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SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA  NUEVE DE OCTUBRE 
DE 2017 
 
 
En el Salón de Sesiones de las Casas 
Consistoriales de la ciudad de A 
Coruña, a  nueve de octubre de 2017. 
Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. 
Alcalde D. Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde y con la asistencia de los 
ediles Dª María Rocío Fraga Sáenz, 
D. Xiao Varela Gómez, Dª Silvia 
Cameán Calvete, D. José Manuel 
Sande García, Dª María Eugenia 
Vieito Blanco, D. Alberto Lema 
Suárez, Dª Claudia Delso Carreira, 
D. Daniel Díaz Grandío, Dª María 
García Gómez, Dª Rosa María 
Gallego Neira, Dª Rosa María 
Lendoiro Otero, Dª Lucía Canabal 
Pérez, D. Miguel Lorenzo Torres, Dª 
María Begoña Freire Vázquez, D. 
Roberto Luis Coira Andrade, D. 
Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo Barreiro, Dª 
Mariel Padín Fernández, Dª María 
Luisa Cid Castro, D. José Manuel 
García Pérez, D. José Manuel 
Dapena Varela, Dª Eudoxia María 
Neira Fernández, D. Fito Ferreiro 
Seoane, Dª Pilar Neira Martínez y Dª 
Avia Veira González, se reunió, 
previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
Da fe del acto el infrascrito secretario 

 SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO CONCELLO 
PLENO DE DATA NOVE DE 
OUTUBRO DE 2017 
 
 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a nove 
de outubro de 2017. Baixo a 
presidencia do Excmo. Sr. Alcalde D.  
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e coa 
asistencia dos edís, Dª María Rocío 
Fraga Sáenz, D. Xiao Varela Gómez, 
Dª Silvia Cameán Calvete, D. José 
Manuel Sande García, Dª María 
Eugenia Vieito Blanco, D. Alberto 
Lema Suárez, Dª Claudia Delso 
Carreira, D. Daniel Díaz Grandío, Dª 
María García Gómez, Dª Rosa María 
Gallego Neira, Dª Rosa María 
Lendoiro Otero, Dª Lucía Canabal 
Pérez, D. Miguel Lorenzo Torres, Dª 
María Begoña Freire Vázquez, D. 
Roberto Luis Coira Andrade, D. 
Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo Barreiro, Dª 
Mariel Padín Fernández, Dª María 
Luisa Cid Castro, D. José Manuel 
García Pérez, D. José Manuel 
Dapena Varela, Dª Eudoxia María 
Neira Fernández, D. Fito Ferreiro 
Seoane, Dª Pilar Neira   Martínez, Dª 
Avia Veira González,, reuníuse, previa 
convocatoria regulamentariamente 
circulada, o excelentísimo Concello 
Pleno, co obxecto de realizar sesión 
ordinaria en primeira convocatoria. 
 
 
 
Da fe do acto o infraescrito secretario 
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general del Pleno, D. Manuel José 
Díaz Sánchez, hallándose además 
presente el interventor general, D. 
Ángel David Murado Codesal. 
 
 
Siendo las diecisiete horas y tres 
minutos, la Presidencia  declara abierta 
la sesión pasándose a tratar de los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
152 - Aprobación acta. 
 
Remitida a todos y cada uno de los 
miembros corporativos copia del 
borrador del acta de la sesión ordinaria 
anterior, celebrada el día 3 de julio y 
extraordinaria de 28 de julio de 2017, 
las mismas se dan por leídas, 
procediéndose a su aprobación. 
 
COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
 
153 – Comunicaciones de la 
Alcaldía. 
 
Como tristemente es habitual, tenemos 
que comenzar el Pleno,  guardando 
tantos minutos de silencio como 
personas fueron víctimas de la 
violencia machista desde el pasado 
Pleno celebrado el 11 de septiembre 
hasta este Pleno celebrado hoy 9 de 
octubre. 
 
Las víctimas de estos asesinatos son: 
 
ASESINATOS MACHISTAS 
DESDE EL PLENO DEL 11/09/2017 
AL 9/10/2017 
 

xeral do Pleno, D. Manuel José Díaz 
Sánchez, e atópase ademáis presente o 
interventor xeral, D. Ángel David 
Murado Codesal. 
 
 
Ás dezasete horas e tres minutos, a 
presidencia declara iniciada a sesión e 
pásase a tratar os seguintes asuntos 
incluidos na orde do día. 
 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
152 - Aprobación acta. 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos copia do 
borrador da acta da sesión ordinaria 
anterior, realizada o día 3 de xullo e 
extraordinaria de 28 de xullo de 2017, 
estas dánse por lídas, e procédese a 
súa aprobación. 
 
COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 
 
 
153 – Comunicacións da Alcaldía. 
 
 
Como tristemente é habitual, temos 
que comezar o  Pleno, gardando tantos 
minutos de silencio como persoas 
foron vítimas da violencia machista 
dende o pasado Pleno celebrado o 11 
de setembro ata este Pleno celebrado 
hoxe 9 de outubro. 
 
 
As vítimas destes asasinatos son: 
 
ASASINATOS MACHISTAS DESDE 
O PLENO DO 11/09/2017 AO 
9/10/2017 
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1.-25/09/2017. Rosa María  Sánchez 
Pagán, 20 años, Cartagena (Murcia) 
acuchillada por su  expareja. 
 
2.-28/09/2017. Noelia Noemí Godoy 
Benitez, 32 años, Sestao (Bizkaia) 
acuchillada por su  expareja. 
 
3.-01/10/2017. Felicidad Bruhn, 25 
años, asesinada por su  pareja. 
 
4.-01/10/2017. Sharita, 1 año, 
Barcelona (Cataluña) asesinada por su 
padre con arma de fuego. 
 
5.-03/10/2017. Ana Belén Jiménez 
Hurtado, 44 años, Miranda de Ebro 
(Burgos, Castilla-León) asesinada por 
su pareja. 
 
Fan un total de 5 minutos de silencio e 
se podemos poñer, pois, o poñemos e 
senón manualmente damoslle… En fin, 
aí… 
 
Pois gardamos 5 minutos de silencio. 
 
INCIDENCIA: SE GUARDAN 5 
MINUTOS DE SILENCIO. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
154 – Toma de conocimiento. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento de la 
aplicación del régimen de dedicación 
parcial a la concejala doña María del 
Pilar Neira Martínez y relación actual 
de concejalas y concejales con 

1.-25/09/2017. Rosa María  Sánchez 
Pagán, 20 anos, Cartagena (Murcia) 
acoitelada pola exparella. 
 
2.-28/09/2017.Noelia Noemí Godoy 
Benitez, 32 anos, Sestao (Bizkaia) 
acoitelada pola parella. 
 
3.-01/10/2017. Felicidad Bruhn, 25 
anos, asasinada pola  súa parella. 
 
4.-01/10/2017. Sharita, 1 ano, 
Barcelona (Cataluña) asasinada polo 
pai con arma de fogo. 
 
5.-03/10/2017. Ana Belén Jiménez 
Hurtado, 44 anos, Miranda de Ebro 
(Burgos, Castilla-León) asasinada 
pola  súa parella. 
 
Fan un total de 5 minutos de silencio e 
se podemos poñer, pois, o poñemos e 
senón manualmente damoslle… En fin, 
aí… 
 
Pois gardamos 5 minutos de silencio. 
 
INCIDENCIA: GÁRDANSE 5 
MINUTOS DE SILENCIO. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
154 – Toma de coñecemento. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento da 
aplicación do réxime de dedicación 
parcial a concelleira dona María del 
Pilar Neira Martínez e relación actual 
de concelleiras e concelleiros con 
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dedicación exclusiva y dedicación 
parcial. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Tomar conocimiento del 
escrito presentado por la concejala Dª 
María del Pilar Neira  Martínez 
conforme al punto Quinto del acuerdo 
plenario de 23 de julio de 2015 y del 
Decreto de 4 de septiembre de 2017, 
por lo que se le aplica el régimen de 
dedicación parcial en el desempeño de 
su cargo. 
 
Segundo.- A los efectos de lo 
establecido en el artículo 116 del 
Reglamento Orgánico en relación con 
el apartado cuarto del artículo 13 de 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, la relación de 
concejalas y concejales con dedicación 
exclusiva y dedicación parcial, una vez 
incorporada la modificación señalada, 
es la que figura a continuación: 
 

Apellidos y 
Nombre 

Cargo Reg. 
Dedica. 

Cameán 
Calvete, 
Silvia 

Tercera 
Teniente de 
Alcalde 

Exclusiva 
 
 
 

Canabal 
Pérez,  
Lucía 

Concejala Parcial-
Port. 
 
 

Cid Castro, 
Mª Luisa 

Concejala Parcial 

Coira 
Andrade, 
Roberto 
Luís 

Concejal Parcial 
 
 
 

Dapena 
Varela, José 
Manuel 

Concejal Parcial 
 
 
 

Delso 
Carreira, 
Claudia 

Concejala 
con 
Delegación 

Exclusiva 

Díaz Concejal Sin 

dedicación exclusiva e dedicación 
parcial. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Tomar coñecemento do 
escrito presentado pola concelleira Dª 
María del Pilar Neira Martínez 
conforme ao punto Quinto do acordo 
plenario de 23 de xullo de 2015 e do 
Decreto de 4 de setembro de 2017, 
polo que se lle aplica o réxime de 
dedicación parcial no desempeño do 
seu cargo. 
 
Segundo.- Aos efectos do establecido 
no artigo 116 do Regulamento 
Orgánico en relación co apartado 
cuarto do artigo 13 de Regulamento de 
Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais, 
a relación de concelleiras e 
concelleiros con dedicación exclusiva 
e dedicación parcial, unha vez 
incorporada a modificación sinalada, 
é a que figura a continuación: 
 

Apelidos e 
Nome 

Cargo Rex. 
Dedica. 

Cameán 
Calvete, 
Silvia 

Terceira 
Tenente de 
Alcalde 

Exclusiva 
 
 
 

Canabal 
Pérez,  
Lucía 

Concelleira Parcial-Voc 
 
 
 

Cid Castro, 
Mª Luisa 

Concelleira Parcial 

Coira 
Andrade, 
Roberto 
Luís 

Concelleiro Parcial 

Dapena 
Varela, 
José 
Manuel 

Concelleiro Parcial 

Delso 
Carreira, 
Claudia 

Concelleira 
con 
Delegación 

Exclusiva 

Díaz Concelleiro Sen 
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Grandío, 
Daniel 

con 
Delegación 

Dedicación 

Fernández 
Prado, 
Martín 

Concejal Sin 
Dedicación 

Ferreiro 
Baamonde, 
Xulio Xosé 

Alcalde Exclusiva 

Ferreiro 
Seoane,  
Fito 

Concejal Parcial 

Fraga 
Sáenz, 
Mª Rocío 

Concejal 
con 
Delegación 

Exclusiva 

Freire 
Vázquez,  
Mª Begoña 

Concejala Parcial 

Gallego 
Neira, Rosa 
María 

Concejala-
Portavoz 

Sin 
Dedicación 

García 
Gómez, 
María 

Primera 
Teniente de 
Alcalde 

Exclusiva 

García 
Pérez, 
José 
Manuel 

Concejal-
Portavoz 

Parcial-Port 

Lema 
Suárez, 
Alberto 

Cuarto 
Teniente de 
Alcalde 

Exclusiva 

Lendoiro 
Otero,  
Rosa María 

Concejal Parcial 

Longueira 
Castro, 
Silvia 

Concejal Parcial 

Lorenzo 
Torres, 
Miguel 

Concejal Sin 
Dedicación 

Mourelo 
Barreiro, 
Fracisco 
José 

Concejal Parcial 

Neira 
Fernández, 
Eudoxia 
María 

Concejala Parcial 

Neira 
Martínez, 
María del 
Pilar 

Concejala Parcial 

Padín 
Fernández, 
Mariel 

Concejala Parcial 

Sande 
García, José 
Manuel 

Concejal 
con 
Delegación 

Exclusiva 
 
 
 

Grandío, 
Daniel 

con 
Delegación 

Dedicación 

Fernández 
Prado, 
Martín 

Concelleiro Sen 
Dedicación 

Ferreiro 
Baamonde, 
Xulio Xosé 

Alcalde Exclusiva 

Ferreiro 
Seoane,  
Fito 

Concelleiro Parcial 

Fraga 
Sáenz, 
Mª Rocío 

Concelleira 
con 
Delegación 

Exclusiva 

Freire 
Vázquez,  
Mª Begoña 

Concelleira Parcial 

Gallego 
Neira, Rosa 
María 

Concelleira
Voceira 

Sen 
Dedicación 

García 
Gómez, 
María 

Primeira 
Tenente de 
Alcalde 

Exclusiva 

García 
Pérez, 
José 
Manuel 

Concelleiro
Voceiro 

Parcial-Voc 

Lema 
Suárez, 
Alberto 

Cuarto 
Tenente de 
Alcalde 

Exclusiva 

Lendoiro 
Otero,  
Rosa María 

Concelleira Parcial 

Longueira 
Castro, 
Silvia 

Concelleira Parcial 

Lorenzo 
Torres, 
Miguel 

Concelleiro Sen 
Dedicación 

Mourelo 
Barreiro, 
Fracisco 
José 

Concelleiro Parcial 

Neira 
Fernández, 
Eudoxia 
María 

Concelleira Parcial 

Neira 
Martínez, 
María del 
Pilar 

Concelleira Parcial 

Padín 
Fernández, 
Mariel 

Concelleira Parcial 

Sande 
García, 
José 
Manuel 

Concelleiro 
con 
Delegación 

Exclusiva 
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Varela  
Gómez, 
Xiao 

Segundo 
Teniente 
Alcalde 

Exclusiva 

Veira 
González, 
Avia 

Concejala-
Portavoz 

Parcial 
Voc 

Vieito 
Blanco, 
Eugenia 

Concejala 
con 
Delegación  

Exclusiva 

 
Tercero.- Se proceda a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y 
como publicidad activa a efectos de 
transparencia. 
 
155 – Toma de conocimiento. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento del 
escrito del Grupo Municipal Socialista 
y del Decreto de 11 de septiembre de 
2017 sobre cambio de representantes 
en comisiones informativas del Pleno. 
 

Acuerdo 
 
Tomar conocimiento, conforme a lo 
previsto en el artículo 78 c) del 
Reglamento Orgánico Municipal, del 
escrito del Grupo Municipal Socialista 
de ocho de septiembre y Decreto de 11 
de septiembre del 2017, sobre cambios 
de representantes del antedicho Grupo 
en determinadas Comisiones 
Informativas del Pleno. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Oficina Presupuestaria 
 
156 – Aprobación de reconocimientos 
 
Asunto.- Aprobación de 
reconocimientos extrajudiciales de 
obligaciones de ejercicios anteriores 
para imputar  al Presupuesto de 2017. 
 

Varela  
Gómez, 
Xiao 

Segundo 
Tenente 
Alcalde 

Exclusiva 

Veira 
González, 
Avia 

Concelleira
Voceira 

Parcial 
Voc. 

Vieito 
Blanco, 
Eugenia 

Concelleira 
con 
Delegación  

Exclusiva 

 

Terceiro.-Procédase á publicación no 
Boletín Oficial da Provincia e como 
publicidade activa a efectos de 
transparencia. 
 
155- Toma de coñecemento. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento do 
escrito do Grupo Municipal Socialista 
e do Decreto de 11 de setembro de 
2017 sobre cambio de representantes 
en comisión informativas do Pleno. 
 

Acordo 
 

Tomar coñecemento, conforme ao 
previsto no artigo 78 c) do 
Regulamento Orgánico Municipal, do 
escrito do Grupo Municipal Socialista 
de oito de setembro e Decreto de 11 de 
setembro do 2017, sobre cambios de 
representantes do antedito Grupo en 
determinadas Comisións Informativas 
do Pleno. 
 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Oficina Orzamentaria 
 
156 – Aprobación de recoñecementos. 
 
Asunto.- Aprobación de 
recoñecementos extraxudiciais de 
obrigas de exercicios anteriores para 
imputar ao Orzamento de 2017. 
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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 del 
Partido Popular, Socialista y Mixto 
(BNG-AA), se propone al Pleno 
Municipal la adopción de los 
acuerdos siguientes: 
 
1.-Reconocer las obligaciones 
procedentes de ejercicios anteriores 
por importe total de diecinueve mil 
ciento ochenta y cinco euros con 
ochenta y dos céntimos (19.185,82€), 
individualizadas en el listado 
denominado “Reconocimientos 
extrajudiciales de obligaciones con 
dotación presupuestaria 2017-2”. 
 
2.-Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para 
la adopción de los decretos que sean 
necesarios para dar efectividad a lo 
acordado. 
 
157 – Aprobación inicial Expte. M9/ 
2017. 
 
Asunto:  Aprobación inicial del 
Expediente M9/2017 de concesión de 
suplementos de crédito, bajas por 
anulación de créditos, transferencias de 
crédito y modificación del Anexo de 
Inversiones del Presupuesto de 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 del 
Partido Popular, Socialista y Mixto 
(BNG-AA), se propone al Pleno 
Municipal la adopción de los 

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 do Partido Popular, 
Socialista e Mixto (BNG-AA), 
proponse ao Pleno Municipal a 
adopción dos acordos seguintes: 
 
 
1.-Recoñecer as obrigacións 
procedentes de exercicios anteriores 
por importe total de dezanove mil 
cento oitenta e cinco euros con oitenta 
e dous céntimos (19.185,82€), 
individualizadas na listaxe 
denominada “Recoñecementos 
extraxudiciais de obrigacións con 
dotación orzamentaria 2017-2”. 
 
2.-Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde 
para a adopción dos decretos que 
sexan necesarios para dar efectividade 
ao acordado. 
 
157 – Aprobación inicial Expte. 
M9/2017. 
 
Asunto: Aprobación inicial do 
Expediente M9/2017 de concesión de 
suplementos de crédito, baixas por 
anulación de créditos, transferencias 
de crédito e modificación do Anexo de 
Investimentos do  Orzamento de 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 do Partido Popular, 
Socialista e Mixto (BNG-AA), 
proponse ao Pleno Municipal a 
adopción dos acordos seguintes: 
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acuerdos siguientes: 
 
1.-Aprobar inicialmente el expediente 
de modificación del estado de gastos 
del Presupuesto 2017 (M9/2017), 
mediante concesión de dos 
suplementos de crédito por importe de 
doscientos veinte mil euros 
(220.000,00€), dos bajas por anulación 
de crédito por importe de doscientos 
veinte mil euros (-220.000,00€) y una 
transferencia de crédito positiva y una 
negativa, por importe setecientos 
setenta y nueve mil doscientos ochenta 
y cuatro euros con veinte céntimos 
(779.284,20€). Todo ello reflejado en 
el listado denominado “Expediente 
M9/2017” que se incorpora al 
expediente. 
 
2.- Aprobar inicialmente la 
distribución de la financiación 
procedente de las bajas por anulación 
de crédito por importe de doscientos 
veinte mil euros (-220.000,00€) y, de 
la transferencia de crédito negativa que 
financia la positiva del mismo importe. 
Todo ello reflejado en el listado 
“Expediente M9/2017. Financiación”. 
 
3.- Aprobar inicialmente la 
modificación del Anexo de Inversiones 
del Presupuesto de 2017, incorporando 
las alteraciones que resultan de la 
modificación de créditos 
presupuestarios, detalladas en el listado 
que se incorpora al mismo titulado 
“Expediente M9/2017. Modificaciones 
del Anexo de Inversiones” y la 
financiación  y vinculación en los 
casos en los que resulte modificada.  
 
4.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para 
la adopción de los decretos que sean 
necesarios para dar efectividad a lo 

 
 
1.- Aprobar inicialmente o expediente 
de modificación do estado de gastos do 
Orzamento 2017 (M9/2017), mediante 
concesión de dous suplementos de 
crédito por importe de douscentos 
vinte mil euros (220.000,00€), dúas 
baixas por anulación de crédito por 
importe de douscentos vinte mil euros 
(-220.000,00€) e unha transferencia de 
crédito positiva e unha negativa, por 
importe setecentos setenta e nove mil 
douscentos oitenta e catro euros con 
vinte céntimos (779.284,20€). Todo iso 
reflectido na listaxe denominada 
“Expediente M9/2017” que se 
incorpora ao expediente. 
 
 
2.- Aprobar inicialmente a distribución 
do financiamento procedente das 
baixas por anulación de crédito por 
importe de douscentos vinte mil euros 
(-220.000,00€) e, da transferencia de 
crédito negativa que financia a 
positiva do mesmo importe. Todo iso 
reflectido no listado “Expediente 
M9/2017. Financiamento”. 
 
3.- Aprobar inicialmente a 
modificación do Anexo de 
Investimentos do Orzamento de 2017, 
incorporando as alteracións que 
resultan da modificación de créditos 
orzamentarios, detalladas na listaxe 
que se incorpora ao mesmo titulado 
“Expediente M9/2017. Modificacións 
do Anexo de Investimentos” e o 
financiamento  e vinculación nos casos 
nos que resulte modificada.  
 
4.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde 
para a adopción dos decretos que 
sexan necesarios para dar efectividade 
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acordado. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois ten a palabra para 
introducir ambos asuntos o concelleiro 
de Rexeneración Urbana, señor Varela. 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Boas tardes a todo o mundo, a 
todos aqueles que nos están seguindo 
desde as súas casas e os que están aquí 
presentes.  
 
Como foi acordado na Comisión de 
Portavoces, creo que o debate vai ser 
conxunto, polo tanto, vou enunciar os 
dous asuntos de maneira conxunta.  
 
O  primeiro que sería aprobación dos 
recoñecementos extraxudiciais de 
obrigas de exercicios anteriores para 
imputar ao Orzamento do 2017, trátase 
dun recoñecemento extraxudicial por 
importe de 19.185,82 euros e facturas 
eminentemente da Concellería de 
Culturas e Deportes do 2016, por 
conceptos regulares habituais. No caso 
de Cultura, aluguer cultura de equipos 
e pago a un director (…) da banda 
municipal. No de Deportes, servizo de 
aluguer de equipos en eventos 
deportivos que entraron no rexistro de 
facturas en 2017 e no caso das catro de 
Deportes foron entregadas en primeira 
instancia indebidamente conformadas 
polo proveedor e polo tanto rexeitadas 
a finais do 2016. 
 
 
Por parte de Seguridade Cidadana a 

ao acordado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois ten a palabra para 
introducir ambos asuntos o concelleiro 
de Rexeneración Urbana, señor 
Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Boas tardes a todo o mundo, a 
todos aqueles que nos están seguindo 
desde as súas casas e os que están 
aquí presentes.  
 
Como foi acordado na Comisión de 
Voceiros, creo que o debate vai ser 
conxunto, polo tanto, vou enunciar os 
dous asuntos de maneira conxunta.  
 
O  primeiro que sería aprobación dos 
recoñecementos extraxudiciais de 
obrigas de exercicios anteriores para 
imputar ao Orzamento do 2017, 
trátase dun recoñecemento 
extraxudicial por importe de 19.185,82 
euros e facturas eminentemente da 
Concellería de Culturas e Deportes do 
2016, por conceptos regulares 
habituais. No caso de Cultura, aluguer 
cultura de equipos e pago a un 
director (…) da banda municipal. No 
de Deportes, servizo de aluguer de 
equipos en eventos deportivos que 
entraron no rexistro de facturas en 
2017 e no caso das catro de Deportes 
foron entregadas en primeira instancia 
indebidamente conformadas polo 
proveedor e polo tanto rexeitadas a 
finais do 2016. 
 
