unha reserva de espazo para 
equipamentos, pero tiña que estar 
ese equipamento, levantado en 
anteriores momentos. 
 
En canto ao espazo que 
finalmente se lle concede á Xunta 
de Galiza, nós si que queriamos 
preguntar, que se vai facer 
finalmente coas hortas urbanas 
que estaban no barrio, que había. 
Xa sei que non foi un éxito, 
precisamente, o desas hortas 
ubanas, pero bueno, había xente 
que tiña alí a súa horta, a súa 
concesión, digamos, e que debería 
de darse unha solución a esa 
cuestión concreta, porque 
ademais, se gastou moito diñeiro 
en axeitar ese terreo para hortas 
urbanas. Polo tanto, tamén quixera 
saber que vai acontecer con iso. 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas. Simplemente para 
puntualizar algunhas palabras do 
señor Martín Prado. Cando fala do 
compromiso do señor Negreira no 

 
Efectivamente, foi un erro 
absolutamente, na planificación 
da urbanización, non ter posto, 
porque era moi previsíbel, que alí 
o que fosen fóran parellas novas, 
que fosen ter precisamente, fillos 
e fillas; foi unha falta absoluta de 
previsión que non houbera un 
centro no seu día. Evidentemente, 
hai unha reserva de espazo para 
equipamentos, pero tiña que 
estar, ese equipamento, levantado 
en anteriores momentos. 
 
En canto ao espazo que 
finalmente se lle concede á Xunta 
de Galiza, nós si que queriamos 
preguntar, que se vai facer 
finalmente coas hortas urbanas 
que estaban no barrio, que había. 
Xa sei que non foi un éxito, 
precisamente, o desas hortas 
ubanas, pero bo, había xente que 
tiña alí a súa horta, a súa 
concesión, digamos, e que debería 
de darse unha solución a esa 
cuestión concreta, porque 
ademais, se gastou moito diñeiro 
en axeitar ese terreo para hortas 
urbanas. Polo tanto, tamén 
quixera saber que vai acontecer 
con iso. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas. Simplemente para 
puntualizar algunhas palabras do 
señor Martín Prado. Cando fala 
do compromiso do señor Negreira 
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ano 2015, esquécese que xa, no 
ano 2009, esta mesma 
Corporación Municipal no 
mandato de Javier Losada como 
alcalde, fixo oferta coa 
Consellería de Educación de 
terreos pretos da actual Escola 
Infantil que existe aí, en Novo 
Mesoiro.  
 
A desatención da Xunta de 
Galicia en atender co seu 
compromiso no barrio, que é 
dotalo dos servizos educativos que 
a xente demandaba, fixo que o 
goberno municipal tivera que, 
mentras a Xunta de Galicia non 
facía nada, adicar aqueles terreos 
a zona verde e zona de 
esparcemento veciñal. Polo tanto, 
falar de compriso cando se 
perderon 6 anos; estamos no ano 
2017, por tanto, 6 anos, máis 2 
anos máis, en facer o que a xente 
demandaba, non é precisamente 
unha xestión áxil, a do señor 
Feijóo. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. Señor voceiro, señor Dapena. 
No 2009, despois de 4 anos 
prometendo aquí e vendendo aquí, 
aos veciños, o que denegaba o 
bipartito en Santiago? Esa é; nós 
mantemos a mesma postura aquí e 
en Santiago; ésta é a diferenza 
entre o Grupo Socialista que aquí 
dicía unha cousa, en Santiago, 

no ano 2015, esquécese que xa, 
no ano 2009, esta mesma 
Corporación Municipal no 
mandato de Javier Losada como 
alcalde, fixo oferta coa 
Consellería de Educación de 
terreos pretos da actual Escola 
Infantil que existe aí, en Novo 
Mesoiro.  
 
A desatención da Xunta de 
Galicia en atender co seu 
compromiso no barrio, que é 
dotalo dos servizos educativos 
que a xente demandaba, fixo que 
o goberno municipal tivera que, 
mentras a Xunta de Galicia non 
facía nada, adicar aqueles terreos 
a zona verde e zona de 
esparcemento veciñal. Polo tanto, 
falar de compriso cando se 
perderon 6 anos; estamos no ano 
2017, por tanto, 6 anos, máis 2 
anos máis, en facer o que a xente 
demandaba, non é precisamente 
unha xestión áxil, a do señor 
Feijóo. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. Señor voceiro, señor Dapena. 
No 2009, despois de 4 anos 
prometendo aquí e vendendo 
aquí, aos veciños, o que denegaba 
o bipartito en Santiago? Esa é; 
nós mantemos a mesma postura 
aquí e en Santiago; ésta é a 
diferenza entre o Grupo Socialista 
que aquí dicía unha cousa, en 
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claro… logo, cambiou aquí, a 
postura no 2009, cando xa non 
gobernaban no bipartito en 
Santiago. Eses son os criterios do 
PSOE. O PP sigue defendendo 
este centro en Coruña e en 
Santiago. E así vai seguir.  
 
E o compromiso do goberno 
galego, señor Varela, está 
clarísimo, coa educación e con 
este centro. Estes catro millóns de 
inversión neste centro creo que o 
demostran e está claro. Creo que 
vostedes non poden dicir o 
mesmo. Pregúntenlle ás AMPAS, 
pregunten ao tema de becas, 
pregúntelles polo compromiso da 
Marea con isto. O Ramón da 
Sagra? Aí están esas obras e se 
demostrou que non eran 
prexudiciais para os alumnos. Esta 
obra, a Ramón da Sagra, e moitas 
outras son eses compromisos que 
si, que están claros e que se 
axudara un pouquiño este 
goberno, e non buscara sempre o 
enfrontamento co goberno galego, 
pois, creo que avanzariamos un 
pouquiño máis.  
 
Decía, yo no recordaba tal, pero 
decía, trece de mayo de 2016. 
Oiga, el 13 de mayo ponen a 
disposición y en septiembre ya 
tenía la Xunta contratado el 
proyecto. A ver si aprenden, en 
plazos. En septiembre le piden 
una entrevista para ver los 
problemas… yo no saqué lo de los 
plazos, eh, pero… para ver los 
problemas que tiene la parcela y 
tardan tres meses en recibirlos, 
tres meses para solucionar unos 

Santiago, claro… logo, cambiou 
aquí, a postura no 2009, cando xa 
non gobernaban no bipartito en 
Santiago. Eses son os criterios do 
PSOE. O PP sigue defendendo 
este centro en Coruña e en 
Santiago. E así vai seguir.  
 
E o compromiso do goberno 
galego, señor Varela, está 
clarísimo, coa educación e con 
este centro. Estes catro millóns de 
inversión neste centro creo que o 
demostran e está claro. Creo que 
vostedes non poden dicir o 
mesmo. Pregúntenlle ás AMPAS, 
pregunten ao tema de becas, 
pregúntelles polo compromiso da 
Marea con isto. O Ramón da 
Sagra? Aí están esas obras e se 
demostrou que non eran 
prexudiciais para os alumnos. 
Esta obra, a Ramón da Sagra, e 
moitas outras son eses 
compromisos que si, que están 
claros e que se axudara un 
pouquiño este goberno, e non 
buscara sempre o enfrontamento 
co goberno galego, pois, creo que 
avanzariamos un pouquiño máis.  
 
Dicía, eu non lembraba tal, pero 
dicía, trece de maio de 2016. Oia, 
o 13 de maio poñen a disposición 
e en setembro xa tiña a Xunta 
contratado o proxecto. A ver se 
aprenden, en prazos. En setembro 
pídenlle unha entrevista para ver 
os problemas… eu non saquei o 
dos prazos, eh, pero… para ver os 
problemas que ten a parcela e 
tardan tres meses en recibilos, 
tres meses para solucionar uns 
problemas, aos técnicos da Xunta. 
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problemas, a los técnicos de la 
Xunta. ¿Ese es el compromiso? 
Pero bueno, yo no había sacado el 
tema, pero ya que lo saca 
usted…En cualquier caso, reitero 
el compromiso del gobierno 
gallego con la educación. 
Globalmente, son muchos 
millones los que está invirtiendo 
en toda el Área Metropolitana de 
Coruña; sólo en educación y en 
centros, va a seguir haciéndolo y, 
en cualquier caso, con este centro, 
con este CEIP de Cuatro Caminos. 
Que veo que usted ha cambiado 
ahora de postura; cuando estaba 
allí con los vecinos, le parecía 
bien el CEIP. Pero bueno, ya 
conocemos lo que vale su palabra. 
En cualquier caso, nosotros vamos 
a seguir respetando la nuestra y 
comprometidos con este centro. 
 
Le gusta, yo no sé por qué, le 
gusta lo del quiosco, pero mire, el 
Plan General que hicimos 
nosotros y aprobamos nosotros, 
habla de un 5% de superficies 
para quioscos, en el concepto de 
quioscos que ha tenido toda 
Europa durante el siglo XX y 
XIX. Ya, XIX, XX y XXI, en los 
parques. La mayor parte de los 
parques de Coruña tienen 
quioscos y no son de 20, 30 o 40 
metros cuadrados, para poner 
refrescos ni ocupaciones 
temporales. Son quioscos, 
edificios, que permiten hasta un 
5%. Haga la cuenta de un parque 
de 100.000 o 200.000 metros. Es 
para tener construcciones de hasta 
el 5% y así lo pusimos en el Plan. 
Entonces, no invente y eso es lo 

Ese é o compromiso? Pero bo, eu 
non sacara o tema, pero xa que o 
saca vostede…En calquera caso, 
reitero o compromiso do goberno 
galego coa educación. 
Globalmente, son moitos millóns 
os que está a investir en toda a 
Área Metropolitana de Coruña; 
só en educación e en centros, vai 
seguir facéndoo e, en calquera 
caso, con este centro, con este 
CEIP de Catro Camiños. Que 
vexo que vostede cambiou agora 
de postura; cando estaba alí cos 
veciños, parecíalle ben o CEIP. 
Pero bo, xa coñecemos o que vale 
a súa palabra. En calquera caso, 
nós imos seguir respectando a 
nosa e comprometidos con este 
centro. 
 
 
 
Gústalle, eu non sei por que, 
gústalle o do quiosco, pero mire, 
o Plan Xeral que fixemos nós e 
aprobamos nós, fala dun 5% de 
superficies para quioscos, no 
concepto de quioscos que tivo 
toda Europa durante o século XX 
e XIX. Xa, XIX, XX e XXI, nos 
parques. A maior parte dos 
parques de Coruña teñen 
quioscos e non son de 20, 30 ou 
40 metros cadrados, para poñer 
refrescos nin ocupacións 
temporais. Son quioscos, 
edificios, que permiten ata un 5%. 
Faga a conta dun parque de 
100.000 ou 200.000 metros. É 
para ter construcións de ata o 5% 
e así o puxemos no Plan. Entón, 
non invente e iso é o que se quería 
facer, un edificio vinculado que 
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que se quería hacer, un edificio 
vinculado que pudiesen utilizar las 
personas, abiertas al parque. Tenía 
el diseño de salas que se abrían 
para poder leer y salir al parque de 
Cuatro Caminos. ¿Qué tenemos a 
cambio, el hecho objetivo, ahora? 
Un edificio que se cae, unas 
ruínas, con problemas de 
seguridad y salud, que se caen 
hasta las chapas y las vuelan en 
los… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Termino ya, señor alcalde. 
 
Lo dicho. El Plan permite eso, la 
Junta de Gobierno no llegó a 
aprobar nunca el proyecto del que 
usted habla y todo lo que aprobó 
fue absolutamente legal. A ver si 
usted puede decir lo mismo de la 
Residencia Calvo Sotelo, que ahí 
sí, que aprobaron la licencia y 
todavía, no estaba aprobado el 
Planeamiento General, como 
usted mismo reconoció en este 
Pleno. Nada más, muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Grazas. Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 
 
Diccionario da RAE. Quiosco: 

puidesen utilizar as persoas, 
abertas ao parque. Tiña o deseño 
de salas que se abrían para poder 
ler e saír ao parque de Catro 
Camiños. Que temos a cambio, o 
feito obxectivo, agora? Un 
edificio que cae, unhas ruínas, 
con problemas de seguridade e 
saúde, que caen ata as chapas e 
vóanas nos… 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Remato xa, señor alcalde. 
 
O dito. O Plan permite iso, a 
Xunta de Goberno non chegou  
aprobar nunca o proxecto do que 
vostede fala e todo o que aprobou 
foi absolutamente legal. A ver se 
vostede pode dicir o mesmo da 
Residencia Calvo Sotelo, que aí 
si, que aprobaron a licenza e 
aínda, non estaba aprobado o 
Plan Xeral, como vostede mesmo 
recoñeceu neste Pleno. Nada 
máis, moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Grazas. Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 
 
Dicionario da RAE. Quiosco: 
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construcción pequeña que se 
instala en la calle u otro lugar 
público para vender en ella 
periódicos, flores, etc. 
 
Se o que querían era poder 
construír edificios nas zonas 
verdes, entón, non debían facer 
mención a un quiosco, debían 
facer mención a outra cousa. De 
feito, por que estaban cambiando 
o Plan Xeral? Si, si, 
efectivamente, tardiamente. Para 
dar acubillo a ese proxecto que xa 
aprobaran previamente? Porque, 
esa é a modificación que estaban 
facendo! Por que hai un proxecto, 
que pon quiosco e que despois, se 
lle cambia a carátula e pon 
pavillón? Bueno, cando queira 
sube a Rexeneración Urbana e 
revisamos o expediente xuntos, 
señor Fernández Prado. 
 
O que pasou aquí é que non 
chegaban, non chegaban ás 
eleccións, co edificio anunciado. 
Iso foi o que pasou. Entón, si, 
apretaron a máquina para ter algo 
que ensinarlle á cidadanía de cara 
as eleccións. Electoralismo puro e 
duro, como fixeron coa Mariña; 
ámbalas dúas xogadas lle sairon 
mal. Síntoo moito. 
 
 
Fala do noso compromiso, o 
investimento en equipamentos 
escolares por parte deste goberno, 
que, ademais, está suplantando 
ante a súa ausencia, á Xunta. É 
absolutamente record. 1 millón de 
euros o ano pasado, en 
mantemento de equipamentos 

construción pequena que se 
instala na rúa ou outro lugar 
público para vender nela 
periódicos, flores, etc. 
 
Se o que querían era poder 
construír edificios nas zonas 
verdes, entón, non debían facer 
mención a un quiosco, debían 
facer mención a outra cousa. De 
feito, por que estaban cambiando 
o Plan Xeral? Si, si, 
efectivamente, tardiamente. Para 
dar acubillo a ese proxecto que xa 
aprobaran previamente? Porque, 
esa é a modificación que estaban 
facendo! Por que hai un proxecto, 
que pon quiosco e que despois, se 
lle cambia a carátula e pon 
pavillón? Bo, cando queira sube a 
Rexeneración Urbana e revisamos 
o expediente xuntos, señor 
Fernández Prado. 
 
O que pasou aquí é que non 
chegaban, non chegaban ás 
eleccións, co edificio anunciado. 
Iso foi o que pasou. Entón, si, 
apretaron a máquina para ter 
algo que ensinarlle á cidadanía 
de cara as eleccións. 
Electoralismo puro e duro, como 
fixeron coa Mariña; ámbalas 
dúas xogadas lle sairon mal. 
Síntoo moito. 
 
Fala do noso compromiso, o 
investimento en equipamentos 
escolares por parte deste 
goberno, que, ademais, está 
suplantando ante a súa ausencia, 
á Xunta. É absolutamente record. 
1 millón de euros o ano pasado, 
en mantemento de equipamentos 
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escolares. 
 
Falamos de investimentos. Dende 
logo, eses 12 millóns de euros que 
gastaron vostedes na Mariña, a 
nós nos están dando para moito. 
Levamos máis de 100 obras, señor 
Fernández Prado, obras necesarias 
dende hai décadas, 20, 30 anos. 
Non. Dígolle unhas cantas 
localizacións. Non sei se as 
coñecerá ou non, porque están nos 
barrios, pero bueno, dígolle unhas 
cantas. 
 
Rúa Monte das Moas, executada. 
Non sei, se sabe cal é a rúa Monte 
das Moas. Bueno, na que se 
equivocaron de rúa cando 
intentaron amañala; a esa me 
refiro. 
 
Rúa Montiño, tamén vai ser 
executada este ano. Rúa Meira, xa 
está executada. Rúa Páramo, 
tamén executarémola este ano. 
Mendaña de Neyra, outro tapón 
urbanístico de décadas. 
 
Os tapóns urbanísticos da avenida 
de Monelos. O Camiño da Igrexa, 
o Camiño de Correlos, o Camiño 
de Saramelos, os Camiños de 
Nostián e Bens. A Rolda de 
Monte Alto. A rúa Marola. 
 
 
Bueno, estas e moitas outras, ata 
máis de 100 intervencións nos 
barrios, intervencións que levaban 
moitas décadas esperando a ter 
atención municipal. 
 
 

escolares. 
 
Falamos de investimentos. Dende 
logo, eses 12 millóns de euros que 
gastaron vostedes na Mariña, a 
nós nos están dando para moito. 
Levamos máis de 100 obras, 
señor Fernández Prado, obras 
necesarias dende hai décadas, 20, 
30 anos. Non. Dígolle unhas 
cantas localizacións. Non sei se 
as coñecerá ou non, porque están 
nos barrios, pero bo, dígolle 
unhas cantas.  
 
Rúa Monte das Moas, executada, 
Non sei, se sabe cal é a rúa Monte 
das Moas. Bo, na que se 
equivocaron de rúa cando 
intentaron amañala; a esa me 
refiro. 
 
Rúa Montiño, tamén vai ser 
executada este ano. Rúa Meira, xa 
está executada. Rúa Páramo, 
tamén executarémola este ano. 
Mendaña de Neyra, outro tapón 
urbanístico de décadas. 
 
Os tapóns urbanísticos da 
avenida de Monelos. O Camiño 
da Igrexa, o Camiño de Correlos, 
o Camiño de Saramelos, os 
Camiños de Nostián e Bens. A 
Rolda de Monte Alto. A rúa 
Marola. 
 
Bo, estas e moitas outras, ata 
máis de 100 intervencións nos 
barrios, intervencións que 
levaban moitas décadas 
esperando a ter atención 
municipal. 
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Melloras en San Pablo, que 
estamos facendo e faremos o 
espazo infantil, tamén, ou a Praza 
da Tolerancia; bueno, multitude 
de obras que están executándose 
ou en vías de execución. 
 
A estas alturas de ano e coas 
dificultades que temos. Este ano, 
un pouco menos que o ano pasado 
e, esperemos que o ano próximo, 
menos que este ano, pero coas 
dificultades que temos coa 
aprobación do Orzamento. 9,5 
millóns de euros até este 
momento, executados ou licitados 
en investimento. Bueno, eu creo 
que o noso compromiso cos 
barrios é absolutamente clave e 
contrasta co seu desleixo. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
Procedemos á votación de ambos 
asuntos. 
 
Presidencia 
 
Este asunto require de maioría 
absoluta para a súa aprobación. 
 
Votación del asunto número dos 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número dos, referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 

Melloras en San Pablo, que 
estamos facendo e faremos o 
espazo infantil, tamén, ou a Praza 
da Tolerancia; bo, multitude de 
obras que están executándose ou 
en vías de execución. 
 
A estas alturas de ano e coas 
dificultades que temos. Este ano, 
un pouco menos que o ano pasado 
e, esperemos que o ano próximo, 
menos que este ano, pero coas 
dificultades que temos coa 
aprobación do Orzamento. 9,5 
millóns de euros até este 
momento, executados ou licitados 
en investimento. Bo, eu creo que o 
noso compromiso cos barrios é 
absolutamente clave e contrasta 
co seu desleixo. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
Procedemos á votación de ambos 
asuntos. 
 
Presidencia 
 
Este asunto require de maioría 
absoluta para a súa aprobación. 
 
Votación do asunto número dous 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número dous, referenciado na 
Orde do Día, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
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Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobado. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Aprobar 
definitivamente el documento 
denominado "Modificación 
puntual del PGOM 2013, en la 
plaza de José Toubes Pego, para 
la previsión de una parcela de 
equipamiento público. Noviembre 
2016”, redactado por los técnicos 
y jurídicos municipales. 
 
Segundo.- Ordenar la diligencia 
del documento con el sello de 
aprobación definitiva. 
 
Tercero.- Realizar los trámites 
previstos en los artículos 82 y 88 
de la Ley 2/2016, del Suelo de 
Galicia; artículos 199 y 212 del 
Decreto 143/2016, reglamento 
para el desarrollo de la Ley 
anterior; y Orden de 10 de marzo 
de 2017, por la que se establecen 
los modelos normalizados de 
solicitudes para la inscripción de 
datos en el Registro de 

Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobado. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aprobar 
definitivamente o documento 
denominado "Modificación 
puntual do PXOM 2013, na praza 
de José Toubes Pego, para a 
previsión dunha parcela de 
equipamento público. Novembro 
2016”, redactado polos técnicos e 
xurídicos municipais. 
 
Segundo.- Ordenar a dilixencia 
do documento co selo de 
aprobación definitiva. 
 
Terceiro.- Realizar os trámites 
previstos nos artigos 82 e 88 da 
Lei 2/2016, do Solo de Galicia; 
artigos 199 e 212 do Decreto 
143/2016, regulamento para o 
desenvolvemento da Lei anterior; 
e Orde do 10 de marzo de 2017, 
pola que se establecen os modelos 
normalizados de solicitudes para 
a inscrición de datos no Rexistro 
de Planeamento Urbanístico de 
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Planeamiento Urbanístico de 
Galicia, para  la entrada en vigor 
del documento aprobado. 
 
Cuarto.- Notificar este acuerdo a 
las Áreas de Infraestructuras y 
Urbanismo, Servicios de 
Licencias y Disciplina 
Urbanística, Gestión del Suelo, 
Edificación, Servicios Generales 
de Urbanismo y Oficina del SIG 
municipales. 
  
Presidencia 
 
Este asunto require de maioría 
simple para a súa aprobación. 
 
Votación del asunto número tres 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número tres, referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Presidencia 

Galicia, na procura da entrada en 
vigor do documento aprobado. 
 
 
Cuarto.- Notificar este acordo ás 
Áreas de Infraestruturas e 
Urbanismo, Servizos de Licenzas 
e Disciplina Urbanística, Xestión 
do Solo, Edificación, Servizos 
Xerais de Urbanismo e Oficina do 
SIX municipais.  
 
 
Presidencia 
 
Este asunto require de maioría 
simple para a súa aprobación. 
 
Votación do asunto número tres 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número tres, referenciado na 
Orde do Día, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Presidencia 
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Queda aprobado. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Aprobar 
definitivamente el documento 
denominado “Estudio de detalle 
para la ordenación de volúmenes 
en la parcela donde se ubicará el 
CEIP Nuevo Mesoiro, A Coruña. 
Diciembre 2016”, promovido por 
la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación 
Universitaria. 
 
Segundo.- Ordenar la diligencia 
del documento con el sello de 
aprobación definitiva. 
 
Tercero.- Realizar los trámites 
previstos en los artículos 82 y 88 
de la Ley 2/2016, del Suelo de 
Galicia; artículos 199 y 212 del 
Decreto 143/2016, reglamento 
para el desarrollo de la Ley 
anterior; y Orden de 10 de marzo 
de 2017, por la que se establecen 
los modelos normalizados de 
solicitudes para la inscripción de 
datos en el Registro de 
Planeamiento Urbanístico de 
Galicia, a los efectos de la entrada 
en vigor del documento aprobado. 
 
Cuarto.- Notificar este acuerdo a 
las Áreas de Infraestructuras y 
Urbanismo, Servicios de 
Licencias y Disciplina 
Urbanística, Gestión del Suelo, 
Edificación, Servicios Generales 
de Urbanismo y Oficina del SIG 
municipales. 
 

 
Queda aprobado. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aprobar 
definitivamente o documento 
denominado “Estudo de detalle 
para a ordenación de volumes na 
parcela onde se ubicará o CEIP 
Novo Mesoiro, A Coruña. 
Decembro 2016”, promovido 
pola Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria. 
 
Segundo.- Ordenar a dilixencia 
do documento co selo de 
aprobación definitiva. 
 
Terceiro.- Realizar os trámites 
previstos nos artigos 82 e 88 da 
Lei 2/2016, do Solo de Galicia; 
artigos 199 e 212 do Decreto 
143/2016, regulamento para o 
desenvolvemento da Lei anterior; 
e Orde do 10 de marzo de 2017, 
pola que se establecen os 
modelos normalizados de 
solicitudes para a inscrición de 
datos no Rexistro de Planeamento 
Urbanístico de Galicia, na 
procura da entrada en vigor do 
documento aprobado. 
 
Cuarto.- Notificar este acordo ás 
Áreas de Infraestruturas e 
Urbanismo, Servizos de Licenzas 
e Disciplina Urbanística, Xestión 
do Solo, Edificación, Servizos 
Xerais de Urbanismo e Oficina 
do SIX municipais. 
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Quinto.- En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 29.7 del 
Real Decreto 297/2013, de 26 de 
abril, sobre servidumbres 
aeronáuticas, presentar una copia 
del documento aprobado 
definitivamente, junto con la 
certificación del acto de 
aprobación, a la Dirección 
General de Aviación Civil del 
Ministerio de Fomento.  
 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Oficina Presupuestaria 
 
Presidencia 
 
A continuación debateranse, como 
anunciei anteriormente, 
conxuntamente, os asuntos 4, 5, 
anteriormente 6 e 6, anteriormente 
7, da orde do día. 
 
128 – Expediente M3/2017. 
 
Asunto: Expediente M3/2017 de 
concesión de créditos 
extraordinarios, suplementos de 
crédito y modificación de los 
Anexos de Inversiones y de 
subvenciones nominativas del 
Presupuesto de 2017. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión de Hacienda y 
Administración, con los votos a 
favor de los Grupos Municipales 
de Marea Atlántica y PSOE y 
las abstenciones de los Grupos 
Municipales Popular y Mixto 
(BNG-AA). Por mayoría se 
acuerda proponer al Pleno 

Quinto.- En cumprimento do 
disposto no artigo 29.7 do Real 
Decreto 297/2013, do 26 de abril, 
sobre servidumes aeronáuticas, 
achegar unha copia do 
documento aprobado 
definitivamente, xunto coa 
certificación do acto de 
aprobación, á Dirección Xeral de 
Aviación Civil do Ministerio de 
Fomento.  
 
FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Oficina Orzamentaria 
 
Presidencia 
 
A continuación debateranse, 
como anunciei anteriormente, 
conxuntamente, os asuntos 4, 5, 
anteriormente 6 e 6, 
anteriormente 7, da orde do día. 
 
128 –  Expediente M3/2017. 
 
Asunto: Expediente M3/2017 de 
concesión de créditos 
extraordinarios, suplementos de 
crédito e modificación dos Anexos 
de Investimentos e de subvencións 
nominativas do Orzamento de 
2017. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión de Facenda e 
Administración, cos votos a favor 
dos Grupos Municipais de Marea 
Atlántica e PSOE e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais Popular e Mixto 
(BNG-AA). Por maioría acórdase 
propoñer ao Pleno Municipal a 
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Municipal la adopción de los 
acuerdos siguientes: 
 

Acuerdo 
 
1.- Aprobar el expediente de 
modificación del estado de gastos 
del Presupuesto 2017 (M3/2017), 
mediante concesión de tres 
créditos extraordinarios, por 
importe de ochenta y cuatro mil 
doscientos sesenta y cinco euros 
(84.265,00€) y veintisiete 
suplementos de crédito por 
importe de tres millones 
quinientos doce mil seiscientos 
setenta y siete euros con sesenta y 
seis céntimos (3.512.677,66€). 
Todo ello reflejado en el listado 
denominado “Expediente 
M3/2017” que se incorpora al 
expediente. 
 