Por parte de Seguridade Cidadana a 
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factura sería o concepto de reparación 
vehículo da Policía Local, e por parte 
de Servizos Sociais é prensa para os 
centros cívicos da cidade. Como dicía 
unha recoñecemento por valor de 
19.185,82 € que sería o asunto 4 que 
traemos a informe de Pleno, ou sexa 
que traemos a aprobación de Pleno. 
 
O asunto 5, é un pouco máis complexo. 
Sería a aprobación inicial do 
expediente M9/2017 de concesión de 
suplementos de crédito, baixa por 
anulación de créditos, transferencias de 
crédito e modificacións do anexo de 
investimentos do Orzamento de 2017. 
Trátase dun modificativo de crédito, 
como dicía, no que se producen  tres 
baixas e unha ampliación, todas na 
concellería que dirixo. As baixas serían 
nas partidas 30.15.32.609.00 por 
100.000  euros. Na partida 30.15.32. 
600.02 por 120.000 euros, e na 
30.15.32.609.07, por 779.284,20 €, que 
sería crédito nesta partida  que estaba 
financiada con recursos procedentes de 
venta de solo imputado a venda da 
Grela, co cal,  en tanto que estamos en 
trámites de lanzar a poxa, pois, non 
será executable para finalidade 
prevista. Ese diñeiro, se levaría a 
ampliar a partida 30.15.22.682.00 que 
se denomina conservación e 
rehabilitación da edificación, gastos en 
bens patrimoniais de edificios e outras 
construccións. O obxectivo sería a 
adquisición dun inmoble coa finalidade 
de mellorar a accesibilidade na cidade. 
E isto é o que traemos a aprobación de 
Pleno loxicamente. 
 
 
Presidente 
 
Moi ben. Moitas grazas, ten a palabra a 

factura sería o concepto de reparación 
vehículo da Policía Local, e por parte 
de Servizos Sociais é prensa para os 
centros cívicos da cidade. Como dicía 
unha recoñecemento por valor de 
19.185,82 € que sería o asunto 4 que 
traemos a informe de Pleno, ou sexa 
que traemos a aprobación de Pleno. 
 
O asunto 5, é un pouco máis complexo. 
Sería a aprobación inicial do 
expediente M9/2017 de concesión de 
suplementos de crédito, baixa por 
anulación de créditos, transferencias 
de crédito e modificacións do anexo de 
investimentos do Orzamento de 2017. 
Trátase dun modificativo de crédito, 
como dicía, no que se producen  tres 
baixas e unha ampliación, todas na 
concellería que dirixo. As baixas 
serían nas partidas 30.15.32.609.00 
por 100.000 euros. Na partida 
30.15.32. 600.02 por 120.000 euros, e 
na 30.15.32.609.07, por 779.284,20 €, 
que sería crédito nesta partida  que 
estaba financiada con recursos 
procedentes de venta de solo imputado 
a venda da Grela, co cal, en tanto que 
estamos en trámites de lanzar a poxa, 
pois, non será executable para 
finalidade prevista. Ese diñeiro, se 
levaría a ampliar a partida 
30.15.22.682.00 que se denomina 
conservación e rehabilitación da 
edificación, gastos en bens 
patrimoniais de edificios e outras 
construccións. O obxectivo sería a 
adquisición dun inmoble coa 
finalidade de mellorar a accesibilidade 
na cidade. E isto é o que traemos a 
aprobación de Pleno loxicamente. 
 
Presidente 
 
Moi ben. Moitas grazas, ten a palabra 
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señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, boa tarde aos compañeiros e 
compañeiras da Corporación, 
funcionariado que nos acompaña  e 
tamén á xente que nos segue por 
streaming e aquí no salón de Plenos e 
tamén por suposto persoal de medios 
de comunicación. 
 
Ben en canto a estes asuntos. O asunto 
número 4, que son recoñecementos 
extraxudiciais de obrigas, simplemente 
sinalar que votaremos a favor. Trátase 
dun número reducido de facturas por 
un importe moi pequeno que 
simplemente, pois, son facturas que se 
rexistraron tarde e polo tanto, que hai 
que pagar e polo tanto votaremos a 
favor. 
 
En canto ao asunto número 5 que este 
é o modificativo número 9 que se trae 
aquí a Pleno imos votar a favor, tamén 
quixera sinalalo e o único que quería 
apuntar era lembrarlle ao concelleiro 
de Rexeneración Urbana e tamén ao 
concelleiro Responsable de Mercados, 
que efectivamente esta obra vai ser 
importante para a zona. Vai ser unha 
obra que vai rehabilitar ou que vai a 
axudar a rexenerar o que é a zona do 
mercado de Santo Agostiño, pero hai 
que lembrar que hai unha débeda 
pendente, una obra pendente nese 
edificio, nese mercado e unha 
rexeneración pendente nese mercado 
que eu creo que  tamén habería que 
impulsar e sen que sexan excluintes 
ambas cuestións pero que si hai que ter 
en conta  porque foi paralizada unha 
obra que estaba iniciada e é certo que 
necesita, pois, unha certa remodelación 

a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, boa tarde aos compañeiros 
e compañeiras da Corporación, 
funcionariado que nos acompaña  e 
tamén á xente que nos segue por 
streaming e aquí no salón de Plenos e 
tamén por suposto persoal de medios 
de comunicación. 
 
Ben en canto a estes asuntos. O asunto 
número 4, que son recoñecementos 
extraxudiciais de obrigas, simplemente 
sinalar que votaremos a favor. Trátase 
dun número reducido de facturas por 
un importe moi pequeno que 
simplemente, pois, son facturas que se 
rexistraron tarde e polo tanto, que hai 
que pagar e polo tanto votaremos a 
favor. 
 
En canto ao asunto número 5 que este 
é o modificativo número 9 que se trae 
aquí a Pleno imos votar a favor, tamén 
quixera sinalalo e o único que quería 
apuntar era lembrarlle ao concelleiro 
de Rexeneración Urbana e tamén ao 
concelleiro Responsable de Mercados, 
que efectivamente esta obra vai ser 
importante para a zona. Vai ser unha 
obra que vai rehabilitar ou que vai a 
axudar a rexenerar o que é a zona do 
mercado de Santo Agostiño, pero hai 
que lembrar que hai unha débeda 
pendente, una obra pendente nese 
edificio, nese mercado e unha 
rexeneración pendente nese mercado 
que eu creo que  tamén habería que 
impulsar e sen que sexan excluintes 
ambas cuestións pero que si hai que 
ter en conta  porque foi paralizada 
unha obra que estaba iniciada e é 
certo que necesita, pois, unha certa 
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ese mercado e un certo impulso. Pola 
nosa banda, nada máis neste asunto. 
 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora Veira. Polo 
Grupo Socialista, señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor alcalde. Saludos al 
público que nos acompaña en el Pleno, 
nos sigue por streaming, a los 
funcionarios, medios de comunicación 
y a los compañeros concejales del 
Pleno. 
 
El Grupo Municipal Socialista, se va a 
posicionar favorablemente en los 
puntos 4 y 5 tal y como adelantamos 
en las conversaciones previas para 
traerlo a este Pleno y bueno, 
previamente a la Comisión de 
Hacienda. Pensamos que las cosas se 
empiezan a hacer de la manera debida, 
y por nuestra parte como ya les 
transmitimos en más de una ocasión, 
vamos a apoyar a aquellos 
planteamientos que desde el sentido 
común lo que pretenden es construir 
ciudad.  
 
En el caso de las facturas pequeñas que 
se registraron tarde, poco tenemos que 
decir sobre el particular. Vamos a 
apoyarlo. Ya transmitimos nuestra 
firme voluntad y posición de no 
entorpecer desde el punto de vista 
administrativo todo lo que tenga que 
ver con la dinamización económica de 
la ciudad y a través de este ámbito 
competencial que tenemos en el Pleno, 
por nuestra parte no vamos a ser un 
impedimento para que esto funcione 

remodelación ese mercado e un certo 
impulso. Pola nosa banda, nada máis 
neste asunto. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Polo Grupo Socialista, señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. Saúdos ao 
público que nos acompaña no Pleno, 
nos segue por streaming, aos 
funcionarios, medios de comunicación 
e aos compañeiros concelleiros do 
Pleno. 
 
O Grupo Municipal Socialista, vaise 
situar favorablemente nos puntos 4 e 5 
tal e como adiantamos nas 
conversacións previas para traelo a 
éste Pleno e bo, previamente á 
Comisión de Facenda. Pensamos que 
as cousas se empezan a facer da 
maneira debida, e pola nosa banda 
como xa lles transmitimos en máis 
dunha ocasión, imos apoiar a aqueles 
plantexamentos que desde o sentido 
común o que pretenden é construír 
cidade.  
 
 
No caso das facturas pequenas que se 
rexistraron tarde, pouco temos que 
dicir sobre o particular. Imos a 
apoialo. Xa transmitimos a nosa firme 
vontade e posición de non entorpecer 
desde o punto de vista administrativo 
todo o que teña que ver coa 
dinamización económica da cidade e a 
través deste ámbito competencial que 
temos no Pleno, pola nosa banda non 
imos ser un impedimento para que isto 
funcione mellor. 
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mejor. 
 
Y con respecto al modificativo más 
importante que tiene que ver con el 
planteamiento de adquisición del 
edificio del Arzobispado de Oviedo 
para que se pueda acometer, de una 
vez por todas, un plan antiguo, casi un 
sueño de la ciudad que es el de la 
peatonalización de la zona del mercado 
de San Agustín,  tal y como lo 
transmitimos en las conversaciones 
previas  al concejal y también al señor 
Alcalde, nuestro Grupo, no solamente 
está a favor sino que les deseamos la 
mejor de las suertes en las 
negociaciones con la entidad 
propietaria. 
 
Lo que sí les rogamos y les pedimos 
encarecidamente es que tengan la 
flexibilidad suficiente para que la 
adquisición se tenga que hacer en el 
formato debido, porque posiblemente 
si entrásemos en un ámbito que tenga 
que ver con la expropiación, la 
dilatación que se podría producir en el 
proceso de transformación de esa 
importante zona de la ciudad, se puede 
demorar años, de tal manera que por 
nuestra parte si hubiese que hacer un 
esfuerzo siempre y cuando el 
Presupuesto tuviese el visto bueno de 
Intervención y de Secretaría  General, 
contarían con nuestro apoyo para que 
así se realizara y luego también 
transmitirle la importancia de 
coordinar las actuaciones para asumir 
la transformación urbana de toda esa 
zona, en la que somos conocedores que 
tanto vecinos, como comerciantes, 
como placeros les transmitieron la 
importancia de coordinar las 
actuaciones para no hacer de aquello 
un embudo y  que un plan que es un 

 
 
E con respecto ao modificativo máis 
importante que ten que ver co 
plantexamento de adquisición do 
edificio do Arcebispado de Oviedo 
para que se poida acometer, dunha vez 
por todas, un plan antigo, case un soño 
da cidade que é o da peonalización da 
zona do mercado de Santo Agustín,  tal 
e como o transmitimos nas 
conversacións previas  ao concelleiro 
e tamén ao señor Alcalde, o noso 
Grupo, non soamente está a favor 
senón que lles desexamos a mellor das 
sortes nas negociacións coa entidade 
propietaria. 
 
 
O que se lles rogamos e lles pedimos 
encarecidamente é que teñan a 
flexibilidade suficiente para que a 
adquisición téñase que facer no 
formato debido, porque posiblemente 
se entrásemos nun ámbito que teña que 
ver coa expropiación, a dilatación que 
se podía producir no proceso de 
transformación desa importante zona 
da cidade, pódese demorar anos, de tal 
maneira que pola nosa banda se 
houbese que facer un esforzo a 
condición de que o Orzamento tivese o 
visto e prace de Intervención e de 
Secretaría  Xeral, contarían co noso 
apoio para que así se realizase e logo 
tamén transmitirlle a importancia de 
coordinar as actuacións para asumir a 
transformación urbana de toda esa 
zona, na que somos coñecedores que 
tanto vecinos, como comerciantes, 
como placeiros transmitíronlles a 
importancia de coordinar as 
actuacións para non facer daquilo un 
embude e  que un plan que é un soño 
da cidade non se converta nun inferno 
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sueño de la ciudad no se convierta en 
un infierno para vecinos por la falta de 
coordinación de actuaciones. 
 
En este caso, estas críticas se  saben  
hace muchos años,  conectar Panaderas 
y el garaje del Papagayo para aquella 
zona para peatonalizarla y para poder 
dinamizar y dar servicio… 
principalmente a los vecinos, pero 
también al ámbito del comercio de la 
zona, es crítico para que eso sea un 
éxito, y tal y como les dijimos cuentan 
con nuestro apoyo y si sale todo bien, 
incluso tendrán nuestras felicitaciones. 
Muchas  gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señor 
Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias, señor Ferreiro. 
 
Buenas tardes a los trabajadores de los 
distintos medios de comunicación que 
nos acompañan en el Pleno, a los 
funcionarios municipales, a los 
miembros de la Corporación y a los 
vecinos que nos acompañan hoy en la 
propia Sala y a todas aquellas personas 
que nos siguen por streaming donde 
quiera que estén. 
 
Hoy se trae al Pleno  un modificativo 
más, el noveno modificativo del año 
2017, de un Presupuesto que 
aprobábamos definitivamente el 18 de 
mayo de 2017 y que ya prácticamente 
a dos semanas de su aprobación 
definitiva, tenía no un modificativo ya 
preparado sino dos, tres, insisto, 
pasando las semanas hasta nueve, y 

para veciños pola falta de 
coordinación de actuacións. 
 
 
Neste caso, estas críticas se saben    
hai moitos anos,  conectar Panadeiras 
e o garaxe do Papagaio para aquela 
zona para peonalizala e para poder 
dinamizar e dar servizo… 
principalmente aos veciños, pero 
tamén ao ámbito do comercio da zona, 
é crítico para que iso sexa un éxito, e 
tal e como dixémoslles contan co noso 
apoio e se sae todo ben, mesmo terán 
as nosas felicitacións. Moitas  grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señor 
Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Boas tardes aos traballadores dos 
distintos medios de comunicación que 
nos acompañan no Pleno, aos 
funcionarios municipais, aos membros 
da Corporación e aos veciños que nos 
acompañan hoxe na propia Sala e a 
todas aquelas persoas que nos seguen 
por streaming onde queira que estean. 
 
 
Hoxe tráese ao Pleno  un modificativo 
máis, o noveno modificativo do ano 
2017, dun Orzamento que 
aprobábamos definitivamente o 18 de 
maio de 2017 e que xa practicamente a 
dúas semanas da súa aprobación 
definitiva, tiña non un modificativo xa 
preparado senón dous, tres, insisto, 
pasando as semanas ata nove, e nove é 
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nueve es el número de modificativos 
que llevamos este año. 
 
Camino de superar el récord del año 
2016 en el que ustedes presentaron 12 
modificativos y no son más que reflejo 
de una mala gestión y de la 
incapacidad que tiene la Marea para 
ejecutar un presupuesto. Un 
Presupuesto que obtiene básicamente 
de los impuestos que le cobra a todos 
los coruñeses. 
 
Este modificativo, junto como acaba 
de decir el portavoz del Grupo 
Socialista, será aprobado con el apoyo 
del Grupo Socialista, como lo fueron 
todos los anteriores y como aprobarán  
posiblemente las ordenanzas fiscales y 
el Presupuesto. 
 
Ustedes, señores socialistas, hacen un 
paripé por las mañanas de que no se 
llevan bien con la Marea, para por la 
tarde pactar todo lo habido y por haber. 
Pactan los modificativos, pactan las 
ordenanzas fiscales en contra de 
propuestas que hicieron ustedes el año 
pasado e insisto, pactan presupuesto, 
ordenanzas, modificativos. Ya no se 
sabe quiénes son de la Marea y quiénes 
son del Partido Socialista. Uno ya se 
distrae. No sabe realmente quién 
gobierna aquí  y quién consigue, 
realmente, que este presupuesto, que el 
2016 arrojó una inejecución salvaje,  
junto con la de 2015, alcanzaron 
ustedes, el récord histórico de no 
ejecutar 109 millones de euros, de los 
cuales, 62 millones estaban dedicados 
única y exclusivamente a inversión, 
con la repercusión que tiene esto 
directamente en el empleo.  
 
Nosotros les pedimos en esas ordenan-

o número de modificativos que 
levamos este ano. 
 
Camiño de superar o récord do ano 
2016 no que vostedes presentaron 12 
modificativos e non son máis que 
reflexo dunha mala xestión e da 
incapacidade que ten a Marea para 
executar un orzamento. Un Orzamento 
que obtén basicamente dos impostos 
que lle cobra a todos os coruñeses. 
 
 
Este modificativo, xunto como acaba 
de dicir o voceiro do Grupo Socialista, 
será aprobado co apoio do Grupo 
Socialista, como o foron todos os 
anteriores e como aprobarán  
posiblemente as ordenanzas fiscais e o 
Orzamento. 
 
Vostedes, señores socialistas, fan un 
paripé polas mañás de que non se 
levan ben coa Marea, para pola tarde 
pactar todo o habido e por haber. 
Pactan os modificativos, pactan as 
ordenanzas fiscais en contra de 
propostas que fixeron vostedes o ano 
pasado e insisto, pactan orzamento, 
ordenanzas, modificativos. Xa non se 
sabe quen son da Marea e quen son do 
Partido Socialista. Un xa se distrae. 
Non sabe realmente quen goberna aquí  
e quen consegue, realmente, que este 
orzamento, que o 201 arroxou unha 
inexecución salvaxe,  xunto coa de 
2015, alcanzaron vostedes, o récord 
histórico de non executar 109 millóns 
de euros, dos cales, 62 millóns estaban 
dedicados única e exclusivamente a 
investimento, coa repercusión que ten 
isto directamente no emprego.  
 
 
Nós pedímoslles nesas ordenanzas 
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zas fiscales, que por la prensa  creemos 
que están ustedes negociando, están 
dispuestos a negociar, que incluyan 
como mínimo una bajada en el IBI del 
10% para poner este impuesto al nivel 
que estaba en el 2011; que anulen la 
subida del IBI a empresas portuarias y 
que recuperen el calendario fiscal del  
2015. Ferreiro no devuelve a los 
ciudadanos, a los coruñeses, lo que 
pagan de impuestos a través de 
inversión y servicios, como es su 
obligación. Insisto, 109 millones de 
euros  sin ejecutar del Presupuesto de 
2015 y del 2016.  62 millones de 
inversiones y  una pérdida importante,  
de empleo, de servicios, inversión para 
la ciudad. Ferreiro se niega a bajar el 
IBI el 10% a pesar de que hay una 
moción aprobada y que ayuntamientos 
como Ferrol y Santiago,  en esta 
misma provincia, sus compañeros,  sí 
han bajado el IBI a los ferrolanos y 
santiagueses. 
 
Ferreiro además, como todos  
recordaremos y los coruñeses muy 
especialmente  este año, adelantó el 
calendario del IBI al mes de julio. 
Curiosamente este año  tampoco fue, lo 
hizo con la excusa de cumplir el 
período medio de pago, de que no tenía 
liquidez y resulta que este año, 
tampoco fue capaz de cumplir el 
período medio de pago en julio y 
agosto.  
 
Curiosamente el año pasado, en el que 
el impuesto se pagó y se recaudó en el 
mes de octubre sí se cumplieron los 
períodos medios de pago de julio y 
agosto. Nos podían explicar esto a qué 
se debe. Imagino que no será causa de 
una aplicación informática como se 
nos contesta en reiteradas ocasiones. 

fiscais, que pola prensa e cremos que 
están vostedes negociando, están 
dispostos a negociar, que inclúan 
como mínimo unha baixada no IBI do 
10% para poñer este imposto ao nivel 
que estaba no 2011; que anulen a 
subida do IBI a empresas portuarias e 
que recuperen o calendario fiscal do  
2015. Ferreiro non devolve aos 
cidadáns, aos coruñeses, o que pagan 
de impostos a través de investimento e 
servizos, como é a súa obrigación. 
Insisto, 109 millóns de euros sen 
executar do Orzamento de 2015 e do 
2016.  62 millóns de investimentos e  
unha perda importante,  de emprego, 
de servizos, investimento para a 
cidade. Ferreiro négase a baixar o IBI 
o 10% a pesar de que hai unha moción 
aprobada e que concellos como Ferrol 
e Santiago,  nesta mesma provincia, os 
seus compañeiros,  si baixaron o IBI 
aos ferroláns e santiagueses. 
 
 
Ferreiro ademáis, como todos  
recordaremos e os coruñeses moi 
especialmente este ano, adiantou o 
calendario do IBI ao mes de xullo. 
Curiosamente este ano  tampouco foi, 
fíxoo coa escusa de cumprir o período 
medio de pago, de que non tiña 
liquidez e resulta que este ano, 
tampouco foi capaz de cumprir o 
período medio de pago en xullo e 
agosto.  
 
Curiosamente o ano pasado, no que o 
imposto se pagou e se recaudou no 
mes de outubro se se cumpriron os 
períodos medios de pago de xullo e 
agosto. Podíannos explicar isto a que 
se debe. Imaxino que non será causa 
dunha aplicación informática como se 
nos contesta en reiteradas ocasións. 
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También hemos visto que el alcalde 
insiste en mantener en las nuevas 
ordenanzas fiscales este tipo 
impositivo y que dice, que bueno, que 
se harán algunas bajadas en algunas 
tasas y en algunos precios  públicos, 
pero que  creo que van a ser de muy 
poco calado porque desde luego las 
bajadas de tasas y precios públicos que 
las podía haber planteado en 2016, 
pues fueron realmente para el 
ciudadano, muy pequeñas.  
 
Cuando hablamos del IBI estamos 
hablando de una bajada media de 36  
euros y cuando resulta que ustedes  
hacen bajadas a los ciudadanos 
estamos hablando de 1€ o, incluso 
algunas veces se baja 1€ para luego, 
después, subirles 6. 
 
En lo que respecta al modificativo nos 
alegramos de que ustedes recuperen un 
proyecto del Gobierno Popular como 
es… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Coira, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
… el adquirir. 
 
(Termino en seguida señor  alcalde).  
 
Adquirir el edificio en  la calle Pío XII 
para mejorar la movilidad del entorno 
y comunicar estas dos calles y 
esperemos que esto no se quede como 
se quedan muchas veces todas estas 
cosas en cambiar simplemente unas 
partidas presupuestarias, hacer un 
anuncio y después realmente no vemos 

Tamén vimos que o alcalde insiste en 
manter nas novas ordenanzas fiscais 
este tipo impositivo e que di, que bo, 
que se farán algunhas baixadas 
nalgunhas taxas e nalgúns prezos  
públicos, pero que  creo que van ser de 
moi pouco calado porque desde logo 
as baixadas de taxas e prezos públicos 
que as podía expor en 2016, pois foron 
realmente para o cidadán, moi 
pequeñas.  
 
 
Cando falamos do IBI estamos falando 
dunha baixada media de 36 € e cando 
resulta que vostedes  fan baixadas aos 
cidadáns estamos a falar de 1€, 
incluso algunhas veces báixase 1€ 
para logo, despois subirlles, 6. 
 