2.- Aprobar la modificación del 
estado de ingresos del presupuesto 
2017, incluyendo como nuevo 
ingreso el derivado del Acuerdo 
adoptado por la Junta General de 
Emalcsa para distribuir 
dividendos por importe de tres 
millones quinientos noventa y seis 
mil novecientos cuarenta y dos 
euros con sesenta y seis céntimos 
(3.596.942,66€). Subconcepto de 
ingresos 534.01. El nuevo ingreso 
constituye la fuente de 
financiación del M3/2017.  Todo 
ello reflejado en el listado 
“Expediente M3/2017. 
Financiación”. 
 
3.- Aprobar las modificaciones del 
Anexo de Inversiones del 
Presupuesto de 2017, 

adopción dos acordos seguintes: 
 
 

Acordo 
 
1.- Aprobar o expediente de 
modificación do estado de gastos 
do Orzamento 2017 (M3/2017), 
mediante concesión de tres 
créditos extraordinarios, por 
importe de oitenta e catro mil 
douscentos sesenta e cinco euros 
(84.265,00€) e vinte e sete 
suplementos de crédito por 
importe de tres millóns 
cincocentos doce mil seiscentos 
setenta e sete euros con sesenta e 
seis céntimos (3.512.677,66€). 
Todo iso reflectido na listaxe 
denominada “Expediente 
M3/2017” que se incorpora ao 
expediente. 
 
2.- Aprobar a modificación do 
estado de ingresos do orzamento 
2017, incluíndo como novo 
ingreso o derivado do Acordo 
adoptado pola Xunta Xeral de 
Emalcsa para distribuír 
dividendos por importe de tres 
millóns cincocentos noventa e seis 
mil novecentos corenta e dous 
euros con sesenta e seis céntimos 
(3.596.942,66€). Subconcepto de 
ingresos 534.01. O novo ingreso 
constitúe a fonte de financiamento 
do M3/2017. Todo iso reflectido 
no listado “Expediente M3/2017. 
Financiamento”. 
 
 
3.- Aprobar as modificacións do 
Anexo de Investimentos do 
Orzamento de 2017, 
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incorporando las alteraciones que 
resultan de las modificaciones de 
créditos presupuestarios, 
detalladas en el listado que se 
incorpora al mismo titulado 
“Expediente M3/2017. 
Modificaciones del Anexo de 
Inversiones” y la financiación en 
los casos en los que resulte 
modificada.  
 
4.- Aprobar las modificaciones del 
Anexo de Subvenciones 
nominativas del Presupuesto de 
2017, incorporando las 
alteraciones que resultan de las 
modificaciones de créditos 
presupuestarios, detalladas en el 
listado que se incorpora al mismo 
titulado “Expediente M3/2017. 
Modificaciones del Anexo de 
Subvenciones nominativas”. 
 
5.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
para la adopción de los decretos 
que sean necesarios para dar 
efectividad a lo acordado. 
  
 
Presidencia 
 
Ten a palabra a señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
En primeiro lugar, bo día a todas e 
a todos os presentes aquí, e aos 
que nos seguen por streaming, 
tamén, habitualmente. Darlle, por 
suposto, a benvida á nova 
concelleira, Pili Neira e desexarlle 
moita sorte nesta nova aventura e 
bueno, empezamos, entón, co 
debate do Expediente M3/2017 

incorporando as alteracións que 
resultan das modificacións de 
créditos orzamentarios, 
detalladas na listaxe que se 
incorpora ao mesmo titulado 
“Expediente M3/2017. 
Modificacións do Anexo de 
Investimentos” e o financiamento 
nos casos nos que resulte 
modificada.  
 
4.- Aprobar as modificacións do 
Anexo de Subvencións 
nominativas do Orzamento de 
2017, incorporando as 
alteracións que resultan das 
modificacións de créditos 
orzamentarios, detalladas na 
listaxe que se incorpora ao 
mesmo titulado “Expediente 
M3/2017. Modificacións do Anexo 
de Subvencións nominativas”. 
 
5.- Facultar ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a adopción dos 
decretos que sexan necesarios 
para dar efectividade ao 
acordado.  
 
Presidencia 
 
Ten a palabra a señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
En primeiro lugar, bo día a todas 
e a todos os presentes aquí, e aos 
que nos seguen por streaming, 
tamén, habitualmente. Darlle, por 
suposto, a benvida á nova 
concelleira, Pili Neira e 
desexarlle moita sorte nesta nova 
aventura e bo, empezamos, entón, 
co debate do Expediente M3/2017 
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que se trata dun modificativo 
financiado cos dividendos de 
EMALCSA e igualmente, neste 
punto se inclúen o M5 e o M6, 
que son unha modificación do 
Anexo de Subvencións e outra 
modificación do Anexo de 
Investimentos. 
 
En canto ao Expediente M3/2017, 
este expediente trae orixe da 
Xunta Xeral de Accionistas de 
EMALCSA, celebrada o pasado 
29 de xuño, onde se acordou o 
reparto de dividendos a favor do 
seu accionista principal, o 
Concello da Coruña, por importe 
de 3.596.942,66 euros, previa 
aprobación do Proxecto deste 
modificativo de Orzamentos na 
Xunta de Goberno de 21 de xullo. 
Logo de ser ditaminado 
favorablemente na Comisión de 
Facenda, propoñemos, polo tanto, 
a este Pleno, a aprobación desta 
modificación orzamentaria  coa 
finalidade de intregar esta 
cantidade antedita no Estado de 
Ingresos do Orzamento. Trátase, 
polo tanto, dun ingreso non 
previsto no orzamento, co que se 
propón igualmente, financiar unha 
modificación do Estado de Gastos 
pola cantidade correspondente, 
consistente en tres créditos 
extraordinarios por importe de 
84.265 euros e 27 suplementos de 
crédito por importe de 
3.512.677,66. Este modificativo é 
ademais, o resultado da 
negociación co Grupo  Municipal 
Socialista e igualmente recolle 
case, na súa integridade a Emenda 
transaccionada no seu momento 

que se trata dun modificativo 
financiado cos dividendos de 
EMALCSA e igualmente, neste 
punto se inclúen o M5 e o M6, 
que son unha modificación do 
Anexo de Subvencións e outra 
modificación do Anexo de 
Investimentos. 
 
En canto ao Expediente M3/2017, 
este expediente trae orixe da 
Xunta Xeral de Accionistas de 
EMALCSA, celebrada o pasado 
29 de xuño, onde se acordou o 
reparto de dividendos a favor do 
seu accionista principal, o 
Concello da Coruña, por importe 
de 3.596.942,66 euros, previa 
aprobación do Proxecto deste 
modificativo de Orzamentos na 
Xunta de Goberno de 21 de xullo. 
Logo de ser ditaminado 
favorablemente na Comisión de 
Facenda, propoñemos, polo tanto, 
a este Pleno, a aprobación desta 
modificación orzamentaria  coa 
finalidade de intregar esta 
cantidade antedita no Estado de 
Ingresos do Orzamento. Trátase, 
polo tanto, dun ingreso non 
previsto no orzamento, co que se 
propón igualmente, financiar 
unha modificación do Estado de 
Gastos pola cantidade 
correspondente, consistente en 
tres créditos extraordinarios por 
importe de 84.265 euros e 27 
suplementos de crédito por 
importe de 3.512.677,66. Este 
modificativo é ademais, o 
resultado da negociación co 
Grupo  Municipal Socialista e 
igualmente recolle case, na súa 
integridade a Emenda 
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co Bloque Nacionalista Galego, 
que non puido reflectirse na 
aprobación do orzamento,  co que 
cumprimos así, o compromiso que 
reiteramos neste Pleno en varias 
ocasións.  
 
 
Entre as partidas contidas neste 
modificativo podemos destacar as 
seguintes. Por unha parte e as de 
maior contía, consisten en partidas 
cuxa finalidade son obras de 
reparación e mantemento de 
CEIPS, por un importe total de 
345.000 euros que engloban 
partidas relativas ao  peche do 
patio CEIP do edificio do CEIP 
Anxo da Garda, así como  outras 
obras menores de investimento en 
CEIPS e igualmente, tamén, obras 
de reparación e mantemento do 
edifio do CEIP Labaca, así como 
outras obras de reparación e 
habilitación do comedor deste 
CEIP.  
 
 
Igualmente, se conteñen partidas 
cuxa finalidade é dinamizar a 
actividade comercial,  por un total 
de 245.000 euros. E igualmente se 
conteñen tamén,  partidas 
destinadas ás asistencias 
necesarias para poñer en marcha 
proxectos de obras e reparacións 
de diferentes edificios de 
entidades e, incluíndo tamén, a 
reforma integral do Centro García 
Sabell, a cuberta do Birloque e 
reparacións no edificio da 
Asociación Barcarola, por un 
importe total de 548.743 euros.  
 

transaccionada no seu momento 
co Bloque Nacionalista Galego, 
que non puido reflectirse na 
aprobación do orzamento,  co que 
cumprimos así, o compromiso que 
reiteramos neste Pleno en varias 
ocasións.  
 
Entre as partidas contidas neste 
modificativo podemos destacar as 
seguintes. Por unha parte e as de 
maior contía, consisten en 
partidas cuxa finalidade son 
obras de reparación e 
mantemento de CEIPS, por un 
importe total de 345.000 euros 
que engloban partidas relativas 
ao  peche do patio CEIP do 
edificio do CEIP Anxo da Garda, 
así como  outras obras menores 
de investimento en CEIPS, e 
igualmente, tamén, obras de 
reparación e mantemento do 
edifio do CEIP Labaca, así como 
outras obras de reparación e 
habilitación do comedor deste 
CEIP.  
 
Igualmente, se conteñen partidas 
cuxa finalidade é dinamizar a 
actividade comercial,  por un 
total de 245.000 euros. E 
igualmente se conteñen tamén,  
partidas destinadas ás asistencias 
necesarias para poñer en marcha 
proxectos de obras e reparacións 
de diferentes edificios de 
entidades e, incluíndo tamén, a 
reforma integral do Centro 
García Sabell, a cuberta do 
Birloque e reparacións no edificio 
da Asociación Barcarola, por un 
importe total de 548.743 euros.  
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Igualmente se conteñen 
suplementos a convenios 
nominativos de diversas entidades 
sociosanitarias, por un importe de 
112.265 euros, así como 
suplementos que teñen como 
obxectivo, promover o deporte 
feminino na cidade, por un 
importe total de 122.000 euros. 
 
Igualmente, destinadas a Cultura, 
á Área de Cultura, se conteñen 
partidas e cuxa finalidade é 
desenvolver actividades culturais,  
destinadas ao público infantil en 
vacacións, actividades 
programadas nas Casas Museo, no 
Castelo de San Antón, así como 
un Plan Estratéxico de Cultura 
para o ano 2017 e tamén, a 
rehabilitación da cuberta e 
fachada da Fundación Luis 
Seoane e a rehabilitación e 
habilitación tamén, do sistema 
contraincendios en Casa Paredes; 
todo isto por un importe de 
188.600 euros.  
 
Igualmente se contén a partida 
que aumenta a transferencia 
destinada ao IMCE, de 1 millón, 
para outorgar o crédito necesario 
para finalizar a programación 
prevista  ata final de exercicio, 
tanto en programación cultural 
como en actividades relacionadas 
coas festas.  
 
Igualmente se conteñen outras 
partidas de menor importe, 
destinadas a Xustiza Social e 
25.000 euros para actividades 
socioculturais, ou algunhas 
dedicadas tamén, a bibliotecas, 

Igualmente se conteñen 
suplementos a convenios 
nominativos de diversas entidades 
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Cultura para o ano 2017 e tamén, 
a rehabilitación da cuberta e 
fachada da Fundación Luis 
Seoane e a rehabilitación e 
habilitación tamén, do sistema 
contraincendios en Casa Paredes; 
todo isto por un importe de 
188.600 euros.  
 
Igualmente se contén a partida 
que aumenta a transferencia 
destinada ao IMCE, de 1 millón, 
para outorgar o crédito necesario 
para finalizar a programación 
prevista  ata final de exercicio, 
tanto en programación cultural 
como en actividades relacionadas 
coas festas.  
 
Igualmente se conteñen outras 
partidas de menor importe, 
destinadas a Xustiza Social e 
25.000 euros para actividades 
socioculturais, ou algunhas 
dedicadas tamén, a bibliotecas, 
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para a instalación dun punto de 
entrega de libros ou de 
adquisición de plataformas de 
préstamo, por un importe de 
26.400 euros. 
 
En canto ao expediente M5/2017, 
polo que se modifica 
puntualmente o Anexo de 
Subvencións, trátase neste caso, 
únicamente, de cambiar  a 
finalidade do convenio 
nominativo previsto coa entidade 
ACEM, Asociación Coruñesa de 
Esclerose Múltiple, por importe 
de 7.000 euros, cambiando a 
finalidade, para que poida realizar 
un programa de intervención 
social dirixido a persoas con 
esclerose múltiple. Esta 
modificación non supón ningunha 
variación no Estado de Gastos nin 
de Ingresos e require únicamente 
da aprobación única; non está 
sometida a dobre aprobación do 
resto dos modificativos. 
 
 
Igualmente, o último modificativo  
que traemos neste punto sería o 
M6/2017, que se trata dunha 
modificación do Anexo de 
Investimentos e polo cal, se 
aumenta a contía total, derivada 
da contía determinada,  unha vez 
realizado o proxecto de mellora e 
modernización de acera e carril 
bici entre Palloza e Barrio de 
Matogrande, cambiando esta 
denominación e incluíndo a  
maiores, unha anualidade para 
completar esa contía determinada 
xa, coa elaboración concreta do 
proxecto.  

para a instalación dun punto de 
entrega de libros ou de 
adquisición de plataformas de 
préstamo, por un importe de 
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modificativos. 
 
Igualmente, o último modificativo  
que traemos neste punto sería o 
M6/2017, que se trata dunha 
modificación do Anexo de 
Investimentos e polo cal, se 
aumenta a contía total, derivada 
da contía determinada,  unha vez 
realizado o proxecto de mellora e 
modernización de acera e carril 
bici entre Palloza e Barrio de 
Matogrande, cambiando esta 
denominación e incluíndo a  
maiores, unha anualidade para 
completar esa contía determinada 
xa, coa elaboración concreta do 
proxecto.  



49 

 

 
 
E nada máis, grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora 
Vieito. Ten a palabra a Señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois,  en canto a estes 
asuntos da orde do día que 
agrupamos para o seu debate, 
ocupareime en primeiro lugar do 
M3/2017, un modificativo cuxa 
cantidade ascende a un total de 
3,6 millóns de euros, provenientes 
do reparto de dividendos de 
EMALCSA.  
 
É sabido que para o reparto e o 
destino deses 3,6 millóns de 
euros, o goberno local abre un 
diálogo co Grupo Municipal 
Socialista do que os resultados 
son públicos. Tamén é coñecido 
que no Pleno da Cuestión de 
Confianza, o alcalde 
comprometeuse a que no primeiro 
modificativo de crédito, se 
incluísen as propostas de 
introdución no orzamento feitas 
polo BNG.  
 
Pois ben, todas estas propostas 
foron faladas de novo, nestas 
últimas semanas co goberno local, 
aínda que, realmente, só se trataba 
de que cumprisen co acordado e 
incluísen no primeiro 
modificativo, aquilo que xa fóra 
acordado de cara á aprobación 
inicial do orzamento, alá por 

 
E nada máis, grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora 
Vieito. Ten a palabra a Señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois,  e 
n canto a estes asuntos da orde do 
día que agrupamos para o seu 
debate, ocupareime en primeiro 
lugar do M3/2017, un 
modificativo cuxa cantidade 
ascende a un total de 3,6 millóns 
de euros, provenientes do reparto 
de dividendos de EMALCSA.  
 
É sabido que para o reparto e o 
destino deses 3,6 millóns de 
euros, o goberno local abre un 
diálogo co Grupo Municipal 
Socialista do que os resultados 
son públicos. Tamén é coñecido 
que no Pleno da Cuestión de 
Confianza, o alcalde 
comprometeuse a que no primeiro 
modificativo de crédito, se 
incluísen as propostas de 
introdución no orzamento feitas 
polo BNG.  
 
Pois ben, todas estas propostas 
foron faladas de novo, nestas 
últimas semanas co goberno 
local, aínda que, realmente, só se 
trataba de que cumprisen co 
acordado e incluísen no primeiro 
modificativo, aquilo que xa fóra 
acordado de cara á aprobación 
inicial do orzamento, alá por 
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decembro de 2016.  
 
Pola contra, o goberno local en 
ningún momento nos indicou as 
partidas que incluiría no 
modificativo, máis alá de 
indicarnos a necesidade de pagar 
unha serie de facturas pendentes.  
 
O que nos atopamos o xoves 
pasado, cando puidemos ver o 
conxunto da proposta para gastar 
eses 3,6 millóns de euros, foi que 
a Marea Atlántica inclúe, entre 
outras partidas, 1 millón de euros 
para o IMCE, destinados a festas e 
actividades culturais para o resto 
do ano, mais que descoñecemos 
como se van gastar, e que inclúe 
unha partida para externalizar a 
redacción de pregos técnicos e 
administrativos, para a licitación 
do servizo público de transporte 
urbano de viaxeiros.  
 
 
Foi unha auténtica decepción, 
descubrir que o goberno local 
incluíu entre as súas propostas 
para o modificativo de crédito, 
políticas que son directamente 
opostas ou aceptábeis polo BNG e 
as promulgadas teóricamente pola 
Marea Atlántica, e alén de ser 
unha decepción polas renuncias 
que implica, o certo é, que o 
goberno nestas conversas actuou 
con nocturnidade, xa que en 
ningún momento fomos 
informadas das intencións reais do 
goberno, nin se nos deu 
explicación das partidas propostas 
pola Marea Atlántica, das que só 
tivemos coñecemento o pasado 

decembro de 2016.  
 
Pola contra, o goberno local en 
ningún momento nos indicou as 
partidas que incluiría no 
modificativo, máis alá de 
indicarnos a necesidade de pagar 
unha serie de facturas pendentes.  
 
O que nos atopamos o xoves 
pasado, cando puidemos ver o 
conxunto da proposta para gastar 
eses 3,6 millóns de euros, foi que 
a Marea Atlántica inclúe, entre 
outras partidas, 1 millón de euros 
para o IMCE, destinados a festas 
e actividades culturais para o 
resto do ano, mais que 
descoñecemos como se van 
gastar, e que inclúe unha partida 
para externalizar a redacción de 
pregos técnicos e administrativos, 
para a licitación do servizo 
público de transporte urbano de 
viaxeiros.  
 
Foi unha auténtica decepción, 
descubrir que o goberno local 
incluíu entre as súas propostas 
para o modificativo de crédito, 
políticas que son directamente 
opostas ou aceptábeis polo BNG e 
as promulgadas teóricamente 
pola Marea Atlántica, e alén de 
ser unha decepción polas 
renuncias que implica, o certo é, 
que o goberno nestas conversas 
actuou con nocturnidade, xa que 
en ningún momento fomos 
informadas das intencións reais 
do goberno, nin se nos deu 
explicación das partidas 
propostas pola Marea Atlántica, 
das que só tivemos coñecemento o 
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xoves, no acceso á documentación 
da Xunta de Goberno Local. 
 
 
E foi, tamén, unha decepción, 
porque son, tamén, coñecidas as 
nosas reticencias sobre o reparto 
de dividendos de EMALCSA, xa 
que entendemos que eses 
beneficios de EMALCSA como 
empresa pública, podían 
diminuírse en pro dunha rebaixa 
do prezo da auga, mais pensamos 
que desta volta, o reparto de 
dividendos podería empregarse 
realmente, para contribuír ao 
desenvolvemento da cidade e á 
mellora da vida das coruñesas e 
dos coruñeses, coas nosas 
propostas e tamén, pesabamos que 
coas do Grupo Municipal 
Socialista e da Marea Atlántica. 
 
Lembramos, ademais, que as 
nosas propostas para este 
modificativo son propostas 
complementarias ou mesmo, 
propostas que ían incluídas non só 
no programa electoral do Bloque 
Nacionalista Galego, senón tamén 
no da Marea Atlántica. Ademais, 
bueno, propostas que cremos que 
se non fosen incluídas neste 
modificativo, probablemente non 
sabemos se se cumprirían.  
 
 
As nosas propostas por valor, 
aproximadamente, dun millón de 
euros, son para un sistema de 
axudas para o pagamento do 
Servizo de Axuda a Domicilio por 
valor de 250.000 euros, un 
convenio coa Universidade da 
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nosas reticencias sobre o reparto 
de dividendos de EMALCSA, xa 
que entendemos que eses 
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Socialista e da Marea Atlántica. 
 
Lembramos, ademais, que as 
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modificativo son propostas 
complementarias ou mesmo, 
propostas que ían incluídas non 
só no programa electoral do 
Bloque Nacionalista Galego, 
senón tamén no da Marea 
Atlántica. Ademais, bo, propostas 
que cremos que se non fosen 
incluídas neste modificativo, 
probablemente non sabemos se se 
cumprirían.  
 
As nosas propostas por valor, 
aproximadamente, dun millón de 
euros, son para un sistema de 
axudas para o pagamento do 
Servizo de Axuda a Domicilio por 
valor de 250.000 euros, un 
convenio coa Universidade da 
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Coruña para redactar un Plan de 
Inclusión Social por valor de 
30.000 euros; 50.000 euros para 
redactar un Plan de 
Industrialización para a cidade e 
para promover, polo tanto, 
emprego na nosa cidade, a posta 
en marcha dun banco de baixos 
comerciais, por 170.000 euros, a 
organización do Outlet para o 
comercio local por valor de 
75.000 euros, o peche do patio do 
CEIP Anxo da Garda e obras 
menores de investimento en 
CEIPS por 175.000 euros; a 
instalación de desfibriladores en 
todas as instalacións deportivas 
por valor de,  ao redor de 37.000 
euros, bonos culturais para 
persoas en risco de exclusión 
social por 30.000 euros, bonos 
culturais para a mocidade por 
valor de 30.000 euros, a 
organización da Feira do Libro, 
por valor de 20.000 euros, 
actividades de fomento da lingua 
galega en escolas infantís, por 
valor de 50.000 euros ou un 
aumento no Programa de 
Canguraxe por valor de 20.000 
euros. 
 
Para nós, foi unha decepción que 
o goberno decidise mesturar as 
nosas propostas, que partían da 
premisa de empregar os beneficios 
de EMALCSA, directamente 
pensadas para as coruñesas e os 
coruñeses e nas necesidades 
sociais da cidade, coas propostas 
da Marea Atlántica, como 
engadido dese millón de euros 
para o IMCE, sen que se saiba 
exactamente, en que se vai gastar, 
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en marcha dun banco de baixos 
comerciais, por 170.000 euros, a 
organización do Outlet para o 
comercio local por valor de 
75.000 euros, o peche do patio do 
CEIP Anxo da Garda e obras 
menores de investimento en 
CEIPS por 175.000 euros; a 
instalación de desfibriladores en 
todas as instalacións deportivas 
por valor de,  ao redor de 37.000 
euros, bonos culturais para 
persoas en risco de exclusión 
social por 30.000 euros, bonos 
culturais para a mocidade por 
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coruñesas e os coruñeses e nas 
necesidades sociais da cidade, 
coas propostas da Marea 
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millón de euros para o IMCE, sen 
que se saiba exactamente, en que 



53 

 

 
ou tamén esa externalización para 
a redacción de pregos cara a nova 
licitación do transporte urbano na 
cidade. Por certo, está ben que por 
fin, saibamos, aínda que sexa vía 
modificativo, a opción que xa 
tomou o goberno local, para 
xestionar o transporte urbano nos 
vindeiros anos. Por certo, 
hipotecando, seguramente, 
vindeiros gobernos, tal e como 
fixo no seu día o PP co contrato 
da ORA. Está ben que, logo de 
preguntar en case todos os meses 
nos Plenos, sobre o que teñen 
pensado facer co transporte 
urbano da cidade, saibamos agora, 
por unha partida do modificativo, 
que vostedes renuncian a 
xestionar públicamente o 
transporte urbano de viaxeiros e 
que pensan concederllo 
novamente, a unha empresa 
privada, coa gravidade de, aínda 
por riba, externalizar a redacción 
dos pregos da licitación, un 
traballo que perfectamente se 
podería e debería realizar o propio 
Concello da Coruña. Mais, nesta 
cuestión, afondarei na seguinte 
intervención. 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira.  
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor alcalde. 
Sean hoy mis primeras palabras 
para darle la enhorabuena y la 

se vai gastar, ou tamén esa 
externalización para a redacción 
de pregos cara a nova licitación 
do transporte urbano na cidade. 
Por certo, está ben que por fin, 
saibamos, aínda que sexa vía 
modificativo, a opción que xa 
tomou o goberno local, para 
xestionar o transporte urbano nos 
vindeiros anos. Por certo, 
hipotecando, seguramente, 
vindeiros gobernos, tal e como 
fixo no seu día o PP co contrato 
da ORA. Está ben que, logo de 
preguntar en case todos os meses 
nos Plenos, sobre o que teñen 
pensado facer co transporte 
urbano da cidade, saibamos 
agora, por unha partida do 
modificativo, que vostedes 
renuncian a xestionar 
públicamente o transporte urbano 
de viaxeiros e que pensan 
concederllo novamente, a unha 
empresa privada, coa gravidade 
de, aínda por riba, externalizar a 
redacción dos pregos da 
licitación, un traballo que 
perfectamente se podería e 
debería realizar o propio 
Concello da Coruña. Mais, nesta 
cuestión, afondarei na seguinte 
intervención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira.  
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
Sexan hoxe as miñas primeiras 
palabras para darlle o parabén e 
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bienvenida a Pili Neira; decirle 
que es un honor, compartir 
bancada socialista con ella en este 
final de legislatura. 
 
Bueno, adelantamos el voto 
afirmativo del Grupo Municipal 
Socialista a estos tres puntos, que 
vamos a tratar de manera 
conjunta. Voy a intentar hacer un 
explicativo, de por qué estamos 
hoy aquí, por qué vamos a votar a 
favor. Discrepo de ciertos 
planteamientos que expuso la 
señora Veira; en el fondo puedo 
estar de acuerdo con algunos, pero 
creo que está desenfocada.  
 
A las diez horas y veintinueve 
minutos sale del Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
Todo esto nace, recordémoslo, de 
una presentación extemporánea, 
bajo nuestro punto de vista, de los 
presupuestos de Marea para 2017, 
a través de la vinculación de una 
Moción de Confianza. Confianza 
que este grupo le retiró en aquel 
momento. Aquel presupuesto, el 
que hoy tenemos encima de la 
mesa, es el suyo, el que ustedes 
hicieron, el que ustedes 
decidieron. El problema es que el 
presupuesto venía acompañado de 
serias deficiencias; deficiencias en 
el ámbito de los gastos y 
deficiencias en el ámbito de los 
ingresos. Había impuestos que 
estaban mal presupuestados; 
tenemos “perlas” en el informe de 
la Intervención General que son 
bastantes significativas, diciendo 
que, cuando menos, había alegría 

a benvida a Pili Neira; dicirlle 
que é unha honra, compartir 
bancada socialista con ela neste 
final de lexislatura. 
 