 
No que respecta ao modificativo 
alegrámonos de que vostedes 
recuperen un proxecto do Goberno 
Popular como é… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Coira, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
…o adquirir. 
 
(Remato deseguido señor  alcalde).  
 
Adquirir o edificio na  rúa Pío XII 
para mellorar a mobilidade da 
contorna e comunicar estas dúas rúas 
e esperemos que isto non quede como 
quedan moitas veces todas estas 
cousas en mudar simplemente unhas 
partidas orzamentarias, facer un 
anuncio e despois realmente non 
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que se termine el proyecto. Nos 
preocupa que se den de baja para 
financiar esto, 780.000 € de 
actuaciones para mejora de la 
accesibilidad en diferentes barrios de la 
ciudad e insisto: creo que se ponga a 
trabajar de una vez, en vez de estar 
anunciando tantos presupuestos. Este 
es el noveno modificativo, insisto, para 
después no sé si lo van a cambiar 
dentro de un mes o no lo van a 
cambiar, pero, por favor, ejecuten el 
Presupuesto  y a ver si son capaces de 
revitalizar esta zona y conseguir la 
adquisición de esta parcela para 
mejorar la accesibilidad en Pío XII. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. Señor 
Varela.  
 
Señor Varela Gómez  
 
Grazas, Alcalde.  
 
Bueno, si como todo apunta estamos 
fronte a unha aprobación do 
modificativo, creo que é unha grande 
noticia para a cidade. E bueno, entendo 
polo seu discurso, señor Coira, que a 
proposta lles gusta porque si non fora 
así, pois, terían falado máis do que nos 
trae aquí, que é a proposta, e se foron 
polas ramas. 
 
Bueno, alégrome de que se sumen, 
efectivamente, que se suban ao carro. 
Ao carro e non pensei que o foran a 
facer. Non pensei que se fora a poñer 
ou intentar poñer de novo a medalla. 
Pero bueno, precisamente e tamén en 
homenaxe aos arquitectos e a xoia que 

vemos que se termine o proxecto. 
Preocúpanos que se dean de baixa 
para financiar isto, 780.000 € de 
actuacións para mellora da 
accesibilidade en diferentes barrios da 
cidade e insisto: creo que se poña a 
traballar dunha vez, no canto de estar 
a anunciar tantos orzamentos. Este é o 
noveno modificativo, insisto, para 
despois non sei se o van a cambiar 
dentro dun mes ou non o van a 
cambiar, pero, por favor, executen o 
Orzamento  e a ver se son capaces de 
revitalizar esta zona e conseguir a 
adquisición desta parcela para 
mellorar a accesibilidade en Pío XII. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. Señor 
Varela.  
 
Señor Varela Gómez  
 
Grazas, Alcalde.  
 
Bo, si como todo apunta estamos 
fronte a unha aprobación do 
modificativo, creo que é unha grande 
noticia para a cidade. E bo, entendo 
polo seu discurso, señor Coira, que a 
proposta lles gusta porque si non fora 
así, pois, terían falado máis do que nos 
trae aquí, que é a proposta, e se foron 
polas ramas. 
 
Bo, alégrome de que se sumen, 
efectivamente, que se suban ao carro. 
Ao carro e non pensei que o foran a 
facer. Non pensei que se fora a poñer 
ou intentar poñer de novo a medalla. 
Pero bo, precisamente e tamén en 
homenaxe aos arquitectos e a xoia que 
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temos en San Agustín, traen unhos 
pequenos antecedentes para que, como 
dicía o señor García  pois, todos 
saibamos de donde ven este proxecto 
que non é, non é da súa autoría nin do 
seu ideario.  
 
O mercado de San Agustín é unha xoia 
que temos na cidade, un proxecto de 
(…) estricta, un proxecto dos 
arquitectos Antonio Tenreiro e 
Santiago Rey Pedreira, que prevén 
despois da construcción do propio 
mercado, prevén xa e está en planos 
históricos, llos podo pasar e cando 
queira para que o vexan, nos anos 40, o 
acceso que estamos, eso,  a través ou 
detrás do que estamos con este 
modificativo.  
 
Este modificativo efectivamente o que 
ten a intención, ademáis de comprar, 
vai máis alá da compra dun inmoble, e 
o que persigue é a rehabilitación de ese 
entorno que para nós é clave e con un 
gran potencial a rehabilitación do 
mercado de San Agustín e o seu 
entorno na liña que xa lle anunciamos 
ás propias praceiras, aos comerciantes 
da zona e tamén a veciñanza en tres 
fases das cales a primeira, pois, está a 
piques, en cernes de comezar que sería 
a reurbanización da vía Juan XXIII. A 
segunda fase, posterior, sería a mellora 
fronte ao propio mercado, a 
reurbanización da praza e a terceira 
fase a apertura do paso peonil e a 
peonalización da rúa Marqués de 
Pontejos, a apertura  de Marqués de 
Pontejos, a apertura do paso peonil, a 
través de esa propiedade privada que, 
como dicía o  representante do PSOE, 
pois é propiedade do Arzobispado de 
Oviedo. 
 

temos en Santo Agustín, traen unhos 
pequenos antecedentes para que, como 
dicía o señor García  pois, todos 
saibamos de donde ven este proxecto 
que non é, non é da súa autoría nin do 
seu ideario.  
 
O mercado de Santo Agustín é unha 
xoia que temos na cidade, un proxecto 
de (…) estricta, un proxecto dos 
arquitectos Antonio Tenreiro e 
Santiago Rey Pedreira, que prevén 
despois da construcción do propio 
mercado, prevén xa e está en planos 
históricos, llos podo pasar e cando 
queira para que o vexan, nos anos 40, 
o acceso que estamos, eso,  a través ou 
detrás do que estamos con este 
modificativo.  
 
Este modificativo efectivamente o que 
ten a intención, ademais de comprar, 
vai máis alá da compra dun inmoble, e 
o que persegue é a rehabilitación desa 
contorna que para nós é clave e cun 
gran potencial a rehabilitación do 
mercado de Santo Agustín e o seu 
entorno na liña que xa lle anunciamos 
ás propias placeiras, aos comerciantes 
da zona e tamén a veciñanza en tres 
fases das cales a primeira, pois, está a 
piques, en cernes de comezar que sería 
a reurbanización da vía Juan XXIII. A 
segunda fase, posterior, sería a 
mellora fronte ao propio mercado, a 
reurbanización da praza e a terceira 
fase a apertura do paso peonil e a 
peonalización da rúa Marqués de Pon-
tejos, a apertura  de Marqués de 
Pontejos, a apertura do paso peonil, a 
través de esa propiedade privada que, 
como dicía o  representante do PSOE, 
pois é propiedade do Arzobispado de 
Oviedo. 
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A ese respecto estamos negociando 
con eles. Efectivamente, esperamos 
que a negociación, pois, desemboque 
nun acordo, nun acordo de compra, 
pero bueno, o modificativo se trae para 
adquisición de inmobles, o cal permite 
tanto a compra como a expropiación 
do do mesmo. Nós efectivamente, 
tamén por axilidade prefereriamos 
poder comprar inmoble que a 
intervención fora o máis áxil posible, 
pero non descartamos, como lle 
estamos decindo aos propietarios 
ninguna opción.  
 
Ademais disto, que vai enfocado como 
lles dicía a rehabilitación dese entorno 
e eu creo que vai ir na liña das 
peonalizacións da que estamos 
traballando desde o Concello, tamén 
hai que dicir que este Grupo Municipal 
fai unha grande aposta pola 
dinamización e mellora nos mercados. 
Dende que chegamos xa se ten feito, 
bueno, estamos agora, me dicía o 
concelleiro de Emprego, que estamos 
obrando sobre unha nova isleta no 
mercado de San Agustín. Fíxemos 
obras de rehabilitación, estas en 
colaboración Edificación-Mercados, un 
concurso de postos baleiros, e por 
primeira vez isto hai que dicilo, esta 
cidade ten un plan estratéxico de 
mercados que nunca existiu.  
 
E bueno, xa vou remantando con esta 
primeira intervención, eu creo que é 
importante deixar constancia de que o 
noso modelo, o noso modelo de cidade 
pivota e é unha das bases tamén do 
proxecto EDUSI, da estratexia EDUSI, 
pivota, pivota sobre os mercados como 
agora as cidadanas, como 
equipamentos de socialización 
cidadana. Frente a un modelo de 

A ese respecto estamos negociando 
con eles. Efectivamente, esperamos 
que a negociación, pois, desemboque 
nun acordo, nun acordo de compra, 
pero bueno, o modificativo se trae 
para adquisición de inmobles, o cal 
permite tanto a compra como a 
expropiación do mesmo. Nós 
efectivamente, tamén por axilidade 
prefereriamos poder comprar inmoble 
que a intervención fora o máis áxil 
posible, pero non descartamos, como 
lle estamos decindo aos propietarios 
ninguna opción.  
 
Ademais disto, que vai enfocado como 
lles dicía a rehabilitación dese entorno 
e eu creo que vai ir na liña das 
peonalizacións da que estamos 
traballando desde o Concello, tamén 
hai que dicir que este Grupo 
Municipal fai unha grande aposta pola 
dinamización e mellora nos mercados. 
Dende que chegamos xa se ten feito, 
bueno, estamos agora, me dicía o 
concelleiro de Emprego, que estamos 
obrando sobre unha nova isleta no 
mercado de Santo Agustín. Fíxemos 
obras de rehabilitación, estas en 
colaboración Edificación-Mercados, 
un concurso de postos baleiros, e por 
primeira vez isto hai que dicilo, esta 
cidade ten un plan estratéxico de 
mercados que nunca existiu.  
 
E bo, xa vou remantando con esta 
primeira intervención, eu creo que é 
importante deixar constancia de que o 
noso modelo, o noso modelo de cidade 
pivota e é unha das bases tamén do 
proxecto EDUSI, da estratexia EDUSI, 
pivota, pivota sobre os mercados como 
agora as cidadanas, como 
equipamentos de socialización 
cidadana. Frente a un modelo de 
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grandes superficies comerciais que por 
desgracia sufriu esta cidade e que tivo 
unhas consecuencias devastadoras para 
o pequeno comercio. Nós pensamos 
que os mercados poden  ser esos 
equipamentos que axuden a dinamizar 
os barrios dende o punto de vista do 
consumo consciente e da cantidade de 
usos ou da ampliación de cantidade de 
usos no espazo público que para nós é 
unha obsesión porque efectivamente, 
bueno, os proxectos que estamos 
levando a cabo, dende a Concellería o 
que intenta é meter, introducir o espazo 
público nos equipamentos, nos 
mercados, tanto neste como en Monte 
Alto, como Durmideiras ou en Santa 
Lucía.  
 
E xa remato. Todo esto loxicamente 
vai enfocado a unha cidade pensada 
para as persoas  nas que estas estén no 
centro e non o mercado. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. Señora 
Veira, non sei se quere usar a segunda 
quenda? Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Sí, brevemente, señor Coira, parece 
que está usted obsesionado con 
nosotros. A veces uno se pregunta 
escuhándole… Al final yo entiendo 
que es usted esclavo de su discurso.  
 
Le voy a decir la verdad, sé que usted 
no piensa así, porque  si no  ¿para qué 
está en política? Es decir si al final no 
le vale nada. Porque no le vale nada, 
pero sin ninguna razón, además, 

grandes superficies comerciais que por 
desgracia sufriu esta cidade e que tivo 
unhas consecuencias devastadoras 
para o pequeno comercio. Nós 
pensamos que os mercados poden  ser 
esos equipamentos que axuden a 
dinamizar os barrios dende o punto de 
vista do consumo consciente e da 
cantidade de usos ou da ampliación de 
cantidade de usos no espazo público 
que para nós é unha obsesión porque 
efectivamente, bo, os proxectos que 
estamos levando a cabo, dende a 
Concellería o que intenta é meter, 
introducir o espazo público nos 
equipamentos, nos mercados, tanto 
neste como en Monte Alto, como 
Durmideiras ou en Santa Lucía.  
 
E xa remato. Todo esto loxicamente 
vai enfocado a unha cidade pensada 
para as persoas  nas que estas estén no 
centro e non o mercado. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. Señora 
Veira, non sei se quere usar a segunda 
quenda? Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Si, brevemente, señor Coira, parece 
que está vostede obsesionado 
connosco. Ás veces un pregúntase 
escoitándolle… Ao final eu entendo 
que é vostede escravo do seu discurso.  
 
Vou dicir a verdade, sei que vostede 
non pensa así, porque  se non  para 
que está en política? É dicir se ao final 
non lle vale nada. Porque non lle vale 
nada, pero sen ningunha razón, 
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substanciada. Porque yo le recuerdo 
que este edificio lo intentaron comprar 
ustedes y no pudieron. Toca a esta 
legislatura hacerlo. Ojalá se haga, que 
le apunte el señor Martín Prado, 
cualquier cuestión de estas técnicas 
pero ahí estuvieron. La ciudad tiene 
que avanzar. Yo puedo comprender 
que ustedes piensen que es mejor que 
nada funcione e intentar pretender que 
el Partido Socialista, se sume al no 
sabemos muy bien qué estrategia de 
demolición de la ciudad, pero le voy a 
decir una cosa: no cuenten con 
nosotros para eso. Tampoco el 
Gobierno Municipal puede contar con 
el partido Socialista para lo mismo. 
Nosotros  estamos aquí para intentar 
solucionar los problemas de la ciudad. 
 
Yo lo que le pido es que cuando haya 
proposiciones que son positivas para la 
ciudad, lo mínimo que  pueden hacer 
es intentar entenderlas y si toca 
apoyarlas si hace falta póngase una 
pinza, pero apóyelas porque es que al 
final,  la ciudad tiene que prosperar. En 
cualquier caso, le diré también que 
posiblemente sea un buen síntoma su 
obsesión con nosotros. Nosotros no 
estamos obsesionados con ustedes, 
ténganlo muy presente. Ustedes el 
planteamiento que tienen para la 
ciudad, para nosotros no cuenta, 
porque tenemos otro bien distinto. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señor 
Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 

ademais, substanciada. Porque eu 
lémbrolle que este edificio tentárono 
comprar vostedes e non puideron. 
Toca a esta lexislatura facelo. Oxalá 
se faga, que lle apunte o señor Martín 
Prado, calquera cuestión destas 
técnicas pero aí estiveron. A cidade ten 
que avanzar. Eu podo comprender que 
vostedes pensen que é mellor que nada 
funcione e tentar pretender que o 
Partido Socialista, sómese ao non 
sabemos moi ben que estratexia de 
demolición da cidade, pero vou dicir 
unha cousa: non conten connosco para 
iso. Tampouco o Goberno Municipal 
pode contar co partido Socialista para 
o mesmo. Nós  estamos aquí para 
tentar solucionar os problemas da 
cidade. 
 
Eu o que lle pido é que cando haxa 
proposicións que son positivas para a 
cidade, o mínimo que  poden facer é 
tentar entendelas e se toca apoialas se 
fai falta póñase unha pinza, pero 
apóieas porque é que ao final,  a 
cidade ten que prosperar. En calquera 
caso, direille tamén que posiblemente 
sexa un bo síntoma a súa obsesión 
connosco. Nós non estamos 
obsesionados con vostedes, téñano moi 
presente. Vostedes a formulación que 
teñen para a cidade, para nós non 
conta, porque temos outro ben distinto. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señor 
Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 



23 

 

Muchas gracias, señor García, nosotros 
siempre pensamos en positivo para los 
ciudadanos y para la ciudad, no sé si 
ustedes siempre piensan en positivo 
para los ciudadanos y para la ciudad, le 
garantizo que el Partido Popular sí. El 
tema en concreto del mercado de San 
Agustín, de esta adquisición de este 
inmueble, para mejorar la accesibilidad 
al propio mercado y facilitar la 
movilidad, le recuerdo, que si es un 
tema que preocupó al Partido Popular, 
en el anterior mandato y gracias a esa 
preocupación, eso es lo que hace 
posible que hoy estemos debatiendo 
sobre este particular. 
 
En lo que respecta, insisto, a sus 
apoyos a la Marea y su discurso, pues, 
¿qué quiere qué le diga? Yo todo lo 
que vaya en beneficio de la ciudad y 
los coruñeses, estará bien y yo creo 
que está bien que los coruñeses se 
puedan permitir una rebaja fiscal  y 
destinar sus fondos de su dinero a otras 
cosas, dado que este Ayuntamiento no 
ha ejecutado en dos años, 109 millones 
de euros del Presupuesto y que esta 
bajada de impuestos se ha hecho en 
Santiago y Ferrol. No sé  por qué 
ustedes se empeñan en apoyar esta 
opción de la Marea y que los coruñeses 
sean los únicos perjudicados de las 
ciudades de la provincia de La Coruña 
en no tener una bajada de IBI cuando 
este Ayuntamiento no necesita este 
dinero porque no es capaz de 
recaudarlo, de ejecutarlo. Lo recauda 
porque los coruñeses son buenos 
pagadores, pero el gobierno de la 
Marea no es capaz, como es su 
obligación de revertirlo en servicios e 
inversión con lo cual, por favor, los 
coruñeses nos lo dejan y todos los 
coruñeses sabremos qué hacer con ese 

Moitas grazas, señor García, nós 
sempre pensamos en positivo para os 
cidadáns e para a cidade, non sei se 
vostedes sempre pensan en positivo 
para os cidadáns e para a cidade, 
garántolle que o Partido Popular si. O 
tema en concreto do mercado de Santo 
Agustín, desta adquisición deste 
inmoble, para mellorar a 
accesibilidade ao propio mercado e 
facilitar a mobilidade, lémbrolle, que 
sei é un tema que preocupou ao 
Partido Popular, no anterior mandato 
e grazas a esa preocupación, iso é o 
que fai posible que hoxe esteamos 
debatendo sobre este particular. 
 
No que respecta, insisto, aos seus 
apoios á Marea e o seu discurso, pois, 
que quere que lle diga? Eu todo o que 
vaia en beneficio da cidade e os 
coruñeses, estará ben e eu creo que 
está ben que os coruñeses póidanse 
permitir unha rebaixa fiscal  e destinar 
os seus fondos do seu diñeiro a outras 
cousas, dado que este Concello non 
executou en dous anos, 109 millóns de 
euros do Orzamento e que esta 
baixada de impostos fíxose en Santiago 
e Ferrol. Non sei  por que vostedes 
empéñanse en apoiar esta opción da 
Marea e que os coruñeses sexan os 
únicos prexudicados das cidades da 
provincia da Coruña en non ter unha 
baixada de IBI cando este Concello 
non necesita este diñeiro porque non é 
capaz de recadalo, de executalo. 
Recádao porque os coruñeses son bos 
pagadores, pero o goberno da Marea 
non é capaz, como é a súa obrigación 
de revertelo en servizos e investimento 
co cal, por favor, os coruñeses 
déixannolo e todos os coruñeses 
saberemos que facer con ese diñeiro 
que o goberno da Marea non é capaz 
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dinero que el gobierno de la Marea no 
es capaz de hacer nada con él.  
 
En lo que se refiere en concreto al 
tema de los reparos, veremos qué  pasa 
cuando los reparos de legalidad lleguen 
al Consello de Contas porque aquí es 
un suma y sigue permanente, hay un 
montón de contratos de muy alto 
importe, que en estos momentos no 
hay.  Podíamos recordar la situación 
del contrato de bibliotecas, llevamos 
más de dos millones de euros en 
facturas irregulares, 60 trabajadores en 
una situación que no saben qué va a 
pasar con ellos. Contrato de recogida 
de basuras que finalizó en enero del 
2017, 130 trabajadores que no saben 
qué va a pasar. 80.000.000 en facturas 
irregulares, suma y sigue. Servicios 
complementarios e instalaciones 
deportivas: 70 trabajadores. 1,5 
millones de facturas irregulares, suma 
y sigue atención al público en los 
museos científicos,  31 trabajadores, 
más de 300.000 euros en facturas, 
suma y sigue. Así hasta ahora son… 
 
Presidencia 
 
Vaya rematando, señor  Coira, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Termino. Son 12 millones de euros 
pagados irregularmente, solo con estos 
contratos. Yo creo que sería bueno, 
que el señor Ferreiro solucionara esta 
incertidumbre para 300 trabajadores, 
que una vez que empezaran a trabajar 
en los departamentos necesarios, para 
que los contratos y las adjudicaciones 
se hicieran conforme a derecho.  
 

de facer nada co.  
 
 
Non que se refire en concreto ao tema 
dos reparos, veremos que  pasa cando 
os reparos de legalidade cheguen ao 
Consello de Contas porque aquí é un 
suma e segue permanente, hai unha 
chea de contratos de moi alto importe, 
que nestes momentos non hai. 
Podiamos lembrar a situación do 
contrato de bibliotecas, levamos máis 
de dous millóns de euros en facturas 
irregulares, 60 traballadores nunha 
situación que non saben que vai pasar 
con eles. Contrato de recollida de lixos 
que finalizou en xaneiro do 2017, 130 
traballadores que non saben que vai 
pasar. 80.000.000 en facturas 
irregulares, suma e segue. Servizos 
complementarios e instalacións 
deportivas: 70 traballadores. 1,5 
millóns de facturas irregulares, suma e 
segue atención ao público nos museos 
científicos,  31 traballadores, máis de 
300.000 euros en facturas, suma e 
segue. Así ata agora son… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor  Coira, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Termino. Son 12 millóns de euros 
pagados irregularmente, só con estes 
contratos. Eu creo que sería bo, que o 
señor Ferreiro solucionase esta 
incerteza para 300 traballadores, que 
unha vez que empezasen a traballar 
nos departamentos necesarios, para 
que os contratos e as adxudicacións 
fixésense conforme a dereito.  
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Insisto, esto es la situación que hay con 
los reparos y hay más y habrá más… 
 
Presidencia 
 
Señor Coira, vaia rematando, por 
favor, porque se non se ciñe á orde do 
día e que ademais, (…) sentido agotar 
o tempo. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Ya termino, ya termino, ya termino, ya 
termino. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Xa está. Moitas grazas. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Se pode ser para falar de San Agustín. 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Perdón? 
 
Presidencia 
 
Se pode ser para falar de San Agustín. 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, bueno, por alusións vou contestar 
dúas cousiñas rápidas. 

Insisto, isto é a situación que hai cos 
reparos e hai máis e haberá máis… 
 
Presidencia 
 
Señor Coira, vaia rematando, por 
favor, porque se non se ciñe á orde do 
día e que ademais, (…) sentido agotar 
o tempo. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Xa remato, xa remato, xa remato, xa 
remato. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Xa está. Moitas grazas. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Se pode ser para falar de Santo 
Agustín. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Perdón? 
 
Presidencia 
 
Se pode ser para falar de Santo 
Agustín. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, bueno, por alusións vou contestar 
dúas cousiñas rápidas. 
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Señor Coira, sabe vostede, porque está 
ben que estas cousas consten na acta 
do Pleno, sabe cal é a execución global 
a data de hoxe do Orzamento? Porque 
como me ten acostumado, tamén, o seu 
compañeiro Fernández Prado, pois, eso 
se dedican a soltar infundios sin soltar 
datos. Bueno, lle dou datos. 54,51% de 
execución global, superior a de 
calquera dos seus anos no seu período 
do goberno. Ben, eso para que o apunte 
se quere, senón llo repito despois. E ao 
respecto deste proxecto, me alegro de 
que se alegren ou de que estén 
dacordo, é  unha pena que non o 
verbalicen, pero bueno, eu creo que no 
fondo do seu discurso si que subyace.  
 