Bo, adiantamos o voto afirmativo 
do Grupo Municipal Socialista a 
estes tres puntos, que imos tratar 
de maneira conxunta. Vou tentar 
facer un explicativo, de por que 
estamos hoxe aquí, por que imos 
votar a favor. Discrepo de certas 
formulacións que expuxo a señora 
Veira; no fondo podo estar de 
acordo con algunhas, pero creo 
que está desenfocada.  
 
 
Ás dez horas e vinte e nove 
minutos sae do Salón de Sesións 
o señor Díaz Grandío. 
 
Todo isto nace, recordémoslo, 
dunha presentación 
extemporánea, baixo o noso punto 
de vista, dos orzamentos de 
Marea para 2017, a través da 
vinculación dunha Moción de 
Confianza. Confianza que este 
grupo retiroulle naquel momento. 
Aquel orzamento, o que hoxe 
temos encima da mesa, é o seu, o 
que vostedes fixeron, o que 
vostedes decidiron. O problema é 
que o orzamento viña 
acompañado de serias 
deficiencias; deficiencias no 
ámbito dos gastos e deficiencias 
no ámbito dos ingresos. Había 
impostos que estaban mal 
orzados; temos “perlas” no 
informe da Intervención Xeral que 
son bastantes significativas, 
dicindo que, cando menos, había 
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en la presupuestación de 
determinadas predicciones de los 
impuestos que se prevían recaudar 
y había una en concreto, que 
llamaba la atención. Era la 
asignación directa, por el arte del 
birlibirloque de 3.600.000 euros 
de los beneficios de EMALCSA. 
Cierto es que había una práctica 
en este Ayuntamiento, cuando se 
tenía mayoría absoluta, de 
destinar directamente, los 
beneficios de EMALCSA, 
supuestamente que se iban a dar, a 
capítulos del presupuesto de 
manera directa, pero cierto es, 
también, que estamos en un nuevo 
tiempo y para destinar los 
beneficios que EMALCSA va a 
tener en un año, hay que hacer una 
reunión previa en el Consejo de 
Administración en el que nadie 
tiene mayoría, que se decida qué 
hacer con ellos. Pero más allá, 
nosotros pensamos que además, 
en EMALCSA hay que hacer un 
ejercicio de responsabilidad, 
tratando con la Dirección General, 
de ver si hacen falta inversiones 
de mantenimiento, que mantengan 
el nivel del servicio donde tiene 
que estar, antes de destinar 
directamente los beneficios al 
presupuesto, que es lo que hizo 
Marea, de tal manera, que ese 
dinero se retiró del presupuesto. 
Recordarán, que había una serie 
de enmiendas en ese presupuesto 
que lo desajustaban de manera 
intensa. Usted y yo tuvimos varias 
reuniones para tratar este asunto y 
de manera constructiva y bajo 
nuestro punto de vista, como 
deben de ser las cosas, 

alegría na orzamentación de 
determinadas predicións dos 
impostos que se prevían recadar e 
había unha en concreto, que 
chamaba a atención. Era a 
asignación directa, pola arte do 
birlibirloque de 3.600.000 euros 
dos beneficios de EMALCSA. 
Certo é que había unha práctica 
neste Concello, cando se tiña 
maioría absoluta, de destinar 
directamente, os beneficios de 
EMALCSA, supostamente que se 
ían  dar, a capítulos do orzamento 
de maneira directa, pero certo é, 
tamén, que estamos nun novo 
tempo e para destinar os 
beneficios que EMALCSA vai ter 
nun ano, hai que facer unha 
reunión previa no Consello de 
Administración no que ninguén 
ten maioría, que se decida que 
facer con eles. Pero máis aló, nós 
pensamos que ademais, en 
EMALCSA hai que facer un 
exercicio de responsabilidade, 
tratando coa Dirección Xeral, de 
ver se fan falta investimentos de 
mantemento, que manteñan o 
nivel do servizo onde ten que 
estar, antes de destinar 
directamente os beneficios ao 
orzamento, que é o que fixo 
Marea, de tal maneira, que ese 
diñeiro retirouse do orzamento. 
Lembrarán, que había unha serie 
de emendas nese orzamento que o 
desaxustaban de maneira intensa. 
Vostede e eu tivemos varias 
reunións para tratar este asunto e 
de maneira construtiva e baixo o 
noso punto de vista, como deben 
de ser as cousas, conciliando, 
negociando e chegando a unha 
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conciliando, negociando y 
llegando a un planteamiento. 
Alcanzamos un principio de 
acuerdo sobre el reparto de 
determinadas enmiendas, para que 
no afectaran de manera grave al 
Presupuesto de 2017 y ustedes 
pudieran ejecutar lo que la ciudad 
necesita, que es la acción del 
Ayuntamiento de La Coruña, a 
través de su presupuesto.  
 
A las diez horas y treinta 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
Recordarán, también, ese Pleno en 
el que se pusieron todos ustedes 
de perfil y el único que aprobó el 
Presupuesto de 2017, creyendo 
que es lo que tenía que hacer, fue 
el Partido Socialista. En cualquier 
caso, nosotros estamos muy 
orgullosos de haberlo hecho, de 
haber llegado hasta donde 
llegamos; sólo esperamos y les 
pedimos, que hagan un buen uso 
del presupuesto.  
 
En esos grandes acuerdos, que no 
se limitaban exclusivamente a los 
beneficios de EMALCSA, 
alcanzamos otros planteamientos 
que, bajo mi punto de vista, se 
están construyendo a la velocidad 
que cada uno determina, pero se 
están construyendo con una 
mirada, puesta en el beneficio de 
la ciudad por ambas partes. Yo 
creo que eso está funcionando, en 
este sentido. En cuanto a los 
beneficios de EMALCSA, el 
reparto presupuestario, nosotros 
les planteamos que teníamos 

proposta. Alcanzamos un 
principio de acordo sobre a 
repartición de determinadas 
emendas, para que non afectasen 
de maneira grave ao Orzamento 
de 2017 e vostedes puidesen 
executar o que a cidade necesita, 
que é a acción do Concello da 
Coruña, a través do seu 
orzamento.  
 
 
Ás dez horas e trinta minutos 
entra no Salón de Sesións o 
señor Díaz Grandío. 
 
Lembrarán, tamén, ese Pleno no 
que se puxeron todos vostedes de 
perfil e o único que aprobou o 
Orzamento de 2017, crendo que é 
o que tiña que facer, foi o Partido 
Socialista. En calquera caso, nós 
estamos moi orgullosos de facelo, 
de chegar ata onde chegamos; só 
esperamos e pedímoslles, que 
fagan un bo uso do orzamento.  
 
 
 
Neses grandes acordos, que non 
se limitaban exclusivamente aos 
beneficios de EMALCSA, 
alcanzamos outras propostas que, 
baixo o meu punto de vista, están 
a construírse á velocidade que 
cada un determina, pero están a 
construírse cunha mirada, posta 
no beneficio da cidade por ambas 
as partes. Eu creo que iso está a 
funcionar, neste sentido. En canto 
aos beneficios de EMALCSA, a 
repartición orzamentaria, nós 
propuxémoslles que tiñamos 
proxectos que implementar na 
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proyectos que implementar en la 
ciudad, de carácter social y 
deportivo, que es lo que nos 
parecía que era a donde tenían que 
ir los beneficios de EMALCSA y 
que planteábamos gestionar un 
tercio. Ustedes nos plantearon que 
tenían un compromiso con el 
Bloque Nacionalista Galego, para 
implementar aquella aportación 
que había hecho al presupuesto. 
Yo le recomendaría al Bloque 
Nacionalista Galego que tenga 
presente, que en clave voto, a 
nosotros no nos hacen falta sus 
votos, pero a ellos, sí le hacen 
falta los nuestros para 
implementar sus programas. Es 
bueno que lo hablen con nosotros 
también, no vaya a ser que se 
piensen que, a lo mejor, pueden 
hacerlo directamente de manera 
unilateral. No obstante, nosotros 
no ponemos vetos a proyectos 
sociales y progresistas y mucho 
menos, ponemos vetos a las 
personas, de tal manera, que 
nosotros conciliamos un 
planteamiento por importe de 
1.200.000 euros, que está 
plasmado. Tuvimos unas cuantas 
reuniones para ultimar los 
detalles, hubo ciertas dificultades, 
pero en todas ellas alcanzamos un 
acuerdo. Y nosotros pensamos 
que es lo que la ciudad necesita, 
que haya consensos, que haya 
conciliaciones y que el ámbito 
presupuestario no se convierta en 
el terreno político del fango, que 
haga que la ciudad no avance. 
Vimos ayer los datos del paro, la 
ciudad está teniendo problemas, 
estamos al nivel de Ferrol, cuando 

cidade, de carácter social e 
deportivo, que é o que nos 
parecía que era onde tiñan que ir 
os beneficios de EMALCSA e que 
propoñiamos xestionar un terzo. 
Vostedes expuxéronnos que tiñan 
un compromiso co Bloque 
Nacionalista Galego, para 
implementar aquela achega que 
fixera ao orzamento. Eu 
recomendaríalle ao Bloque 
Nacionalista Galego que teña 
presente, que en clave voto, a nós 
non nos fan falta os seus votos, 
pero a eles, si lle fan falta os 
nosos para implementar os seus 
programas. É bo que o falen 
connosco tamén, non vaia  ser 
que se pensen que, se cadra, 
poden facelo directamente de 
maneira unilateral. Con todo, nós 
non poñemos vetos a proxectos 
sociais e progresistas e moito 
menos, poñemos vetos ás persoas, 
de tal maneira, que nós 
conciliamos unha proposta por 
importe de 1.200.000 euros, que 
está plasmado. Tivemos unhas 
cantas reunións para ultimar os 
detalles, houbo certas 
dificultades, pero en todas elas 
alcanzamos un acordo. E nós 
pensamos que é o que a cidade 
necesita, que haxa consensos, que 
haxa conciliacións e que o ámbito 
orzamentario non se converta no 
terreo político do lodo, que faga 
que a cidade non avance. Vimos 
onte os datos do paro, a cidade 
está a ter problemas, estamos ao 
nivel de Ferrol, cando A Coruña, 
tradicionalmente, era un motor da 
xeración de emprego da 
comunidade autónoma. A nós 
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La Coruña, tradicionalmente, era 
un motor de la generación de 
empleo de la comunidad 
autónoma. A nosotros nos 
preocupa, sé que a ustedes 
también. Nosotros vamos a 
intentar que esto cambie, por lo 
menos, en lo que tenga que ver 
con el ámbito presupuestario, de 
tal manera, que me extenderé 
luego, en lo que son los proyectos 
concretos. Por nuestra parte, 
adelantamos el voto afirmativo a 
estos tres puntos del orden del día. 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias, buenos días a 
todos. Bienvenida a la concejala 
Pili Neira y desearle muchísima 
suerte, como no puede ser de otra 
manera. 
 
Bueno. Hoy traen a aprobación 
inicial, ahora mismo, para debate, 
cuatro modificativos de crédito 
que realmente, lo que tendríamos 
que estar haciendo es estar ya, 
negociando el presupuesto del año 
que viene. Pero bueno, porque, 
bueno, ya no sólo el presupuesto, 
sino también las ordenanzas, 
porque el ritmo de ejecución es 
pésimo; el del año pasado fue 
fatal, pero el de este año todavía, 
va a ser peor y yo creo, que lo que 
va a tocar este año, otra vez, es 
plantear que nosotros, ya lo 
decimos desde ahora, llevamos 

preocúpanos, sei que a vostedes 
tamén. Nós imos tentar que isto 
cambie, polo menos, no que teña 
que ver co ámbito orzamentario, 
de tal maneira, que me estenderei 
logo, no que son os proxectos 
concretos. Pola nosa banda, 
adiantamos o voto afirmativo a 
estes tres puntos da orde do día. 
Grazas. 
 
 
 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas, bos días a todos. 
Benvida á concelleira Pili Neira e 
desexarlle moitísima sorte, como 
non pode ser doutra maneira. 
 
 
Bo. Hoxe traen a aprobación 
inicial, agora mesmo, para 
debate, catro modificativos de 
crédito que realmente, o que 
teriamos que estar a facer é estar 
xa, negociando o orzamento do 
ano que vén. Pero bo, porque, bo, 
xa non só o orzamento, senón 
tamén as ordenanzas, porque o 
ritmo de execución é pésimo; o do 
ano pasado foi fatal, pero o deste 
ano aínda, vai ser peor e eu creo, 
que o que vai tocar este ano, 
outra vez, é expor que nós, xa o 
dicimos desde agora, levamos 
dous anos repetíndoo. A baixada 
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dos años repitiéndolo. La bajada 
del IBI. Toca bajar impuestos, 
como han hecho hace dos años 
Ferrol y Santiago. Yo espero que 
el Partido Socialista, este año, no 
se vuelva atrás y vuelva a apoyar 
la baja del IBI; espero que la 
Marea acepte las reglas de la 
democracia y permita su votación 
en el Pleno y no haga como el año 
pasado, que lo retiró. 
 
A las diez horas y treinta y cinco 
minutos sale del Salón de 
Sesiones el señor Ferreiro 
Seoane. 
 
Bueno, en cuanto a los tres 
modificativos que estamos 
debatiendo, ahora mismo, del M5 
nada que objetar. Una 
modificación del Anexo de 
Subvenciones, a petición de 
ACEM, por importe de 7.000 
euros. Vamos a votar a favor, 
como ya hicimos en la Comisión 
de Hacienda. 
 
En el M6 se propone una 
modificación del Anexo de 
Inversiones, cambiando 
cualitativa y cuantitativamente un 
proyecto, el carril bici, entre la 
Palloza y Matogrande. Pasan de 
326.000 a 499.000, o sea, 
incrementan el proyecto inicial 
173.000 euros y prevén una 
cantidad para 2018. Bueno, lo que 
está claro, es que este año, si lo 
licitan, daremos gracias, porque, 
de momento, no les va a dar 
tiempo a ejecutar absolutamente, 
nada y luego, la anualidad del año 
que viene, pues, dependerá de la 

do IBI. Toca baixar impostos, 
como fixeron hai dous anos 
Ferrol e Santiago. Eu espero que 
o Partido Socialista, este ano, non 
se volva atrás e volva apoiar a 
baixa do IBI; espero que a Marea 
acepte as regras da democracia e 
permita a súa votación no Pleno e 
non faga como o ano pasado, que 
o retirou. 
 
 
Ás dez horas e trinta e cinco 
minutos sae do Salón de Sesións 
o señor Ferreiro Seoane. 
 
 
Bo, en canto aos tres 
modificativos que estamos a 
debater, agora mesmo, do M5 
nada que obxectar, Unha 
modificación do Anexo de 
Subvencións, a petición de 
ACEM, por importe de 7.000 
euros. Imos votar a favor, como 
xa fixemos na Comisión de 
Facenda. 
 
No M6 proponse unha 
modificación do Anexo de 
Investimentos, cambiando 
cualitativa e cuantitativamente un 
proxecto, o carril bici, entre a 
Palloza e Matogrande. Pasan de 
326.000 a 499.000, ou sexa, 
incrementan o proxecto inicial 
173.000 euros e prevén unha 
cantidade para 2018. Bo, o que 
está claro, é que este ano, se o 
licitan, daremos grazas, porque, 
de momento, non lles vai a dar 
tempo a executar absolutamente, 
nada e logo, a anualidade do ano 
que vén, pois, dependerá da 



60 

 

 
aprobación del presupuesto, 
lógicamente. Pero bueno, donde 
me quiero deterner es en el M3, 
¿No? Financiar diversos gastos 
con los dividendos de 
EMALCSA, 3.596.942,66 euros. 
Bueno, pues, intentaron incluir 4 
millones de dividendos de 
EMALCSA en el Presupuesto de 
2017; presentamos una alegación 
para retirar esos 4 millones, 
porque no contaban con la 
aprobación del Consejo de 
Administración de EMALCSA. 
Esta alegación fue estimada en el 
Pleno, porque su obligación, al 
haber aprobado tarde el 
presupuesto, era llevar al Consejo 
de Administración de EMALCSA, 
las cuentas y la propuesta de 
reparto de dividendos antes del 30 
de marzo, por ley y eso no lo 
hicieron. 
 
Finalmente, el 21 de junio la Junta 
General de EMALCSA, bueno, 
pues, aprobó la aplicación  del 
resultado. No eran 4 millones, 
como pretendían, eran 3 millones 
y medio y ahora, se reparten esta 
cantidad, que se cobra por el agua; 
los recibos que se pagan por el 
agua, lo reparten entre la Marea, 
el PSOE y el BNG, como si fuese 
una tarta. 
 
En primer lugar, entendemos  y lo 
hemos manifestado así, en la Junta 
de EMALCSA, que de acuerdo 
con el artículo 12.5  de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria los 
ingresos que se obtengan por 
encima de los previstos, se 
destinarán íntegramente a reducir 

aprobación do orzamento, 
loxicamente. Pero bo, onde me 
quero deterner é no M3. Non? 
Financiar diversos gastos cos 
dividendos de EMALCSA, 
3.596.942,66 euros. Bo, pois, 
tentaron incluír 4 millóns de 
dividendos de EMALCSA no 
Orzamento de 2017; presentamos 
unha alegación para retirar eses 
4 millóns, porque non contaban 
coa aprobación do Consello de 
Administración de EMALCSA. 
Esta alegación foi estimada no 
Pleno, porque a súa obrigación, 
ao aprobar tarde o orzamento, 
era levar ao Consello de 
Administración de EMALCSA, as 
contas e a proposta de repartición 
de dividendos antes do 30 de 
marzo, por lei e iso non o fixeron. 
 
 
 
Finalmente, o 21 de xuño a Xunta 
Xeral de EMALCSA, bo, pois, 
aprobou a aplicación  do 
resultado. Non eran 4 millóns, 
como pretendían, eran 3 millóns e 
medio e agora, repártense esta 
cantidade, que se cobra pola 
auga; os recibos que se pagan 
pola auga, repárteno entre a 
Marea, o PSOE e o BNG, coma se 
fose unha torta. 
 
En primeiro lugar, entendemos  e 
manifestámolo así, na Xunta de 
EMALCSA, que de acordo co 
artigo 12.5  da Lei de 
Estabilidade Orzamentaria os 
ingresos que se obteñan por 
encima dos previstos, 
destinaranse integramente a 
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la deuda. El propio interventor en 
el informe que elabora para este 
modificativo, lo destaca y dice 
que es el criterio que viene 
manteniendo esa Intervención 
General y así, lo hacíamos 
nosotros también, que no es 
posible incrementar el gasto con 
cargo a nuevos ingresos, mayores 
a los previstos y añade, que 
desvirtúa la finalidad de la Ley. 
Es verdad, que hablando de 
diversas interpretaciones y yo 
ahí… cada cual que vote lo que 
quiera. Nosotros no nos vamos a 
meter. 
 
Pero esto no es más que un 
maquillaje del presupuesto y 
realmente, como llegó a decir el 
señor Ferreiro en el Consejo de 
Administración de EMALCSA, 
no los van a utilizar como ya 
hicieron en el año 2016, que 
dejaron sin gastar 62 millones de 
euros. 44 de inversiones, señor 
Varela. Tantas obras que hicieron 
y que van a hacer, pero las tendrán 
en la cabeza, porque ver, no 
vemos ninguna. No les hace falta 
inflar el presupuesto, lo que tienen 
que hacer es bajar los impuestos, 
porque les sobra dinero. Lo que 
cobran de impuestos no lo 
devuelven en servicios a los 
coruñeses. Pero al margen de 
desconsideraciones, queremos 
destacar, una vez más, el 
sectarismo del señor Ferreiro, al 
excluir al Partido Popular de todas 
las negociaciones. El rey del 
victimismo es el rey del 
sectarismo. De hecho, bueno, yo 
creo que, en el fondo, han hecho 

reducir a débeda. O propio 
interventor no informe que 
elabora para este modificativo, 
destácao e di que é o criterio que 
vén mantendo esa Intervención 
Xeral e así, o faciamos nós tamén, 
que non é posible incrementar o 
gasto con cargo a novos ingresos, 
maiores aos previstos e engade, 
que desvirtúa a finalidade da Lei. 
É verdade, que falando de 
diversas interpretacións e eu aí… 
cada cal que vote o que queira. 
Nós non nos imos a meter. 
 
 
 
Pero isto non é máis que unha 
maquillaxe do orzamento e 
realmente, como chegou a dicir o 
señor Ferreiro no Consello de 
Administración de EMALCSA, 
non os van a utilizar como xa 
fixeron no ano 2016, que deixaron 
sen gastar 62 millóns de euros. 44 
de investimentos, señor Varela. 
Tantas obras que fixeron e que 
van facer, pero teranas na 
cabeza, porque ver, non vemos 
ningunha. Non lles fai falta inflar 
o orzamento, o que teñen que 
facer é baixar os impostos, 
porque lles sobra diñeiro. O que 
cobran de impostos non o 
devolven en servizos aos 
coruñeses. Pero á marxe de 
desconsideracións, queremos 
destacar, unha vez máis, o 
sectarismo do señor Ferreiro, ao 
excluír ao Partido Popular de 
todas as negociacións. O rei do 
victimismo é o rei do sectarismo. 
De feito, bo, eu creo que, no 
fondo, fixeron ben, porque nós 
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bien, porque nosotros no íbamos a 
apoyar un modificativo que 
aumenta más de un millón de 
euros de gasto en fiestas y que  
excluye a asociaciones, a las que 
le han recortado convenios este 
año. Nos hemos enterado por la 
prensa de que Ferreiro pactó con 
los socialistas, el destino de 1,1 
millones de euros y de un millón 
con los nacionalistas, dejando a 
nuestro Grupo fuera, por 
represalias, por decir las cosas que 
no quieren oír y por ser los 
portavoces de las quejas de los 
vecinos.  
 
Es la nueva democracia do 
común; excluir a los que les 
recuerda que no es transparente, 
que está más tiempo de viaje que 
en la ciudad, que tiene los barrios 
abandonados, que va en Audi 
oficial con chófer, que pone trabas 
a todos los sectores que generan 
empleo, pero que es complaciente 
con los okupas, que adjudica 
contratos a dedo a los firmantes de 
manifiesto de la Marea y que llevó 
A Coruña de la locomotora socio-
económica de Galicia al furgón de 
cola. Por lo que hemos visto, el 
tanto de la Marea, tanto el BNG 
como el Partido Socialista, le han 
dado un cheque en blanco, porque 
tampoco está muy de acuerdo con 
este modificativo, con el dinero 
que invierten ustedes en las fiestas 
que tanto criticaron, como 
derroche, despilfarro, antes y, que 
ahora, la propia  Marea incluye 
más de un millón de euros en 
fiestas, cuando Ferreiro en 2015 
decía: “non podemos, e non sería 

non iamos apoiar un modificativo 
que aumenta máis dun millón de 
euros de gasto en festas e  que 
exclúe a asociacións, ás que lle 
recortaron convenios este ano. 
Decatámonos pola prensa de que 
Ferreiro pactou cos socialistas, o 
destino de 1,1 millóns de euros e 
dun millón cos nacionalistas, 
deixando ao noso Grupo fóra, por 
represalias, por dicir as cousas 
que non queren oír e por ser os 
portavoces das queixas dos 
veciños.  
 
 
 
É a nova democracia do común; 
excluír aos que lles lembra que 
non é transparente, que está máis 
tempo de viaxe que na cidade, que 
ten os barrios abandonados, que 
vai en Audi oficial con chofer, que 
pon trabas a todos os sectores que 
xeran emprego, pero que é 
compracente cos okupas, que 
adxudica contratos a dedo aos 
asinantes de manifesto da Marea 
e que levou A Coruña do 
locomotora socio-económica de 
Galicia ao furgón de cola. Polo 
que vimos, o tanto da Marea, 
tanto o BNG como o Partido 
Socialista, déronlle un cheque en 
branco, porque tampouco está 
moi de acordo con este 
modificativo, co diñeiro que 
invisten vostedes nas festas que 
tanto criticaron, como estrago, 
malgasto, antes e, que agora, a 
propia  Marea inclúe máis dun 
millón de euros en festas, cando 
Ferreiro en 2015 dicía: “non 
podemos, e non sería socialmente 
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socialmente aceptable, gastar en 
festas o que se gastou nos últimos 
anos”. Pues, ya, ronda los seis 
millones. 
 
Bueno, dejo para la siguiente 
intervención. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora 
Gallego. Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Bo día a todas e a todos. 
Benvida a nova concelleira, Pili 
Neira, non María del Pilar. 
Podemos decir Pili, 
afortunadamente, porque vemos 
precedidos da confianza, co 
desexo, ademais, de que a ilusión 
e as gañas de  traballo coas que se 
chega aquí, pois, teñan a súa 
concreción nun traballo conxunto, 
fructífero para a cidadanía e, creo 
que dela agardamos contribucións 
a máis, no eido do deportivo. 
Cuestión de relevancia para a 
cidade. 
 
Unha parte do modificativo 
corresponde á área que represento 
e nalgúns aspectos deste debate 
considero, ademais, que recibo un 
tratamento casi, diría, despectivo  
e que vai directamente contra o 
modelo que efectivamente 
encarna Marea Atlántica, porque 
algúns confunden, xa o dixemos 
na Comisión de Facenda,  dúas 
palabras que son propaganda e 
cultura.  
 

aceptable, gastar en festas ou que 
se gastou nos últimos anos”. Pois, 
xa, rolda os seis millóns. 
 
 
Bo, deixo para a seguinte 
intervención. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora 
Gallego. Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Bo día a todas e a todos. 
Benvida a nova concelleira, Pili 
Neira, non María del Pilar. 
Podemos decir Pili, 
afortunadamente, porque vemos 
precedidos da confianza, co 
desexo, ademais, de que a ilusión 
e as gañas de  traballo coas que 
se chega aquí, pois, teñan a súa 
concreción nun traballo conxunto, 
fructífero para a cidadanía e, 
creo que dela agardamos 
contribucións a máis, no eido do 
deportivo. Cuestión de relevancia 
para a cidade. 
 
Unha parte do modificativo 
corresponde á área que 
represento e nalgúns aspectos 
deste debate considero, ademais, 
que recibo un tratamento casi, 
diría, despectivo  e que vai 
directamente contra o modelo que 
efectivamente encarna Marea 
Atlántica, porque algúns 
confunden, xa o dixemos na 
Comisión de Facenda,  dúas 
palabras que son propaganda e 
cultura.  
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Hai varias perceptivas que se 
poden aplicar a isto, aplicar a isto. 
Unha é conceptual e creo que  non 
lle resulta moi grata ao Partido 
Popular, logo de insistir  en que as 
festas eran un investimento para a 
cidade, durante anos. Con 
hipocresía e a verdade que  con 
ruindade, creo que tenta 
dinamintar as que non xestionan 
eles, ademais co cambalache, a 
modo de emendas, duns 
convenios que tentan  desterrar a 
visión igualitaria e xusta, de libre 
concorrencia, ao tempo que 
pretende enganar con cifras que 
non se corresponden á realidade 
do capítulo IV, orzamentario que 
presenta  o goberno de Marea 
Atlántica. Hai moitas máis cousas. 
Logo de ter medo durante este 
período de 2011 ao 2015, aos 
creadores e axentes culturais da 
cidade, pois, agora estes, pois, 
existen e se manifestan en 
procesos participativos. Os 
libreiros neste verán son bo 
exemplo. Logo de apostar 
vostedes por un continuo 
espectáculo, desprovisto, eu diría, 
de entidade ou personalidade, 
pois, efectivamente a cultura 
forma parte natural da paisaxe 
coruñesa.  
 
E son moitos os datos que avalan 
isto. Se queremos referirnos ás 
festas, pois, aumentamos a 
programación cultural, reforzamos 
os contidos infantil, familiar, os 
considerados grandes eventos ou 
citas emblemáticas de verán, 
como a Feira do Libro, Viñetas do 

 
Hai varias perceptivas que se 
poden aplicar a isto, aplicar a 
isto. Unha é conceptual  e creo 
que non lle resulta moi grata ao 
Partido Popular, logo de insistir 
en que as festas eran un 
investimento para a cidade, 
durante anos. Con hipocresía e a 
verdade que con ruindade, creo 
que tenta dinamintar as que non 
xestionan eles, ademais co 
cambalache, a modo de emendas, 
duns convenios que tentan  
desterrar a visión igualitaria e 
xusta, de libre concorrencia, ao 
tempo que pretende enganar con 
cifras que non se corresponden á 
realidade do capítulo IV, 
orzamentario que presenta  o 
goberno de Marea Atlántica. Hai 
moitas máis cousas. Logo de ter 
medo durante este período de 
2011 ao 2015, aos creadores e 
axentes culturais da cidade, pois, 
agora estes, pois, existen e se 
manifestan en procesos 
participativos. Os libreiros neste 
verán son bo exemplo. Logo de 
apostar vostedes por un continuo 
espectáculo, desprovisto, eu diría, 
de entidade ou personalidade, 
pois, efectivamente a cultura 
forma parte natural da paisaxe 
coruñesa.  
 
E son moitos os datos que avalan 
isto. Se queremos referirnos ás 
festas, pois, aumentamos a 
programación cultural, 
reforzamos os contidos infantil, 
familiar, os considerados grandes 
eventos ou citas emblemáticas de 
verán, como a Feira do Libro, 
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Atlántico ou o Festival Noroeste 
se reforza. O Festival Noroeste é o 
caso máis visible, con 100 grupos, 
200 horas de música, un apoio a 
creación e ao comercio, por certo, 
con ampliacións horarias, facendo 
valer, ademais, escenarios e 
prazas históricas da cidade. En 
definitiva, un proxecto de cidade, 
o que vostedes nunca tiveron e por 
iso, estas festas teñen un ton 
diferente; entendemos que máis 
ambicioso, máis consciente dos 
públicos local e foráneo, a cidade 
procura e a cada resultado 
relevantes para o turismo e 
comercio. Iso que vostedes 
sempre  tentan atacar, pero iso é 
investimento, unha consecuencia 
do investimento cultural, unha das 
súas consecuencias. Optimizamos 
as cifras do resto de festas 
presentes. Baixamos máis dun 
millón de euros, como promedio 
de custe, con respecto de 
vostedes, tamén,  durante  o resto 
do ano, con mesura e con sentido, 
e o propio plan estratéxico de 
turismo, que moitos asistiron, en 
datas recentes, recén finalizado, 
exposto, ensalza precisamente, esa 
capacidade da cidade, a 
proxección a través dun modelo 
de acción, de actividade, viva, 
próxima, na que o cultural e o 
deportivo  ten esa relevancia. Até 
aquí, sigo unha perspectiva que 
sería a conceptual, pero claro 
hai…, estas cousas…, na éra da 
posverdade o mentireiro é o rei, 
como pretende. Por iso, estaba 
ben contemplar desde outra 
perspectiva, a comparativa, a 
documentada e real, a dos datos. 

Viñetas do Atlántico ou o Festival 
Noroeste se reforza. O Festival 
Noroeste é o caso máis visible, 
con 100 grupos, 200 horas de 
música, un apoio a creación e ao 
comercio, por certo, con 
ampliacións horarias, facendo 
valer, ademais, escenarios e 
prazas históricas da cidade. En 
definitiva, un proxecto de cidade, 
o que vostedes nunca tiveron e 
por iso, estas festas teñen un ton 
diferente; entendemos que máis 
ambicioso, máis consciente dos 
públicos local e foráneo, a cidade 
procura e a cada resultado 
relevantes para o turismo e 
comercio. Iso que vostedes 
sempre  tentan atacar, pero iso é 
investimento, unha consecuencia 
do investimento cultural, unha 
das súas consecuencias. 
Optimizamos as cifras do resto de 
festas presentes. Baixamos máis 
dun millón de euros, como 
promedio de custe, con respecto 
de vostedes, tamén, durante o 
resto do ano, con mesura e con 
sentido, e o propio plan 
estratéxico de turismo, que moitos 
asistiron, en datas recentes, recén 
finalizado, exposto, ensalza 
precisamente, esa capacidade da 
cidade, a proxección a través dun 
modelo de acción, de actividade, 
viva, próxima, na que o cultural e 
o deportivo  ten esa relevancia. 
Até aquí, sigo unha perspectiva 
que sería a conceptual, pero claro 
hai…, estas cousas…, na éra da 
posverdade o mentireiro é o rei, 
como pretende. Por iso, estaba 
ben contemplar desde outra 
perspectiva, a comparativa, a 



66 

 

 
Íalle a gustar menos ao Partido 
Popular, porque profundiza e 
analiza toda unha acción de 
goberno, a súa entre 2011 e 
mediados de 2015 e é a que 
sempre obvian.  
 
 
Viron a contía dos modificativos 
para IMCE, por exemplo, no ano 
2013? 1.346.478,44 euros, 
superiores á cantidade de hoxe, 
simplemente. Ou sea, con 
diferencia. Quen gastou 2.000.000 
de euros máis, que as cifras 
actuais nun exercicio? Quen 
gastou máis de 3.500.000 nas 
festas de todo un ano? E quen 
conseguiu soster ese gasto de máis 
de 3 millóns de euros entre os 
anos 2015 e 2014? Os anos 
ademais, que exercicios 
económicos, diriamos, 
exclusivamente, seus. É dicir, o 
orzamento neses anos ascendeu, 
sumado, a máis de 21 millóns, 7 
millóns de promedio anual. Como 
dicía Quevedo “ el oro y la plata 
son los  verdaderos hijos de la 
tierra” .  O (…) (…) que é, un 
pouco, o concepto cultural seu.  
 
Sin (…) ademais, que me parece 
curioso, se convertise 
necesariamente en referente de 
nada, sen que… A memoria non 
se alcanza  a percibir que se 
consolidasen ningún 
acontecemento cultural, artístico 
ou festivo, dun xeito especial. E o 
certo, que no  houbo, despois, 
nengún goberno posterior, 
sectario, que liquidase legado 
algún. Este non é un millón, a 

documentada e real, a dos datos. 
Íalle a gustar menos ao Partido 
Popular, porque profundiza e 
analiza toda unha acción de 
goberno, a súa entre 2011 e 
mediados de 2015 e é a que 
sempre obvian.  
 
Viron a contía dos modificativos 
para IMCE, por exemplo, no ano 
2013? 1.346.478,44 euros, 
superiores á cantidade de hoxe, 
simplemente. Ou sexa, con 
diferencia. Quen gastou 
2.000.000 de euros máis, que as 
cifras actuais nun exercicio? 
Quen gastou máis de 3.500.000 
nas festas de todo un ano? E quen 
conseguiu soster ese gasto de 
máis de 3 millóns de euros entre 
os anos 2015 e 2014? Os anos 
ademais, que exercicios 
económicos, diriamos, 
exclusivamente, seus. É dicir, o 
orzamento neses anos ascendeu, 
sumado, a máis de 21 millóns, 7 
millóns de promedio anual. Como 
dicía Quevedo “el oro y la plata 
son los  verdaderos hijos de la 
tierra”.  O (…) (…) que é, un 
pouco, o concepto cultural seu.  
 
Sin (…) ademais, que me parece 
curioso, se convertise 
necesariamente en referente de 
nada, sen que… A memoria non 
se alcanza  a percibir que se 
consolidasen ningún 
acontecemento cultural, artístico 
ou festivo, dun xeito especial. E o 
certo, que no  houbo, despois, 
nengún goberno posterior, 
sectario, que liquidase legado 
algún. Este non é un millón, a 
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maiores, para festas. Este ano, o 
remanente do IMCE foi moi 
inferior, máis de 300.000 euros. 
Hai outras moitas accións en 
cultura no modificativo. Cubre as 
necesidades de programación do 
IMCE no  2017; parte dos cartos 
van a partida de cultura de (…) 
dentro do propio IMCE. IMCE 
tamén ten recintos dos que nunca 
falan, por certo; sempre IMCE son 
festas e as festas, pois, ese 
símbolo de repente, do mal, pois, 
teñen un gasto sensible e 
xustificadamente superior en 
cuantía, 1,5 millóns. E hai, pero 
reforzando. Por iso, hai un 
aumento da programación 
cultural, da programación infantil, 
da Feira do Libro e crecemento do 
propio Noroeste, pero son moito 
máis baratas que na etapa anterior. 
Seguramente, a relación calidade-
prezo é unha expresión afortunada 
e popular para definir isto. Pero 
creo que quizáis, e remato, o que 
resume a súa actitud destes días, 
aparece simplificada nun poema 
de Gil de Biedma, “El miedo 
sobreviene”. Vouno recitar no seu 
idioma, en castelán… 
 
 
O medo aos acordos dos outros. 
O medo aos bos resultados dun 
goberno. 
O medo ao illamento. 
O medo a non poder regresar 
nunca  
a un lugar que, con arrogancia,  
se consideraba natural. 
O medo, en definitiva,  
a súa propia insignificancia na 
cidade. 

maiores, para festas. Este ano, o 
remanente do IMCE foi moi 
inferior, máis de 300.000 euros. 
Hai outras moitas accións en 
cultura no modificativo. Cobre as 
necesidades de programación do 
IMCE no2017; parte dos cartos 
van a partida de cultura de (…) 
dentro do propio IMCE. IMCE 
tamén ten recintos dos que nunca 
falan, por certo; sempre IMCE 
son festas e as festas, pois, ese 
símbolo de repente, do mal, pois, 
teñen un gasto sensible e 
xustificadamente superior en 
cuantía, 1,5 millóns. E hai, pero 
reforzando. Por iso, hai un 
aumento da programación 
cultural, da programación 
infantil, da Feira do Libro e 
crecemento do propio Noroeste, 
pero son moito máis baratas que 
na etapa anterior. Seguramente, a 
relación calidade-prezo é unha 
expresión afortunada e popular 
para definir isto. Pero creo que 
quizáis, e remato, o que resume a 
súa actitud destes días, aparece 
simplificada nun poema de Gil de 
Biedma, “El miedo sobreviene”. 
Vouno recitar no seu idioma, en 
castelán… 
 
O medo aos acordos dos outros. 
O medo aos bos resultados dun 
goberno. 
O medo ao illamento. 
O medo a non poder regresar 
nunca  
a un lugar que, con arrogancia,  
se consideraba natural. 
O medo, en definitiva,  
a súa propia insignificancia na 
cidade. 
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O poema breve remataba así: 
 
Di:  
 
“Todo lento dominio de la 
inteligencia  
y sus alternativas decisiones,  
todo se ofusca en un instante  
y solo queda la raíz,  
algo como si una antena dolorosa 
caída,  
no se sabe, palpitante”. 
 
Que teñan un feliz verán e se 
queren tamén palpitante. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Ben, antes de esquecerme, 
quixera facer unha referencia ao 
M5/2017, no que só se trata de 
modificar o obxecto de convenio 
nominativo, para permitir  que a 
Asociación ACEM poida 
contratar unha traballadora social, 
no canto dunha terapeuta 
ocupacional, porque ese perfil 
profesional é o que agora mesmo 
se axusta máis, ás necesidades das 
persoas que acoden á asociación e 
posto que esas son, actualmente, 
as necesidades destas persoas e da 
asociación. Simplemente, me 
gustaría anunciar o noso voto 
favorábel. 
 
En canto  ao M6/2017, trátase de 
aumentar o gasto e incluir 
anualidade do 2018 no proxecto 

 
O poema breve remataba así: 
 
Di:  
 
“Todo lento dominio de la 
inteligencia  
y sus alternativas decisiones,  
todo se ofusca en un instante  
y solo queda la raíz,  
algo como si una antena dolorosa 
caída,  
no se sabe, palpitante”. 
 
Que teñan un feliz verán e se 
queren tamén palpitante. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Ben, antes de esquecerme, 
quixera facer unha referencia ao 
M5/2017, no que só se trata de 
modificar o obxecto de convenio 
nominativo, para permitir  que a 
Asociación ACEM poida 
contratar unha traballadora 
social, no canto dunha terapeuta 
ocupacional, porque ese perfil 
profesional é o que agora mesmo 
se axusta máis, ás necesidades 
das persoas que acoden á 
asociación e posto que esas son, 
actualmente, as necesidades 
destas persoas e da asociación. 
Simplemente, me gustaría 
anunciar o noso voto favorábel. 
 
En canto ao M6/2017, trátase de 
aumentar o gasto e incluir 
anualidade do 2018 no proxecto 
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de carril bici por varias vías da 
cidade. Pola nosa banda, neste 
modificativo concreto, tamén 
imos votar a favor.  
 
Pero en canto ao M3/2017, que 
digamos é o de maior 
envergadura, que vén hoxe a  
Pleno, quixera reiterar  que non é 
comprensíbel que vostedes pensen 
volver a sacar a concurso público, 
a xestión do transporte urbano de 
viaxeiros e que para tal fin se 
reserve, ao redor de 17.000 euros, 
que se empregarían para pagar a 
externalización da redacción dos 
pregos técnicos administrativos. O 
que significa, como dixen antes, 
que o Goberno Local siga 
apostando polo modelo da xestión  
privada do transporte público, 
xusto cando vimos de coñecer, 
cando a Compañía de Tranvías 
tivo beneficios líquidos en 2016 
por valor de máis de 4,5 millóns 
de euros. Líquidos significa 
despois de impostos. 
 
É que recentemente, a Compañía 
de Tranvías depositou no Rexistro 
Mercantil as súas contas, 
correspondentes ao ano 2016.  E, 
saben o que nos din esas contas? 
Pois, que o modelo de xestión 
privada do transporte público está 
obsoleto. E que só ten  suposto, 
para a cidadanía da Coruña, un 
ineficiente e caro transporte 
público,  cunha concesión leonina 
pola que a concesionaria recibiu 
en 2016 de 8,9 millóns de euros 
en subvencións do Concello da 
Coruña. Un 37,51% da cifra total 
de negocios. 

de carril bici por varias vías da 
cidade. Pola nosa banda, neste 
modificativo concreto, tamén imos 
votar a favor.  
 
Pero en canto ao M3/2017, que 
digamos é o de maior 
envergadura, que vén hoxe a  
Pleno, quixera reiterar  que non é 
comprensíbel que vostedes pensen 
volver  sacar a concurso público, 
a xestión do transporte urbano de 
viaxeiros e que para tal fin se 
reserve, ao redor de 17.000 euros, 
que se empregarían para pagar a 
externalización da redacción dos 
pregos técnicos administrativos. 
O que significa, como dixen antes, 
que o Goberno Local siga 
apostando polo modelo da xestión  
privada do transporte público, 
xusto cando vimos de coñecer, 
cando a Compañía de Tranvías 
tivo beneficios líquidos en 2016 
por valor de máis de 4,5 millóns 
de euros. Líquidos significa 
despois de impostos. 
 
É que recentemente, a Compañía 
de Tranvías depositou no Rexistro 
Mercantil as súas contas, 
correspondentes ao ano 2016.  E, 
saben o que nos din esas contas? 
Pois, que o modelo de xestión 
privada do transporte público 
está obsoleto. E que só ten  
suposto, para a cidadanía da 
Coruña, un ineficiente e caro 
transporte público,  cunha 
concesión leonina pola que a 
concesionaria recibiu en 2016 de 
8,9 millóns de euros en 
subvencións do Concello da 
Coruña. Un 37,51% da cifra total 
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E volven vostedes a sacar a 
concurso, a xestión  do transporte 
urbano de viaxeiros, para que o 
gañe unha empresa privada,  
hipotecando o futuro do transporte 
na nosa cidade e as decisións de 
vindeiros gobernos  municipais, 
tal e como fixo, si, no seu día, o 
goberno do Partido Popular co 
contrato da ORA, mais tamén, 
nun momento en que declaran a 
caducidade da concesión. Un 
momento no que xa non existe 
plan de axuste e non existe 
impedimento legal ningún, xa que 
se cancelou este plan para que o 
goberno local aposte pola xestión 
pública, o transporte público na 
nosa cidade. Por exemplo, a través 
da creación dunha empresa 
pública que o poida xestionar, coa 
finalidade de ter un transporte 
pensado  para as necesidades das 
coruñesas e dos coruñeses e que 
como mínimo, A Coruña conte 
cunha liñas eficientes e rápidas, 
cuns horarios amplos, garantindo 
o transbordos, con maiores 
bonificacións, con paradas mellor 
xestionadas e cunha tarxeta útil,  
como mínimo. E que todo isto, 
por certo, non redunde en vetos de 
ninguén, senón de todos. Hai dúas 
opcións… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por 
favor. 
 
Señora Veira González 

de negocios. 
 
E volven vostedes a sacar a 
concurso, a xestión  do transporte 
urbano de viaxeiros, para que o 
gañe unha empresa privada,  
hipotecando o futuro do 
transporte na nosa cidade e as 
decisións de vindeiros gobernos  
municipais, tal e como fixo, si, no 
seu día, o goberno do Partido 
Popular co contrato da ORA, 
mais tamén, nun momento en que 
declaran a caducidade da 
concesión. Un momento no que xa 
non existe plan de axuste e non 
existe impedimento legal ningún, 
xa que se cancelou este plan para 
que o goberno local aposte pola 
xestión pública, o transporte 
público na nosa cidade. Por 
exemplo, a través da creación 
dunha empresa pública que o 
poida xestionar, coa finalidade de 
ter un transporte pensado  para 
as necesidades das coruñesas e 
dos coruñeses e que como 
mínimo, A Coruña conte cunha 
liñas eficientes e rápidas, cuns 
horarios amplos, garantindo o 
transbordos, con maiores 
bonificacións, con paradas mellor 
xestionadas e cunha tarxeta útil,  
como mínimo. E que todo isto, por 
certo, non redunde en vetos de 
ninguén, senón de todos. Hai dúas 
opcións… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, 
por favor. 
 
Señora Veira González 
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Si.  
 
…Concebir o transporte público 
como unha política prioritaria, cun 
verdadeiro servizo público que 
debe ser xestionado para o servizo 
das persoas que viven na cidade, o 
ben, como un negocio privado. A 
mín, teriame gustado que tivera 
máis valentía neste sentido e 
realmente reitero, que foi unha 
auténtica decepción, encontrar 
esta externalización da redacción 
dos pregos para, de novo, sacar a 
concurso a xestión do transporte 
privado. E reitero que nós, nas 
nosas propostas, nunca 
propuxemos ni puxemos enriba,… 
 
 
A las diez horas y cuarenta y 
siete minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor Lema 
Suárez. 
 
…ningunha proposta que fóra 
diametralmente oposta a súa 
ideoloxía e o que nos atopamos 
neste modificativo, foi 
precisamente, pois, que nos 
devolveron, pois, a pelota ben 
revirada. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Veira. Señor 
García. 
 
 
Señor García Pérez 
 

 
Si.  
 
…Concebir o transporte público 
como unha política prioritaria, 
cun verdadeiro servizo público 
que debe ser xestionado para o 
servizo das persoas que viven na 
cidade, ou ben, como un negocio 
privado. A mín, teriame gustado 
que tivera máis valentía neste 
sentido e realmente reitero, que 
foi unha auténtica decepción, 
encontrar esta externalización da 
redacción dos pregos para, de 
novo, sacar a concurso a xestión 
do transporte privado. E reitero 
que nós, nas nosas propostas, 
nunca propuxemos ni puxemos 
enriba,… 
 
Ás dez horas e coarenta e sete 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Lema Suárez. 
 
 
…ningunha proposta que fóra 
diametralmente oposta a súa 
ideoloxía e o que nos atopamos 
neste modificativo, foi 
precisamente, pois, que nos 
devolveron, pois, a pelota ben 
revirada. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Veira. Señor 
García. 
 
 
Señor García Pérez 
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Gracias, señor Alcalde. 
 
Señor Sande, muy poético todo, 
pero  bajando al realismo de lo 
que es el presupuesto, aquí hay 
una cosa que es cierta. Ustedes 
inyectan un millón de euros en el 
IMCE que, como usted bien sabe, 
se apostilla espectáculo. Es decir, 
las cosas son como son y las 
podemos llamar como queramos, 
pero aquí el caso, primero, la 
primera gran desviación 
presupuestaria del presupuesto 
que ustedes hicieron y presentaron 
y se aprobó, tal y como ustedes 
querían que se hiciera, llega dos 
meses después  de que se aprobase 
en este Pleno, por un millón de 
euros para meter en fiestas, más 
concretamente en el IMCE. Sabe 
usted, además, que en el IMCE, 
tenemos algunas dificultades de 
justificación adecuada de las 
ejecuciones de gasto y ya le 
anunciamos nosotros, que vamos 
a ser mucho más restrictivos con 
las aprobaciones en este Pleno, de 
los modificativos que 
seguramente, a través de este 
millón, los van a presentar. Así 
que nosotros le pedimos que  
incluya la poesía en todas las 
manifestaciones que quiera hacer 
usted,  sobre el ejercicio  del gasto 
en fiestas, pero que además,  se 
aplique, por favor, lo que es en el 
ámbito de la gestión que es lo que 
le va a ocupar en este Pleno de 
manera severa, como no salgan las 
cosas bien.  
 
Miren, nosotros nos alegramos de 
que en el Noroeste Pop-Rock de 

Grazas, señor Alcalde. 
 
Señor Sande, moi poético todo, 
pero baixando ao realismo do que 
é o orzamento, aquí hai unha 
cousa que é certa. Vostedes 
inxectan un millón de euros no 
IMCE que, como vostede ben 
sabe, apostílase espectáculo. É 
dicir, as cousas son como son e 
podémolas chamar como 
queiramos, pero aquí o caso, 
primeiro, a primeira gran 
desviación orzamentaria do 
orzamento que vostedes fixeron e 
presentaron e aprobouse, tal e 
como vostedes querían que se 
fixese, chega dous meses despois 
de que  se aprobase neste Pleno, 
por un millón de euros para meter 
en festas, máis concretamente no 
IMCE. Sabe vostede, ademais, 
que no IMCE, temos algunhas 
dificultades de xustificación 
adecuada das execucións de gasto 
e xa lle anunciamos nós, que imos 
ser moito máis restritivos coas 
aprobacións neste Pleno, de os 
modificativos que seguramente, a 
través deste millón, van presentar. 
Así que nós pedímoslle que  
inclúa a poesía en todas as 
manifestacións que queira facer 
vostede,  sobre o exercicio  do 
gasto en festas, pero que ademais,  
se aplique, por favor, o que é no 
ámbito da xestión que é o que lle 
vai a ocupar neste Pleno de 
maneira severa, como non saian 
as cousas ben.  
 
 
Miren, nós alegrámonos de que 
no Noroeste Pop-Rock da 
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La Coruña, que se imcrementen a 
100 grupos locales. Nos 
alegramos porque creemos que hai 
un cultivo en la ciudad de La 
Coruña, de grupos jóvenes que 
necesitan el respaldo municipal 
para empezar  a hacerse oír en 
conciertos significativos. Nosotros 
estamos a favor de eso. Lo que 
pasa, es que ustedes hicieron en 
campaña electoral un uso muy 
demagógico de lo que era el gasto 
en fiestas; el pan y circo que 
venían a decir. Yo lo escuché 
directamente.  
 
El problema es que ahora, se 
encuentran ustedes coa? Realidad. 
Las  fiestas en la ciudad de La 
Coruña son parte del motor del 
dinamismo que hace falta para la 
hostelería, para el turismo, para el 
comercio; que va a ayudar que en 
estos meses se superen los meses 
valles, que llegan hasta las 
Navidades, de un  comercio que 
las está pasando canutas. 
 
A las diez horas y cuarenta y 
nueve minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Lema 
Suárez. 
 
Entonces, esto es lo que hay. 
Entonces, ahora se encuentran con 
la circunstancia de “Donde dije 
digo, digo Diego”. Di tú, que a 
mí, esto en fiestas, no lo vamos a 
usar de manera retórica, ni 
demagógica, porque creemos que 
es importante que la ciudad 
consolide una programación de 
fiestas, que sea 
internacionalmente visible. Hablo 

Coruña, que se imcrementen a 
100 grupos locais. Alegrámonos 
porque cremos que hai un cultivo 
na cidade da Coruña, de grupos 
novos que necesitan o respaldo 
municipal para empezar  a 
facerse oír en concertos 
significativos. Nós estamos a 
favor diso. O que pasa, é que 
vostedes fixeron en campaña 
electoral un uso moi demagóxico 
do que era o gasto en festas; o 
pan e circo que viñan dicir. Eu 
escoiteino directamente.  
 
 
O problema é que agora, se 
atopan vostedes coa realidade. As  
festas na cidade da Coruña son 
parte do motor do dinamismo que 
fai falta para a hostalería, para o 
turismo, para o comercio; que vai 
axudar que nestes meses 
supérense os meses vales, que 
chegan ata o Nadal, dun  
comercio que as está pasando 
canutas. 
 
Ás dez horas e coarenta e nove 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señor Lema Suárez. 
 
 
Entón, isto é o que hai. Entón, 
agora atópanse coa circunstancia 
de “Onde dixen digo, digo 
Diego”. Di ti, que a min, isto en 
festas, non o imos a usar de 
maneira retórica, nin 
demagóxica, porque cremos que é 
importante que a cidade consolide 
unha programación de festas, que 
sexa internacionalmente visible. 
Falo internacionalmente. Oxalá! 
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internacionalmente. ¡Ojalá! que 
Viñetas desde o Atlántico tuviese 
un apoyo de un cero más. 
Creemos que es tan, tan singular 
que podría diferenciar a  La 
Coruña y ponerla en el mapa de  
una manera tan especial, que nos 
parece un poco triste este respaldo 
que se le está dando, que es 
pequeño, que es pequeño en este 
20 aniversario.  Pero les voy a 
decir una cosa y ya, para terminar, 
señor Alcalde, “Donde dije digo, 
digo Diego”, de las fiestas, 
cuando ustedes utilizaban esta 
retórica contra el Partido Popular. 
A mí, donde más daño me hace, 
porque también se lo escuché, me 
pareció una medida, además de 
valiente, transguesora y necesaria, 
es en la utilización de la banca 
ética  en este Ayuntamiento, para 
financiar lo que son las 
necesidades  de (…). 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García,  
por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
… Algo que todavía estamos 
esperando que se cumpla, como 
una de esas promesas singulares 
que hacían ustedes a los que 
creyeron en ellas. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 

que Viñetas desde o Atlántico 
tivese un apoio dun cero máis. 
Cremos que é tan, tan singular 
que podería diferenciar á  Coruña 
e poñela no mapa  dunha maneira 
tan especial, que nos parece un 
pouco triste este respaldo que se 
lle está dando, que é pequeno, que 
é pequeno neste 20 aniversario.  
Pero vou dicir unha cousa e xa, 
para terminar, señor Alcalde, 
“Onde dixen digo, digo Diego”, 
das festas, cando vostedes 
utilizaban esta retórica contra o 
Partido Popular. A min, onde 
máis dano faime, porque tamén 
llo escoitei, pareceume unha 
medida, ademais de valente, 
transguesora e necesaria, é na 
utilización da banca ética  neste 
Concello, para financiar o que 
son as necesidades  de (…). 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García,  
por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
…Algo que aínda estamos a 
esperar que se cumpra, como 
unha desas promesas singulares 
que facían vostedes aos que 
creron nelas. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas,         señor García. 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
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Muchas gracias. Bueno, es la 
incongruencia, señor Sande, lo 
que criticaban. Yo ya no voy a 
extenderme  mucho  más en ese 
tema. Es lo que están haciendo 
ahora.  
 