 
Eu creo que teñen que ser conscientes 
de que por moito que o pensaran iso 
non transforma, non mellora a cidade. 
Pensar está moi ben. Pero bueno, 
despois hai que executar as cousiñas. 
Entonces non foron quen, non foron 
quen, pero como non foron quen de 
urbanizar o Ofimático e aquí estamos 
nós e aquí estamos nós. Bueno o 
deixaron a medias.  
 
Martín, tivestedes catro anos, catro 
anos, catro ano tivestes para rematar o 
Ofimático. Nós en 6 meses, despois de 
todos os problemas que tivemos, 
despois de comernos unha sentencia 
que… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
(…) leva o contrato de obras, no 2016, 

 
Señor Coira, sabe vostede, porque está 
ben que estas cousas consten na acta 
do Pleno, sabe cal é a execución 
global a data de hoxe do Orzamento? 
Porque como me ten acostumado, 
tamén, o seu compañeiro Fernández 
Prado, pois, eso se dedican a soltar 
infundios sin soltar datos. Bo, lle dou 
datos. 54,51% de execución global, 
superior a de calquera dos seus anos 
no seu período do goberno. Ben, eso 
para que o apunte se quere, senón llo 
repito despois. E ao respecto deste 
proxecto, me alegro de que se alegren 
ou de que estén dacordo, é  unha pena 
que non o verbalicen, pero bo, eu creo 
que no fondo do seu discurso si que 
subiace.  
 
Eu creo que teñen que ser conscientes 
de que por moito que o pensaran iso 
non transforma, non mellora a cidade. 
Pensar está moi ben. Pero bo, despois 
hai que executar as cousiñas. Entonces 
non foron quen, non foron quen, pero 
como non foron quen de urbanizar o 
Ofimático e aquí estamos nós e aquí 
estamos nós. Bo o deixaron a medias.  
 
 
Martín, tivestedes catro anos, catro 
anos, catro ano tivestes para rematar o 
Ofimático. Nós en 6 meses, despois de 
todos os problemas que tivemos, 
despois de comernos unha sentencia 
que… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
(…) leva o contrato de obras, no 2016, 
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estamos conseguindo desbloquear o 
sector. Bueno, pois, non fostedes quen 
pero tampouco fostedes quen de 
derrubar a nave da Toxa que levaba 17 
anos en es-tado de ruina. Non fostedes 
quen de desbloquear o proceso do 
Polígono de Náutica que levaba 10 
anos bloqueado.  Bueno, alí están 
obrando as máquinas. Esperamos abrir 
a primeira  rúa antes de que remate 
este ano o de facer a Plaza da 
Tolerancia. Ou de facer máis de 200 
pequenas actuacións que levamos 
executadas a día de hoxe, 200 
pequenas actuacións que responden a 
demandas históricas dos barrios de 
accesibilidade,  de saneamento, de 
áreas de xogo. 
 
Demandas históricas de zonas da 
cidade, que non sei si coñecedes, como 
por exemplo a rúa Monte das Moas na 
que vos trabucastedes de rúa e 
urbanizastedes unha que non era. 
Bueno, esa por exemplo. Ou a rúa 
Meira en Agra, que tamén levaba 
moitos anos sen resolverse. A rúa 
Marola en Monte Alto, e as melloras 
de accesibilidade na avenida de 
Monelos, xunto a iglesia de Oza. 
Melloras de accesibilidade nos núcleos 
rurais. Pavimentos do Centro 
Educativo de Alborada, que levaban 
nos dixo a representante  do Centro 
Escolar 15 anos, 15 anos sen 
pavimentar. Bueno, pois, iso é que non 
fostedes quen de facer e nós estamos 
facendo. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos á votación de 
ambos asuntos. Por lembrar o de que 

estamos conseguindo desbloquear o 
sector. Bo, pois, non fostedes quen 
pero tampouco fostedes quen de 
derrubar a nave da Toxa que levaba 
17 anos en estado de ruina. Non 
fostedes quen de desbloquear o 
proceso do Polígono de Náutica que 
levaba 10 anos bloqueado.  Bo, alí 
están obrando as máquinas. 
Esperamos abrir a primeira  rúa antes 
de que remate este ano ou de facer a 
Praza da Tolerancia. Ou de facer máis 
de 200 pequenas actuacións que 
levamos executadas a día de hoxe, 200 
pequenas actuacións que responden a 
demandas históricas dos barrios de 
accesibilidade,  de saneamento, de 
áreas de xogo. 
 
Demandas históricas de zonas da 
cidade, que non sei si coñecedes, como 
por exemplo a rúa Monte das Moas na 
que vos trabucastes de rúa e 
urbanizastes unha que non era. Bo, esa 
por exemplo. Ou a rúa Meira en Agra, 
que tamén levaba moitos anos sen 
resolverse. A rúa Marola en Monte 
Alto, e as melloras de accesibilidade 
na avenida de Monelos, xunto a iglesia 
de Oza. Melloras de accesibilidade nos 
núcleos rurais. Pavimentos do Centro 
Educativo de Alborada, que levaban 
nos dixo a representante  do Centro 
Escolar 15 anos, 15 anos sen 
pavimentar. Bo, pois, iso é que non 
fostedes quen de facer e nós estamos 
facendo. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos á votación de 
ambos asuntos. Por lembrar o de que 
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seguramente nos despistamos cales 
eran os asuntos que viña ao Pleno, o 
primeiro é o asunto 4, aprobación de 
recoñecementos extraxudiciais de 
obrigas de servizos anteriores para 
imputar o ano 2017. 
 
Votación 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). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois queda aprobado este 
asunto número cuatro, número catro, 
perdón. 
 

Acuerdo 
 
1.-Reconocer las obligaciones 
procedentes de ejercicios anteriores 
por importe total de diecinueve mil 
ciento ochenta y cinco euros con 
ochenta y dos céntimos (19.185,82€), 

seguramente nos despistamos cales 
eran os asuntos que viña ao Pleno, o 
primeiro é o asunto 4, aprobación de 
recoñecementos extraxudiciais de 
obrigas de servizos anteriores para 
imputar o ano 2017. 
 
Votación asunto número catro 
 
Seguidamente pola Presidencia se 
somete a votación o asunto número 
catro referenciado na Orde do Día, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor  o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
doPartido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois, queda aprobado este 
asunto número catro, número catro, 
perdón. 
 

Acordo 
 
1.-Recoñecer as obrigacións 
procedentes de exercicios anteriores 
por importe total de dezanove mil 
cento oitenta e cinco euros con oitenta 
e dous céntimos (19.185,82€), 



29 

 

individualizadas en el listado 
denominado “Reconocimientos 
extrajudiciales de obligaciones con 
dotación presupuestaria 2017-2”. 
 
2.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para 
la adopción de los decretos que sean 
necesarios para dar efectividad a lo 
acordado. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Asunto número cinco aprobación 
inicial do expediente M9/2017, 
concesión de suplementos de crédito, 
baixas por anulación de crédito, 
transferencias de crédito e 
modificación do Anexo de 
Investimentos do Orzamento de 2017. 
 
Votación asunto número 5 
 
Seguidamente por la Presidencia se so-
mete a votación el asunto número 
cinco, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota  a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Par-tido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
vo-tos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 

individualizadas na listaxe 
denominada “Recoñecementos 
extraxudiciais de obrigacións con 
dotación orzamentaria 2017-2”. 
 
2.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde 
para a adopción dos decretos que 
sexan necesarios para dar efectividade 
ao acordado. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Asunto número cinco aprobación 
inicial do expediente M9/2017, 
concesión de suplementos de crédito, 
baixas por anulación de crédito, 
transferencias de crédito e 
modificación do Anexo de 
Investimentos do Orzamento de 2017. 
 
Votación asunto número 5 
 
Seguidamente pola Presidencia se 
somete a votación o asunto número 
cinco, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota  a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Par-
tido 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 Gale-
go/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 



30 

 

 
Presidencia 
 
Pois, queda tamén aprobado o asunto 
número 5. 
 

Acuerdo 
    
1.-Aprobar inicialmente el expediente 
de modificación del estado de gastos 
del Presupuesto 2017 (M9/2017), 
mediante concesión de dos 
suplementos de crédito por importe de 
doscientos veinte mil euros 
(220.000,00€), dos bajas por anulación 
de crédito por importe de doscientos 
veinte mil euros (-220.000,00€) y una 
transferencia de crédito positiva y una 
negativa, por importe setecientos 
setenta y nueve mil doscientos ochenta 
y cuatro euros con veinte céntimos 
(779.284,20€). Todo ello reflejado en 
el listado denominado “Expediente 
M9/2017” que se incorpora al 
expediente. 
 
2.-Aprobar inicialmente la distribución 
de la financiación procedente de las 
bajas por anulación de crédito por 
importe de doscientos  veinte   mil 
euros (-220.000,00€) y, de la 
transferencia de crédito negativa que 
financia la positiva del mismo importe. 
Todo ello reflejado en el listado 
“Expediente M9/2017. Financiación”. 
 
 
3.-Aprobar inicialmente la 
modificación del Anexo de Inversiones 
del Presupuesto de 2017, incorporando 
las alteraciones que resultan de la 
modificación de créditos 
presupuestarios, detalladas en el listado 
que se incorpora al mismo titulado 
“Expediente M9/2017. Modificaciones 

 
Presidencia 
 
Pois, queda tamén aprobado o asunto 
número 5. 
 

Acordo 
 
1.-Aprobar inicialmente o expediente 
de modificación do estado de gastos do 
Orzamento 2017 (M9/2017), mediante 
concesión de dous suplementos de 
crédito por importe de douscentos 
vinte mil euros (220.000,00€), dúas 
baixas por anulación de crédito por 
importe de douscentos vinte mil euros 
(-220.000,00€) e unha transferencia de 
crédito positiva e unha negativa, por 
importe setecentos setenta e nove mil 
douscentos oitenta e catro euros con 
vinte céntimos (779.284,20€). Todo iso 
reflectido na listaxe denominada 
“Expediente M9/2017” que se 
incorpora ao expediente. 
 
 
2.-Aprobar inicialmente a distribución 
do financiamento procedente das 
baixas por anulación de crédito por 
importe de douscentos  vinte  mil    
euros (-220.000,00€) e, da 
transferencia de crédito negativa que 
financia a positiva do mesmo importe. 
Todo iso reflectido no listado 
“Expediente M9/2017. 
Financiamento”. 
 
3.-Aprobar inicialmente a 
modificación do Anexo de 
Investimentos do Orzamento de 2017, 
incorporando as alteracións que 
resultan da modificación de créditos 
orzamentarios, detalladas na listaxe 
que se incorpora ao mesmo titulado 
“Expediente M9/2017. Modificacións 
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del Anexo de Inversiones” y la 
financiación  y vinculación en los 
casos en los que resulte modificada.  
 
4.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para 
la adopción de los decretos que sean 
necesarios para dar efectividad a lo 
acordado. 
 
Personal 
 
158– Reconocimiento de 
compatibilidades. 
 
Asunto.- Reconocimiento de 
compatibilidad para actividad privada 
solicitada por don Francisco Javier 
Vidal Suárez. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por 
la Comisón Informativa de Hacienda 
y Administración con el voto a favor 
de los Grupos Municipales de Marea 
Atlántica, Socialista y Mixto (BNG-
AA), y la abstención del Grupo 
Municipal del Partido Popular, se 
propone al Pleno Municipal la 
adopción de los acuerdos siguientes: 
 
1.-Acceder al reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad privada 
solicitada por Don Francisco Javier 
Vidal Suárez (DNI 76989045H), en los 
estrictos términos a los que se 
circunscribe su solicitud, debiéndose 
observar en todo momento el régimen 
de prohibiciones y limitaciones 
establecido en los artículos 11 y 
siguientes de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 
2.-La eficacia del dicho 
reconocimiento queda condicionada a 

do Anexo de Investimentos” e o 
financiamento  e vinculación nos casos 
nos que resulte modificada.  
 
4.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde 
para a adopción dos decretos que 
sexan necesarios para dar efectividade 
ao acordado. 
 
Personal 
 
158– Recoñecemento de 
compatibiliades. 
 
Asunto.- Recoñecemento de 
compatibilidade por actividad privada 
solicitada por don Francisco Javier 
Vidal Suárez. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de Facenda e 
Administración co voto a favor dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica, Socialista e Mixto (BNG-
AA), e a abstención do Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
proponse ao Pleno Municipal a 
adopción dos acordos seguintes: 
 
1.-Acceder ao recoñecemento de 
compatibilidade da actividade privada 
solicitada por Don Francisco Javier 
Vidal Suárez (DNI 76989045H), nos 
estritos termos aos que se circunscribe 
a súa solicitude, debéndose observar 
en todo momento o réxime de 
prohibicións e limitacións establecido 
nos artigos 11 e seguintes da Lei 
53/1984, de 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións Públicas. 
 
 
2.-A eficacia do devandito 
recoñecemento queda condicionada á 
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la previa solicitud de la reducción del 
importe del complemento específico 
correspondiente al puesto que 
desempeña (músico) en la cantidad de 
357,39 €, con el objeto de adecuarlo al 
porcentaje del 30% de su retribución 
básica, segundo el art. 16.4 de la Ley 
53/1984, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 
3.-Notificar el presente acuerdo al 
interesado. 
 
159 – Reconocimiento de 
compatibilidad privada. 
 
Asunto.- Reconocimiento de 
compatibilidad para actividad privada 
solicitada por doña Rosa Piedad 
Rodríguez Maestre. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por 
la Comisión Informativa de 
Hacienda y Administración con el 
voto a favor de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica, 
Socialista y Mixto (BNG-AA), y la 
abstención del Grupo Municipal del 
Partido Popular, se propone al Pleno 
Municipal la adopción de los 
acuerdos siguientes: 
 
1.- Acceder al reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad privada 
solicitada por Doña Rosa Piedad 
Rodríguez Maestre (DNI 32675594T), 
en los estrictos términos a los que se 
circunscribe su solicitud, debiéndose 
observar en todo momento el régimen 
de prohibiciones y limitaciones 
establecida en los artículos 11 y 
siguientes de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las 

previa solicitude da redución do 
importe do complemento específico 
correspondente ao posto que 
desempeña (músico) na cantidade de 
357,39 €, co obxecto de adecualo á 
porcentaxe do 30% da súa retribución 
básica, segundo o art. 16.4 da Lei 
53/1984, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das Administracións 
Públicas. 
 
3.-Notificar o presente acordo ao 
interesado. 
 
159 - Recoñecemento de 
compatibilidade privada. 
 
Asunto.- Recoñecemento de 
compatibilidade para actividade 
privada solicitada por dona Rosa 
Piedade Rodríguez Maestre. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de Facenda e 
Administración co voto a favor dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica, Socialista e Mixto (BNG-
AA), e a abstención do Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
proponse ao Pleno Municipal a 
adopción dos acordos seguintes: 
 
 
1.- Acceder ao recoñecemento de 
compatibilidade da actividade privada 
solicitada por Dona Rosa Piedad 
Rodríguez Maestre (DNI 32675594T), 
nos estritos termos aos que se 
circunscribe a súa solicitude, 
debéndose observar en todo momento 
o réxime de prohibicións e limitacións 
establecido nos artigos 11 e seguintes 
da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións Públicas. 
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Administraciones Públicas. 
 
2.- Notificar el presente acuerdo a la 
interesada 
 

Intervenciones 
 
Señor Secretario General 
 
Igualmente pola Comisión de 
Portavoces  acordouse o tratamento 
conxunto polos dous asuntos e precisa 
só votación separada. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Ten a palabra a señora Vieito para 
comentar o asunto da Orde do Día. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
En primer lugar boa tarde a todas e a 
todos os presentes aquí hoxe e aos que 
nos seguen por streaming.  
 
Traemos como puntos número seis e 
sete desta orde do día do Pleno, dúas 
propostas de recoñecemento de 
compatibilidade para o exercizo da 
actividade privada, solicitadas por 
persoal deste Concello previo ditamen 
favorable da Comisión de Facenda 
celebrada a semana pasada. Sométense 
a estas propostas  á aprobación deste 
Pleno e seguindo polo tanto os 
precedentes similares e tamén 
autorizadas plenariamente. Tratánse de 
expedientes iniciados en primeiro lugar 
por unha  traballadora deste Concello 
que presta servizos como contratada 
laboral e un funcionario que presta 
servizos na categoría de músico deste 
Concello. En ambos casos, solicitáse 

 
 
2.- Notificar o presente acordo á 
interesada. 
 

Intervencións 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Igualmente pola Comisión de Voceiros  
acordouse o tratamento conxunto 
polos dous asuntos e precisa só 
votación separada. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Ten a palabra a señora Vieito para 
comentar o asunto da Orde do Día. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
En primer lugar boa tarde a todas e a 
todos os presentes aquí hoxe e aos que 
nos seguen por streaming.  
 
Traemos como puntos número seis e 
sete desta orde do día do Pleno, dúas 
propostas de recoñecemento de 
compatibilidade para o exercizo da 
actividade privada, solicitadas por 
persoal deste Concello previo ditamen 
favorable da Comisión de Facenda 
celebrada a semana pasada. 
Sométense a estas propostas  á 
aprobación deste Pleno e seguindo 
polo tanto os precedentes similares e 
tamén autorizadas plenariamente. 
Tratánse de expedientes iniciados en 
primeiro lugar por unha  traballadora 
deste Concello que presta servizos 
como contratada laboral e un 
funcionario que presta servizos na 
categoría de músico deste Concello. 
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compatibilizar a prestación de servizos 
fóra do horario de traballo con 
actividades privadas de ensinanza e 
formación que resultan compatibles 
coa la normativa aplicable sobre 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo  das administracións públicas. 
Considerando polo tanto, as 
circunstancias e natureza dos postos de 
traballo que desempeñan as persoas 
solicitantes deste recoñecemento e as 
condicións destas enténdese que 
procede acceder a este recoñecemento 
por parte desta Administración e por 
suposto coas condicións coas 
limitacións contidas na propia  Lei de 
Incompatibilidades e o seu 
desenvolvemento normativo. 
Propoñemos, polo tanto, o 
recoñecemento destas dúas solicitudes 
a este Pleno, órgano competente para 
autorizalas. 
 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a  palabra 
a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente desde o BNG sinalar que 
imos votar a favor destes dous puntos 
da orde do día, como ven sendo 
habitual. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 

En ambos casos, solicitáse 
compatibilizar a prestación de servizos 
fóra do horario de traballo con 
actividades privadas de ensinanza e 
formación que resultan compatibles 
coa normativa aplicable sobre 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo  das administracións públicas. 
Considerando polo tanto, as 
circunstancias e natureza dos postos 
de traballo que desempeñan as persoas 
solicitantes deste recoñecemento e as 
condicións destas enténdese que 
procede acceder a este recoñecemento 
por parte desta Administración e por 
suposto coas condicións coas 
limitacións contidas na propia  Lei de 
Incompatibilidades e o seu 
desenvolvemento normativo. 
Propoñemos, polo tanto, o 
recoñecemento destas dúas solicitudes 
a este Pleno, órgano competente para 
autorizalas. 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a  
palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente desde o BNG sinalar que 
imos votar a favor destes dous puntos 
da orde do día, como ven sendo 
habitual. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
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Desde el Grupo Municipal Socialista, 
transmitir nuestro voto afirmativo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pues nada, anunciar también nuestro 
voto a favor. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois, non teño nada máis que dicir. Se 
trata do recoñecemento dun dereito de 
dous traballadores deste Concello e 
polo tanto alégrame ver que todos 
estamos dacordo nesta cuestión. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. Pois moitas grazas a todos. 
Procedemos á votación. Creo que 
podemos votalos xuntos os dous, 
verdade? 6 e 7, asuntos 6 e 7. 
 
Votación del asunto  seis 
 
Seguidamente por  la Presidencia se 
somete a votación el asunto 6  
referenciados en el Orden del Día, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 
Desde o Grupo Municipal Socialista, 
transmitir o noso voto afirmativo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pois nada, anunciar tamén o noso voto 
a favor. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois, non teño nada máis que dicir. Se 
trata do recoñecemento dun dereito de 
dos traballadores deste Concello e 
polo tanto alégrame ver que todos 
estamos dacordo nesta cuestión. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. Pois moitas grazas a todos. 
Procedemos á votación. Creo que 
podemos votalos xuntos os dous, 
verdade? 6 e 7, asuntos 6 e 7. 
 
Votación do asunto seis 
 
Seguidamente pola  presidencia se 
somete a votación o asuntos 6  
referenciados na Orde do Día, 
produciéndose o seguinte resultado: 
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Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Acuerdo del asunto número seis 
 
1.-Acceder al reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad privada 
solicitada por Don Francisco Javier 
Vidal Suárez (DNI 76989045H), en los 
estrictos términos a los que se 
circunscribe su solicitud, debiéndose 
observar en todo momento el régimen 
de prohibiciones y limitaciones 
establecido en los artículos 11 y 
siguientes de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 
2.-La eficacia del dicho 
reconocimiento queda condicionada a 
la previa solicitud de la reducción del 
importe del complemento específico 
correspondiente al puesto que 
desempeña (músico) en la cantidad de 
357,39 €, con el objeto de adecuarlo al 

 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Acordo do asunto número seis 
 
1.-Acceder ao recoñecemento de 
compatibilidade da actividade privada 
solicitada por Don Francisco Javier 
Vidal Suárez (DNI 76989045H), nos 
estritos termos aos que se circunscribe 
a súa solicitude, debéndose observar 
en todo momento o réxime de 
prohibicións e limitacións establecido 
nos artigos 11 e seguintes da Lei 
53/1984, de 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións Públicas. 
 
 
2.-A eficacia do devandito 
recoñecemento queda condicionada á 
previa solicitude da redución do 
importe do complemento específico 
correspondente ao posto que 
desempeña (músico) na cantidade de 
357,39 €, co obxecto de adecualo á 
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porcentaje del 30% de su retribución 
básica, segundo el art. 16.4 de la Ley 
53/1984, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 
3.-Notificar el presente acuerdo al 
interesado. 
 
Votación del asunto siete 
 
Seguidamente por  la Presidencia se 
somete a votación el asunto 7 
referenciados 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 Gale-
go/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
Acuerdo del asunto número siete 
 
1.-Acceder al reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad privada 
solicitada por doña Rosa Piedad 
Rodríguez Maestre (DNI 32675594T), 
en los estrictos términos a los que se 
circunscribe su solicitud, debiéndose 
observar en todo momento el régimen 
de prohibiciones y limitaciones 
establecida en los artículos 11 y 
siguientes de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las 

porcentaxe do 30% da súa retribución 
básica, segundo o art. 16.4 da Lei 
53/1984, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das Administracións 
Públicas. 
 
3.-Notificar o presente acordo ao 
interesado. 
 
Votación do asunto sete 
 
Seguidamente pola  presidencia 
sométese a votación o asunto 7 
referenciados na Orde do Día, 
produciéndose 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 Gale-
go/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
Acordo do asunto número sete 
 
1.- Acceder ao recoñecemento de 
compatibilidade da actividade privada 
solicitada por dona Rosa Piedad 
Rodríguez Maestre (DNI 32675594T), 
nos estritos termos aos que se 
circunscribe a súa solicitude, 
debéndose observar en todo momento 
o réxime de prohibicións e limitacións 
establecido nos artigos 11 e seguintes 
da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións Públicas. 
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Administraciones Públicas. 
 
2.-Notificar el presente acuerdo a la 
interesada. 
 
ÁREA DE EMPLEO Y 
ECONOMÍA SOCIAL  
 
Servicio de Empleo y Empresa 
 
160 – Aprobación inicial de 
Ordenanza. 
 
Asunto.- Aprobación inicial de la 
Ordenanza Reguladora del Centro 
Municipal de Empresas de A Grela. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por 
la Comisión Informativa de Empleo 
y Economía Social por unanimidad 
de los representantes de los Grupos 
Municipales, se propone al Pleno 
Municipal como dictamen de la 
Comisión, la propuesta de acuerdo 
siguiente: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la 
modificación de los siguientes 
artículos de la Ordenanza reguladora 
del Centro Municipal de Empresas de 
A Grela, publicada en el BOP de 5 de 
abril de 2010: 
 
-Artículo 7, apartado b). Donde dice 
“Que no transcurra más de un año 
desde el inicio de su actividad...”, debe 
decir “Que no transcurran más de dos 
años desde el inicio de su actividad...” 
 
 
-Artículo 14, punto 4. Donde dice 
“Duración de la autorización: que será 
de 1 año prorrogable tácitamente por el 
mismo período hasta un máximo de 
tres años”, debe decir “Duración de la 

 
 
2.-Notificar o presente acordo á 
interesada. 
 
ÁREA DE EMPREGO E 
ECONOMÍA SOCIAL  
 
Servizo de Emprego e Empresa 
 
160 - Aprobación inicial de 
Ordenanza. 
 
Asunto.- Aprobación inicial da 
Ordenanza Reguladora do Centro 
Municipal de Empresas da Grela. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de Emprego e 
Economía Social por unanimidade 
dos representantes dos Grupos 
Municipais, proponse ao Pleno 
Municipal como ditame da Comisión, 
a proposta de acordo seguinte: 
 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a 
modificación dos seguintes artigos da 
Ordenanza reguladora do Centro 
Municipal de Empresas da Grela, 
publicada no BOP do 5 de abril de 
2010: 
 
-Artigo 7, apartado b). Onde di “Que 
non transcorra máis dun ano desde o 
inicio da súa actividade...”, debe dicir 
“Que non transcorran máis de dous 
anos desde o inicio da súa 
actividade...” 
 
-Artigo 14, punto 4. Onde di 
“Duración da autorización: que será 
de 1 ano prorrogable tácitamente polo 
mesmo período ata un máximo de tres 
anos”, debe dicir “Duración da 



39 

 

autorización: que será de 1 año 
prorrogable tácitamente por el mismo 
período hasta un máximo de cinco 
años, con aplicación retroactiva a las 
autorizaciones existentes”. 
 
Segundo.- Someter estas 
modificaciones a información pública 
y audiencia a los interesados por el 
plazo de treinta días hábiles para la 
presentación de reclamaciones y 
sugerencias, mediante la inserción de 
anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
Tercero.- En el caso de que no se 
presenten reclamaciones o sugerencia 
durante el período de información 
pública, se entenderán aprobadas 
definitivamente las modificaciones. De 
presentarse reclamaciones o 
sugerencias, deberán ser resueltas por 
el Pleno, que se pronunciará asimismo 
sobre la aprobación definitiva.  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Ten a palabra o señor Lema. 
 
Señor Lema  Suárez 
 
Ben. Boa tarde. 
 
En primeiro lugar dicir que a 
modificación desta Ordenanza foi 
ditaminada favorablemente por 
unanimidade no seo da Comisión 
Informativa de Emprego na que se 
debateu. 
 
A las dicisiete horas y cuarenta y dos 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Fernández Prado. 

autorización: que será de 1 ano 
prorrogable tácitamente polo mesmo 
período ata un máximo de cinco anos, 
con aplicación retroactiva ás 
autorizacións existentes”. 
 
Segundo.- Someter estas modificacións 
a información pública e audiencia aos 
interesados polo prazo de trinta días 
hábiles para a presentación de 
reclamacións e suxestións, mediante a 
inserción de anuncio no Boletín Oficial 
da Provincia. 
 
 
Terceiro.- No caso de que non se 
presenten reclamacións ou suxestión 
durante o período de información 
pública, entenderanse aprobadas 
definitivamente as modificacións. De 
presentarse reclamacións ou 
suxestións, deberán ser resoltas polo 
Pleno, que se pronunciará así mesmo 
sobre a aprobación definitiva. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Ten a palabra o señor Lema. 
 
Señor Lema  Suárez 
 
Ben. Boa tarde. 
 
En primeiro lugar dicir que a 
modificación desta Ordenanza foi 
ditaminada favorablemente por 
unanimidade no seo da Comisión 
Informativa de Emprego na que se 
debateu. 
 
Ás dezasete horas e coarenta e dous 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Fernández Prado. 
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A Ordenanza propón unhas 
modificacións, digamos, bastante leves 
na propia Ordenanza que existe ahora 
mismo en regulación dos viveiros que 
básicamente supoñen un incremento 
tanto na duración do transcurso de 
tempo que pode pasar no viveiro unha 
empresa establecida, que pasaría de 
dous a tres anos, como no  tempo 
previo necesario para que unha 
empresa se instale alí que pasaría 
desde un ano da súa constitución a 
dous anos, totalizando un tempo 
máximo de estancia no centro de 5 
anos. 
 
E motívase esta modificación de 
Ordenanza porque levamos observando 
que desde que inauguramos novo 
centro de empresas do Papagaio, pois 
maioritariamente  as demandas para 
facer uso das instalacións municipais 
para coller empresas, se están 
centrando, sobre todo no centro do 
Papagaio. Entón entendemos que esta 
modificación, que ademais foi unha 
demanda feita polos propios 
viveiristas, vai contribuir a equilibrar 
esta demanda, a facer máis atractivo, 
por tanto, o centro da Grela e por outra 
parte tamén entendemos que vai 
mellorar a capacidade que teñen as 
empresas alí establecidas para 
sobrevivir porque efectivamente, neses 
primeiros cinco anos, digamos de 
existencia dunha empresa cando son os 
anos de maior mortandade, entón 
entendemos que aumentando a súa 
estancia neste entorno máis protexido, 
que son os viveiros de empresas pois 
aseguraremos tamén a súa maior 
supervivencia e competitividade no 
futuro. 
 

 
A Ordenanza propón unhas 
modificacións, digamos, bastante leves 
na propia Ordenanza que existe ahora 
mismo en regulación dos viveiros que 
básicamente supoñen un incremento 
tanto na duración do transcurso de 
tempo que pode pasar no viveiro unha 
empresa establecida, que pasaría de 
dous a tres anos, como no  tempo 
previo necesario para que unha 
empresa se instale alí que pasaría 
desde un ano da súa constitución a 
dous anos, totalizando un tempo 
máximo de estancia no centro de 5 
anos. 
 
E motívase esta modificación de 
Ordenanza porque levamos 
observando que desde que 
inauguramos novo centro de empresas 
do Papagaio, pois maioritariamente  
as demandas para facer uso das 
instalacións municipais para coller 
empresas, se están centrando, sobre 
todo no centro do Papagaio. Entón 
entendemos que esta modificación, que 
ademais foi unha demanda feita polos 
propios viveiristas, vai contribuir a 
equilibrar esta demanda, a facer máis 
atractivo, por tanto, o centro da Grela 
e por outra parte tamén entendemos 
que vai mellorar a capacidade que 
teñen as empresas alí establecidas 
para sobrevivir porque efectivamente, 
neses primeiros cinco anos, digamos 
de existencia dunha empresa cando 
son os anos de maior mortandade, 
entón entendemos que aumentando a 
súa estancia neste entorno máis 
protexido, que son os viveiros de 
empresas pois aseguraremos tamén a 
súa maior supervivencia e 
competitividade no futuro. 
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Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Lema. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, tal e como introduciu xa o 
señor Lema, efectivamente o ditame da 
Comisión foi unánime e contou co 
voto favorábel do BNG, así vai ser 
tamén nesta sesión Plenaria  porque 
entendemos que o que se trae aquí é 
unha proposta positiva, positiva para as 
empresas que van a estar ou que están 
agora mesmo no centro municipal de 
empresas da Grela, e polo tanto, 
contará co noso voto favorábel. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor alcalde. Bueno, 
transmitir el voto afirmativo del Grupo 
Municipal Socialista a estas 
modificaciones que se proponen en la 
Ordenanza Reguladora del Centro 
Municipal de Empleo y Empresas de A 
Grela y bueno, hacerle un apunte al 
concejal. 
 
El período de mortandad de las 
pequeñas, de las empresas nacientes no 
son cinco años, sino que son 18 meses. 
 
A las diecisiete horas y cuarenta y 

Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Lema. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, tal e como introduciu xa o 
señor Lema, efectivamente o ditame da 
Comisión foi unánime e contou co voto 
favorable do BNG, así vai ser tamén 
nesta sesión Plenaria  porque 
entendemos que o que se trae aquí é 
unha proposta positiva, positiva para 
as empresas que van a estar ou que 
están agora mesmo no centro 
municipal de empresas da Grela, e 
polo tanto, contará co noso voto 
favorábel. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. Bo, transmitir o 
voto afirmativo do Grupo Municipal 
Socialista a estas modificacións que se 
propoñen na Ordenanza Reguladora 
do Centro Municipal de Emprego y 
Empresas da Grela e bo, facerlle un 
apuntamento ao concelleiro. 
 
 
O período de mortaldade de pequenas, 
das empresas nacentes non son cinco 
anos, senón que son 18 meses. 
 
Ás dezasete horas e corenta e cinco 
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cinco minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Fernández Prado. 
 
 En cualquier caso, nosotros 
pensábamos que se podría haber 
acometido una reforma mayor. No se 
ha hecho. Nos quedamos en este 
modificativo de pequeño impacto que 
lo que hace es ayudar a las que allí 
están a que estén un poco más, y 
bueno, poco más que decir sobre el 
particular.  
 
Vamos a votar a favor y que se 
incorporen las modificaciones para que 
se puedan aprovechar las empresas que 
ahora mismo estén en La Grela, y las 
que vengan en el futuro si no se 
cambian más adelante gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García.  Señora 
Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Gracias, señor alcalde. En primer 
lugar, saludar a los miembros de la 
Corporación, a los medios de 
comunicación, al personal del 
Ayuntamiento y a todos los ciudadanos 
que nos siguen en directo y/o vía 
streaming. 
 
Adelanto el voto favorable para la 
aprobación de la modificación de la 
Ordenanza  Reguladora del Centro 
Municipal de Empresas de A Grela, 
voto que, efectivamente, ya fue 
favorable en la Comisión. 
 
El vivero de empresas ha de ser, y así 
lo pensamos creo que todos, un espacio 
para facilitar la puesta en marcha de 

minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Fernández Prado. 
 
 En calquera caso, nós pensabamos 
que se podería acometer unha reforma 
maior. Non se fixo. Quedamos neste 
modificativo de pequeno impacto que o 
que fai é axudar ás que alí están a que 
estean un pouco máis, e bo, pouco 
máis que dicir sobre o particular.  
 
 
 
Imos votar a favor e que se incorporen 
as modificacións para que se poidan 
aproveitar as empresas que agora 
mesmo estean na Grela, e as que 
veñan no futuro se non se cambian 
máis adiante grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García.  Señora 
Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Grazas, señor alcalde. En primeiro 
lugar, saudar aos membros da 
Corporación, aos medios de 
comunicación, ao persoal do Concello 
e a todos os cidadáns que nos seguen 
en directo e/ou vía streaming. 
 
 
Adianto o voto favorable para a 
aprobación da modificación da 
Ordenanza  Reguladora do Centro 
Municipal de Empresas da Grela, voto 
que, efectivamente, xa foi favorable na 
Comisión. 
 
O viveiro de empresas será, e así o 
pensamos creo que todos, un espazo 
para facilitar a posta en marcha de 
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ideas empresariales durante sus 
primeros años de vida y el 
emprendedor, el empresario, encuentra 
en el vivero una serie de facilidades 
que le ayudan a iniciar su actividad así 
como a minimizar los primeros gastos 
de establecimiento de su negocio. 
Además algo favorable es que en estas 
instalaciones se pueden beneficiar de 
las sinergias generadas en el propio 
centro entre los distintos 
emprendedores.  
 
Los viveros, por tanto, han de cumplir 
su objetivo de manera eficiente puesto 
que se ayuda con recursos públicos de 
forma directa o de forma indirecta. 
 
 
La modificación de los dos artículos 
que se propone es, como además ha 
puntualizado el concejal, pedida por 
los propios emprendedores de ese 
vivero y por tanto nos parece correcto 
con el fin de que los emprendedores 
dispongan de un tiempo suficiente para 
poner en marcha algunas empresas de 
tal manera que sea eficaz y eficiente el 
trabajo del vivero. 
 
El apoyo a los emprendedores, además, 
y a la creación de empresas, es una de  
las mejores recetas para aplicar en  
nuestra ciudad, la ciudad gallega por 
cierto con los peores datos de empleo 
en 2017; tanto según los de la EPA, 
como los del paro procedentes del 
INEM, ya que mientras el paro 
registrado desciende en Galicia un 
13,21% en 2017, en  A Coruña lo hace 
solo la mitad: un 6,51%, y es la ciudad 
gallega donde menos baja en lo que va 
de año. Además la última EPA refleja 
que el número de parados en A Coruña 
aumentó en 2.500 en 2017; que hay 

ideas empresariais durante os seus 
primeiros anos de vida e o 
emprendedor, o empresario, atopa no 
viveiro unha serie de facilidades que 
lle axudan a iniciar a súa actividade 
así como a minimizar os primeiros 
gastos de establecemento do seu 
negocio. Ademais algo favorable é que 
nestas instalacións pódense beneficiar 
das sinerxias xeradas no propio centro 
entre os distintos emprendedores.  
 
 
Os viveiros, por tanto, han de cumprir 
o seu obxectivo de maneira eficiente 
posto que se axuda con recursos 
públicos de forma directa ou de forma 
indirecta. 
 
A modificación dos dous artigos que se 
propon é, como ademais puntualizou o 
concelleiro, pedida polos propios 
emprendedores dese viveiro e por 
tanto parécenos correcto co fin de que 
os emprendedores dispoñan dun tempo 
suficiente para poñer en marcha 
algunhas empresas de tal maneira que 
sexa eficaz e eficiente o traballo do 
viveiro. 
 
O apoio aos emprendedores, ademais, 
e á creación de empresas, é unha das  
mellores receitas para aplicar na  nosa 
cidade, a cidade galega por certo cos 
peores datos de emprego en 2017; 
tanto segundo os da EPA, como os do 
paro procedentes do INEM, xa que 
mentres o paro rexistrado descende en 
Galicia un 13,21% en 2017, na 
Coruña  faino só a metade: un 6,51%, 
e é a cidade galega onde menos baixa 
no que vai de ano. Ademais a última 
EPA reflicte que o número de parados 
na Coruña aumentou en 2.500 en 
2017; que hai 900 parados máis que 
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900 parados más que cuando cambió el 
gobierno municipal. La memoria de 
gestión de 2016, referida al Área de 
empleo, refleja respecto al 2014 
descensos del 30% en horas de 
formación de empleo de 22% en 
acciones formativas y  un 17% menos 
de participantes. Además el número de 
orientaciones laborales fueron un 35% 
menos, el de itinerarios de orientación 
un 54% menos y las horas de 
formación ocupacional 45% menos. 
Pero de forma concreta y respecto al 
área de emprendimiento, los 
asesoramientos a personas 
emprendedoras bajaron un 42%;  e 
número de proyectos empresariales 
asesorados fueron un 83% menos; el 
número de asistentes a formación para 
emprender descendió un 30%; las 
acciones de formación fueron un 23% 
y las horas de formación para 
emprendedores, un 30% también 
menor.  
 
Además tampoco se buscó la 
colaboración con otras entidades al 
bajar los convenios un 96%, 
concretamente de 24 a una, y eliminar 
el número de colaboraciones en 
eventos con empresas, al pasar de 20 
en 2014 a cero en 2016. Por tanto, 
exigimos que Ferreiro se centre en lo 
que preocupa a los coruñeses,  como es 
el empleo y cuyos datos son 
desastrosos tanto los de la EPA, como 
los del INEM, porque ya sé que esto 
siempre se utiliza según quien dé los 
datos por ser la peor ciudad de Galicia 
en 2017.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 

cando cambiou o goberno municipal. 
A memoria de xestión de 2016, 
referida á Área de emprego, reflicte 
respecto ao 2014 descensos do 30% en 
horas de formación de emprego do 
22% en accións formativas e  un 17% 
menos de participantes. Ademais o 
número de orientacións laborais foron 
un 35% menos, o de itinerarios de 
orientación un 54% menos e as horas 
de formación ocupacional 45% menos. 
Pero de forma concreta e respecto á 
área de emprendemento, os 
asesoramentos a persoas 
emprendedoras baixaron un 42%; o 
número de proxectos empresariais 
asesorados foron un 83% menos; o 
número de asistentes a formación para 
emprender descendeu un 30%; as 
accións de formación foron un 23% e 
as horas de formación para 
emprendedores, un 30% tamén menor.  
 
 
 
Ademais tampouco se buscou a 
colaboración con outras entidades ao 
baixar os convenios un 96%, 
concretamente de 24 a unha, e 
eliminar o número de colaboracións en 
eventos con empresas, ao pasar de 20 
en 2014 a cero en 2016. Por tanto, 
esiximos que Ferreiro céntrese no que 
preocupa aos coruñeses,  como é o 
emprego e cuxos datos son desastrosos 
tanto os da EPA, como os do INEM, 
porque xa sei que isto sempre se utiliza 
segundo quen dea os datos por ser a 
peor cidade de Galicia en 2017.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas, señora Lendoiro. Señor 
Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Por puntualizar un pouquiño os 
datos do desastre, da señora, que acaba 
de expoñer a señora Lendoiro. Eu 
supoño que os dous atendemos ás 
mesmas fontes, que son basicamente 
os datos da SEPE, os datos da EPA. Os 
datos da EPA, que por certo 
gloriosamente neste mesmo escenario 
foron dito que eran as máis fiable de 
todas as enquisas, porque era unha 
enquisa doble, primeiro a da EPA, 
despois a do IGAE, e por último tamén 
os datos da afiliación a Seguridade 
Social. Ten datos da SEPE que 
basicamente contabiliza á xente que 
está apuntada nas oficinas de emprego, 
di que en maio de 2015, había na 
Coruña apuntadas 21.041 persoas. Que 
en setembro de 2017, é dicir, no mes 
que acaba de acabar había 17.750. O 
cal arroxa un saldo de menos 3.290 
persoas. Estas 3.290 persoas, menos 
apuntadas no paro na Coruña coincide, 
casi de manera exacta, coas altas na 
Seguridade Social que tamén é un 
número completamente obxectivo que 
rexistra, efectivamente, á xente que 
atopa traballo  e está rexistrada no 
INSS. 
 
Entre xuño 2015, cando había 81.414 
persoas e xuño 2017 cando hai 84. 709 
persoas, rexistra un aumento de 3.295 
persoas, porque os datos están case 
coinciden completamente tanto os do 
Instituto Nacional da Seguridade 
Social, como os do SEPE. Entón, eu 
creo que esquecen vostedes ou tal vez, 
lendo o revés ou non acaban de saber 
interpretar eses datos obxectivos e moi 

Moitas grazas, señora Lendoiro. Señor 
Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Por puntualizar un pouquiño os 
datos do desastre, da señora, que 
acaba de expoñer a señora Lendoiro. 
Eu supoño que os dous atendemos ás 
mesmas fontes, que son basicamente os 
datos da SEPE, os datos da EPA. Os 
datos da EPA, que por certo 
gloriosamente neste mesmo escenario 
dixeron que eran as máis fiable de 
todas as enquisas, porque era unha 
enquisa dobre, primeiro a da EPA, 
despois a do IGAE, e por último tamén 
os datos da afiliación a Seguridade 
Social. Ten datos da SEPE que 
basicamente contabiliza á xente que 
está apuntada nas oficinas de 
emprego, di que en maio de 2015, 
había na Coruña apuntadas 21.041 
persoas. Que en setembro de 2017, é 
dicir, no mes que acaba de acabar 
había 17.750. O cal arroxa un saldo de 
menos 3.290 persoas. Estas 3.290 
persoas, menos apuntadas no paro na 
Coruña coincide, casi de manera 
exacta, coas altas na Seguridade 
Social que tamén é un número 
completamente obxectivo que rexistra, 
efectivamente, á xente que atopa 
traballo  e está rexistrada no INSS. 
 
Entre xuño 2015, cando había 81.414 
persoas e xuño 2017 cando hai 84. 709 
persoas, rexistra un aumento de 3.295 
persoas, porque os datos están case 
coinciden completamente tanto os do 
Instituto Nacional da Seguridade 
Social, como os do SEPE. Entón, eu 
creo que esquecen vostedes ou tal vez, 
lendo o revés ou non acaban de saber 
interpretar eses datos obxectivos e moi 
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fácil de ler porque simplemente é  unha 
operación de suma e de resta. E entón 
de restar os datos máis recentes dos 
máis atrasados, pois, verán vostedes 
que na Coruña se crearon ou hai, cando 
menos, menos de 3.000 personas 
menos apuntadas no paro ou dadas de 
alta na Seguridade Social nos últimos 
dous anos, o cal da unha media anual 
de crecemento de 2.600 traballadores. 
Decía vostede os datos do IGAE, se 
enquisa para vostedes dobre, o cal 
delata o grado de coñecemento, tamén 
do que chegaron a acadar nesta materia 
que entre no segundo trimestre do ano 
2015, cando había apuntadas a día… 
Persoas ocupadas na Coruña 98.500 e 
no segundo trimestre do ano 2017, 
107.400, co cal son 9.000 persoas máis 
ocupadas. 
 
 
Supoño que esto pode darlle a vostede 
algún tipo, digamos de equipo, porque 
efectivamente tamén se rexistra un 
aumento na poboación parada, pero 
esas 800 persoas de aumento na 
poboación parada, non se compadecen 
con estas 9.000 persoas de aumento na 
poboación ocupada, o cal indica que na 
Coruña o aumenta a taxa de actividade 
que é a suma das persoas que buscan 
emprego e a suma das persoas 
ocupadas. 
 
Non podemos dicir que cada persoa 
que busca emprego na nosa cidade, hai 
9 que si o encontran ou hai 9 ocupadas 
por cada unha desocupada. Entón, eu 
creo que sobre as mesmas fontes que 
vostede acaba de citar agora mesmo, 
pois, pode encontrar vostedes datos 
bastante diferentes. 
 
En canto ás 7 cidades galegas, eu 

fácil de ler porque simplemente é  
unha operación de suma e de resta. E 
entón de restar os datos máis recentes 
dos máis atrasados, pois, verán 
vostedes que na Coruña se crearon ou 
hai, cando menos, menos de 3.000 
personas menos apuntadas no paro ou 
dadas de alta na Seguridade Social 
nos últimos dous anos, o cal da unha 
media anual de crecemento de 2.600 
traballadores. Decía vostede os datos 
do IGAE, se enquisa para vostedes 
dobre, o cal delata o grado de 
coñecemento, tamén do que chegaron 
a acadar nesta materia que entre no 
segundo trimestre do ano 2015, cando 
había apuntadas a día… Persoas 
ocupadas na Coruña 98.500 e no 
segundo trimestre do ano 2017, 
107.400, co cal son 9.000 persoas máis 
ocupadas. 
 