Lo chocante  es que una vez que 
se conocieron las propuestas de la 
Marea, tanto el BNG que lo acaba 
de expresar ahora, como el Partido 
Socialista,  reconocieron la verdad 
de un cheque en blanco a la 
Marea, porque realmente no  
sabían, ni en que se iba gastar el 
millón y pico de su porción de la 
tarta, pues, a fiestas. Señor Sande, 
usted le llama programación de 
actividades  culturales. Claro, si es 
que el Fórum, el  teatro Rosalía, 
eso, ya existía  y le llamaban 
fiestas, cuando nosotros hacíamos 
un modificativo y  despilfarro en 
fiestas. Es exactamente lo mismo, 
lo mismo. Yo diría que con 
calidad-precio, perdiendo ahora. 
 
 
Y lo que cobran por el agua, lo 
van a destinar a fiestas, más de un 
millón de euros y voy a explicar, 
porque además del millón para el 
IMCE, 115.000 euros para 
actividades  culturales 
programadas por la Concejalía de 
Cultura, destinadas a público 
infantil en vacaciones. Son las 
fiestas de los niños y no fue capaz 
de negármelo en la Comisión y 
me parece muy bien que lo hagan 
y no lo disfrace. Y en distintos 
puntos de la ciudad y actividades 
en Casas Museo y en el Castillo 

 
Moitas grazas. Bo, é a 
incongruencia, señor Sande, o 
que criticaban. Eu xa non vou 
estenderme  moito máis  nese 
tema. É o que están a facer agora.  
 
 
O chocante  é que unha vez que se 
coñeceron as propostas da 
Marea, tanto o BNG que o acaba 
de expresar agora, como o 
Partido Socialista,  recoñeceron a 
verdade dun cheque en branco á 
Marea, porque realmente non  
sabían, nin en que se ía gastar o 
millón e pico da súa porción da 
torta, pois, a festas. Señor Sande, 
vostede chámalle programación 
de actividades  culturais. Claro, 
se é que o Fórum, o  teatro 
Rosalía, iso, xa existía  e 
chamábanlle festas, cando nós 
faciamos un modificativo e  
dispendio en festas. É 
exactamente o mesmo, o mesmo. 
Eu diría que con calidade-prezo, 
perdendo agora. 
 
E o que cobran pola auga, van 
destinar a festas, máis de un 
millón de euros e vou explicar, 
porque ademais do millón para o 
IMCE, 115.000 euros para 
actividades  culturais 
programadas pola Concellería de 
Cultura, destinadas a público 
infantil en vacacións. Son as 
festas dos nenos e non foi capaz 
de negarmo na Comisión e 
paréceme moi ben que o fagan e 
non o disfrace. E en distintos 
puntos da cidade e actividades en 
Casas Museo e no Castelo de San 
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de San Antón. Los conciertos, lo 
conciertos, bueno… Y que fue 
incapaz de negarlo.  
 
El presupuesto inicial del IMCE  
es de 4.520.000 euros. Cuando 
apenas hace un mes ya aprobaron 
aumentarlo 260.000 euros y ahora 
más de un millón de euros. O sea, 
están  llegando a los 6 millones. 
Quiero comentar, brevemente, las 
enmiendas que hemos presentado, 
tres. Dos para que se incluyan 
todos los convenios a las 
asociaciones a las que se  les 
elimina o se reducen, con respecto 
al año pasado. Santa Lucía, Hogar 
Santa Lucía, Hogar Sor Eusebia,  
Banco de Alimentos, Renacer, 
Cocina Económica, Padre 
Rubinos, Cáritas,  Pascual Vega, 
Espace, (…) ASPRONAGA, 
CASCO, Parkinson, asociaciones 
de comerciantes, deportivas, 
Asociación de  Tenis Marineda, 
para hacer los campeonatos de 
tenis en silla de rueda, etcétera, 
etcétera, etcétera. 
 
No tengo mucho más tiempo y 
quiero también destacar, que 
pedimos el arreglo, igual que 
arreglan otros locales, que se 
meten en el presupuesto, para el 
local municipal que está en estado 
lamentable de la Asociación de Ex 
alcohólicos, UTACA. Vamos a 
presentar.  O sea, si no se 
aprueban estas enmiendas, lo que 
haremos es presentar alegaciones 
al modificativo y si no se 
aprueban las alegaciones, 
seguiremos, erre que erre, hasta 
que se acaben complementando 

Antón. Os concertos, o concertos, 
bo… E que foi incapaz de negalo.  
 
 
O orzamento inicial do IMCE  é 
de 4.520.000 euros. Cando 
apenas hai un mes xa aprobaron 
aumentalo 260.000 euros e agora 
máis dun millón de euros. Ou 
sexa, están  a chegar aos 6 
millóns. Quero comentar, 
brevemente, as emendas que 
presentamos, tres. Dous para que 
se inclúan todos os convenios ás 
asociacións ás que se lles  elimina 
ou se reducen, con respecto ao 
ano pasado. Santa Lucía, Hogar 
Santa Lucía, Hogar Sor Eusebia,  
Banco de Alimentos, Renacer, 
Cocina Económica, Padre 
Rubinos, Cáritas,  Pascual Veiga, 
Espace, (…) ASPRONAGA, 
CASCO, Parkinson, asociacións 
de comerciantes, deportivas, 
Asociación de Tenis  Marineda, 
para facer os campionatos de 
tenis en cadeira de roda, etcétera, 
etcétera, etcétera. 
 
Non teño moito máis tempo e 
quero tamén destacar, que 
pedimos o arranxo, igual que 
arranxan outros locais, que se 
meten no orzamento, para o local 
municipal que está en estado 
lamentable da Asociación de Ex 
alcohólicos, UTACA. Imos 
presentar.  Ou sexa, se non se 
aproban estas emendas, o que 
faremos é presentar alegacións ao 
modificativo e se non se aproban 
as alegacións, seguiremos, veña e 
dálle, ata que se acaben 
complementando estes convenios, 
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estos convenios, pidiendo otro 
modificativo urgente. Yo le pido 
responsabilidad al Partido  
Socialista y que elija un millón en 
fiestas, un millón en las entidades 
sociales.  
 
El año pasado, cuando se hicieron 
las enmiendas a los presupuestos, 
lo apoyaron. Pues, yo creo que 
ahora, no estaría de más, que 
decidan a apoyar a las entidades 
en lugar de las fiestas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas grazas. Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco  
 
En primeiro lugar, dicir que este 
modificativo que  traemos hoxe, é 
consecuencia dacordos e de 
negociación co PSOE e con BNG. 
Que parece que ao Partido 
Popular non lle gusta. 
Precisamente, cando estaba 
pedindo que chegaramos a 
acordos, anteriormente, ahora 
parece que non lle senta nada ben.  
Ademais, bueno, dicir que este 
modificativo non sería necesario 
precisamente, se non se tivesen 
alterados a previsións de ingresos 
do  proxecto de orzamentos, 
aprobado incialmente, que xa 
contiñan esta previsión de 
ingresos. Por certo, do mesmo 
xeito que se facía todos os anos 
anteriores. Precisamente, da 
mesma forma que o PP, o facía en 
anos anteriores,  que incluso se 

pedindo outro modificativo 
urxente. Eu pídolle 
responsabilidade ao Partido  
Socialista e que elixa un millón en 
festas, un millón nas entidades 
sociais.  
 
O ano pasado, cando se fixeron 
as emendas aos orzamentos, 
apoiárono. Pois, eu creo que 
agora, non estaría de máis, que 
decidan a apoiar ás entidades en 
lugar das festas. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Muchas grazas. Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco  
 
En primeiro lugar, dicir que este 
modificativo que  traemos hoxe, é 
consecuencia de acordos e de 
negociación co PSOE e con BNG. 
Que parece que ao Partido 
Popular non lle gusta. 
Precisamente, cando estaba 
pedindo que chegaramos a 
acordos, anteriormente, ahora 
parece que non lle senta nada 
ben.  Ademais, bo, dicir que este 
modificativo non sería necesario 
precisamente, se non se tivesen 
alterados a previsións de ingresos 
do  proxecto de orzamentos, 
aprobado incialmente, que xa 
contiñan esta previsión de 
ingresos. Por certo, do mesmo 
xeito que se facía todos os anos 
anteriores. Precisamente, da 
mesma forma que o PP, o facía en 
anos anteriores,  que incluso se 
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chegou a facer con cargo á 
distribución, con cargo á reservas, 
non a dividendos. Por outra parte, 
como na aprobación dos 
orzamentos, non podían influir 
sobre os gastos, utilizaron… foron 
as reclamacións técnicas para a 
reducir as previsións de ingresos, 
perxudicando así, a contía total de 
orzamento. Hoxe, do que se trata, 
precisamente con este 
modificativo,  é de correxir en 
parte, esa decisión que ademáis, 
perxudica a toda a cidadanía. 
Reducir o limíte do orzamento 
desta cidade,  perxudica a toda a 
cidadanía. Iso foi o que fixeron 
vostedes coas súas reclamacións. 
 
 
Por outra parte, decirlle tamén, á 
señora Veira,  que con este 
modificativo cumprimos o 
compromiso acadado co BNG, 
frente á tramitación do proxecto 
de orzamentos.  Único 
compromiso, por outra parte, que 
nós tiñamos con vostedes en 
relación a este modificativo. E que 
estamos a cumprir, dedicando, 
precisamente 1/3 do total do 
importe deste modificativo.  
 
 
Tamén decirlle, en canto 
comentou da Compañía de 
Tranvías e da remunicipalización, 
que quizais, cando o seu  partido 
estuvo no goberno,  se tiveran 
intentado remunicipalizar e 
recuperar algún servizo público, 
hoxe non estaríamos aquí con 
tantos servizos para 
remunicipalizar. Me gustaría que 

chegou a facer con cargo á 
distribución, con cargo á 
reservas, non a dividendos. Por 
outra parte, como na aprobación 
dos orzamentos, non podían 
influir sobre os gastos, 
utilizaron… foron as 
reclamacións técnicas para a 
reducir as previsións de ingresos, 
perxudicando así, a contida total 
de orzamento. Hoxe, do que se 
trata, precisamente con este 
modificativo,  é de correxir en 
parte, esa decisión que ademáis, 
perxudica a toda a cidadanía. 
Reducir o limíte do orzamento 
desta cidade,  perxudica a toda a 
cidadanía. Iso foi o que fixeron 
vostedes coas súas reclamacións. 
 
Por outra parte, dicirlle tamén, á 
señora Veira,  que con este 
modificativo cumprimos o 
compromiso acadado co BNG, 
frente á tramitación do proxecto 
de orzamentos.  Único 
compromiso, por outra parte, que 
nós tiñamos con vostedes en 
relación a este modificativo. E 
que estamos a cumprir, 
dedicando, precisamente 1/3 do 
total do importe deste 
modificativo.  
 
Tamén dicirlle, en canto 
comentou da Compañía de 
Tranvías e da remunicipalización, 
que quizais, cando o seu  partido 
estuvo no goberno,  se tiveran 
intentado remunicipalizar e 
recuperar algún servizo público, 
hoxe non estaríamos aquí con 
tantos servizos para 
remunicipalizar. Me gustaría que 
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o reflexionara, tamén.  
 
E dicirlle, tamén que ademais,  esa 
partida que vostede tanto critica, 
va dedicada fundamentalmente, 
tamén, na súa maior contía, a 
redefinir as líñas de transporte 
público; algo fundamental e 
necesario tamén, tanto no caso de 
que se preste directamente o 
servizo, como si finalmente se 
licita.  
 
Á señora Gallego, en canto as 
emendas que presenta, dicirlle que 
nos Orzamentos de 2017, se 
recollen os mesmos convenios 
nominativos e as mesmas 
cantidades que en 2015 e ademais, 
se engaden bases para a 
concorrencia competitiva,  á que 
debe tenderse progresivamente. E 
neste modificativo, o que facemos 
é reforzar, ademais, a certas 
entidades sociosanitarias que 
exercen unha importante labor 
nesta cidade e a súa función. 
Tamén, por outra parte, se 
reforzan a promoción de deporte 
feminino, obxectivo que, por 
suposto, compartimos e que debía 
compartir tamén, toda esta 
Corporación. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Gallego, 
por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Anunciarlle, tamén, que no mes 
de setembro traeremos outro 
modificativo e no caso de que 

o reflexionara, tamén.  
 
E dicirlle, tamén que ademais,  
esa partida que vostede tanto 
critica, va dedicada 
fundamentalmente, tamén, na súa 
maior contía, a redefinir as líñas 
de transporte público; algo 
fundamental e necesario tamén, 
tanto no caso de que se preste 
directamente o servizo, como se 
finalmente se licita.  
 
Á señora Gallego, en canto as 
emendas que presenta, dicirlle 
que nos Orzamentos de 2017, se 
recollen os mesmos convenios 
nominativos e as mesmas 
cantidades que en 2015 e 
ademais, se engaden bases para a 
concorrencia competitiva,  á que 
debe tenderse progresivamente. E 
neste modificativo, o que facemos 
é reforzar, ademais, a certas 
entidades sociosanitarias que 
exercen unha importante labor 
nesta cidade e a súa función. 
Tamén, por outra parte, se 
reforzan a promoción de deporte 
feminino, obxectivo que, por 
suposto, compartimos e que debía 
compartir tamén, toda esta 
Corporación. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Gallego, 
por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Anunciarlle, tamén, que no mes 
de setembro traeremos outro 
modificativo e no caso de que 
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resulte necesario, pero despois de 
ver a necesidade real, con respecto 
ás entidades e tamén, a capacidade 
de xustificar eses convenios. E nas 
emendas que vostede presenta, 
señora Gallego, hai entidades que 
van ter serios problemas de 
xustificación, porque recórdolle 
que as axudas aos convenios 
nominativos hai que xustificalas. 
Este modificativo, ademais, o 
imos traer, grazas aos aforros que 
teremos, despois de cancelar e 
amortizar o Plan de Axuste e o 
préstamo que vostedes suscribiron 
en 2012, e que hipotecaron as 
posibilidades de operar desta 
Corporación. 
 
 
Por outro lado, con respecto… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Vieito, por 
favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Con respecto a estas festas, reitero 
o que acaba de dicir o Concelleiro 
de Cultura, o señor Sande. Con 
menos diñeiro facemos moito 
máis que vostedes. Parece ser, que 
iso é o que máis lles molesta. 
 
 
E o importe total do IMCE no seu 
goberno, nalgún ano, no 2013, no 
2014, superou os 7 millóns de 
euros, os 7 millóns de euros. Nós 
conseguimos realizar unhas festas 
donde un festival como o do 
Noroeste vai a posicionar a nosa 

resulte necesario, pero despois de 
ver a necesidade real, con 
respecto ás entidades e tamén, a 
capacidade de xustificar eses 
convenios. E nas emendas que 
vostede presenta, señora Gallego, 
hai entidades que van ter serios 
problemas de xustificación, 
porque recórdolle que as axudas 
aos convenios nominativos hai 
que xustificalas. Este 
modificativo, ademais, o imos 
traer, grazas aos aforros que 
teremos, despois de cancelar e 
amortizar o Plan de Axuste e o 
préstamo que vostedes 
suscribiron en 2012, e que 
hipotecaron as posibilidades de 
operar desta Corporación. 
 
Por outro lado, con respecto… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Vieito, por 
favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Con respecto a estas festas, 
reitero o que acaba de dicir o 
Concelleiro de Cultura, o señor 
Sande. Con menos diñeiro 
facemos moito máis que vostedes. 
Parece ser, que iso é o que máis 
lles molesta. 
 
E o importe total do IMCE no seu 
goberno, nalgún ano, no 2013, no 
2014, superou os 7 millóns de 
euros, os 7 millóns de euros. Nós 
conseguimos realizar unhas festas 
donde un festival como o do 
Noroeste vai a posicionar a nosa 
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cidade a nivel internacional nos 
festivais musicais. Este é o 
posicionamento que se merece 
esta cidade e non posicionala no 
mapa da corrupción, como fixeron 
vostedes. Nada máis. Grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos á votación 
dos diferentes asuntos. En 
primeiro lugar o asunto catro: 
Expediente M3/2017 de concesión 
de créditos extraordinarios, 
suplementos de crédito e 
modificación dos anexos de 
investimentos e de subvencións 
nominativos do Orzamento 2017. 
Este asunto ten… Si, desculpe, 
señora Gallego, que me esquecín 
de dicilo ao principio do debate, 
pero efectivamente, este asunto 
ten tres emendas presentadas polo 
Partido Popular, que se van a 
votar con prioridade ao voto do 
asunto principal. 
 
En primeiro lugar, por tanto, 
procedemos á votación da 
primeira das emendas. Emenda 
de, número un por importe, 
perdón, de 416.425 euros. 
Entendo que todos los Grupos 
teñen copia das emendas. Non 
teño por que detallala, pero, 
digamos esta é a primeira das 
emendas, para que se saiba cal 
estamos votando, por importe de 
416.425 euros. 
 
Votos a favor da emenda… 
 
Votación de la primera 

cidade a nivel internacional nos 
festivais musicais. Este é o 
posicionamento que se merece 
esta cidade e non posicionala no 
mapa da corrupción, como 
fixeron vostedes. Nada máis. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos á votación 
dos diferentes asuntos. En 
primeiro lugar o asunto catro: 
Expediente M3/2017 de concesión 
de créditos extraordinarios, 
suplementos de crédito e 
modificación dos anexos de 
investimentos e de subvencións 
nominativos do Orzamento 2017. 
Este asunto ten… Si, desculpe, 
señora Gallego, que me esquecín 
de dicilo ao principio do debate, 
pero efectivamente, este asunto 
ten tres emendas presentadas polo 
Partido Popular, que se van a 
votar con prioridade ao voto do 
asunto principal. 
 
En primeiro lugar, por tanto, 
procedemos á votación da 
primeira das emendas. Emenda 
de, número un por importe, 
perdón, de 416.425 euros. 
Entendo que todos los Grupos 
teñen copia das emendas. Non 
teño por que detallala, pero, 
digamos esta é a primeira das 
emendas, para que se saiba cal 
estamos votando, por importe de 
416.425 euros. 
 
Votos a favor da emenda… 
 
Votación da primeira emenda do 
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enmienda del Grupo Municipal 
del Partido Popular  
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
enmienda presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
don Fito Ferreiro Seoane (PSOE), 
de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en 
el momento de la votación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Abstencións no hai, porque están 
xa, todos os votos emtitidos. 
 
A segunda das emendas,  tamén a 
este mesmo expediente M3/2017, 

Grupo Municipal do Partido 
Popular  
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
emenda presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 
Contabilízase a abstención de don 
Fito Ferreiro Seoane (PSOE), de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Abstencións no hai, porque están 
xa, todos os votos emtitidos. 
 
A segunda das emendas,  tamén a 
este mesmo expediente M3/2017, 
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por importe de 356.600 euros. 
 
Votación de la segunda 
enmienda del Grupo Municipal 
del Partido Popular 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
enmienda presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
don Fito Ferreiro Seoane (PSOE), 
de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en 
el momento de la votación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a emenda. E a 
terceira das emendas é por valor 

por importe de 356.600 euros. 
 
Votación da segunda emenda do 
Grupo Municipal do Partido 
Popular 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a segunda 
emenda presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 
Contabilízase a abstención de don 
Fito Ferreiro Seoane (PSOE), de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a emenda. E a 
terceira das emendas é por valor 
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de 120.000 euros. 
 
Votación de la tercera enmienda 
del Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la tercera 
enmienda presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
don Fito Ferreiro Seoane (PSOE), 
de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en 
el momento de la votación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
  
Moi ben, pois, queda rexeitada 
tamén, a emenda. 

de 120.000 euros. 
 
Votación da terceira emenda do 
Grupo Municipal del Partido 
Popular 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a terceira 
emenda presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 
Contabilízase a abstención de don 
Fito Ferreiro Seoane (PSOE), de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
  
Moi ben, pois, queda rexeitada 
tamén, a emenda. 
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E agora, polo tanto, se somete a 
votación este asunto número 4, 
expediente M3/2017, tal e como 
foi traído ao Pleno, xa que 
ningunha das emendas prosperou. 
 
Votos a favor da aprobación 
inicial. 
 
Votación del asunto número 
cuatro.  
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número cuatro referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el  
siguiente resultado. 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
Se contabiliza la abstención de 
don Fito Ferreiro Seoane (PSOE), 
de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en 
el momento de la votación. 
 

 
E agora, polo tanto, se somete a 
votación este asunto número 4, 
expediente M3/2017, tal e como 
foi traído ao Pleno, xa que 
ningunha das emendas prosperou. 
 
Votos a favor da aprobación 
inicial. 
 
Votación do asunto número 
catro. 
  
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número cuatro referenciado na 
Orde do Día, producíndose o  
seguinte resultado. 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
Contabilízase a abstención de don 
Fito Ferreiro Seoane (PSOE), de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
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Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Queda aprobado. 
 

Acuerdo 
 
1.- Aprobar el expediente de 
modificación del estado de gastos 
del Presupuesto 2017 (M3/2017), 
mediante concesión de tres 
créditos extraordinarios, por 
importe de ochenta y cuatro mil 
doscientos sesenta y cinco euros 
(84.265,00€) y veintisiete 
suplementos de crédito por 
importe de tres millones 
quinientos doce mil seiscientos 
setenta y siete euros con sesenta y 
seis céntimos (3.512.677,66€). 
Todo ello reflejado en el listado 
denominado “Expediente 
M3/2017” que se incorpora al 
expediente. 
 
2.- Aprobar la modificación del 
estado de ingresos del presupuesto 
2017, incluyendo como nuevo 
ingreso el derivado del Acuerdo 
adoptado por la Junta General de 
Emalcsa para distribuir 
dividendos por importe de tres 
millones quinientos noventa y seis 
mil novecientos cuarenta y dos 
euros con sesenta y seis céntimos 
(3.596.942,66€). Subconcepto de 
ingresos 534.01. El nuevo ingreso 
constituye la fuente de 
financiación del M3/2017.  Todo 
ello reflejado en el listado 
“Expediente M3/2017. 
Financiación”. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Queda aprobado. 
 

Acordo 
 
1.- Aprobar o expediente de 
modificación do estado de gastos 
do Orzamento 2017 (M3/2017), 
mediante concesión de tres 
créditos extraordinarios, por 
importe de oitenta e catro mil 
douscentos sesenta e cinco euros 
(84.265,00€) e vinte e sete 
suplementos de crédito por 
importe de tres millóns 
cincocentos doce mil seiscentos 
setenta e sete euros con sesenta e 
seis céntimos (3.512.677,66€). 
Todo iso reflectido na listaxe 
denominada “Expediente 
M3/2017” que se incorpora ao 
expediente. 
 
2.- Aprobar a modificación do 
estado de ingresos do orzamento 
2017, incluíndo como novo 
ingreso o derivado do Acordo 
adoptado pola Xunta Xeral de 
Emalcsa para distribuír 
dividendos por importe de tres 
millóns cincocentos noventa e seis 
mil novecentos corenta e dous 
euros con sesenta e seis céntimos 
(3.596.942,66€). Subconcepto de 
ingresos 534.01. O novo ingreso 
constitúe a fonte de financiamento 
do M3/2017. Todo iso reflectido 
no listado “Expediente M3/2017. 
Financiamento”. 
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3.- Aprobar las modificaciones del 
Anexo de Inversiones del 
Presupuesto de 2017, 
incorporando las alteraciones que 
resultan de las modificaciones de 
créditos presupuestarios, 
detalladas en el listado que se 
incorpora al mismo titulado 
“Expediente M3/2017. 
Modificaciones del Anexo de 
Inversiones” y la financiación en 
los casos en los que resulte 
modificada.  
 
4.- Aprobar las modificaciones del 
Anexo de Subvenciones 
nominativas del Presupuesto de 
2017, incorporando las 
alteraciones que resultan de las 
modificaciones de créditos 
presupuestarios, detalladas en el 
listado que se incorpora al mismo 
titulado “Expediente M3/2017. 
Modificaciones del Anexo de 
Subvenciones nominativas”. 
 
5.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
para la adopción de los decretos 
que sean necesarios para dar 
efectividad a lo acordado. 
 
 
129 – Expediente M5/2017. 
 
Asunto.- Expte. M5/2017 de 
modificación do Anexo de 
subvencións nominativas do 
Orzamento 2017. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Asunto número cinco. Expte. 

3.- Aprobar as modificacións do 
Anexo de Investimentos do 
Orzamento de 2017, 
incorporando as alteracións que 
resultan das modificacións de 
créditos orzamentarios, 
detalladas na listaxe que se 
incorpora ao mesmo titulado 
“Expediente M3/2017. 
Modificacións do Anexo de 
Investimentos” e o financiamento 
nos casos nos que resulte 
modificada.  
 
4.- Aprobar as modificacións do 
Anexo de Subvencións 
nominativas do Orzamento de 
2017, incorporando as 
alteracións que resultan das 
modificacións de créditos 
orzamentarios, detalladas na 
listaxe que se incorpora ao 
mesmo titulado “Expediente 
M3/2017. Modificacións do Anexo 
de Subvencións nominativas”. 
 
5.- Facultar ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a adopción dos 
decretos que sexan necesarios 
para dar efectividade ao 
acordado. 
 
129 – Expediente M5/2017. 
 
Asunto.- Expte. M5/2017 de 
modificación do Anexo de 
subvencións nominativas do 
Orzamento 2017. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Asunto número cinco. Expte. 
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M5/2017 de modificación do 
Anexo de subvencións 
nominativas do Orzamento 2017. 
Este asunto, como o seguinte non 
son de aprobación inicial, senón 
son aprobación única, como 
ocorreu, pois, na última 
modificación que fixemos do 
Anexo de Investimentos. 
 
Votación del asunto número 
cinco  
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número cinco, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota  a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
don Fito Ferreiro Seoane (PSOE), 
de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en 
el momento de la votación. 
 

Acuerdo 
 

M5/2017 de modificación do 
Anexo de subvencións 
nominativas do Orzamento 2017. 
Este asunto, como o seguinte non 
son de aprobación inicial, senón 
son aprobación única, como 
ocorreu, pois, na última 
modificación que fixemos do 
Anexo de Investimentos. 
 
Votación do asunto número 
cinco 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número cinco, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota  a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 
Contabilízase a abstención de don 
Fito Ferreiro Seoane (PSOE), de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 

Acordo 
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1.- Aprobar la modificación del 
Anexo de Subvenciones 
nominativas del Presupuesto de 
2017, incorporando los cambios 
detallados en el listado que se 
incorpora al mismo titulado, 
“Expediente M5/2017. 
Modificación del Anexo de 
Subvenciones nominativas”. 
 
2.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
para la adopción de los decretos 
que sean necesarios para dar 
efectividad a lo acordado. 
 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois, queda aprobado 
por unanimidade. 
 
 
130 –  Expediente M6/2017. 
 
Asunto.- Expediente M6/2017 de 
modificación del Anexo de 
inversiones del Presupuesto de 
2017. 
 
E asunto número seis. Expediente 
M6/2017 de modificación do 
Anexo de investimentos do 
Orzamento de 2017. 
 
Votos a favor da aprobación. 
 
Votación del asunto número seis 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número seis produciéndose el 
siguiente resultado: 

1.- Aprobar a modificación do 
Anexo de Subvencións 
nominativas do Orzamento de 
2017, incorporando os cambios 
detallados na listaxe que se 
incorpora ao mesmo titulado, 
“Expediente M5/2017. 
Modificación do Anexo de 
Subvencións nominativas”. 
 