Supoño que esto pode darlle a vostede 
algún tipo, digamos de equipo, porque 
efectivamente tamén se rexistra un 
aumento na poboación parada, pero 
esas 800 persoas de aumento na 
poboación parada, non se compadecen 
con estas 9.000 persoas de aumento na 
poboación ocupada, o cal indica que 
na Coruña o aumenta a taxa de 
actividade que é a suma das persoas 
que buscan emprego e a suma das 
persoas ocupadas. 
 
Non podemos dicir que cada persoa 
que busca emprego na nosa cidade, 
hai 9 que si o encontran ou hai 9 
ocupadas por cada unha desocupada. 
Entón, eu creo que sobre as mesmas 
fontes que vostede acaba de citar 
agora mesmo, pois, pode encontrar 
vostedes datos bastante diferentes. 
 
En canto ás 7 cidades galegas, eu 
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entendo que vostedes inclúen a 
Ourense na que  tamén gobernan nela, 
pois, eu diríalle que aquí ten os datos 
das 7 cidades que son moi fáciles de 
comprobar que tamén están nos datos 
do SEPE, diralle que a que rexistra a 
menor, a menor, digamos, destrucción 
do desemprego, a maior creación de 
emprego na variación anual, é dicir nos 
últimos 12 meses é precisamente a 
cidade de Ourense con menos 137 
parados o que é o mesmo unha taxa de 
recuperación do emprego ou 1,6% que 
é a taxa máis baixa de Galicia. Co cal, 
eu creo que poderían empezar por 
aleccionar e adoctrinar aos seus 
compañeiros de partido da cidade das 
Burgas. 
 
 
En todo caso, o que non se fixo nunca 
nin se vai facer neste goberno é 
empregrar pintar a primeiros de ano, 
unha partida determinada, destinada a 
gastos en cursos de formación que 
despois, un ano tras outro dentro da 
súa propia, digamos, praxe dos 
modificativos cando vostedes 
gobernaban, aproximadamente se 
eliminaba, vía modificativo 50% do 
Orzamento. Iso nunca se fai. 
 
Polo tanto, cando falamos de 
porcentaxe de execución de 
Orzamento, teñan vostedes en conta 
que o gasto total deste goberno en 
materia, por exemplo, de formación  
para o emprego, ven sendo 
aproximadamente o dobre do que 
vostedes investían non seu momento.  
Por non citar outro tipo, digamos, de 
políticas complementarias que sería 
demasiado extenso de explicar ahora. 
En todo caso, agradecémoslle o seu 
voto favorable a esta proposta. 

entendo que vostedes inclúen a 
Ourense na que  tamén gobernan nela, 
pois, eu diríalle que aquí ten os datos 
das 7 cidades que son moi fáciles de 
comprobar que tamén están nos datos 
do SEPE, diralle que a que rexistra a 
menor, a menor, digamos, destrucción 
do desemprego, a maior creación de 
emprego na variación anual, é dicir 
nos últimos 12 meses é precisamente a 
cidade de Ourense con menos 137 
parados o que é o mesmo unha taxa de 
recuperación do emprego ou 1,6% que 
é a taxa máis baixa de Galicia. Co cal, 
eu creo que poderían empezar por 
aleccionar e adoctrinar aos seus 
compañeiros de partido da cidade das 
Burgas. 
 
 
En todo caso, o que non se fixo nunca 
nin se vai facer neste goberno é 
empregrar pintar a primeiros de ano, 
unha partida determinada, destinada a 
gastos en cursos de formación que 
despois, un ano tras outro dentro da 
súa propia, digamos, praxe dos 
modificativos cando vostedes 
gobernaban, aproximadamente se 
eliminaba, vía modificativo 50% do 
Orzamento. Iso nunca se fai. 
 
Polo tanto, cando falamos de 
porcentaxe de execución de 
Orzamento, teñan vostedes en conta 
que o gasto total deste goberno en 
materia, por exemplo, de formación  
para o emprego, ven sendo 
aproximadamente o dobre do que 
vostedes investían non seu momento.  
Por non citar outro tipo, digamos, de 
políticas complementarias que sería 
demasiado extenso de explicar ahora. 
En todo caso, agradecémoslle o seu 
voto favorable a esta proposta. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Lema. 
Señora Veira. Señor García. Non é 
necesario. Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Solo insistir, es decir, como soy de 
ciencias sé que los datos son los datos 
pero la utilización de los datos puede 
ser maravillosa.  
 
Yo vuelvo a repetir, los datos: la 
propia memoria de gestión del 
Gobierno Municipal. La memoria de 
gestión del 2016 referida al Área de 
Empleo refleja, respecto al 2014, 
descensos del 30% en horas de 
formación de empleo; del 22% en 
acciones formativas y un 17% menos 
de participantes. Además el número de 
orientaciones laborales fueron un 35% 
menos; el itinerario es de orientación 
un 54% menos y las horas de 
formación ocupacional un 45%. Y 
respecto al área de emprendimiento, 
datos también de la memoria de 
gestión del 2016, consta que los 
asesoramientos a personas 
emprendedoras bajaron un 42%; el 
número de proyectos empresariales 
asesorados fueron un 83% menos; el 
número de asistentes a formación para 
emprender descendió un 30%; las 
acciones de formación fueron un 23% 
menos y las horas de formación para 
emprendedores un 30% menos. 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. Señor 
Lema. 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Lema. 
Señora Veira. Señor García. Non é 
necesario. Señora Lendoiro 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Só insistir, é dicir, como son de 
ciencias sei que os datos son os datos 
pero a utilización dos datos pode ser 
marabillosa.  
 
Eu volvo repetir, os datos: a propia 
memoria de xestión do Goberno 
Municipal. A memoria de xestión do 
2016 referida á Área de Emprego 
reflicte, respecto ao 2014, descensos 
do 30% en horas de formación de 
emprego; do 22% en accións 
formativas e un 17% menos de 
participantes. Ademais o número de 
orientacións laborais foron un 35% 
menos; o itinerario é de orientación un 
54% menos e as horas de formación 
ocupacional un 45%. E respecto á 
área de emprendemento, datos tamén 
da memoria de xestión do 2016, consta 
que os asesoramentos a persoas 
emprendedouras baixaron un 42%; o 
número de proxectos empresariais 
asesorados foron un 83% menos; o 
número de asistentes a formación para 
emprender descendeu un 30%; as 
accións de formación foron un 23% 
menos e as horas de formación para 
emprendedores un 30% menos. 
Grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. Señor 
Lema. 
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Señor Lema Suárez 
 
Esqueceu esta vez, citar os convenios 
porque eu creo que tamén á hora de 
facer todas esas referencias, podía 
vostede dicir que durante o seu 
mandato, pois os convenios en 
algunhas, en certas áreas moi sensibles, 
aproximadamente multiplicáronse por 
tres e convenios nominativos que 
ahora, exactamente non é a estratexia 
que seguimos. Estou seguro que a 
aprobación inicial do Orzamento, en 
forma e data mellorará eses datos que 
vostede expón. En todo caso, que sen 
dúbida demostra que este goberno é 
coherente, non fai trampas na 
evaliación do seu propio  traballo. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, procedemos á 
votación deste asunto número oito: 
aprobación inicial da Ordenanza 
Reguladora do Centro Municipal de 
Empesas de A Grela. 
 
Votación asunto número ocho 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación el asunto número 8, 
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 

 
Señor Lema Suárez 
 
Esqueceu esta vez, citar os convenios 
porque eu creo que tamén á hora de 
facer todas esas referencias, podía 
vostede dicir que durante o seu 
mandato, pois os convenios en 
algunhas, en certas áreas moi 
sensibles, aproximadamente 
multiplicáronse por tres e convenios 
nominativos que ahora, exactamente 
non é a estratexia que seguimos. Estou 
seguro que a aprobación inicial do 
Orzamento, en forma e data mellorará 
eses datos que vostede expón. En todo 
caso, que sen dúbida demostra que 
este goberno é coherente, non fai 
trampas na evaliación do seu propio  
traballo. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, procedemos á 
votación deste asunto número oito: 
aprobación inicial da Ordenanza 
Reguladora do Centro Municipal de 
Empesas de A Grela. 
 
Votación asunto número oito 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto número 
8, referenciado na Orde do Día, prol-
duciéndose 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 
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Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois queda aprobado o 
asunto. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la 
modificación de los siguientes artícu-
los de la Ordenanza reguladora del 
Centro Municipal de Empresas de A 
Grela, publicada en el BOP de 5 de 
abril de 2010: 
 
-Artículo 7, apartado b). Donde dice 
“Que no transcurra más de un año des-
de el inicio de su actividad...”, debe 
decir “Que no transcurran más de dos 
años desde el inicio de su actividad...” 
 
 
-Artículo 14, punto 4. Donde dice 
“Duración de la autorización: que será 
de 1 año prorrogable tácitamente por el 
mismo período hasta un máximo de 
tres años”, debe decir “Duración de la 
autorización: que será de 1 año 
prorrogable tácitamente por el mismo 
período hasta un máximo de cinco 
años, con aplicación retroactiva a las 
autorizaciones existentes”. 
 
Segundo.- Someter estas modifica-
ciones a información pública y 
audiencia a los interesados por el plazo 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Gale-
go/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois queda aprobado o 
asunto. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a 
modificación dos seguintes artigos da 
Ordenanza reguladora do Centro 
Municipal de Empresas da Grela, 
publicada no BOP do 5 de abril de 
2010: 
 
-Artigo 7, apartado b). Onde di “Que 
non transcorra máis dun ano desde o 
inicio da súa actividade...”, debe dicir 
“Que non transcorran máis de dous 
anos desde o inicio da súa 
actividade...” 
 
-Artigo 14, punto 4. Onde di 
“Duración da autorización: que será 
de 1 ano prorrogable tácitamente polo 
mesmo período ata un máximo de tres 
anos”, debe dicir “Duración da 
autorización: que será de 1 ano 
prorrogable tácitamente polo mesmo 
período ata un máximo de cinco anos, 
con aplicación retroactiva ás 
autorizacións existentes”. 
 
Segundo.- Someter estas modificacións 
a información pública e audiencia aos 
interesados polo prazo de trinta días 
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de treinta días hábiles para la 
presentación de reclamaciones y 
sugerencias, mediante la inserción de 
anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
Tercero.- En el caso de que no se 
presenten reclamaciones o sugerencia 
durante el período de información pú-
blica, se entenderán aprobadas defini-
tivamente las modificaciones. De pre-
sentarse reclamaciones o sugerencias, 
deberán ser resueltas por el Pleno, que 
se pronunciará asimismo sobre la 
aprobación definitiva. 
 
ÁREA DE JUSTIZA SOCIAL Y 
CUIDADOS 
 
Servicio de Educación 
 
161 – Cambio de nombre. 
 
Asunto.- Cambio de nombre del CEIP 
Montel Toucet. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por 
la Comisión Informativa de Justicia 
Social y Cuidados por unanimidad, 
por la Comisión informativa, como 
dictamen de la misma, se propone al 
Pleno Municipal la adopción del 
acuerdo siguiente: 
 
Que el Pleno del Ayuntamiento de A 
Coruña emita informe favorable   
respeto de la propuesta de cambio de 
denominación del CEIP Montel Toucet 
(código de centro 15004991), aprobada 
por unanimidad por su consejo escolar, 
que pasaría a llamarse CEIP Ciudad 
Vieja. 
 

Intervenciones 
 

hábiles para a presentación de 
reclamacións e suxestións, mediante a 
inserción de anuncio no Boletín Oficial 
da Provincia. 
 
 
Terceiro.- No caso de que non se 
presenten reclamacións ou suxestión 
durante o período de información 
pública, entenderanse aprobadas 
definitivamente as modificacións. De 
presentarse reclamacións ou 
suxestións, deberán ser resoltas polo 
Pleno, que se pronunciará así mesmo 
sobre a aprobación definitiva. 
 
ÁREA DE XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Servizo de Educación 
 
161 – Cambio de nome. 
 
Asunto.- Cambio de nombe do CEIP 
Montel Toucet. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informatiava de Xustiza 
Social e Coidados por unanimidade, 
pola Comisión informativa, como 
ditame da mesma, proponse ao Pleno 
Municipal a adopción do acordo 
seguinte: 
 
Que o Pleno do Concello da Coruña 
emita informe favorábel  ao respecto 
da proposta de cambio de 
denominación do CEIP Montel Toucet 
(código de centro 15004991), 
aprobada por unanimidade polo seu 
consello escolar, que pasaría a 
chamarse CEIP Cidade Vella. 
 

Intervencións 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. Ten a 
palabra a señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moi ben. Moitas grazas. Moi boa tarde 
a todos e a todas. O Consello Escolar 
do Centro de Educación Infantil e 
Primaria Montel Toucet, aprobou por 
unanimidade, cambiar a propia 
denominación do Centro, propoñendo, 
neste caso, o nome de Cidade Vella.  
 
Pois ben, dende este Goberno Local 
informamos favorablemente esta 
petición que tamén foi aprobada por 
todas as persoas que compoñen a 
Comisión de Honras. Hoxe debe de ser 
aprobado tamén por este Pleno a 
emisión do informe favorable e 
posteriormente será a Xunta de Galicia 
quen aprobe definitivamente este 
cambio de nome. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Cameán, señora Veira.  
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois neste asunto da  Orde do 
Día, de cambio de nome do CEIP 
Montel Toucet, desde o BNG, 
obviamente imos votar a favor, tal e 
como fixemos na Comisión Honras. 
Queremos darlle os parabéns ao 
Consello Escolar a este Centro por dar 
este paso, pois, que vai en coherencia 
con outras actuacions que este 
Concello ten levado a cabo para a 
retirada da simboloxía fascista na 
cidade.  

Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. Ten a 
palabra a señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moi ben. Moitas grazas. Moi boa tarde 
a todos e a todas. O Consello Escolar 
do Centro de Educación Infantil e 
Primaria Montel Toucet, aprobou por 
unanimidade, cambiar a propia 
denominación do Centro, propoñendo, 
neste caso, o nome de Cidade Vella.  
 
Pois ben, dende este Goberno Local 
informamos favorablemente esta 
petición que tamén foi aprobada por 
todas as persoas que compoñen a 
Comisión de Honras. Hoxe debe de ser 
aprobado tamén por este Pleno a emi-
sión do informe favorable e 
posteriormente será a Xunta de 
Galicia quen aprobe definitivamente 
este cambio de nome. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Ca-
meán, señora Veira.  
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois neste asunto da  Orde do 
Día, de cambio de nome do CEIP 
Montel Toucet, desde o BNG, 
obviamente imos votar a favor, tal e 
como fixemos na Comisión Honras. 
Queremos darlle os parabéns ao 
Consello Escolar a este Centro por dar 
este paso, pois, que vai en coherencia 
con outras actuacions que este 
Concello ten levado a cabo para a 
retirada da simboloxía fascista na 
cidade.  
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Cómpre lembrar que o CEIP Montel 
Toucet, leva ese nome honrando a tres 
irmáns militares que morreron 
combatendo no exército sublevado en 
1936 contra a democracia. A acta do 
Pleno de 30 de decembro de 1938, 
recolle que a Corporación Municipal 
daba ese nome ao colexio porque son, 
cito textualmente “tres caídos en los 
frente de batalla en defensa de Dios y 
de la Patria. Murieron en combate 
contra los modernos invasores que en 
afán destructor, declaran la guerra con 
satánico odio a la cristiana institución 
familiar donde tienen uno de sus 
mayores enemigos”. 
 
Digo isto porque cómpre lembrar a 
historia e os efectos da sublevación 
fascista de 1936. Sobre todo para non 
repetir xestos ou argumentos propios 
daquel tempo. Só coñecendo a historia, 
pois, deixaremos de estar condenados a 
repetila. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Buenas tardes. Pues, tal como hablaron 
las concejalas que me precedieron en 
el uso de la palabra, la señora Cameán 
explicando el hecho del que el propio 
Consejo, el Consello Escolar de 
Montel Toucet, ahora llamado Cidade 
Vella, haya hecho uso de la facultad 
que tiene de cambiar el nombre del 
Centro de enseñanza y tal y como ha 
explicado la señora Veira, esa triste 
procedencia de la denominación del 
colegio, nosotros hemos aprobado 

 
Cómpre lembrar que o CEIP Montel 
Toucet, leva ese nome honrando a tres 
irmáns militares que morreron 
combatendo no exército sublevado en 
1936 contra a democracia. A acta do 
Pleno de 30 de decembro de 1938, 
recolle que a Corporación Municipal 
daba ese nome ao colexio porque son, 
cito textualmente “tres caídos en los 
frente de batalla en defensa de Dios y 
de la Patria. Murieron en combate 
contra os modernos invasores que en 
afán destructor, declaran la guerra 
con satánico odio a la cristiana 
institución familiar donde tienen uno 
de sus mayores enemigos”. 
 
Digo isto porque cómpre lembrar a 
historia e os efectos da sublevación 
fascista de 1936. Sobre todo para non 
repetir xestos ou argumentos propios 
daquel tempo. Só coñecendo a historia, 
pois, deixaremos de estar condenados 
a repetila. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Boas tardes. Pois, tal como falaron as 
concelleiras que me precederon no uso 
da palabra, a señora Cameán 
explicando o feito do que o propio 
Consello, o Consello Escolar de 
Montel Toucet, agora chamado Cidade 
Vella, fixese uso da facultade que ten 
de cambiar o nome do Centro de 
ensino e tal e como explicou a señora 
Veira, esa triste procedencia da 
denominación do colexio, nós 
aprobamos pois, na Comisión 
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pues, en la Comisión respectiva, este 
cambio de nombre, como no puede ser 
de otra manera y pues, creo que es 
congratularnos en este sentido de 
seguir una senda de bueno, pues, 
digamos de normalización de aquellas 
denominaciones que existen todavía en 
la ciudad, con respecto  a la simbología 
fascista. Dicho esto, nuestro voto, 
evidentemente, es afirmativo y 
pasamos al siguiente asunto. 
 
Presidencia 
 
Vamos a darlle a palabra antes ao 
resto, antes, señora Longueira de pasar 
ao seguinte asunto. 
 
Polo Grupo Popular, señora Cid.  
 
Señora Cid Castro 
 
Gracias, señor alcalde. Yo creo que 
está todo bien explicado. La iniciativa 
que correspondía al Consello Escolar 
se alcanzó por unanimidad y debe 
darse al expediente el trámite previsto 
por la Ley, por lo cual anticipo el voto 
favorable del Grupo Popular. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora  Cid. Señora 
Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si, ben. Xa para finalizar e sobre todo 
tamén para entender esta petición que 
nos chega a través da Comunidade 
escolar do propio Centro, creo que 
cómpre, hoxe tamén, facer memoria. 
 
Efectivamente, como dicía a señora 
Veira, os Montel Toucet son os 

respectiva, este cambio de nome, como 
non pode ser doutra maneira e pois, 
creo que é congratularnos neste 
sentido de seguir unha senda de bo, 
pois, digamos de normalización 
daquelas denominaciones que existen 
aínda na cidade, con respecto á  
simboloxía fascista. Devandito isto, o 
noso voto, evidentemente, é afirmativo 
e pasamos ao seguinte asunto. 
 
 
Presidencia 
 
Vamos a darlle a palabra antes ao 
resto, antes, señora Longueira de 
pasar ao seguinte asunto. 
 
Polo Grupo Popular, señora Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Grazas, señor alcalde. Eu creo que 
está todo ben explicado. A iniciativa 
que correspondía ao Consello Escolar 
alcanzouse por unanimidade e debe 
darlle o expediente o trámite previsto 
pola Lei, polo cal anticipo o voto 
favorable do Grupo Popular. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora  Cid. Señora 
Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si, ben. Xa para finalizar e sobre todo 
tamén para entender esta petición que 
nos chega a través da Comunidade 
escolar do propio Centro, creo que 
cómpre, hoxe tamén, facer memoria. 
 
Efectivamente, como dicía a señora 
Veira, os Montel Toucet son os 
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apelidos de tres franquistas, tres 
militares que colaboraron coa 
sublevación. É evidente que os nomes, 
dende logo, non son imparciais 
constrúen a sociedade na que vivimos. 
Neste caso concreto están construindo 
un espazo público no que se educa, no 
que se crea o futuro da cidade. Este 
sitio, este espazo público debe levarnos 
a identidades que aposten pola vida, 
pola tolerancia, polo respecto a 
diferencia e nunca pola violencia.  
 
 
É sobradamente coñecido aquel 
incidente entre Unamuno e Millán 
Astray no  paraninfo da Universidade 
de Salamanca, onde ante os gritos de: 
“muerte a la inteligencia, viva la 
violencia”. Unamuno levantouse, 
ergueuse e berrou: “Venceréis pero 
non convencéis”. 
 
Ben. Hoxe con este cambio de nome, 
revertimos tamén aquelas palabras de 
Astray, dan o sentido aos gritos 
opostos: “viva a intelixencia, morte a 
violencia”. 
 
Os centros educativos, dende logo, 
teñen pasado, teñen memoria. Sobre 
todo, teñen historia. Unha historia que 
segue precisando, ainda hoxe, medidas 
que alivien o sufrimento de tantas 
persoas que viviron a brutal represión 
do réxime franquista e que hoxe 
algúns, tristemente, se empeñan en 
ocultar. Algúns poden pensar que 
simplemente isto é  un cambio de 
nome. Pero é moito máis isto da 
devolución da dignidade e o 
recoñecemento de tantas e tantas 
persoas que loitaron por defender 
dereitos e, entre eles, nada máis e nada 
menos que o dereito á educación. 

apelidos de tres franquistas, tres 
militares que colaboraron coa 
sublevación. É evidente que os nomes, 
dende logo, non son imparciais 
constrúen a sociedade na que vivimos. 
Neste caso concreto están construindo 
un espazo público no que se educa, no 
que se crea o futuro da cidade. Este 
sitio, este espazo público debe 
levarnos a identidades que aposten 
pola vida, pola tolerancia, polo 
respecto a diferencia e nunca pola 
violencia.  
 
É sobradamente coñecido aquel 
incidente entre Unamuno e Millán 
Astray no  paraninfo da Universidade 
de Salamanca, onde ante os gritos de: 
“muerte a la inteligencia, viva la 
violencia”. Unamuno levantouse, 
ergueuse e berrou: “Venceréis pero 
non convencéis”. 
 
Ben. Hoxe con este cambio de nome, 
revertimos tamén aquelas palabras de 
Astray, dan o sentido aos gritos 
opostos: “viva a intelixencia, morte a 
violencia”. 
 
Os centros educativos, dende logo, 
teñen pasado, teñen memoria. Sobre 
todo, teñen historia. Unha historia que 
segue precisando, ainda hoxe, medidas 
que alivien o sufrimento de tantas 
persoas que viviron a brutal represión 
do réxime franquista e que hoxe 
algúns, tristemente, se empeñan en 
ocultar. Algúns poden pensar que 
simplemente isto é  un cambio de 
nome. Pero é moito máis isto da 
devolución da dignidade e o 
recoñecemento de tantas e tantas 
persoas que loitaron por defender 
dereitos e, entre eles, nada máis e 
nada menos que o dereito á educación. 



56 

 

 
En esta defensa da educación, hoxe 
quero aproveitar e non me quero 
esquecer da labor de todas aquelas 
mulleres republicanas que educaron. 
Tamén o fixeron durante o franquismo. 
Educaron e valores democráticos e en 
valores de igualdade. Elas, aquelas que 
se cortaron o pelo, que se cortaron 
tamén as faldas para deixar crecer as 
ideas; aquelas que foron as primeiras 
en falar de igualdade, as primeiras en 
tirar os muros que separaban a nenas e 
a nenos nas escolas. Hoxe, dende logo, 
é un bo momento para recordalas. O 
seu legado é será sempre o noso 
exemplo e o camiño polo que 
queremos transitar. Benvida Cidade 
Vella, adiós Montel Toucet. 
 
Moitas grazas.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Cameán. Non sei se queren os 
voceiros, voceiras, utilizar segunda 
quenda. Non señora Longueira, señora 
Cid, señora Cameán, imaxino que 
tampouco. 
 
Moi ben, pois procedemos á votación 
deste asunto número nove cambio de 
nome do CEIP Montel Toucet. 
 
Votación asunto número nueve 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación el asunto número 
nueve reflejado en el Orden del Día, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 

 
En esta defensa da educación, hoxe 
quero aproveitar e non me quero 
esquecer da labor de todas aquelas 
mulleres republicanas que educaron. 
Tamén o fixeron durante o franquismo. 
Educaron e valores democráticos e en 
valores de igualdade. Elas, aquelas 
que se cortaron o pelo, que se cortaron 
tamén as faldas para deixar crecer as 
ideas; aquelas que foron as primeiras 
en falar de igualdade, as primeiras en 
tirar os muros que separaban a nenas 
e a nenos nas escolas. Hoxe, dende 
logo, é un bo momento para 
recordalas. O seu legado é será 
sempre o noso exemplo e o camiño 
polo que queremos transitar. Benvida 
Cidade Vella, adiós Montel Toucet. 
 
Moitas grazas.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Cameán. Non sei se queren os 
voceiros, voceiras, utilizar segunda 
quenda. Non señora Longueira, señora 
Cid, señora Cameán, imaxino que 
tampouco. 
 
Moi ben, pois procedemos á votación 
deste asunto número nove cambio de 
nome do CEIP Montel Toucet. 
 
Votación asunto número nove 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto número  
nove reflectido na Orde do Día, 
produciéndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
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Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois queda aprobado. 
 

Acuerdo 
 
Emitir informe favorable   respecto de 
la propuesta de cambio de 
denominación del CEIP Montel Toucet 
(código de centro 15004991), aprobada 
por unanimidad por su consejo escolar, 
que pasaría a llamarse CEIP Ciudad 
Vieja. 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN UR-
BANA Y DERECHO A LA 
VIVIENDA 
 
162 – Aprobación inicial 
modificación Ordenanza. 
 
Asunto.- Aprobación inicial de la 
modificación de la Ordenanza 
municipal de protección contra la 
contaminación acústica. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por 
la Comisión Informativa de 
Regeneración Urbana y Derecho a la 
Vivienda con el voto a favor del 
Grupo Municipal de Marea 

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 Gale-
go/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois queda aprobado. 
 

Acordo 
 
Emitir informe favorábel  ao respecto 
da proposta de cambio de 
denominación do CEIP Montel Toucet 
(código de centro 15004991), 
aprobada por unanimidade polo seu 
consello escolar, que pasaría a 
chamarse CEIP Ci-dade Vella. 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA  E DEREITO Á 
VIVIVENDA 
 
162 – Aprobación inicial 
modificación Ordenanza. 
 
Asunto.- Aprobación inicial da 
modificación da Ordenanza municipal 
de protección contra a contaminación 
acústica. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Rexeneración Urbana e Dereito á 
Vivienda co voto a favor do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, e as 
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Atlántica, y las abstenciones de los 
restantes Grupos Municipales, se 
propone al Pleno Municipal, como 
dictamen de la Comisión, la 
adopción de los acuerdos siguientes: 
 
Primero.-Aprobar inicialmente la 
modificación de la Ordenanza 
municipal de protección contra la 
contaminación acústica, con el texto 
que se inserta en el anexo. 
 
Segundo.-Abrir período de 
información pública y audiencia a los 
interesados durante el plazo de treinta 
días a contar desde la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que puedan 
presentar las reclamaciones y 
sugerencias que estimen oportunas.  
 
En caso de que en este plazo no se 
presente reclamación o sugerencia 
ninguna, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. 
 
Tercero.-Facultar al Alcalde -
Presidente para garantizar la plena 
efectividad del presente acuerdo. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois queda aprobado. 
 
Finalmente para rematar con esta 
primeira parte do Pleno; aprobación 
inicial da modificación da Ordenanza 
municipal de protección contra a 
contaminación acústica.  
 
Xa lle quitei a palabra ao señor 
secretario e lla dou ao señor Varela. 

abstencións dos restantes Grupos 
Municipais, proponse ao Pleno 
Municipal, como ditame da Comisión, 
a adopción dos acordos seguintes: 
 
 
Primeiro.-Aprobar inicialmente a 
modificación da Ordenanza municipal 
de protección contra a contaminación 
acústica, co texto que se insire no 
anexo. 
 
Segundo.-Abrir período de 
información pública e audiencia aos 
interesados durante o prazo de trinta 
días a contar desde a publicación do 
anuncio no Boletín Oficial da 
Provincia, a fin de que podan 
presentar as reclamacións e suxestións 
que estimen oportunas.  
 
No caso de que neste prazo non se 
presente reclamación ou suxestión 
ningunha, entenderase definitivamente 
adoptado o acordo ata entón 
provisional. 
 
Terceiro.- Facultar ao Alcalde - 
Presidente para garantir a plena 
efectividade do presente acordo. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois queda aprobado. 
 
Finalmente para rematar con esta 
primeira parte do Pleno; aprobación 
inicial da modificación da Ordenanza 
municipal de protección contra a 
contaminación acústica.  
 
Xa lle quitei a palabra ao señor 
secretario e lla dou ao señor Varela. 
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Señor Varela Gómez 
 
Gracias, alcalde. Bueno, vou a ser o 
máis breve posible cos antecedentes e 
traemos a aprobación do Pleno  a 
aprobación inicial da modificación da 
Ordenanza  municipal de protección 
contra a contaminación acústica. 
 
A vixente Ordenanza municipal de 
protección contra a contaminación 
acústica foi aprobada polo Pleno da 
Corporación Municipal en sesión 
ordinaria, celebrada en data 21 de xullo 
de 2014. Esta Ordenanza ten por 
obxecto a prevención, control e 
corrección de contaminación acústica 
nas súas formas máis significativas. 
 
No capítulo IV do título VI dedicado a 
regular o réxime sancionador 
tipificanse as infraccións 
administrativas pero non se fixa o 
prazo para resolver os procedementos 
sancionadores. O obxecto da 
modificación proposta é ampliar a seis 
meses o prazo para resolver os 
procedementos sancionadores por 
infraccións tipificadas na Ordenanza 
municipal de protección contra a 
contaminación acústica.  
 
A vixente lei dispón que o prazo 
máximo no que debe notificarse a 
resolución expresa será o fixado pola 
norma reguladora do correspondente 
procedemento. Este prazo non poderá 
exceder de seis meses, agás que unha 
norma con rango de lei estableza un 
maior. E cando as normas reguladoras 
dos procedementos non fixen un prazo 
máximo, éste será de tres meses. De 
acordo co disposto corresponde aos 
municipios na súa calidade de 

 
Señor Varela Gómez 
 
Gracias, alcalde. Bueno, vou a ser o 
máis breve posible cos antecedentes e 
traemos a aprobación do Pleno  a 
aprobación inicial da modificación da 
Ordenanza  municipal de protección 
contra a contaminación acústica. 
 
A vixente Ordenanza municipal de 
protección contra a contaminación 
acústica foi aprobada polo Pleno da 
Corporación Municipal en sesión 
ordinaria, celebrada en data 21 de 
xullo de 2014. Esta Ordenanza ten por 
obxecto a prevención, control e 
corrección de contaminación acústica 
nas súas formas máis significativas. 
 
No capítulo IV do título VI dedicado a 
regular o réxime sancionador 
tipificanse as infraccións 
administrativas pero non se fixa o 
prazo para resolver os procedementos 
sancionadores. O obxecto da 
modificación proposta é ampliar a seis 
meses o prazo para resolver os 
procedementos sancionadores por 
infraccións tipificadas na Ordenanza 
municipal de protección contra a 
contaminación acústica.  
 
A vixente lei dispón que o prazo 
máximo no que debe notificarse a 
resolución expresa será o fixado pola 
norma reguladora do correspondente 
procedemento. Este prazo non poderá 
exceder de seis meses, agás que unha 
norma con rango de lei estableza un 
maior. E cando as normas reguladoras 
dos procedementos non fixen un prazo 
máximo, éste será de tres meses. De 
acordo co disposto corresponde aos 
municipios na súa calidade de 
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administracións públicas territoriais e 
dentro da esfera das súas competencias 
as potestades regulamentarias e 
sancionadoras. En consecuencia 
propónse ao Pleno da Corporación a 
adopción do seguinte acordo. 
 
 
Primeiro sería aprobar inicialmente  a 
modificación da Ordenanza municipal, 
ampliando o prazo de tramitación de 
procedementos sancionadores de tres a 
seis meses.  
 
Segundo, abrir período de información 
pública e audiencia aos interesados, 
durante o prazo de 30 días a fin de que 
podan presentar reclamacións e 
suxestións que estimen oportunas. No 
caso de que nesta prazo non se 
presente reclamacións e suxestións 
ningunha, entenderase definitivamente 
aprobado o acordo entón provisional. 
 
E  por último,  facultar ao alcalde-
presidente para garantir a plena 
efectividade do presente acordo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Varela. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois neste asunto da orde do día, 
desde o BNG, sinalar que imos votar 
de xeito favorábel porque entendemos, 
según o que puidemos ver no 
expediente e nos informes que  o 
compañan, pois, que resulta ao final 
unha norma máis garantista no sentido 
de que, bueno, se garante de que se 
faga todo o procedemento 
axeitadamente, polo tanto, se poida 

administracións públicas territoriais e 
dentro da esfera das súas 
competencias as potestades 
regulamentarias e sancionadoras. En 
consecuencia propónse ao Pleno da 
Corporación a adopción do seguinte 
acordo. 
 
Primeiro sería aprobar inicialmente  a 
modificación da Ordenanza municipal, 
ampliando o prazo de tramitación de 
procedementos sancionadores de tres 
a seis meses.  
 
Segundo, abrir período de información 
pública e audiencia aos interesados, 
durante o prazo de 30 días a fin de que 
podan presentar reclamacións e 
suxestións que estimen oportunas. No 
caso de que nesta prazo non se 
presente reclamacións e suxestións 
ningunha, entenderase definitivamente 
aprobado o acordo  entón provisional. 
 
E  por último,  facultar ao alcalde-
presidente para garantir a plena 
efectividade do presente acordo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Varela. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois neste asunto da orde do día, 
desde o BNG, sinalar que imos votar 
de xeito favorábel porque entendemos, 
según o que puidemos ver no 
expediente e nos informes que  o 
compañan, pois, que resulta ao final 
unha norma máis garantista no sentido 
de que, bueno, se garante de que se 
faga todo o procedemento 
axeitadamente, polo tanto, se poida 
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notificar correctamente e  no seu caso, 
pois, chegar á sanción sen que caduque 
o expediente. Polo tanto estamos a 
favor deste punto da orde do día. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señora Dapena Varela  
 
Gracias, señor alcalde. Boas tardes. 
Saúdos aos membros da Corporación, 
persoal municipal, os medios de 
comunicación, aos veciños e veciñas 
que nos seguen en directo a través do 
streaming. 
 
O Grupo Municipal Socialista, votará a 
favor desta proposta que o goberno 
local trae a Pleno para ampliar de tres a 
seis meses o prazo de que dispón a 
administración municipal para resolver 
os expedientes administrativos abertos 
por infraccións contra a Ordenanza… 
 
 
A las dieciocho horas y seis minutos 
se ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Veira González. 
 
…de contaminación acústica. Na 
Ordenanza municipal de protección 
contra a contaminación acústica 
aprobada no ano 2014, engándese 
agora un novo artigo o 77 que dispón 
que o prazo para resolver o 
procedemento sancionador será de seis 
meses contados desde a data da súa 
iniciación. Antes a Ordenanza non 
fixaba o prazo para resolver os 
procedementos sancionadores polo que 

notificar correctamente e  no seu caso, 
pois, chegar á sanción sen que 
caduque o expediente. Polo tanto 
estamos a favor deste punto da orde do 
día. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señora Dapena Varela  
 
Gracias, señor alcalde. Boas tardes. 
Saúdos aos membros da Corporación, 
persoal municipal, os medios de 
comunicación, aos veciños e veciñas 
que nos seguen en directo a través do 
streaming. 
 
O Grupo Municipal Socialista, votará 
a favor desta proposta que o goberno 
local trae a Pleno para ampliar de tres 
a seis meses o prazo de que dispón a 
administración municipal para 
resolver os expedientes administrativos 
abertos por infraccións contra a 
Ordenanza… 
 
Ás dezaoito horas e seis minutos  
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Veira González. 
 
…de contaminación acústica. Na 
Ordenanza municipal de protección 
contra a contaminación acústica 
aprobada no ano 2014, engándese 
agora un novo artigo o 77 que dispón 
que o prazo para resolver o 
procedemento sancionador será de 
seis meses contados desde a data da 
súa iniciación. Antes a Ordenanza non 
fixaba o prazo para resolver os 
procedementos sancionadores polo 
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por remisión a lei de procedemento 
administrativo común correspondía o 
prazo de tres meses, según consta na 
propia proposta presentada. A 
modificación da norma dentro da 
marxe que permite a lei obedece a que 
na práctica administrativa resulta casi 
imposible resolver os procedementos 
sancionadores en tres meses, cos 
actuais medios personais e materias de 
que se dispoñen o que conleva a súa 
caducidade. Con esta conclusión 
anticipada e (…) dos expedientes por 
caducidade, vese frustado o obxectivo 
da normativa recollida na Ordenanza, o 
control e corrección da contaminación 
acústica no térmo municipal da 
Coruña, coa finalidade de protexer a 
saúde dos cidadáns e contribuir a 
mellorar a calidade medioambiental da 
cidade. 
 
 
A las dieciocho horas y ocho minutos 
entra en el Salón de  Sesiones la 
señora Veira González. 
 
Na práctica administrativa, resulta casi 
imposible, como se apuntou, coas 
dotacións de persoal asistentes, 
resolver os procedementos 
sancionadores nese prazo de seis meses 
fixado pola Lei de procedemento 
administrativo común, tendo en conta 
os trámites administrativos preceptivos 
que é necesario cumprimentar. 
 
Conforme se sinala no texto 
xustificativo desta modificación, de 
nada serve o sistema de protección 
contra a contaminación acústica, 
recollido na normativa aplicable ao 
efecto, se non se teñen os instrumentos 
xurídicos adecuados para reaccionar 
frente as infraccións e se adoptan as 

que por remisión a lei de 
procedemento administrativo común 
correspondía o prazo de tres meses, 
según consta na propia proposta 
presentada. A modificación da norma 
dentro da marxe que permite a lei 
obedece a que na práctica 
administrativa resulta casi imposible 
resolver os procedementos 
sancionadores en tres meses, cos 
actuais medios persoais e materias de 
que se dispoñen o que conleva a súa 
caducidade. Con esta conclusión 
anticipada e (…) dos expedientes por 
caducidade, vese frustado o obxectivo 
da normativa recollida na Ordenanza, 
o control e corrección da 
contaminación acústica no térmo 
municipal da Coruña, coa finalidade 
de protexer a saúde dos cidadáns e 
contribuir a mellorar a calidade 
medioambiental da cidade. 
 
Ás dezaoito horas e oito minutos entra 
no Salón de  Sesións a señora Veira 
González. 
 
Na práctica administrativa, resulta 
casi imposible, como se apuntou, coas 
dotacións de persoal asistentes, 
resolver os procedementos 
sancionadores nese prazo de seis 
meses fixado pola Lei de procedemento 
administrativo común, tendo en conta 
os trámites administrativos preceptivos 
que é necesario cumprimentar. 
 
Conforme se sinala no texto 
xustificativo desta modificación, de 
nada serve o sistema de protección 
contra a contaminación acústica, 
recollido na normativa aplicable ao 
efecto se non se teñen os instrumentos 
xurídicos adecuados para reaccionar 
frente as infraccións e se adoptan as 
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medidas necesarias para evitar que se 
produzan novas infraccións.  
 
Esta modificación non supón unha 
merma de dereitos senón que 
incrementa as garantías dentro das 
bases legais. O executivo local debe 
velar polo cumprimento dos horarios e 
o respecto aos requisitos esixidos aos 
locais en canto a seguridade emisión 
de son. 
 
Non se trata de criminalizar a este 
sector da hostelería senón de perseguir 
e sancionar aos infractores porque mal 
exemplo dase a cidadanía cando os 
responsabeis políticos falan do 
cumprimento das leis como se fose a 
oferta dun buffet, onde cada quen pode 
escoller cales acepta e cales non, a 
discreción.  
 
O executivo local debería ir máis aló 
desta modificación que hoxe trae a 
Pleno e os residentes nestas zonas 
directamente ou a través da asociación 
de veciños, deben ser escoitados e 
atendidos e utilizarse polo goberno 
local os instrumentos que permite o 
plan de acción en materia de ruidos e a 
protección das zonas acústicamente 
saturadas. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi  ben. Moitas grazas, señor 
Dapena. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Muchas gracias y buenas tardes. Muy 

medidas necesarias para evitar que se 
produzan novas infraccións.  
 
Esta modificación non supón unha 
merma de dereitos senón que 
incrementa as garantías dentro das 
bases legais. O executivo local debe 
velar polo cumprimento dos horarios e 
o respecto aos requisitos esixidos aos 
locais en canto a seguridade emisión 
de son. 
 
Non se trata de criminalizar a este 
sector da hostelería senón de perseguir 
e sancionar aos infractores porque mal 
exemplo dase a cidadanía cando os 
responsabeis políticos falan do 
cumprimento das leis como se fose a 
oferta dun buffet, onde cada quen pode 
escoller cales acepta e cales non, a 
discreción.  
 
O executivo local debería ir máis aló 
desta modificación que hoxe trae a 
Pleno e os residentes nestas zonas 
directamente ou a través da 
Asociación de veciños, deben ser 
escoitados e atendidos e utilizarse polo 
goberno local os instrumentos que 
permite o plan de acción en materia de 
ruidos e a protección das zonas 
acústicamente saturadas. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi  ben. Moitas grazas, señor 
Dapena. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas e boas tardes. Moi 
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brevemente también para anunciarles 
el voto favorable a esta modificación 
de la Ordenanza, no queremos darles 
disculpas para  la falta de gestión y si 
no gestionan como en el caso de  las 
licencias, pues que no sea por este 
plazo que cambiamos hoy ni por 
nuestro voto en contra. A ver si así son 
capaces de resolver algunos de los 
expedientes que preocupan a vecinos 
del Orzán o del Agra y de otras zonas 
de la ciudad. Y si no también puede 
hacer como con las licencias y 
camuflar los datos porque maquillando 
los datos como vienen haciendo con 
las licencias, pues creen que se 
soluciona porque al final pues mezclan 
los datos, nos las esconden las de Junta 
de Gobierno para no comparar cosas 
iguales, para poder mezclar, meter todo 
tipo de licencias o hablar de 
expedientes, para hablar de igual una 
licencia de caducidad o de archivo, que 
una licencia de obra nueva, todo 
mezcladito y con los distintos tipos de 
licencia. Pero el problema es que los 
ciudadanos saben de verdad lo que 
tardan las cosas, igual que los 
ciudadanos saben de verdad que non 
encuentran respuesta a los problemas 
de ruidos en la ciudad. Se lo dicen los 
ciudadanos pero al final, señor 
Ferreiro, serán ellos los que están 
equivocados. Se lo dicen los 
constructores y promotores, pero serán 
ellos los que están equivocados. Se lo 
dicen los empresarios, pero serán ellos 
los que están equivocados. Se lo dicen 
los comerciantes y hosteleros, pero al 
final son ellos los que están 
equivocados.  Se lo dice cualquier 
ciudadano que sabe de lo que se trata, 
se trata de tramitar un permiso o que le 
atiendan una queja de ruidos, pero al 
final serán ellos los que están 

brevemente tamén para anunciarlles o 
voto favorable a esta modificación da 
Ordenanza, non queremos darlles 
desculpas para  a falta de xestión e se 
non xestionan como no caso das  
licenzas, pois que non sexa por este 
prazo que cambiamos hoxe nin polo 
noso voto en contra. A ver se así son 
capaces de resolver algúns dos 
expedientes que preocupan a veciños 
do Orzán ou da Agra e doutras zonas 
da cidade. E se non tamén pode facer 
como coas licenzas e camuflar os 
datos porque maquillando os datos 
como veñen facendo coas licenzas, 
pois cren que se soluciona porque ao 
final pois mesturan os datos, 
escóndennolas as de Xunta de 
Goberno para no comparar cousas 
iguais, para poder mesturar, meter 
todo tipo de licenzas ou falar de 
expedientes, para falar de igual unha 
licenza de caducidade ou de arquivo, 
que unha licenza de obra nova, todo 
mesturadiño e cos distintos tipos de 
licenza. Pero o problema é que os 
cidadáns saben de verdade o que 
tardan as cousas, igual que os 
cidadáns saben de verdade que non 
atopan resposta aos problemas de 
ruídos na cidade. Dinllo os cidadáns 
pero ao final, señor Ferreiro, serán 
eles os que están equivocados. Dinllo 
os constructores e promotores, pero 
serán eles os que están equivocados. 
Dinllo os empresarios, pero serán eles 
os que están equivocados. Dinllo os 
comerciantes e hostaleiros, pero ao 
final son eles os que están 
equivocados.  Dillo calquera cidadán 
que sabe do que se trata, trátase de 
tramitar un permiso ou que lle atendan 
unha queixa de ruídos, pero ao final 
serán eles os que están equivocados. 
Eu preocuparíame, señor Ferreiro, 
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equivocados. Yo me preocuparía, 
señor Ferreiro, cuando siempre son los 
otros los que están equivocados.  
 
Pero claro, oír hablar..., yo creo que es 
que bueno, lo importante no es que lo 
diga yo o cómo se le justifiquen sus 
concejales porque lo importante es lo  
que los ciudadanos saben y conocen en 
cada expediente y en cada denuncia 
que hace de ruidos.  Porque claro, por 
ejemplo oír cosas justificándose de 
tema de obras, que al oír hablar del 
Ofimático cuando empezaron después 
de dos años el primer movimiento de 
una obra suya el mes pasado el 99,9 de 
lo que está allí urbanizado, a pesar de 
que nos lo encontramos parado, lo hizo 
el gobierno anterior y al acabar la 
legislatura el 90% lo habrá hecho el 
gobierno anterior, pero le dejo… 
 
Miren, quedan 18 meses para que 
convoquen elecciones pero le dejo 
escoger el barrio que quiera y tiene 18 
meses para prepararlo, el que quiera 
para que hablemos de obras. El que 
quiera el barrio que quiera de la 
ciudad. El que quiera. 
 