2.- Facultar ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a adopción dos 
decretos que sexan necesarios 
para dar efectividade ao 
acordado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois, queda aprobado 
por unanimidade. 
 
 
130 –  Expediente M6/2017. 
 
Asunto.- Expediente M6/2017 de 
modificación do Anexo de 
investimentos do Orzamento de 
2017. 
 
E asunto número seis. Expediente 
M6/2017 de modificación do 
Anexo de investimentos do 
Orzamento de 2017. 
 
Votos a favor da aprobación. 
 
Votación do asunto número seis 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número seis, producíndose o 
seguinte resultado: 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica  (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas  (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
don Fito Ferreiro Seoane (PSOE), 
de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en 
el momento de la votación.  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, quedan aprobados 
os tres asuntos. 
 

Acuerdo 
 
1.- Aprobar la modificación del 
Anexo de Inversiones del 
Presupuesto de 2017, 
incorporando los cambios en la 
anualidad 2018, en el importe 
total del proyecto de inversión y 
en la denominación del mismo, 
detallados en el listado que se 
incorpora al expediente titulado 

 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica  (MA) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas  (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Contabilízase a abstención de don 
Fito Ferreiro Seoane (PSOE), de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación.  
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois, quedan aprobados 
os tres asuntos. 
 

Acordo 
 
1.- Aprobar a modificación do 
Anexo de Investimentos do 
Orzamento de 2017, 
incorporando os cambios na 
anualidade 2018, no importe total 
do proxecto de investimento e na 
denominación do mesmo, 
detallados na listaxe que se 
incorpora ao expediente titulado 
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“Expediente M6/2017. 
Modificación del Anexo de 
Inversiones”. 
 
2. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
para la adopción de los decretos 
que sean necesarios para dar 
efectividad a lo acordado. 
  

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
Bien, a continuación serían los 
asuntos siete y ocho. 
 
A las 11:00 horas se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Lendoiro Otero. 
 
131 – Expediente M4/2017. 
 
Asunto.- Expediente M4/2017 de 
concesión de créditos 
extraordinarios para 
reconocimientos extrajudiciales de 
obligaciones. 
 
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:  
 
 

“Expediente M6/2017. 
Modificación do Anexo de 
Investimentos”. 
 
2. Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde 
para a adopción dos decretos que 
sexan necesarios para dar 
efectividade ao acordado. 
  

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Ben, a continuación serían os 
asuntos sete e oito. 
 
Ás 11:00 horas auséntase do 
Salón de Sesións a señora 
Lendoiro Otero. 
 
131 - Expediente M4/2017. 
 
Asunto.- Expediente M4/2017 de 
concesión de créditos 
extraordinarios para 
recoñecementos extraxudiciais de 
obrigas. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, co 
voto a favor do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica e as 
abstenciones  dos Grupos 
Municipais Popular, Socialista e 
Mixto (BNG-AA). Propónse ao 
Pleno Municipal a adopción dos 
acordos seguintes: 
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Acuerdo 

 
1.- Aprobar el expediente de 
modificación del estado de gastos 
del Presupuesto 2017 (M4/2017), 
mediante concesión de dieciocho 
créditos extraordinarios, por 
importe de un millón ochocientos 
setenta y cuatro mil quinientos 
noventa y ocho euros con seis 
céntimos (1.874.598,06€). Todo 
ello reflejado en el listado 
denominado “Expediente 
M4/2017” que se incorpora al 
expediente. 
 
2.- Reconocer las obligaciones 
procedentes de ejercicios 
anteriores por importe total de un 
millón ochocientos setenta y 
cuatro mil quinientos noventa y 
ocho euros con seis céntimos 
(1.874.598,06€).Las obligaciones 
que se reconocen, necesitan la 
habilitación de crédito, por lo que 
la eficacia del reconocimiento de 
la obligación queda condicionada 
a la efectividad de la modificación 
acordada en el punto 1 de este 
Acuerdo.  
 
3.- Aprobar la distribución de la 
financiación procedente del 
remanente líquido de Tesorería 
para gastos generales derivado de 
la liquidación del presupuesto de 
2016, por un total de un millón 
ochocientos setenta y cuatro mil 
quinientos noventa y ocho euros 
con seis céntimos 
(1.874.598,06€). Todo ello 
reflejado en el listado “Expediente 
M4/2017. Financiación”. 
 

Acordo 
 
1.- Aprobar o expediente de 
modificación do estado de gastos 
do Orzamento 2017 (M4/2017), 
mediante concesión de dezaoito 
créditos extraordinarios, por 
importe dun millón oitocentos 
setenta e catro mil cincocentos 
noventa e oito euros con seis 
céntimos (1.874.598,06€). Todo 
iso reflectido na listaxe 
denominada “Expediente 
M4/2017” que se incorpora ao 
expediente. 
 
2.- Recoñecer as obrigas 
procedentes de exercicios 
anteriores por importe total dun 
millón oitocentos setenta e catro 
mil cincocentos noventa e oito 
euros con seis céntimos 
(1.874.598,06€). As obrigas que 
se recoñecen, necesitan a 
habilitación de crédito, polo que a 
eficacia do recoñecemento da 
obriga queda condicionada á 
efectividade da modificación 
acordada no punto 1 deste 
Acordo.  
 
3.- Aprobar a distribución do 
financiamento procedente do 
remanente líquido de Tesourería 
para gastos xerais derivado da 
liquidación do orzamento de 
2016, por un total dun millón 
oitocentos setenta e catro mil 
cincocentos noventa e oito euros 
con seis céntimos 
(1.874.598,06€). Todo iso 
reflectido no listado “Expediente 
M4/2017. Financiamento”. 
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4.- Aprobar las modificaciones del 
Anexo de Inversiones del 
Presupuesto de 2017, 
incorporando las alteraciones que 
resultan de la modificación de 
créditos presupuestarios que se 
realizan en este expediente, 
detalladas en el listado que se 
incorpora al mismo titulado 
“Expediente M4/2017. 
Modificaciones del Anexo de 
Inversiones” y la financiación en 
los casos en los que resulte 
modificada.  
 
5.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
para la adopción de los decretos 
que sean necesarios para dar 
efectividad a lo acordado. 
 
 
132 – Expediente 2017/1. 
 
Asunto.- Expediente 2017/1, de 
aprobación de reconocimientos 
extraxudiciales de obligaciones 
para imputar al Presupuesto 2017. 
 
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: 
 

Acuerdo 
 
1.- Reconocer las obligaciones 
procedentes de ejercicios 
anteriores por importe total de 

4.- Aprobar as modificacións do 
Anexo de Investimentos do 
Orzamento de 2017, 
incorporando as alteracións que 
resultan da modificación de 
créditos orzamentarios que se 
realizan neste expediente, 
detalladas na listaxe que se 
incorpora ao mesmo titulado 
“Expediente M4/2017. 
Modificacións do Anexo de 
Investimentos” e o financiamento 
nos casos nos que resulte 
modificada.  
 
5.- Facultar ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a adopción dos 
decretos que sexan necesarios 
para dar efectividade ao 
acordado. 
 
132- Expediente 2017/1. 
 
Asunto.- Expediente 2017/1, de 
aprobación de recoñecementos 
extraxudiciais de obrigas para 
imputar ao Orzamento 2017. 
 
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). Propónse ao 
Pleno Municipal  a adopción dos 
acordos seguintes: 
 

Acordo 
 
1.- Recoñecer as obrigas 
procedentes de exercicios 
anteriores por importe total de 
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veintisiete mil cuatrocientos 
noventa y nueve euros con setenta 
y nueve céntimos (27.499,79€), 
individualizadas en el listado 
denominado “Reconocimientos 
extrajudiciales de obligaciones 
con dotación presupuestaria 2017-
1”. 
 
2.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
para la adopción de los decretos 
que sean necesarios para dar 
efectividad a lo acordado. 
 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a 
palabra a señora Vieito para que 
nos explique, brevemente, a poder 
ser, o contido destes dous asuntos. 
 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Grazas, Alcalde. Neste caso… 
 
A  las once horas se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
… se trata da proposta de 
aprobación do expediente do 
modificativo  M4/2017; se trata 
igualmente dun recoñecemento 
extraxudicial sen crédito, que 
neste caso se financia con cargo 
ao remanente líquido de 
Tesourería  e tamén,se trae outro 
recoñecemento extraxudicial que  
teñen dotación orzamentaria con 
cargos a créditos iniciais do 

vinte e sete mil catrocentos 
noventa e nove euros con setenta 
e nove céntimos (27.499,79€), 
individualizadas na listaxe 
denominada “Recoñecementos 
extraxudiciais de obrigas con 
dotación orzamentaria 2017-1”. 
 
 
2.- Facultar ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a adopción dos 
decretos que sexan necesarios 
para dar efectividade ao 
acordado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a 
palabra a señora Vieito para que 
nos explique, brevemente, a poder 
ser, o contido destes dous 
asuntos. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Grazas, Alcalde. Neste caso… 
 
A  las once horas se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
… se trata da proposta de 
aprobación do expediente do 
modificativo  M4/2017; se trata 
igualmente dun recoñecemento 
extraxudicial sen crédito, que 
neste caso se financia con cargo 
ao remanente líquido de 
Tesourería  e tamén se trae outro 
recoñecemento extraxudicial que  
teñen dotación orzamentaria con 
cargos a créditos iniciais do 
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Orzamento 2017. No primeiro 
caso e no caso do expediente 
M4/2017 se trae a este Pleno, 
posteriormente á aprobación do 
proxecto da Xunta de Goberno, 
favorable da Comisión de 
Facenda, e se trata dun expediente 
que consta de 18 créditos 
extraordinarios por importe total 
de 1.874.598,06 e do destino 
deses créditos extraordinarios  é 
dotar as aplicacións orzamentarias 
con crédito suficiente para poder 
recoñecer as obrigas… 
 
 
A las once horas y tres minutos 
entra en el Salón de Sesiones la 
señora Lendoiro Otero. 
 
… que se detallan no expediente e 
que non teñen crédito no 
Orzamento 2017 ao que  podan 
ser imputadas. O financiamento, 
como xa dixen, realízase con 
cargo ao remanente de Tesourería 
para gastos xerais, resultante da 
liquidación do Orzamento de 2016 
e este recoñecemento 
extraxudicial e de competencia 
plenaria, polo que 
simultáneamente co sometemento 
ao  Pleno deste modificativo, 
sométese, ao mesmo  tempo, ao 
recoñocemento extraxudicial 
desas facturas. As facturas máis 
importantes, en canto a contía, 
que se recoñecen, correspóndense 
con prestacións periódicas  no 
referido ás últimas mensualidades 
de 2016, que non puideron ser 
imputadas a 2017. Facturas 
relacionadas tamén, con 
prestación de servizos, 

Orzamento 2017. No primeiro 
caso e no caso do expediente 
M4/2017 se trae a este Pleno, 
posteriormente á aprobación do 
proxecto da Xunta de Goberno, 
favorable da Comisión de 
Facenda, e se trata dun 
expediente que consta de 18 
créditos extraordinarios por 
importe total de 1.874.598,06 e do 
destino deses créditos 
extraordinarios  é dotar as 
aplicacións orzamentarias con 
crédito suficiente para poder 
recoñecer as obrigas… 
 
Ás once horas e tres minutos 
entra no Salón de Sesiones a 
señora Lendoiro Otero. 
 
… que se detallan no expediente e 
que non teñen crédito no 
Orzamento 2017 ao que  podan 
ser imputadas. O financiamento, 
como xa dixen, realízase con 
cargo ao remanente, de 
Tesourería para gastos xerais, 
resultante da liquidación do 
Orzamento de 2016 e este 
recoñecemento extraxudicial e de 
competencia plenaria, polo que 
simultáneamente co sometemento 
ao  Pleno deste modificativo, 
sométese, ao mesmo  tempo, ao 
recoñocemento extraxudicial 
desas facturas. As facturas máis 
importantes, en canto a contía, 
que se recoñecen, correspóndense 
con prestacións periódicas  no 
referido ás últimas mensualidades 
de 2016, que non puideron ser 
imputadas a 2017. Facturas 
relacionadas tamén, con 
prestación de servizos, 
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dependentes de contratos que 
ainda, nese momento, estaban en 
licitación e bueno, entre elas se 
encontrarían as relativas aos 
servizos complementarios de 
bibliotecas da segunda quincena 
de novembro e decembro de 2016, 
por importe 308.746,70 euros. E 
as relativas a mantementos de 
zonas verdes de decembro de 
2016, por un  total de 438.324, 99. 
Servizos complementarios de 
instalacións deportivas de 
decembro de 2016, por importe de 
117.856,87 así como facturas de 
Medioambiente, referidas á planta 
de Nostián, que na súa maior parte 
ten que ver cos rexeitamentos que 
son de difícil previsión e que se 
inclúen nos recoñecementos 
extraxudiciais habitualmente… 
 
 
A las once horas y cuatro 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones el señor Varela 
Gómez y la señora Fraga Sáenz. 
  
… en todos os exercicios, por un 
importe total de 739.621, 66. 
Igualmente se engaden outras 
facturas de menos importe, que 
son referidas a exercicios 
anteriores ao 2016. Incluso hai 
algunha factura correspondente a 
anteriores gobernos, como a de 
2010, de traslado, montaxe e 
desmontaxe para concertos de 
Banda Municipal de Música que é 
de agosto de ese ano, por importe 
de 32.332. Ou dúas facturas da 
Compañía de Tranvías dos anos 
2012/2013, por importe de 
32.478,99 e 726.075. E en todos 

dependentes de contratos que 
ainda, nese momento, estaban en 
licitación e bo, entre elas se 
encontrarían as relativas aos 
servizos complementarios de 
bibliotecas da segunda quincena 
de novembro e decembro de 2016, 
por importe 308.746,70 euros. E 
as relativas a mantementos de 
zonas verdes de decembro de 
2016, por un  total de 438.324, 
99. Servizos complementarios de 
instalacións deportivas de 
decembro de 2016, por importe de 
117.856,87 así como facturas de 
Medioambiente, referidas á 
planta de Nostián, que na súa 
maior parte ten que ver cos 
rexeitamentos que son de difícil 
previsión e que se inclúen nos 
recoñecementos extraxudiciais 
habitualmente… 
 
Ás once horas e catro minutos 
auséntanse do Salón de Sesións o 
señor Varela Gómez e a señora 
Fraga Sáenz. 
  
… en todos os exercicios, por un 
importe total de 739.621, 66. 
Igualmente se engaden outras 
facturas de menos importe, que 
son referidas a exercicios 
anteriores ao 2016. Incluso hai 
algunha factura correspondente a 
anteriores gobernos, como a de 
2010, de traslado, montaxe e 
desmontaxe para concertos de 
Banda Municipal de Música que é 
de agosto de ese ano, por importe 
de 32.332. Ou dúas facturas da 
Compañía de Tranvías dos anos 
2012/2013, por importe de 
32.478,99 e 726.075. E en todos 
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os casos queda acreditado polos 
sevizos e a prestación efectiva 
deses servicios facturados, así 
como a adecuación dos mesmos 
aos prezos de mercado, tal e como 
se reflicte nos informes que 
acompañan ao expediente  e 
cumplindo así, con todas as 
eficiencias requeridas  nas bases 
de execución e para a  tramitación 
dos recoñecementos 
extraxudiciais de obrigas. 
Igualmente, traemos un 
recoñecemento  extraxudicial que 
si ten dotación orzamentaria con 
créditos iniciais do Orzamento de 
2017, por importe de 27.499,79 e 
se  trata, na maioría dos casos, de 
pequenas facturas e derivadas de 
relacións de  trato sucesivo do 
Concello con provedores  e da 
maioría tamén, dos últimos meses 
do ano, e non se refería a facturas 
de iniciado ao servizo seguinte, co 
que poden ser imputadas a 
créditos actuais do orzamento. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Perdón, ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Brevemente. Pois, en canto a 
estes outros asuntos da Orde do 
Día  que agrupamos para o debate, 
principalmente, como sinalou xa a 
concelleira, trátase de 
recoñecementos extraxudiciais de 
crédito, ou sexa, facturas que 
precisan de autorización plenaria 

os casos queda acreditado polos 
sevizos e a prestación efectiva 
deses servicios facturados, así 
como a adecuación dos mesmos 
aos prezos de mercado, tal e 
como se reflicte nos informes que 
acompañan ao expediente  e 
cumplindo así, con todas as 
eficiencias requeridas  nas bases 
de execución e para a  
tramitación dos recoñecementos 
extraxudiciais de obrigas. 
Igualmente, traemos un 
recoñecemento  extraxudicial que 
si ten dotación orzamentaria con 
créditos iniciais do Orzamento de 
2017, por importe de 27.499,79 e 
se  trata, na maioría dos casos, de 
pequenas facturas e derivadas de 
relacións de  trato sucesivo do 
Concello con provedores  e da 
maioría tamén, dos últimos meses 
do ano, e non se refería a facturas 
de iniciado ao servizo seguinte, co 
que poden ser imputadas a 
créditos actuais do orzamento. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Perdón, ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Brevemente. Pois, en canto a 
estes outros asuntos da Orde do 
Día  que agrupamos para o 
debate, principalmente, como 
sinalou xa a concelleira, trátase 
de recoñecementos extraxudiciais 
de crédito, ou sexa, facturas que 
precisan de autorización plenaria 
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para poder pagalas. Entre as ditas 
facturas, atópanse, efectivamente, 
gastos que se puideran entender 
como imprevistos ou puntuais, 
máis o certo é, que se repiten 
facturas nestes expedientes que 
xa, figuraron noutros 
recoñecementos extraxudiciais e 
que non son, absolutamente, nin 
imprevistos, nin son gastos 
puntuais. E que por certo, son as 
facturas que acumulan unha maior 
cantidade de cartos. Inclúense no 
M4/2017, facturas que deben ser 
pagadas a Albada pola xestión dos 
rexeitamentos  da planta de 
Nostián, máis tamén pola tonelaxe 
de residuos depositados na planta 
de tratamento de residuos sólidos 
urbanos. Unha planta que, por 
certo, o Goberno Local non ten 
formulada, polo menos,  de xeito 
público ningunha alternativa… 
 
 
 
A las once horas y ocho minutos 
entra en el Salón de Sesiones la 
señora Fraga Sáenz 
 
… O estado das cousas segue 
igual, agás cunha incertidume no 
seu horizonte futuro que, ainda 
non se sabe como se vai resolver.  
Inclúense tamén, facturas para 
pagar os servizos 
complementarios de bibliotecas a 
EULEM. Máis de un ano, despois, 
de que se anunciase a súa 
remunicipalización e cando dentro 
de pouco xa, imos facer un ano 
desde o remate do contrato. Un 
ano sen que se avanzase no 
proceso de remunicipalización é 

para poder pagalas. Entre as 
ditas facturas, atópanse, 
efectivamente, gastos que se 
puideran entender como 
imprevistos ou puntuais, máis o 
certo é, que se repiten facturas 
nestes expedientes que xa, 
figuraron noutros recoñecementos 
extraxudiciais e que non son, 
absolutamente, nin imprevistos, 
nin son gastos puntuais. E que 
por certo, son as facturas que 
acumulan unha maior cantidade 
de cartos. Inclúense no M4/2017, 
facturas que deben ser pagadas a 
Albada pola xestión dos 
rexeitamentos  da planta de 
Nostián, máis tamén pola 
tonelaxe de residuos depositados 
na planta de tratamento de 
residuos sólidos urbanos. Unha 
planta que, por certo, o Goberno 
Local non ten formulada, polo 
menos,  de xeito público ningunha 
alternativa… 
 
Ás once horas e oito minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora Fraga Sáenz 
 
… O estado das cousas segue 
igual, agás cunha incertidume no 
seu horizonte futuro que, ainda 
non se sabe como se vai resolver.  
Inclúense tamén, facturas para 
pagar os servizos 
complementarios de bibliotecas a 
EULEM. Máis de un ano, despois, 
de que se anunciase a súa 
remunicipalización e cando 
dentro de pouco xa, imos facer un 
ano desde o remate do contrato. 
Un ano sen que se avanzase no 
proceso de remunicipalización é 
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un ano pagando facturas a 
EULEM, fóra de contrato.  
 
Sinceiramente, non vemos que se 
avance nada nestas dúas 
cuestións, e lonxe diso, 
sospeitamos que volverán a vir a 
este Pleno, fóra de previsións e de 
orzamentos, facturas para o 
pagamento destes servizos sen que 
políticamente se artelle  ningunha 
alternativa. Sabemos que o 
pagamento destas facturas é 
obrigatorio e que de non facerse, 
bueno, o Concello podería 
incurrir,  efectivamente, nun 
enriquecemento ilícito, máis non 
podemos estar a favor do que é a 
xestión política  destes servizos. 
Non imos impedir, obviamente, a 
aprobación destes 
recoñecementos. Polo tanto, imos 
a absternos. Nada máis 
 
Presidencia 
 
Bueno, moi ben. Moitas grazas, 
señora Veira. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. Nosotros 
nos vamos a abstener en estos dos 
reconocimientos de crédito. No 
les hace falta mayoría absoluta, 
con la simple es suficiente. 
Nosotros entendemos que es 
cierto que  en el Ayuntamiento en  
las últimas décadas, se venían 
produciendo reconocimientos 
extrajudiciales de estas 
características. Lo que también es 
cierto es que se están 
incrementando de manera 

un ano pagando facturas a 
EULEM, fóra de contrato.  
 
Sinceiramente, non vemos que se 
avance nada nestas dúas 
cuestións, e lonxe diso, 
sospeitamos que volverán a vir a 
este Pleno, fóra de previsións e de 
orzamentos, facturas para o 
pagamento destes servizos sen 
que políticamente se artelle 
ningunha alternativa. Sabemos 
que o pagamento destas facturas 
é obrigatorio e que de non 
facerse, bo, o Concello podería 
incurrir,  efectivamente, nun 
enriquecemento ilícito, máis non 
podemos estar a favor do que é a 
xestión política  destes servizos. 
Non imos impedir, obviamente, a 
aprobación destes 
recoñecementos. Polo tanto, imos 
a absternos. Nada máis 
 
Presidencia 
 
Bueno, moi ben. Moitas grazas, 
señora Veira. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor Alcalde. Nós 
ímonos abster nestes dous 
recoñecementos de crédito. Non 
lles fai falta maioría absoluta, coa 
simple é suficiente. Nós 
entendemos que é certo que no  
concello nas últimas décadas, 
viñan producindo recoñecementos 
extraxudiciais destas 
características. O que tamén é 
certo é que se están 
incrementando de maneira 
alarmante. Van caer uns 
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alarmante. Van a caer unos 
cuantos… Sí, sí, sí, señor Alcalde, 
van a caer unos cuantos, 
vinculados con la recogida de 
basuras, posiblemente con el 
ámbito de las limpiezas, con el 
ámbito de las bibliotecas. 
Tenemos varios contextos en la 
ciudad con contratos que  tenían 
que estar perfectamente armados  
y proyectados, o al menos, 
consensuados entre las principales 
fuerzas políticas, que están en el 
aire y generando una 
incertidumbre muy preocupante. 
Pero bueno, he dicho que nos 
imos abstener e para o 2018 
esperemos que esto cambie, 
porque además, era uno de sus 
compromisos políticos. Y que el 
orden presupuestario imperase en 
este Palacio Municipal; cosa que 
no está pasando. 
 
Voy a hablar de la enmienda, de 
las enmiendas que presentó el 
Partido Popular, porque usted en 
el orden del debate no lo 
mencionó. Yo pensé que lo había 
retirado y la señora Gallego 
solamente hizo mención de esto  
en su último turno de 
intervención,  de tal manera, que 
no le pudimos dar réplica. Pero lo 
voy a hacer ahora. Mire, señora 
Gallego, lo que hacen ustedes con 
estas tres enmiendas, yo creo que 
no es bueno  para la política. 
Primero, no hablan ustedes con 
nadie. Cuando digo no hablan con 
nadie, no hablan desde el punto de 
vista político. Porque esto nos lo 
dan  ustedes a  nosotros, ayer por 
la tarde. 

cuantos… Si, si, si, señor Alcalde, 
van caer uns cuantos, vinculados 
coa recollida de lixos, 
posiblemente co ámbito das 
limpezas, co ámbito das 
bibliotecas. Temos varios 
contextos na cidade con contratos 
que  tiñan que estar perfectamente 
armados  e proxectados, ou polo 
menos, acordados entre as 
principais forzas políticas, que 
están no aire e xerando unha 
incerteza moi preocupante. Pero 
bo, dixen que nos imos abster e 
para ou 2018 esperemos que isto 
cambie, porque ademais, era un 
dos seus compromisos políticos. E 
que a orde orzamentaria imperase 
neste Palacio Municipal; cousa 
que non está a pasar. 
 
 
 
 
Vou falar da emenda, das 
emendas que presentou o Partido 
Popular, porque vostede na orde 
do debate non o mencionou. Eu 
pensei que o retirara e a señora 
Gallego  so fixo mención disto na 
súa última quenda de 
intervención, de tal maneira, que 
non lle puidemos dar réplica. 
Pero vouno facer agora. Mire, 
señora Gallego, o que fan 
vostedes con estas tres emendas, 
eu creo que non é bo  para a 
política. Primeiro, non falan 
vostedes con ninguén. Cando digo 
non falan  con ninguén, no falan 
desde o punto de vista político. 
Porque isto dánnolo  vostedes a 
nós,  onte pola tarde. 
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Incorporan una serie de 
incorrecciones importantes en las 
enmiendas que me parecen 
significativas. No se las voy a 
detallar, porque, al final, las 
enmiendas que se presentan con 
un espíritu torticero, de decir  no 
sé qué al Partido Socialista que 
tenemos qué hacer,  van a caer 
siempre en saco roto, señora 
Gallego. Usted podría construir 
alguna necesidad, Bueno, le diré 
una cosa, no llame a la gente de 
UTACA ex alcohólicos,  o sea, no 
los está llamando ex alcohólicos, 
porque non son exactamente  eso 
y ellos además, así lo manifiestan 
cuando…, por lo menos, a 
nosotros, cuando nos reunimos 
con ellos.  
 
Hay cosas que hacen falta. ¡Claro 
que hacen falta! Pero hay que 
hacerlas cuando se pueda y de la 
manera ordenada. Nosotros 
llevamos dos meses  negociando 
el modificativo de EMALCSA, 
hemos mantenido reuniones con 
todas las entidades, tenemos 
proyectos presentados, de cada 
una de las iniciativas que 
presentamos, a cada uno de los 
concejales; incluso, las 
negociamos partida a partida para 
que se pudiesen concretar. 
Ustedes hacen un copia y pego de 
cuestiones que además, están mal 
articuladas y le voy decir una, que 
me parece además, no sé, voy a 
decir burda, que es la del 
comercio, porque este concejal 
que les habla, fue el que intentó 
arreglar la situación del comercio, 

 
Incorporan unha serie de 
incorreccións importantes nas 
emendas que me parecen 
significativas. Non llas vou 
detallar, porque, ao final, as 
emendas que se presentan cun 
espírito torticero, de dicir  non sei 
que ao Partido Socialista que 
temos que facer,  van caer sempre 
en saco roto, señora Gallego. 
Vostede podería construír 
algunha necesidade, Bo, lle direi 
unha cousa, non chame á xente de 
UTACA ex alcohólicos,  ou sexa, 
non os está chamando ex 
alcohólicos, porque non son 
exactamente  iso e eles ademais, 
así o manifestan cando…, polo 
menos, a nós, cando nos reunimos 
con eles.  
 
Hai cousas que fan falta. Claro 
que fan falta! Pero hai que 
facelas cando se poida e da 
maneira ordenada. Nós levamos 
dous meses  negociando o 
modificativo de EMALCSA, 
mantivemos reunións con todas as 
entidades, temos proxectos 
presentados, de cada unha das 
iniciativas que presentamos, a 
cada un dos concelleiros; mesmo, 
negociámolas partida a partida 
para que se puidesen concretar. 
Vostedes fan un copia e pego de 
cuestións que ademais, están mal 
articuladas e voulle dicir unha, 
que me parece ademais, non sei, 
vou dicir basta, que é a do 
comercio, porque este concelleiro 
que lles fala, foi o que tentou 
arranxar a situación do comercio, 
que deixaran vostedes e voulle a 
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que habían dejado ustedes y le 
voy a decir cuál era. Hay 17 o 18 
entidades de comerciantes en la 
ciudad, muchas. Es importante 
que se unan,  porque desde la 
unión es mucho más  fácil 
coordinar y hacer valer las 
necesidades que tienen. Había una 
(…) de ayudas pequeñitas a cada 
una de las entidades de 4.000 
euros. El presidente, por aquel 
entonces, de la asociación estuvo 
con nosotros reunido, el señor 
Amor. Y nos pidió que, por favor, 
solucionáramos esto, que  tenía 
serios problemas de justificación,  
porque son entidades pequeñitas y 
la Intervención estaba poniendo 
un montón de reparos. Y lo  que 
decidimos fue agrupar todas las 
ayudas en una sola, por 130.000 
euros.  Algo pasó en el 
departamento del señor Lema, que 
agrupando mantuvo los 4.000 
euros,  pero no los asignó, porque 
el compromiso era este. Usted 
replica el modelo, el modelo que 
ellos mismos no quieren y lo hace, 
porque al final, lo que hace es un 
copia y pego, o sea, la articulación 
del tercer sector de la ciudad, el 
que tiene que ver con lo social, 
con lo cultural, con lo deportivo y 
con el empresarial, de manera 
torticera, desde lo político. Yo no 
creo que le dé réditos, señora 
Gallego, no creo que al Partido 
Popular, esto, le beneficie y el 
poder decir, es que nosotros 
queremos destinar el dinero a esto 
y no a fiestas, de verdad, que es 
una retórica vacua que no va a 
ningún lado y que a nosotros nos 
parece, que no ayuda a construir 

dicir cal era. Hai 17 ou 18 
entidades de comerciantes na 
cidade, moitas. É importante que 
se unan,  porque desde a unión é 
moito máis  fácil coordinar e 
facer valer as necesidades que 
teñen. Había una (…) de axudas 
pequeniñas a cada unha das 
entidades de 4.000 euros. O 
presidente, por aquel entón, da 
asociación estivo connosco 
reunido, o señor Amor. E 
pediunos que, por favor, 
solucionásemos isto, que  tiña 
serios problemas de xustificación,  
porque son entidades pequeniñas 
e a Intervención estaba a poñer 
unha chea de reparos. E o  que 
decidimos foi agrupar todas as 
axudas nunha soa, por 130.000 
euros.  Algo pasou no 
departamento do señor Lema, que 
agrupando mantivo os 4.000 
euros,  pero non os asignou, 
porque o compromiso era este. 
Vostede replica o modelo, o 
modelo que eles mesmos non 
queren e faio, porque ao final, o 
que fai é un copia e pego, ou sexa, 
a articulación do terceiro sector 
da cidade, o que ten que ver co 
social, co cultural, co deportivo e 
co empresarial, de maneira 
torticera, desde o político. Eu non 
creo que lle dea réditos, señora 
Galego, non creo que ao Partido 
Popular, isto, benefícielle e o 
poder dicir, é que nós queremos 
destinar o diñeiro a isto e non a 
festas, de verdade, que é unha 
retórica vacua que non vai a 
ningún lado e que a nós 
parécenos, que non axuda a 
construír os consensos que a 
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los consensos que la ciudad 
necesita en el ámbito de materia 
presupuestaria. De tal manera, que 
por eso votamos en contra y 
hubiese dicho esto, antes de haber 
sabido que en el debate, la 
moción, las mociones que ustedes 
habían presentado, sí van a 
defender. 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Si. Ben, mea culpa que non o 
anunciei ao principio do debate e 
efectivamente, pois, pudo 
escapársenos. Gracias, señor 
García. 
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. Pues, yo entiendo que quieran 
justificar su voto en contra y el de 
su partido. Dice que no hablamos 
con nadie, pero si es que este 
modificativo nos enteramos por la 
prensa. ¿Con quien quiere que 
hable? Lo hemos anunciado, 
también. También, se enterarían 
por la prensa y además, es que ya 
en la fase de alegaciones al 
presupuesto, hemos dicho que en 
el primer modificativo, íbamos a 
meter todos los convenios. Lo 
único nuevo que hay es, 
efectivamente, el local Unidad de 
Tratamiento del Alcohol y 
Conductas Aditivas. Yo he 
llamado a ex alcohólicos para que 
la gente se dé cuenta, porque se 
les conoce así, pero es yo he 

cidade necesita no ámbito de 
materia orzamentaria. De tal 
maneira, que por iso votamos en 
contra e dixese isto, antes de 
saber que no debate, a moción, as 
mocións que vostedes presentaran 
si, van defender. 
 
 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Si. Ben, mea culpa que non o 
anunciei ao principio do debate e 
efectivamente, pois, pudo 
escapársenos. Gracias, señor 
García. 
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si. Pois, eu entendo que queiran 
xustificar o seu voto en contra e o 
do seu partido. Di que non 
falamos con ninguén, pero se é 
que este modificativo 
decatámonos pola prensa. Con 
quen quere que fale? 
Anunciámolo, tamén. Tamén, se 
decatarían pola prensa e 
ademais, é que xa na fase de 
alegacións ao orzamento, dixemos 
que no primeiro modificativo, 
iamos meter todos os convenios. 
O único novo que hai é, 
efectivamente, o local Unidade de 
Tratamento do Alcol e Condutas 
Aditivas. Eu chamei a ex 
alcohólicos  para que a xente se 
dea conta, porque se lles coñece 
así, pero é que eu falei con eles e 
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hablado con ellos y me dicen  que 
ustedes no sabían ni que existían. 
Eso me lo han dicho ellos. 
Entonces, bueno, justifiquen su 
voto como puedan, pero que han 
votado en contra de las entidades 
y han dejado que no se vaya a 
fiestas. 
 
Facturas de cajón, facturas 
irregulares, servicios sin contrato, 
millones de euros. ¡Como nunca, 
señora Vieito! Se cansan de decir 
que van por el libro, que son un 
ejemplo en materia de 
contratación y de transparencia, 
que este modificativo  y los 
reconocimientos extrajudiciales, 
que aplican al ejercicio 2017, no 
son más que una muestra, que 
llevamos denunciando meses y 
meses. Y digo una muestra, 
porque, ¡ya veremos! cuando 
envíen los reparos al Consello de 
Contas. Eso ¡ya veremos! los que 
firma el Alcalde para aprobar el 
gasto. 
 
Ahora, traen 1.900.000 euros para 
pagar facturas irregulares. Las que 
ya hemos denunciado. 308.000. 
Yo me voy a parar en algunas. En 
concreto, 308.000 de bibliotecas, 
438.000 de jardines, 108.000 de 
servicios complementarios de 
deporte, solo del mes de 
diciembre. Bueno, de bibliotecas, 
medio mes de noviembre. El resto 
del año, el resto del año, solo de 
estos contratos, han firmado, casi, 
5 millones de euros, por no tener 
contrato. Prácticamente de 
jardines.  
 

dinme que vostedes non sabían 
nin que existían. Iso dixéronmo 
eles. Entón, bo, xustifiquen o seu 
voto como poidan, pero que 
votaron en contra das entidades e 
deixaron que non se vaia a festas. 
 
 
 
Facturas de caixón, facturas 
irregulares, servizos sen contrato, 
millóns de euros. Como nunca, 
señora Vieito! Cánsanse de dicir 
que van polo libro, que son un 
exemplo en materia de 
contratación e de transparencia, 
que este modificativo  e os 
recoñecementos extraxudiciais, 
que aplican ao exercicio 2017, 
non son máis que unha mostra, 
que levamos denunciando meses e 
meses. E digo unha mostra, 
porque, xa veremos! cando envíen 
os reparos ao Consello de Contas. 
Iso, xa veremos! os que asina o 
Alcalde para aprobar o gasto. 
 
 
Agora, traen 1.900.000 euros 
para pagar facturas irregulares. 
As que xa denunciamos. 308.000. 
Eu voume a parar nalgunhas. En 
concreto, 308.000 de bibliotecas, 
438.000 de xardíns, 108.000 de 
servizos complementarios de 
deporte, só do mes de decembro. 
Bo, de bibliotecas, medio mes de 
novembro. O resto do ano, o resto 
do ano, só destes contratos, 
asinaron, case, 5 millóns de 
euros, por non ter contrato. 
Practicamente de xardíns.  
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El propio Interventor en su 
informe dice: “que no tenían 
contrato adjudicado… 
 
A las once horas y quince 
minutos  entra en el Salón de 
Sesiones el señor Varela Gómez. 
 
… a la fecha de prestación de 
servicio y objeto de reparo de 
legalidad, en estos casos en los 
que se contaba con crédito 
presupuestario suficiente, por lo 
que  también en este caso, la 
aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito lleva 
implícito levantamiento del  
reparo que formularíamos en caso 
de que se hubiera tenido crédito 
adecuado y suficiente del ejercicio 
de 2016”. No nos pueden pedir 
que apoyemos esto. Vamos a 
votar en contra; ni siquiera la 
abstención, porque llevamos más 
de un año y  medio denunciando 
el contrato de jardines, en 
concreto, y el de bibliotecas. 
¿Dónde está la 
remunicipalización? Aquí van, 
sólo en estos tres contratos, 
800.000 euros del mes de 
diciembre. No vamos a ser 
cómplices. Una cosa es que 
durante unos meses, mientras se 
licita, mientras se adjudica un 
contrato, se preste el servicio sin 
contrato. Otra cosa es esto; que 
pasan años y el año que viene va a 
ser peor, porque al año que viene 
hay que añadir recogida de 
basuras que desde enero de este 
año, está sin contrato. Y  un 
montón de servicios. Los museos 
científicos. Un montón. Los 

O propio Interventor no seu 
informe di: “que non tiñan 
contrato adxudicado… 
 
Ás once horas e quince minutos  
entra no Salón de Sesións o 
señor Varela Gómez. 
 
…á data de prestación de servizo 
e obxecto de reparo de 
legalidade, nestes casos nos que 
se contaba con crédito 
orzamentario suficiente, polo que  
tamén neste caso, a aprobación 
do recoñecemento extraxudicial 
de crédito leva implícito 
levantamento do reparo que 
formulariamos no caso de que se 
tivo crédito adecuado e suficiente 
do exercicio de 2016”. Non nos 
poden pedir que apoiemos isto. 
Imos votar en contra; nin sequera 
a abstención, porque levamos 
máis dun ano e  medio 
denunciando o contrato de 
xardíns, en concreto, e o de 
bibliotecas. Onde está a 
remunicipalización? Aquí van, só 
nestes tres contratos, 800.000 
euros do mes de decembro. Non 
imos ser cómplices. Unha cousa é 
que durante uns meses, mentres se 
licita, mentres se adxudica un 
contrato, préstese o servizo sen 
contrato. Outra cousa é isto; que 
pasan anos e o ano que vén vai 
ser peor, porque ao ano que vén 
hai que engadir recollida de lixos 
que desde xaneiro deste ano, está 
sen contrato. E  unha chea de 
servizos. Os museos científicos. 
Unha chea. Os traballadores, 
mentres tanto, queixándose. 
Levamos meses, meses e meses, 
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trabajadores, mientras tanto, 
quejándose. Llevamos meses, 
meses y meses, advirtiendo de 
esto.  
 
Bibliotecas, nada de la 
remunicipalización. Hace un año,  
era urgentísimo reunirse la 
Comisión, porque ya estaba todo 
en marcha. Cero 
remunicipalización. La culpa es 
de Montoro; Montoro existía y la 
normativa era exactamente la 
misma, cuando elaboraron su 
programa electoral  que no pueden 
cumplir. Entonces, ahora montan 
sus manifestaciones, se van a sus 
ciudades rebeldes y hacen allí, 
ponen una pancarta contra 
Montoro. Es el mismo Montoro, 
el que teníamos nosotros. Bastante 
abrió la mano, por cierto,  con la 
tasa de reposición. ¡Claro! Es 
verdad. Nosotros llegamos a tener 
tasa de reposición cero; ustedes  
pueden contratar a gente. De 
hecho, lo están haciendo, para 
luego, no ejecutar nada y no hacer 
nada.  
 
El contrato de bibliotecas, encima, 
es que no lo han, ni licitado; con 
lo cual todo este año, con reparos 
otra vez, y en el mes de 
noviembre ya no hay dinero para 
pagar. Eso lo dijimos en las 
alegaciones al presupuesto,  que 
rechazaron todos alegremente. 
Harán una transferencia, harán 
sabe Dios qué  o lo traerán el año 
que viene, como están trayendo 
esta factura ahora. 70 
trabajadores, 60 de bibliotecas,  
70 de los servicios 

advertindo disto.  
 
 
 
 
Bibliotecas, nada da 
remunicipalización. Hai un ano,  
era urxentísimo reunirse a 
Comisión, porque xa estaba todo 
en marcha, Cero 
remunicipalización. A culpa é de 
Montoro; Montoro existía e a 
normativa era exactamente a 
mesma, cando elaboraron o seu 
programa electoral  que non 
poden cumprir. Entón, agora 
montan as súas manifestacións, 
vanse ás súas cidades rebeldes e 
fan alí, poñen unha pancarta 
contra Montoro. É o mesmo 
Montoro, o que tiñamos nós. 
Bastante abriu a man, por certo,  
coa taxa de reposición. Claro! É 
verdade. Nós chegamos a ter taxa 
de reposición cero; vostedes  
poden contratar a xente. De feito, 
estano facendo, para daquela, 
non executar nada e non facer 
nada.  
 
O contrato de bibliotecas, encima, 
é que non o han, nin licitado; co 
cal todo este ano con reparos 
outra vez, e no mes de novembro 
xa non hai diñeiro para pagar. 
Iso dixémolo nas alegacións ao 
orzamento,  que rexeitaron todos 
alegremente. Farán unha 
transferencia, farán sabe Dios 
que  ou o traerán o ano que vén, 
como están a traer esta factura 
agora. 70 traballadores, 60 de 
bibliotecas,  70 dos servizos 
complementarios de Deportes, 
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complementarios de Deportes, que 
llevan desde septiembre del año 
pasado sin contrato y no lo han 
licitado. Es que no hay, ni trazas 
de solucionar este problema, hay 
que poner medidas para evitar que 
esto se produzca y es que no las 
hay.  En el de jardines, que 
mención especial merece, porque 
llegaron a desistir de ese contrato, 
después de proponer la 
adjudicación. Después de 
proponer la adjudicación usted, 
señora Vieito, que estaba en la 
Mesa de Contratación, con un 
informe externo, contratado a una 
empresa de Barcelona, para variar, 
porque mucho les gusta 
Barcelona, decidieron desistir. La 
empresa recurrió y les dio la razón 
el Tribunal de Recursos 
Contractuales. Bueno, pues, ¡Qué 
quieren que les diga! Yo creo que 
esto, va a atraer sus consecuencias 
y en cuanto esto llegue al 
Consello de Contas, yo no sé que 
es lo que va a decir. La realidad 
es, que casi dos años pagando 
jardines. Estuvieron casi dos años 
pagando jardines.  En este 
modificativo van solamente los 
últimos meses de Bibliotecas y de 
servicios complementarios de 
Deportes, pero es que detienen 
todo el año 2017 y  no hay, ni 
rastro de la licitación, ni rastro. 
 
Muchas gracias.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señora Vieito. 

que levan desde setembro do ano 
pasado sen contrato e non o 
licitaron. É que non hai, nin 
trazas de solucionar este 
problema, hai que poñer medidas 
para evitar que isto se produza e 
é que non as hai. No de xardíns, 
que mención especial merece, 
porque chegaron a desistir dese 
contrato, despois de propoñer a 
adxudicación. Despois de 
propoñer a adxudicación vostede, 
señora Vieito, que estaba na Mesa 
de Contratación, cun informe 
externo, contratado a unha 
empresa de Barcelona, para 
variar, porque moito lles gusta 
Barcelona, decidiron desistir. A 
empresa recorreu e deulles a 
razón o Tribunal de Recursos 
Contractuais. Bo, pois, que 
queren que lles diga! Eu creo que 
isto, vai traer as súas 
consecuencias e en canto isto 
chegue ao Consello de Contas, eu 
non sei que é o que vai dicir. A 
realidade é, que case dous anos 
pagando xardíns. Estiveron case 
dous anos pagando xardíns.  
Neste modificativo van soamente 
os últimos meses de Bibliotecas e 
de servizos complementarios de 
Deportes, pero é que deteñen todo 
o ano 2017 e  non hai, nin rastro 
da licitación, nin rastro. 
 
 
Moitas grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señora Vieito. 
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Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, en primeiro lugar, dicir 
que como vostede tamén sabe, 
señora Gallego, e parece que hai 
que recordarllo constantemente, o 
recoñecemento extraxudicial non 
é a primeira vez que se utiliza 
aquí, e nós entendemos, 
evidentemente, que debe ser 
excepcional, como é obvio, e niso 
estamos todas e todos de acordo, 
con todos os grupos. Pero non 
deixa de ser un procedemento, 
como tamén dixo a señora Veira, 
habitual, para aplicar o principio 
de enriquecemento inxusto e 
tamén, poder cancelar as obrigas 
adquiridas con proveedores en 
exercicios anteriores. Iso é o que 
nos permite, precisamente, 
cumprir coa normativa de 
morosidade. E dicir, que o período 
medio de pago que, se se 
incumple, vostedes están encima e 
critican habitualmente.  
 
E a definición que vostede le e 
que vostede cita non é nin, máis 
nin menos, que a definición dos 
recoñecementos extraxudicial; 
definición que se repetía, con 
copia e pega, seguramente,  todos 
os anos, tanto nos informe de 
2011, como de 2012, 2013 e 2014. 
Están fartos vostedes de coñecer 
ese informe, porque era o que lles 
dicía o Interventor aos seus 
recoñecementos  extraxudiciais. A 
diferencia con este recoñecemento 
extraxudicial que traemos hoxe,  a 
cantidade é bastante diferente; hai 
bastante diferencia e  case, a 

 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo, en primeiro lugar, dicir que 
como vostede tamén sabe, señora 
Gallego, e parece que hai que 
recordarllo constantemente, o 
recoñecemento extraxudicial non 
é a primeira vez que se utiliza 
aquí, e nós entendemos, 
evidentemente, que debe ser 
excepcional, como é obvio, e niso 
estamos todas e todos de acordo, 
con todos os grupos. Pero non 
deixa de ser un procedemento, 
como tamén dixo a señora Veira, 
habitual, para aplicar o principio 
de enriquecemento inxusto e 
tamén, poder cancelar as obrigas 
adquiridas con proveedores en 
exercicios anteriores. Iso é o que 
nos permite, precisamente, 
cumprir coa normativa de 
morosidade. E dicir, que o 
período medio de pago que, se se 
incumple, vostedes están encima e 
critican habitualmente.  
 
E a definición que vostede le e 
que vostede cita non é, nin máis 
nin menos, que a definición dos 
recoñecementos extraxudiciais; 
definición que se repetía, con 
copia e pega, seguramente, todos 
os anos, tanto nos informe de 
2011, como de 2012, 2013 e 2014. 
Están fartos vostedes de coñecer 
ese informe, porque era o que lles 
dicía o Interventor aos seus 
recoñecementos  extraxudiciais. A 
diferencia con este recoñecemento 
extraxudicial que traemos hoxe,  a 
cantidade é bastante diferente; 
hai bastante diferencia e  case, a 
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metade do que vostedes 
recoñeceron extraxudicialmente 
no seu último ano, enteiro, de 
mandato 2014. Que levaron un 
recoñecemento extraxudicial por 
importe de 3,9 millóns de euros, 
non 1,9 nin 1,8. 3,9 millóns de 
euros e por non mencionar tamén, 
os cinco recoñecementos 
extraxudiciais levados no 2011, 
por importe de 5,2 millóns ou os 
4,7 levados no ano 2013. Queda 
claro e lle ten que quedar moi 
claro, señora Gallego, que eran 
vostedes os gañadores e os 
vencedores das cantidades de 
recoñecementos extraxudiciais e 
que ese informe do Interventor o 
teñen que ter lido  en cada un 
deles. 
 
Tampouco é o recoñecemento 
extraxudicial algo axeno a 
gobernos anteriores. E, desde 
logo, nós, como demostran as 
cifras,  estamos precisamente no 
camiño de reducir ese recurso, a 
este procedemento que, por 
suposto, tamén entendemos que 
debe ser excepcional, como así o 
reflicten as cantidades que acabo 
de mencionar. E iso, sen incluir o 
plan de pago a proveedores de 7,6 
millóns que vostedes suscribiron 
no ano 2012 e que viña vinculado 
ao Plan de Axuste, que este 
goberno precisamente, foi quen o 
trouxo para cancelar e para 
amortizar ese préstamo.  
 
Tamén hai que destacar, o feito de 
que levara extraxudicial facturas 
por non ter adxudicado ainda, o 
contrato. Non é precisamente 

metade do que vostedes 
recoñeceron extraxudicialmente 
no seu último ano, enteiro, de 
mandato 2014. Que levaron un 
recoñecemento extraxudicial por 
importe de 3,9 millóns de euros, 
non 1,9 nin 1,8. 3,9 millóns de 
euros e por non mencionar tamén, 
os cinco recoñecementos 
extraxudiciais levados no 2011, 
por importe de 5,2 millóns ou os 
4,7 levados no ano 2013. Queda 
claro e lle ten que quedar moi 
claro, señora Gallego, que eran 
vostedes os gañadores e os 
vencedores das cantidades de 
recoñecementos extraxudiciais e 
que ese informe do Interventor o 
teñen que ter lido  en cada un 
deles. 
 
Tampouco é o recoñecemento 
extraxudicial algo axeno a 
gobernos anteriores. E, desde 
logo, nós, como demostran as 
cifras,  estamos precisamente no 
camiño de reducir ese recurso, a 
este procedemento que, por 
suposto, tamén entendemos que 
debe ser excepcional, como así o 
reflicten as cantidades que acabo 
de mencionar. E iso, sen incluir o 
plan de pago a proveedores de 
7,6 millóns que vostedes 
suscribiron no ano 2012 e que 
viña vinculado ao Plan de Axuste, 
que este goberno precisamente, 
foi quen o trouxo para cancelar e 
para amortizar ese préstamo.  
 
Tamén hai que destacar, o feito 
de que levara extraxudicial 
facturas por non ter adxudicado 
ainda, o contrato. Non é 
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tampouco, algo novo. E o 
mantemento de instalacións 
deportivas, por exemplo, o 
contrato que remataba en xullo de 
2012 non se adxudicou hasta 
novembro dese ano. Os meses 
intermedios recoñecéronse as 
facturas correspondentes, 
extraxudicialmente, no 2013. En 
canto ao mantemento de 
instalacións semafóricas, outro 
contrato que rematou en 
novembro de 2011 e non  se 
adxudicou de novo, até marzo de 
2014. Esas mensualidades foron a 
recoñecemento extraxudicial en 
2013 e 2014 respectivamente e 
eran por un importe de máis de 
90.000 euros cada mes. E 
tampouco, incluso, é a primeira 
vez que se levan facturas de 
publicidade, incluso publicidade, 
relativas ás festas, ás festas de 
María Pita.  
 
 
E hai un recoñecemento 
extraxudicial de 2013, donde 
tamén levan unha factura de 2011. 
Levan, non a levaron nin no 2011, 
nin no 2012, a levan no 2013. E 
non tiñan vostedes, precisamente,  
problemas de maioría no Pleno. 
Tamén hai que decirlle, que en 
canto a parques e xardíns, as 
consecuencias das que vostedes 
serán cómplices, duns pregos que 
non permitían detectar a baixa 
temeraria; van a ser cómplices, 
tamen, dos despedimentos de 
traballadores que van a ocasionar 
estes pregos. Xa llo avisamos e 
por iso, quixemos desistir de eses 
pregos e por iso, tamén, 

precisamente tampouco, algo 
novo. E o mantemento de 
instalacións deportivas, por 
exemplo, o contrato que remataba 
en xullo de 2012 non se 
adxudicou hasta novembro dese 
ano. Os meses intermedios 
recoñecéronse as facturas 
correspondentes, 
extraxudicialmente, no 2013. En 
canto ao mantemento de 
instalacións semafóricas, outro 
contrato que rematou en 
novembro de 2011 e non  se 
adxudicou de novo, até marzo de 
2014. Esas mensualidades foron a 
recoñecemento extraxudicial en 
2013 e 2014 respectivamente e 
eran por un importe de máis de 
90.000 euros cada mes. E 
tampouco, incluso, é a primeira 
vez que se levan facturas de 
publicidade, incluso publicidade, 
relativas ás festas, ás festas de 
María Pita.  
 
E hai un recoñecemento 
extraxudicial de 2013, donde 
tamén levan unha factura de 
2011. Levan, non a levaron nin no 
2011, nin no 2012, a levan no 
2013. E non tiñan vostedes, 
precisamente,  problemas de 
maioría no Pleno. Tamén hai que 
decirlle, que en canto a parques e 
xardíns, as consecuencias das que 
vostedes serán cómplices, duns 
pregos que non permitían detectar 
a baixa temeraria; van a ser 
cómplices, tamen, dos 
despedimentos de traballadores 
que van a ocasionar estes pregos. 
Xa llo avisamos e por iso, 
quixemos desistir de eses pregos e 
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solicitamos á Xunta Consultiva de 
Contratación, informe, como 
vostedes pediron, seguindo todos 
os procedementos e por iso, se 
sinalaron tamén, esas facturas 
correspondentes aos últimos 
meses  do ano pasado. Nada máis. 
Grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben, Moitas grazas, señora 
Vieito.  
 
Señora Veira. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Un par de cuestiones. Primero, 
señora Vieito,  el Presupuesto de 
2017 debería ser un presupuesto 
que se ejecutara con cierta 
armonía y eficacia, porque es su 
presupuesto. Sea consciente de 
que hoy venimos aquí con cinco 
modificativos y que hay reparos 
de legalidad  de importe no 
menor. Que los va a haber, 
además,  seguramente en 
septiembre y octubre; de tal 
manera que era importante que 
usted pusiera orden en todo eso, 
porque, a lo mejor, hay alguna 
dificultad en los modificativos 
futuros, como esto no cambie de 
alguna manera. 
 
Pero déjeme decirle algo a usted, 
señora Gallego, con el tema de 
UTECA. Yo, aquí, nunca me 
escuchará decirle lo que de usted 

por iso, tamén, solicitamos á 
Xunta Consultiva de 
Contratación, informe, como 
vostedes pediron, seguindo todos 
os procedementos e por iso, se 
sinalaron tamén, esas facturas 
correspondentes aos últimos 
meses  do ano pasado. Nada máis. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, Moitas grazas, señora 
Vieito.  
 
Señora Veira. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Un par de cuestións. Primeiro, 
señora Vieito,  o Orzamento de 
2017 debería ser un orzamento 
que se executase con certa 
harmonía e eficacia, porque é o 
seu orzamento. Sexa consciente de 
que hoxe vimos aquí con cinco 
modificativos e que hai reparos 
de legalidade  de importe non 
menor. Que os vai a haber, 
ademais, seguramente en 
setembro e outubro; de tal 
maneira que era importante que 
vostede puxese orde en todo iso, 
porque, se cadra, hai algunha 
dificultade nos modificativos 
futuros, como isto non cambie 
dalgunha maneira. 
 
Pero déixeme dicirlle algo a 
vostede, señora Gallego, co tema 
de UTECA.  Eu, aquí, nunca me 
escoitará dicirlle o que de vostede 
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nos dicen otras entidades sociales 
o culturales o empresariales o 
deportivas. No lo voy a hacer. 
Pero porque muchas veces, no lo 
comparto y además, me parece 
por respecto a ellas, yo no lo voy 
a decir. Es cierto que no 
conocíamos la demanda de 
UTECA; así se lo dijimos. Nunca 
se habían acercado a nosotros y no 
teníamos constancia del estado 
lamentable en el que está aquella 
instalación, que atiende a más de 
mil coruñeses cada año, con 
problemas de dependencias,  no 
menores. Nosotros estamos de 
acuerdo, que con esto, se haga; lo 
que no estamos de acuerdo es, con 
como usted está intentando de 
manera torticera, hacer ver que 
son ustedes los garantes o los 
interlocutores del tercer sector de  
la ciudad, porque esto, señora 
Gallego, no es cierto. Cuando  le 
digo que usted no habló con las 
entidades que no habló, se lo digo, 
porque lo sé, porque sino, dígame 
porque pide 5.000 euros para la 
Cámara de Comercio. O es que la 
Cámara de Comercio les pidió a 
ustedes que fueran interlocutores 
en este Pleno, para reclamar una 
cantidad o un convenio Si es así, 
por favor, explíqueme  de qué 
materia estamos hablando. Piden 
ustedes 30.000 euros para la 
Cátedra de Divulgación 
Científica. Mire, esa cátedra la 
ideó el Partido Socialista, la 
metimos en los presupuestos  y se 
está ejecutando por el Gobierno 
de la Marea, porque nosotros 
pedimos que fuera así. Pero, en 
cualquier caso, explíqueme por 

dinnos outras entidades sociais ou 
culturais ou empresariais ou 
deportivas. Non o vou a facer. 
Pero porque, moitas veces, non o 
comparto e ademais, paréceme 
por respecto a elas, eu non o vou  
dicir. É certo que non coñeciamos 
a demanda de UTECA; así llo 
dixemos. Nunca se achegaron a 
nós e non tiñamos constancia do 
estado lamentable no que está 
aquela instalación, que atende a 
máis de mil coruñeses cada ano, 
con problemas de dependencias,  
non menores. Nós estamos de 
acordo, que con isto, fágase; o 
que non estamos de acordo é, con 
como vostede está a tentar de 
maneira torticera, facer ver que 
son vostedes os garantes ou os 
interlocutores do terceiro sector 
da  cidade, porque isto, señora 
Gallego, non é certo. Cando  lle 
digo que vostede non falou coas 
entidades que non falou, dígollo, 
porque o sei, porque senón, 
dígame porque pide 5.000 euros 
para a Cámara de Comercio. Ou 
é que a Cámara de Comercio 
pediulles a vostedes que fosen 
interlocutores neste Pleno, para 
reclamar unha cantidade ou un 
convenio. Se é así, por favor, 
explíqueme  de que materia 
estamos a falar. Piden vostedes 
30.000 euros para a Cátedra de 
Divulgación Científica. Mire, esa 
cátedra ideouna o Partido 
Socialista, metémola nos 
orzamentos  e estase executando 
polo Goberno da Marea, porque 
nós pedimos que fose así. Pero, en 
calquera caso, explíqueme por 
que pide o da Cátedra de 
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qué pide lo de la Cátedra de 
Divulgación Científica que va a 
tener sostén presupuestario, 
porque no lo entendemos. Son 
cuestiones que no se nos alcanza 
comprender. Cuando pide nuevos 
convenios para entidades, como 
por ejemplo… Voy a leerlo aquí, 
porque me llamó la atención sobre 
manera. No tengo ninguna duda 
de que son entidades que 
desempeñan un trabajo muy 
meritorio, pero el Colegio de 
Estomatólogos y Odontólogos que 
están realizando, sin ninguna 
duda, una labor social atendiendo 
a personas sin recursos…. Traen 
ustedes aquí un nuevo convenio 
por 20.000 euros. Este convenio, 
nosotros… sí, sí, 20.000 euros. 
Incluir los siguientes convenios en 
las partidas correspondientes del 
Anexo de Subvenciones 
nominativas. Punto número 
cuatro, Asociación Social del 
Colegio de Estomatólogos y 
Odontólogos, 20.000 euros. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, por 
favor. 
 
Señor García Pérez 
 
Yo, este convenio, no lo conozco 
y cuando digo que no hablaron 
con nadie, es que ustedes no 
hablaron con nadie, para que esto 
saliera adelante. Cuando hablo 
con nadie, hablo de los votos 
necesarios para que esto salga, 
señora Gallego. ¿Vale? Porque de 
haber querido que saliesen, esto lo 

Divulgación Científica que vai ter 
sostén orzamentario, porque non 
o entendemos. Son cuestións que 
non se nos alcanza comprender. 
Cando pide novos convenios para 
entidades, por exemplo… Vou lelo 
aquí, porque me chamou a 
atención sobre maneira. Non teño 
ningunha dúbida de que son 
entidades que desempeñan un 
traballo moi meritorio, pero o 
Colexio de Estomatólogos e 
Odontólogos que están a realizar, 
sen ningunha dúbida, un labor 
social atendendo a persoas sen 
recursos… Traen vostedes aquí 
un novo convenio por 20.000 
euros. Este convenio, nós... si, si, 
20.000 euros. Incluír os seguintes 
convenios nas partidas 
correspondentes do Anexo de 
Subvencións nominativas. Punto 
número catro, Asociación Social 
do Colexio de Estomatólogos e 
Odontólogos, 20.000 euros. 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, 
por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
Eu, este convenio, non o coñezo e 
cando digo que non falaron con 
ninguén, é que vostedes non 
falaron con ninguén, para que 
isto saíse adiante. Cando falo con 
ninguén, falo dos votos necesarios 
para que isto salga, señora 
Gallego. Vale? Porque de querer 
que saísen, isto tíñao que falar 
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tenía que haber hablado con 
alguien, al menos, para alcanzar 
14 votos, meses atrás. 
Simplemente digo, que ustedes 
con nosotros, para esto, no 
hablaron. No hablaron, 
precisamente, para poder oír decir 
lo que usted va a decir después, 
que el Partido Socialista no apoya 
no sé qué cosas. Pues, así no se la 
vamos a apoyar nunca. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias. Vamos a ver. 
Este convenio estaba el año 
pasado; lo votó a favor el Partido 
Socialista, a la enmienda que 
presentamos al Presupuesto de 
2016. ¿Cómo no lo conoce? 
Todos estos, los que pone 
incluirlos, es que se excluyeron en 
el de 2017, pero estaban en el del 
2016. Son, tal cual, se aprobó en 
2016. Lo único nuevo que 
incluimos es el arreglo del local, 
nada más. ¡Claro! no hablamos ni 
con la Cámara de Comercio, ni 
con la Cátedra de Divulgación 
Científica, no hablamos con las 
asociaciones que lo necesitan, de 
primera necesidad. Con las 
deportivas, con las sociales, con 
muchas de ellas, estamos 
hablando todos los días. 
 
Bueno, reconocimientos 
extrajudiciales... ¡Claro! tiene que 
ser excepcional, porque entre 

con alguén, polo menos, para 
alcanzar 14 votos, meses atrás. 
Simplemente digo, que vostedes 
connosco, para isto, non falaron. 
Non falaron, precisamente, para 
poder oír dicir o que vostede vai 
dicir despois, que o Partido 
Socialista non apoia non sei que 
cousas. Pois, así non lla imos a 
apoiar nunca. 
 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas. Imos ver. Este 
convenio estaba o ano pasado; 
votouno a favor o Partido 
Socialista, á emenda que 
presentamos ao Orzamento de 
2016. Como non o coñece? Todos 
estes, os que pon incluílos, é que 
se excluíron no de 2017, pero 
estaban no do 2016.Son, tal cal, 
se aprobou en 2016. O único novo 
que incluímos é o arranxo do 
local, nada máis. Claro! non 
falamos nin coa Cámara de 
Comercio, nin coa Cátedra de 
Divulgación Científica, non 
falamos coas asociacións que o 
necesitan, de primeira 
necesidade. Coas deportivas, coas 
sociais, con moitas delas, estamos 
a falar todos os días. 
 
 
Bo, recoñecementos 
extraxudiciais... Claro! ten que 
ser excepcional, porque entre 
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otras cosas, es ilegal,  el gasto es 
ilegal. Y ahora está siendo, fue 
siempre habitual, pero ahora es 
más habitual que nunca y más 
grave que nunca, porque una cosa, 
se lo repito otra vez, es que el 
servicio se esté prestando un 
tiempo sin contrato, mientras se 
licita. Usted misma acaba de 
hablar  de facturas que se adjudicó 
el contrato después, pero se estaba 
licitando. Es verdad, la de los 
semáforos, es la única que 
teníamos ahí. Sí, nada, nada que 
ver con os millones y millones. 
10.000.000 al año, solamente, va a 
ser la recogida de  basura; 
solamente de recogida de basura y 
5 millones  de jardines, este año. 
Porque es que, claro, nosotros lo 
traíamos a Pleno, el Alcalde no 
firmaba alguna, pero, 
puntualmente, pero venía casi 
todo a Pleno. Por eso habla de 3,9 
millones. Pero es que el Alcalde, 
señor Ferreiro, de enero a 
diciembre, del contrato de 
jardines, lo ha firmado el solo. Y 
eso, nos lo están ocultando, que lo 
hemos pedido varias veces y no 
nos lo quieren dar. Cuando 
lleguen al Consello de Contas, 
pues, lo veremos, lo veremos. 
 
Bueno. Yo quería comentar dos 
facturas, que…, bueno, no, porque 
el importe sea comparable con 
nada de lo que estamos hablando, 
pero si, hablando de viajes, pues, 
hay una factura de  622,63 euros, 
de un viaje a Barcelona del señor 
Xiao Varela, los días 24 y 25 de 
octubre, para asistir a las jornadas 
Habitats ¡Que casualidad! que el 

outras cousas, é ilegal,  o gasto é 
ilegal. E agora está a ser, foi 
sempre habitual, pero agora é 
máis habitual que nunca e máis 
grave que nunca, porque unha 
cousa, repítollo outra vez, é que o 
servizo se estea prestando un 
tempo sen contrato, mentres se 
licita. Vostede mesma acaba de 
falar  de facturas que se 
adxudicou o contrato despois, 
pero estaba a licitarse. É verdade, 
a dos semáforos, é a única que 
tiñamos aí. Si, nada, nada que ver 
con os millóns e millóns. 
10.000.000 ao ano, soamente, vai 
ser a recollida de lixo;  soamente 
de recollida de lixo e 5 millóns  de 
xardíns, este ano. Porque é que, 
claro, nós traiámolo a Pleno, o 
Alcalde non asinaba algunha, 
pero, puntualmente, pero viña 
case todo a Pleno. Por iso fala de 
3,9 millóns. Pero é que o Alcalde, 
señor Ferreiro, de xaneiro a 
decembro, do contrato de xardíns, 
asinouno o só. E iso, estánnolo 
ocultando, que o pedimos varias 
veces e non nolo queren dar. 
Cando cheguen ao Consello de 
Contas, pois, o veremos,  
verémolo. 
 
 
Bo. Eu quería comentar dúas 
facturas, que…, bo, non, porque o 
importe sexa comparable con 
nada do que estamos a falar, pero 
si, falando de viaxes, pois, hai 
unha factura de 622,63  euros, 
dunha viaxe a Barcelona do señor 
Xiao Varela, os días 24 e 25 de 
outubro, para asistir ás xornadas 
Habitats. Que casualidade! que a 
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viaje sea otra vez a Barcelona, una 
ciudad rebelde, ¡Como no! 
 
El viaje, realmente costó algo más 
de 800 euros, el día 24 y 25 de 
octubre. Lo que costó 622,63 
euros fue solamente el billete de 
avión y lo curioso del caso, es 
que, al margen de que el Concejal 
se vaya a unas jornadas, es que el 
informe que justifica el gasto y 
que está firmado por la señora 
Vieito, dice que “o prezo está no 
rango alto dos normais, aplicados 
nun mercado liberalizado como é 
o do transporte aéreo” Y adjuntan 
un pantallazo sacado a la fecha de 
este informe. Dice que es el 12 de 
julio de este año. Señor Varela, 
fue el año pasado en octubre,  
pues, ahora el  12 de julio… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Gallego, 
por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…cuando la factura es de marzo y 
dice que incluso, hay ofertas más 
elevadas. Pero es que fíjese, piden 
precio el 12 de julio. Temporada 
alta, no, altísima, para el 2 de 
agosto. ¡Claro! hay ofertas y 
encima, haciendo transbordos de 
900 euros, pero es que, si ahora 
piden una oferta, que yo lo he 
hecho, no llega a 200 euros; en 
algunos casos, ida y vuelta 100 
euros, irse en octubre a Barcelona. 
Hay que pedir los billetes con 
tiempo y, desde luego, que sus 
jornadas y aprendizajes le cuesten 

viaxe sexa outra vez a Barcelona, 
unha cidade rebelde. Como non! 
 
A viaxe, realmente custou algo 
máis de 800 euros, o día 24 e 25 
de outubro. O que custou 622,63 
euros foi soamente o billete de 
avión e o curioso do caso, é que, 
á marxe de que o Concelleiro se 
vaia a unhas xornadas, é que o 
informe que xustifica o gasto e 
que está asinado pola señora 
Vieito, di que “o prezo está no 
rango alto dos normais, aplicados 
nun mercado liberalizado como é 
o do transporte aéreo” E achegan 
un pantallazo sacado á data deste 
informe. Di que é o 12 de xullo 
deste ano. Señor Varela, foi o ano 
pasado en outubro,  pois, agora o  
12 de xullo… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Gallego, 
por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…cando a factura é de marzo e di 
que mesmo, hai ofertas máis 
elevadas. Pero é que fíxese, piden 
prezo o 12 de xullo. Tempada 
alta, non, altísima, para o 2 de 
agosto. Claro! hai ofertas e 
encima, facendo transbordos de 
900 euros, pero é que, se agora 
piden unha oferta, que eu o fixen, 
non chega a 200 euros; nalgúns 
casos, ida e volta 100 euros, irse 
en outubro a Barcelona. Hai que 
pedir os billetes con tempo e, 
desde logo, que as súas xornadas 
e aprendizaxes cústenlle aos 
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a los ciudadanos, ya me parece el 
colmo. Pero encima, por lo 
menos, pidan los billetes con 
tiempo. 
 
Y una factura que llama la 
atención, también… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí, es que la señora Vieito se 
extiende media hora más. 
 
Presidencia 
 
Á señora Vieito se lle controla o 
tempo como aos demais. 
 
Señora Gallego Neira 
  
21.778 euros por el diseño, 
producción y maquetación de 
contenidos de la web, así como, 
diseño, textos y  tal del Castro de 
Elviña. Casualmente, el límite del 
contrato menor, a dedo e sin 
presupuesto para contratarlo. Lo 
más de lo más. 
 
No  lo vamos a apoyar, desde 
luego. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 

cidadáns, xa me parece o colmo. 
Pero encima, polo menos, pidan 
os billetes con tempo. 
 
 
E unha factura que chama a 
atención, tamén… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si, é que a señora Vieito esténdese 
media hora máis. 
 
Presidencia 
 
Á señora Vieito se lle controla o 
tempo como aos demais. 
 
Señora Gallego Neira 
  
21.778 euros polo deseño, 
produción e maquetación de 
contidos da web, así como, 
deseño, textos e  tal do Castro de 
Elviña. Casualmente, o límite do 
contrato menor, a dedo e sen 
orzamento para contratalo. O 
máis en grao sumo. 
 
Non  o imos a apoiar, desde logo. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 



118 

 

 
Esas facturas que vostede 
comenta, señora Gallego, teñen a 
mesma causa que as que 
presentaban vostedes, e de viaxes 
ao mellor, presentada por 
importes e contías que non eran 
precisamente, adecuadas a prezos 
de mercado. 
 
Ademais, bueno.  É que, a ver! 
Que vostedes se atrevan a  criticar 
un recoñecemento extraxudicial, 
cando vostedes traían o dobre de 
cantidade dese tipo de facturas e 
moito peores… Ademais, esta 
semana precisamente, que acaba 
de declarar o Presidente do 
Goberno, o presidente do seu 
goberno do Partido Popular; esta 
semana, como testemuña no xuízo 
da trama Grürtel, que 
parafraseando a Sabina podemos 
ter titulares de “lo niego todo e 
incluso la verdad”. Vamos! E en 
situación privilexiada, non 
sentado precisamente donde se 
senta actualmente  acusados e 
testemuñas e ainda, teñen máis 
que dicir, que nós imcumprimos o 
noso programa o noso códido 
ético. Sería mellor, que vostedes 
tiveran algún código 
mínimamente ético que cumprir, e 
non habitualmente, como 
desmostran o Código Penal. Nada 
máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
Procedemos á votación destes dos 
asuntos. En primeiro lugar, o 
asunto 7, anteriormente o 5. 
Expediente M4/2017 de concesión 

Esas facturas que vostede 
comenta, señora Gallego, teñen a 
mesma causa que as que 
presentaban vostedes, e de viaxes 
ao mellor, presentada por 
importes e contías que non eran 
precisamente, adecuadas a prezos 
de mercado. 
 
Ademais, bo.  É que, a ver! Que 
vostedes se atrevan a  criticar un 
recoñecemento extraxudicial, 
cando vostedes traían o dobre de 
cantidade dese tipo de facturas e 
moito peores... Ademais, esta 
semana precisamente, que acaba 
de declarar o Presidente do 
Goberno, o presidente do seu 
goberno do Partido Popular; esta 
semana, como testemuña no xuízo 
da trama Grürtel, que 
parafraseando a Sabina podemos 
ter titulares de “lo niego todo e 
incluso la verdad”. Vamos! E en 
situación privilexiada, non 
sentado precisamente donde se 
senta actualmente  acusados e 
testemuñas e ainda, teñen máis 
que dicir, que nós imcumprimos o 
noso programa o noso código 
ético. Sería mellor, que vostedes 
tiveran algún código 
mínimamente ético que cumprir, e 
non habitualmente, como 
desmostran o Código Penal. Nada 
máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
Procedemos á votación destes dos 
asuntos. En primeiro lugar, o 
asunto 7, anteriormente o 5. 
Expediente M4/2017 de concesión 
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de créditos extraordinarios para 
recoñecementos extraxudiciais de 
obrigas. 
 

Votación del asunto número 7 
 

Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número 7, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas  (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Hai empate. Polo tanto,  temos 
que repetir a votación e nesta 
ocasión, pois, o voto do presidente 
terá, en caso de ser necesario, será 
voto de calidade. 
 
Votos a favor da aprobación. 
 

 
 

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

de créditos extraordinarios para 
recoñecementos extraxudiciais de 
obrigas. 
 

Votación do  asunto número 7 
 

Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto 
número 7, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas  (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Hai empate. Polo tanto,  temos 
que repetir a votación e nesta 
ocasión, pois, o voto do 
presidente terá, en caso de ser 
necesario, será voto de calidade. 
 
Votos a favor da aprobación. 
 

 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
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votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas  (BNG-AA) (1 
abstención). 

 
De conformidad con el artículo 
100.2 del ROF) (RD 2568/1986), 
decide el empate el voto de 
calidad del alcalde, aprobándose 
dicho asunto. 
 

Acuerdo 
 
1.- Aprobar el expediente de 
modificación del estado de gastos 
del Presupuesto 2017 (M4/2017), 
mediante concesión de dieciocho 
créditos extraordinarios, por 
importe de un millón ochocientos 
setenta y cuatro mil quinientos 
noventa y ocho euros con seis 
céntimos (1.874.598,06€). Todo 
ello reflejado en el listado 
denominado “Expediente 
M4/2017” que se incorpora al 
expediente. 
 
2.- Reconocer las obligaciones 
procedentes de ejercicios 
anteriores por importe total de un 
millón ochocientos setenta y 
cuatro mil quinientos noventa y 
ocho euros con seis céntimos 
(1.874.598,06€). Las obligaciones 

votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas  (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
De conformidade co artigo 100.2 
do ROF) (RD 2568/1986), decide 
o empate o voto de calidade do 
alcalde, aprobándose devandito 
asunto. 
 

Acordo 
 
1.- Aprobar o expediente de 
modificación do estado de gastos 
do Orzamento 2017 (M4/2017), 
mediante concesión de dezaoito 
créditos extraordinarios, por 
importe dun millón oitocentos 
setenta e catro mil cincocentos 
noventa e oito euros con seis 
céntimos (1.874.598,06€). Todo 
iso reflectido na listaxe 
denominada “Expediente 
M4/2017” que se incorpora ao 
expediente. 
 
2.- Recoñecer as obrigas 
procedentes de exercicios 
anteriores por importe total dun 
millón oitocentos setenta e catro 
mil cincocentos noventa e oito 
euros con seis céntimos 
(1.874.598,06€). As obrigas que 
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que se reconocen, necesitan la 
habilitación de crédito, por lo que 
la eficacia del reconocimiento de 
la obligación queda condicionada 
a la efectividad de la modificación 
acordada en el punto 1 de este 
Acuerdo.  
 
3.- Aprobar la distribución de la 
financiación procedente del 
remanente líquido de Tesorería 
para gastos generales derivado de 
la liquidación del presupuesto de 
2016, por un total de un millón 
ochocientos setenta y cuatro mil 
quinientos noventa y ocho euros 
con seis céntimos 
(1.874.598,06€). Todo ello 
reflejado en el listado “Expediente 
M4/2017. Financiación”. 
 
4.- Aprobar las modificaciones del 
Anexo de Inversiones del 
Presupuesto de 2017, 
incorporando las alteraciones que 
resultan de la modificación de 
créditos presupuestarios que se 
realizan en este expediente, 
detalladas en el listado que se 
incorpora al mismo titulado 
“Expediente M4/2017. 
Modificaciones del Anexo de 
Inversiones” y la financiación en 
los casos en los que resulte 
modificada.  
 
5.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
para la adopción de los decretos 
que sean necesarios para dar 
efectividad a lo acordado. 
 
 

Intervenciones 
 

se recoñecen, necesitan a 
habilitación de crédito, polo que a 
eficacia do recoñecemento da 
obriga queda condicionada á 
efectividade da modificación 
acordada no punto 1 deste 
Acordo.  
 
3.- Aprobar a distribución do 
financiamento procedente do 
remanente líquido de Tesourería 
para gastos xerais derivado da 
liquidación do orzamento de 
2016, por un total dun millón 
oitocentos setenta e catro mil 
cincocentos noventa e oito euros 
con seis céntimos 
(1.874.598,06€). Todo iso 
reflectido no listado “Expediente 
M4/2017. Financiamento”. 
 
4.- Aprobar as modificacións do 
Anexo de Investimentos do 
Orzamento de 2017, 
incorporando as alteracións que 
resultan da modificación de 
créditos orzamentarios que se 
realizan neste expediente, 
detalladas na listaxe que se 
incorpora ao mesmo titulado 
“Expediente M4/2017. 
Modificacións do Anexo de 
Investimentos” e o financiamento 
nos casos nos que resulte 
modificada.  
 
5.- Facultar ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a adopción dos 
decretos que sexan necesarios 
para dar efectividade ao 
acordado. 
 
Intervencións 
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Presidencia 
 
Pois queda aprobado  o 
Expediente M4/2017. 
 
Votación do asunto número 8. 
Expediente 2017/1, de aprobación 
recoñecementos extraxudiciais de 
obrigas para imputar  o 
Orzamento 2017. 
 
Votación del asunto número 
ocho 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación el asunto 
número 8, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas  (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois, novamente se produce 
empate, co que novamente hai que 
ir a unha votación, onde, unha vez 
máis, o voto do presidente será 

Presidencia 
 
Pois queda aprobado  o 
Expediente M4/2017. 
 
Votación do asunto número 8. 
Expediente 2017/1, de aprobación 
recoñecementos extraxudiciais de 
obrigas para imputar  o 
Orzamento 2017. 
 
Votación do asunto número oito 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
número 8, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas  (BNG-AA) (1 
abstención). 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Pois, novamente se produce 
empate, co que novamente hai que 
ir a unha votación, onde, unha vez 
máis, o voto do presidente será 
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dirimente, en caso de que se 
manteña o empate. 
 
Se efectúa una nueva votación 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas  (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
De conformidad con el artículo 
100.2 del ROF) (RD 2568/1986), 
decide el empate el voto de 
calidad del alcalde, aprobándose 
dicho asunto. 
 

Acuerdo 
 
1.- Reconocer las obligaciones 
procedentes de ejercicios 
anteriores por importe total de 
veintisiete mil cuatrocientos 
noventa y nueve euros con setenta 
y nueve céntimos (27.499,79 €), 
individualizadas en el listado 
denominado “Reconocimientos 
extrajudiciales de obligaciones 
con dotación presupuestaria 2017-
1”. 
 

dirimente, en caso de que se 
manteña o empate. 
 
Efectúase unha nova votación 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención).  
 
De conformidade co artigo 100.2 
do ROF (R.D 2568/1986), decide 
o empate o voto de calidade do 
alcalde, aprobándose o devandito 
asunto. 
 

Acordo 
 

1.- Recoñecer as obrigas 
procedentes de exercicios 
anteriores por importe total de 
vinte e sete mil catrocentos 
noventa e nove euros con setenta 
e nove céntimos (27.499,79 €), 
individualizadas na listaxe 
denominada “Recoñecementos 
extraxudiciais de obrigas con 
dotación orzamentaria 2017-1”. 
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2.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
para la adopción de los decretos 
que sean necesarios para dar 
efectividad a lo acordado. 
 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois, queda aprobado tamén, o 
Expediente  2017/1 de 
recoñementos extraxudiciais. 
 
Moi ben, pois, con esto, damos 
por rematodo o Pleno. Feliz verán 
a todos e a todas. Felices 
vacacións a aqueles que as 
disfruten e nos vemos a volta do 
verán. 
 
Se  levanta a Sesión. 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las once horas y 
treinta minutos, por la Presidencia 
se levanta la sesión, redactándose 
la presente acta que firman y 
autorizan la Alcaldía Presidencia 
y el secretario general; todo ello 
de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 110.2 del Real 
Decreto 2568/86, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

2.- Facultar ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a adopción dos 
decretos que sexan necesarios 
para dar efectividade ao 
acordado 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois, queda aprobado tamén, o 
Expediente  2017/1 de 
recoñementos extraxudiciais. 
 
Moi ben, pois, con esto, damos 
por rematodo o Pleno. Feliz verán 
a todos e a todas. Felices 
vacacións a aqueles que as 
disfruten e nos vemos a volta do 
verán. 
 
Se  levanta a Sesión. 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás once horas e trinta e 
un minutos, a presidencia remata 
a sesión, e redáctase a presente 
acta que asinan e autorizan a 
Alcaldía Presidencia e o 
secretario xeral; todo iso de 
conformidade co disposto no 
artigo 110.2 do Real decreto 
2568/86, do 28 de novembro, polo 
que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e 
réxime xurídico das Entidades 
Locais.   
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