Pero en cualquier caso, lo de los 
ruidos, pues la verdad, esperamos que 
con esta modificación sean capaces de 
dar respuesta a los vecinos del Orzán, 
señor alcalde, que se quejan de la 
seguridad y de los problemas de ruidos 
graves que tienen en la zona. Que dé 
respuesta a los problemas de 
Pescadería sobre todo, pues todos los 
vecinos de la Plaza de la Cormelana 
que se quejan  por docenas, que le den 
respuesta a los vecinos de la Ciudad 
Vieja o del Agra. Es decir, eso es lo 
que esperamos, esos vecinos del Agra 
o del  Orzán que están sufriendo un 

cando sempre son os outros os que 
están equivocados.  
 
 
Pero claro, oír falar..., eu creo que é 
que bo, o importante non é que o diga 
eu ou como se lle xustifiquen os seus 
concelleiros porque o importante é o  
que os cidadáns saben e coñecen en 
cada expediente e en cada denuncia 
que fai de ruídos.  Porque claro, por 
exemplo oír  cousas xustificándose de 
tema de obras, que ao oír falar do 
Ofimático cando empezaron despois de 
dous anos o primeiro movemento 
dunha obra súa o mes pasado o 99,9 
do que está alí urbanizado, a pesar de 
que nolo atopamos parado, fíxoo o 
goberno anterior e ao acabar a 
lexislatura o 90% fíxoo o goberno 
anterior, pero déixolle… 
 
Miren, quedan 18 meses para que 
convoquen eleccións pero déixolle 
escoller o barrio que queira e ten 18 
meses para preparalo, o que queira 
para que falemos de obras. O que 
queira o barrio que queira da cidade. 
O que queira. 
 
Pero en calquera caso, o dos ruídos, 
pois a verdade, esperamos que con 
esta modificación sexan capaces de 
dar resposta aos veciños do Orzán, 
señor alcalde, que se queixan da 
seguridade e dos problemas de ruídos 
graves que teñen na zona. Que dea 
resposta aos problemas de Pescadería 
sobre todo, pois todos os veciños da 
Praza da Cormelana que se queixan  
por ducias, que lle dean resposta aos 
veciños da Cidade Vella ou do Agra. É 
dicir, iso é o que esperamos, eses 
veciños do Agra ou do  Orzán que 
están a sufrir un auténtico calvario e 
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auténtico calvario y que digamos que 
si lo que no que hay estos expedientes 
o no creo que no es lo importante, lo 
importante es que se le dé respuesta a 
estos vecinos. En cualquier caso no 
queremos ser causa de esa ni 
justificación ni excusa para que no 
puedan atenderlos.  
 
Votaremos a favor si esto es lo que 
necesitan para dar respuesta. Nada más 
y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández Prado. 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Gracias, alcalde. Bueno, 
efectivamente, a modificación que… a 
proposta de modificación que traemos 
é unha modificación puntual, 
particular, que o que tenta é darnos un 
pouco máis de aire á hora de tramitar 
os expedientes e na súa totalidade. Por 
sorte ou por fortuna o proceso é 
garantista. É garantista para o 
demandado con  numerosas 
posibilidades de recurso e polo tanto 
necesitamos todo o tempo posible para 
poder levarnos a bo termo, 
preocupados como estamos polo 
descanso das veciñas e dos veciños.  
 
En colaboración con Seguridade 
Cidadana, a concelleira Fraga, xa 
instauramos tamén o proceso de 
notificación mediante a policía o cal 
nos da máis flexibilidade porque 
bueno, se poden notificar a distintas 
horas e bueno, eu creo que iso vai 
mellorar o procedemento.  
 

que digamos que se o que non que hai 
estes expedientes ou non creo que non 
é o importante, o importante é que se 
lle dea resposta a estes veciños. En 
calquera caso non queremos ser causa 
desa nin xustificación nin escusa para 
que non poidan atendelos.  
 
 
Votaremos a favor se isto é o que 
necesitan para dar resposta. Nada 
máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Gracias, alcalde. Bo, efectivamente, a 
modificación que… a proposta de 
modificación que traemos é unha 
modificación puntual, particular, que o 
que tenta é darnos un pouco máis de 
aire á hora de tramitar os expedientes 
e na súa totalidade. Por sorte ou por 
fortuna o proceso é garantista, É 
garantista para o demandado con  
numerosas posibilidades de recurso e 
polo tanto necesitamos todo o tempo 
posible para poder levarnos a bo 
termo, preocupados como estamos 
polo descanso das veciñas e dos 
veciños.  
 
En colaboración con Seguridade 
Cidadana, a concelleira Fraga, xa 
instauramos tamén o proceso de 
notificación mediante a policía o cal 
nos da máis flexibilidade porque bo, se 
poden notificar a distintas horas e bo, 
eu creo que iso vai mellorar o 
procedemento.  
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En calquera caso, hai outras actuacións 
relevantes en canto a sancionadores 
dende a nosa chegada, como son todo 
o que ten que ver coa disciplina 
urbanística, como é a creación dunha 
Xefatura de Departamento de 
Disciplina Urbanística que antes non 
existía a aprobación dun Plan de 
Inspección Urbanística na Xunta de 
Goberno Local, onde se marcan 
obxectivos e prioridades en materia de 
protección contra contaminación 
acústica. Este plan foi aprobado en 
marzo de 2017 é a tramitación de 
numerosos expedientes de policía e de 
sancionadores, disciplina urbanística 
varia. 
 
 
Tamén eu creo que é importante facer 
mención á aprobación do Plan de 
ruidos que se fixo dende a Concellería 
de Medioambiente,  que pretende 
reducir a contaminación acústica na 
cidade sensiblemente nos próximos 
cinco anos.  
 
E xa que fala de datos, xa que fala da 
situación da cidade, eu insisto, como 
lle dixen ao seu compañeiro o señor 
Roberto Coira, a nós nos gusta falar 
con datos reais, a nós si que nos gusta 
utilizar números e datos reais.  
 
Expedientes de reposición a legalidade 
neste campo, pois levamos un total de 
144 dende xuño de 2015, rematados 74 
e en trámite o resto. Sancionadores en 
ruido xa van tres de cuantía e en aforos 
tres e outro en proceso, tamén de 
cuantía. 
 
Creo que non hai dúbida de que 
estamos actuando, pero a nós non nos 
preocupa exclusivamente a tramitación 

En calquera caso, hai outras 
actuacións relevantes en canto a 
sancionadores dende a nosa chegada, 
como son todo o que ten que ver coa 
disciplina urbanística, como é a 
creación dunha Xefatura de 
Departamento de Disciplina 
Urbanística que antes non existía a 
aprobación dun Plan de Inspección 
Urbanística na Xunta de Goberno 
Local, onde se marcan obxectivos e 
prioridades en materia de protección 
contra contaminación acústica. Este 
plan foi aprobado en marzo de 2017 é 
a tramitación de numerosos 
expedientes de policía e de 
sancionadores, disciplina urbanística 
varia. 
 
Tamén eu creo que é importante facer 
mención á aprobación do Plan de 
ruidos que se fixo dende a Concellería 
de Medioambiente,  que pretende 
reducir a contaminación acústica na 
cidade sensiblemente nos próximos 
cinco anos.  
 
E xa que fala de datos, xa que fala da 
situación da cidade, eu insisto, como 
lle dixen ao seu compañeiro o señor 
Roberto Coira, a nós nos gusta falar 
con datos reais, a nós si que nos gusta 
utilizar números e datos reais.  
 
Expedientes de reposición a legalidade 
neste campo, pois levamos un total de 
144 dende xuño de 2015, rematados 74 
e en trámite o resto. Sancionadores en 
ruido xa van tres de cuantía e en 
aforos tres e outro en proceso, tamén 
de cuantía. 
 
Creo que non hai dúbida de que 
estamos actuando, pero a nós non nos 
preocupa exclusivamente a tramitación 
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administrativa senón que estamos 
pensando tamén en políticas proactivas 
para a convivencia entre ocio e 
descanso dos veciños e para que o 
espacio público se poda utilizar nas 
mellores condicións posibles para 
todas partes e por iso hai outras 
iniciativas numerosas. Eu apuntei as 
dúas que me pareceron máis 
importantes como é o tratamento do 
botellón o cambio das sancións 
económicas por posibilidade de 
traballo en favor da comunidade na 
que estamos traballando ou o reforzo 
dos  dispositivos policiais dirixidos a 
protección da convivencia cidadana, 
frente á sanción, frente ao medo e a 
utilización das forzas de seguridade 
contra as persoas, e diso saben 
bastante. Despois falaremos de 
Cataluña, pero bueno, xa lles vou 
adiantando o que pensamos da súa 
xestión, bueno, pois,o botellón,  peche 
de zonas de ocio nocturno, zonas de 
feira. Estamos traballando coa Policía 
para que sexan axentes de reforzo da 
comunidade. 
 
E xa vou remantando nesta quenda e 
tamén vou a falar, xa que me o pon a 
huevo, señor Fernández Prado, porque 
eu insisto, eu creo que o mellor e poñer 
números enriba da mesa e  que os 
números non se poden maquillar, señor 
Fernández Prado, eu creo que cando 
falas de números é difícil maquíllalos. 
 
 
Bueno, pois, eu non sei o que está 
instaurado na cidade, seguramente a 
opinión que está instalada na cidade 
depende moito das falacias  que se 
dedicaron a repartir e da axuda de 
certos medios de comunicación pero 
levamos un 44%, un 44% máis de 

administrativa senón que estamos 
pensando tamén en políticas 
proactivas para a convivencia entre 
ocio e descanso dos veciños e para que 
o espazo público póidase utilizar nas 
mellores condicións posibles para 
todas partes e por iso hai outras 
iniciativas numerosas. Eu apuntei as 
dúas que me pareceron máis 
importantes como é o tratamento do 
botellón o cambio das sancións 
económicas por posibilidade de 
traballo en favor da comunidade na 
que estamos traballando ou o reforzo 
dos  dispositivos policiais dirixidos a 
protección da convivencia cidadana, 
frente á sanción, frente ao medo e a 
utilización das forzas de seguridade 
contra as persoas, e diso saben 
bastante. Despois falaremos de 
Cataluña, pero bo, xa lles vou 
adiantando o que pensamos da súa 
xestión, bo, pois o botellón,  peche de 
zonas de ocio nocturno, zonas de feira. 
Estamos traballando coa Policía para 
que sexan axentes de reforzo da 
comunidade. 
 
E xa vou remantando nesta quenda e 
tamén vou a falar, xa que me o pon a 
huevo, señor Fernández Prado, porque 
eu insisto, eu creo que o mellor e 
poñer números enriba da mesa e que 
os números non se poden maquillar, 
señor Fernández Prado, eu creo que 
cando falas de números é difícil 
maquíllalos. 
 
Bo, pois, eu non sei o que está 
instaurado na cidade, seguramente a 
opinión que está instalada na cidade 
depende moito das falacias  que se 
dedicaron a repartir e da axuda de 
certos medios de comunicación pero 
levamos un 44%, un 44% máis de 
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licenzas urbanísticas ca vostedes, señor 
Fernández Prado. Un 44%. Os 
números non se poden inventar. Frente 
ás súas 47 licenzas urbanísticas ao 
mes, dende que entrou en vigor a Lei 
de emprendemento, nós levamos 68 
licenzas urbanísticas ao mes. Licenzas 
urbanísticas das grandes, das de obra 
maior, das de casas, das de edificios. 
Non iso non é inventado é real. Bueno, 
pois un 44% máis de licenzas ca 
vostedes, señores do Partido Popular e 
señoras.  
 
E falaba dos constructores, da opinión 
dos constructores. A mín me gustaría 
saber de qué constructores fala, porque 
eu falo con moitos constructores e en 
Náutica os tres que están obrando están 
encantados felicitaronme 
personalmente polo que fixeramos alí. 
Efectivamente non están todos igual de 
contentos pero os que están obrando, 
están encantados porque se dan conta 
de que por fin conseguimos poñer 
aquelo en orde, e de que aqueles que o 
que estaban intentando é negociar con 
fume, non  teñen facilidades. Polo 
tanto, cando fala de constructores fale 
de todos e non solo dos que se fan as 
fotos con eles porque nesta cidade hai 
moita xente que se dedica a 
construcción e a maior parte de 
maneira correctísima. Grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. Señora 
Veira? Señor Dapena? Señor 
Fernández Prado? 
 
Señor Fernández Prado 
 
Solamente pedirle, alcalde, de nuevo 

licenzas urbanísticas ca vostedes, 
señor Fernández Prado. Un 44%. Os 
números non se poden inventar. Frente 
ás súas 47 licenzas urbanísticas ao 
mes, dende que entrou en vigor a Lei 
de emprendemento, nós levamos 68 
licenzas urbanísticas ao mes. Licenzas 
urbanísticas das grandes, das de obra 
maior, das de casas, das de edificios. 
Non iso non é inventado é real. Bo, 
pois, un 44% máis de licenzas ca 
vostedes, señores do Partido Popular e 
señoras.  
 
E falaba dos constructores, da opinión 
dos constructores. A mín me gustaría 
saber de qué constructores fala, 
porque eu falo con moitos 
constructores e en Náutica os tres que 
están obrando están encantados 
felicitaronme personalmente polo que 
fixeramos alí. Efectivamente non están 
todos igual de contentos pero os que 
están obrando, están encantados 
porque se dan conta de que por fin 
conseguimos poñer aquelo en orde, e 
de que aqueles que o que estaban 
intentando é negociar con fume, non  
teñen facilidades. Polo tanto, cando 
fala de constructores fale de todos e 
non solo dos que se fan as fotos con 
eles porque nesta cidade hai moita 
xente que se dedica a construcción e a 
maior parte de maneira correctísima. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. Señora 
Veira? Señor Dapena? Señor 
Fernández Prado? 
 
Señor Fernández Prado 
 
Soamente pedirlle, alcalde, de novo 
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que además de modificar este artículo 
pues que atienda de verdad a los 
vecinos del Orzán, de Pescadería, de 
Cormelana, del Agra, de Ciudad Vieja, 
que están muy preocupados por los 
temas de ruidos y de seguridad 
ciudadana que no se encuentran, que 
no encuentran respuesta en el gobierno 
municipal y pedirle, por favor, que en 
la medida de lo posible acelere esos 
trámites. Que lo importante no es lo 
que digamos nosotros ni esas cifras 
maquilladas, lo importante es lo que 
dicen los vecinos. Nada más y muchas 
gracias. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez  
 
Si. Nada, por rematar. Si realmente 
quere escoitar o que dicen os veciños 
vaia pola Plaza da Tolerancia e fale 
coas nais. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos á votación, logo, 
deste asunto número 10.  
 
Aprobación inicial da Ordenanza 
municipal de protección acústica, 
perdón, de protección contra a 
contaminación acústica. 
 
Votación del asunto número diez 
 
Seguidamente por la presidencia se 
somete a votación el asunto número 
10, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 

que ademais de modificar este artigo 
pois que atenda de verdade aos 
veciños do Orzán, de Pescadería, de 
Cormelana, do Agra, de Cidade Vella, 
que están moi preocupados polos 
temas de ruídos e de seguridade 
cidadá que non se atopan, que non 
atopan resposta no goberno municipal 
e pedirlle, por favor, que na medida do 
posible acelere eses trámites. Que o 
importante non é o que digamos nós 
nin esas cifras maquilladas, o 
importante é o que din os veciños. 
Nada máis e moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Grazas, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez  
 
Si. Nada, por rematar. Si realmente 
quere escoitar o que dicen os veciños 
vaia pola Praza da Tolerancia e fale 
coas nais. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos á votación, logo, 
deste asunto número 10.  
 
Aprobación inicial da Ordenanza 
municipal de protección acústica, 
perdón, de protección contra a 
contaminación acústica. 
 
Votación do asunto número dez 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto número 
10, producíndose o seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
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Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois queda aprobado por 
unanimidade. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la 
modificación de la Ordenanza 
municipal de protección contra la 
contaminación acústica, con el texto 
que se inserta en el anexo. 
 
Segundo.- Abrir período de 
información pública y audiencia a los 
interesados durante el plazo de treinta 
días a contar desde la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que puedan 
presentar las reclamaciones y 
sugerencias que estimen oportunas.  
 
En caso de que en este plazo no se 
presente reclamación o sugerencia 
ninguna, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. 
 
Tercero.- Facultar al alcalde- 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois queda aprobado por 
unanimidade. 
 

Acordo 
 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a 
modificación da Ordenanza municipal 
de protección contra a contaminación 
acústica, co texto que se insire no 
anexo. 
 
Segundo.- Abrir período de 
información pública e audiencia aos 
interesados durante o prazo de trinta 
días a contar desde a publicación do 
anuncio no Boletín Oficial da 
Provincia, a fin de que podan presentar 
as reclamacións e suxestións que 
estimen oportunas.  
 
No caso de que neste prazo non se 
presente reclamación ou suxestión 
ningunha, entenderase definitivamente 
adoptado o acordo ata entón 
provisional. 
 
Terceiro.- Facultar ao alcalde- 
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presidente para garantizar la plena 
efectividad del presente acuerdo. 
 
II-PARTE NO RESOLUTIVA. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
LA GESTIÓN: 
 
163 –Toma de conocimiento de 
resoluciones y decretos 
 
-De las resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la número doce 
mil novecientos uno (12.901), de 
veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, a la número catorce mil 
setecientos (14.700), de veintiséis de 
septiembre de dos mil diecisiete. 
 
-Y de los decretos de la Alcaldía, 
desde el número tres mil seiscientos 
uno (3.601), de siete de agosto de dos 
mil diecisiete, al número cuatro mil 
doscientos (4.200), de dieciocho de 
septiembre de dos mil diecisiete. 
 
2º.- Mociones 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois moi ben. Comezamos xa coa 
defensa das mocións.  
 
En primero lugar pasaremos a votar a 
urxencia de todas as mocións e 
seguindo o costume habitual faremos  
no seu conxunto, con todas as mocións 
que se presentaron, unha delas 
conxunta entre o Bloque Nacionalista 
Galego/PSdeG e Marea Atlántica, dúas 
mocións do Bloque Nacionalista 
Galego, unha moción do PSdeG-
PSOE, tres mocións do Partido Popular 
e unha moción  da Marea Atlántica. 

presidente para garantir a plena 
efectividade do presente acordo. 
 
II – PARTE NON RESOLUTIVA 
CONTROL E SEGUEMENTO DA 
XESTIÓN: 
 
163 –Toma de coñecemento de 
resolucións e decretos 
 
-Das resolucións da Xunta de Goberno 
Local, desde a número doce mil 
novecentos un (12.901), de vinte e 
cinco de agosto de dous mil dezasete, á 
número catorce mil setecentos 
(14.700), de vinte e seis de setembro de 
dous mil dezasete. 
 
-E dos decretos da Alcaldía, desde o 
número tres mil seiscentos un (3.601), 
de sete de agosto de dous mil dezasete, 
ao número catro mil douscentos 
(4.200), de dezaoito de setembro de 
dous mil dezasete 
 
2º.- Mocións 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Pois moi ben. Comezamos xa coa 
defensa das mocións.  
 
En primero lugar pasaremos a votar a 
urxencia de todas as mocións e 
seguindo o costume habitual faremos  
no seu conxunto, con todas as mocións 
que se presentaron, unha delas 
conxunta entre o Bloque Nacionalista 
Galego/PSdeG e Marea Atlántica, 
dúas mocións do Bloque Nacionalista 
Galego, unha moción do PSdeG-
PSOE, tres mocións do Partido 
Popular e unha moción  da Marea 
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Votos a favor da urxencia de tódalas 
mocións: 
 
Votación de la urgencia de todas las 
mociones  
 
Sometidas por el presidente todas las 
mociones a la preceptiva declaración 
de la urgencia, se produce el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois comenzamos coa 
primeira das  mocións dos Grupos 
Mixto BNG/Asembleas Abertas, 
PSdeG-PSOE e Marea Atlántica. 
 
Moción de apoio a CUAC FM e na 
defensa dos medios comunitarios. 
 
E aproveito, pois, para saudar aos 
representantes de CUAC FM que se 
atopan entre nós. 
 
Para a lectura da parte dispositiva da 

Atlántica. 
 
Votos a favor da urxencia de tódalas 
mocións: 
 
Votación da urxencia de todas as 
mocións  
 
Sometidas polo presidente todas as 
mocións á preceptiva declaración da 
urxencia, prodúcese o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois comenzamos coa 
primeira das  mocións dos Grupos 
Mixto BNG/Asembleas Abertas, 
PSdeG-PSOE e Marea Atlántica. 
 
Moción de apoio a CUAC FM e na 
defensa dos medios comunitarios. 
 
E aproveito, pois, para saudar aos 
representantes de CUAC FM que se 
atopan entre nós. 
 
Para a lectura da parte dispositiva da 
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moción ten a palabra a señora Delso. 
 
Primera.- Moción de apoyo a CUAC 
FM en la defensa de los medios 
comunitarios. 
 

Intervenciones 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Boa tarde a todas personas que nos 
acompañan e que nos siguen por 
streaming. Efectivamente presentamos 
esta moción tres Grupos. Unha mágoa 
que esta moción, pois, non poda ser 
unha moción conxunta do conxunto da 
Corporación. 
 
En todo caso, vou a ler unicamente os 
acordos que se propoñen. 
 
En primeiro lugar: 
 
1.-Instar á Xunta de Galicia, 
nomeadamente á Secretaría Xeral de 
Medios, a buscar fórmulas xurídicas 
que eviten a sanción ao Colectivo de 
Universitarios Activos e que xa ten 
provocado o cese das súas emisións na 
frecuencia modulada. Así debe 
prevalecer o dereito fundamental e 
constitucional á liberdade de expresión 
e comunicación por riba de 
lexislacións inferiores que non 
desenvolven axeitadamente o dereito 
da cidadanía a comunicar (artigo 
20.1.d CE), tendo en conta que o artigo 
9.2 da Constitución española estipula 
que lle corresponde  aos poderes 
públicos promover as condicións para 
a liberdade e a igualdade do individuo 
e dos grupos en que se integra sexan 
xerais e efectivas; remover os 
obstáculos que impidan ou dificulten a 
súa plenitude e facilitar a participación 

moción ten a palabra a señora Delso. 
 
Primeira.- Moción de apoio a CUAC 
FM na defensa dos medios 
comunitarios. 
 

Intervencións 
 

Señora Delso Carreira 
 
Si. Boa tarde a todas personas que nos 
acompañan e que nos siguen por 
streaming. Efectivamente presentamos 
esta moción tres Grupos. Unha mágoa 
que esta moción, pois, non poda ser 
unha moción conxunta do conxunto da 
Corporación. 
 
En todo caso, vou a ler unicamente os 
acordos que se propoñen. 
 
En primeiro lugar: 
 
1.-Instar á Xunta de Galicia, 
nomeadamente á Secretaría Xeral de 
Medios, a buscar fórmulas xurídicas 
que eviten a sanción ao Colectivo de 
Universitarios Activos e que xa ten 
provocado o cese das súas emisións na 
frecuencia modulada. Así debe 
prevalecer o dereito fundamental e 
constitucional á liberdade de 
expresión e comunicación por riba de 
lexislacións inferiores que non 
desenvolven axeitadamente o dereito 
da cidadanía a comunicar (artigo 
20.1.d CE), tendo en conta que o 
artigo 9.2 da Constitución española 
estipula que lle corresponde  aos 
poderes públicos promover as 
condicións para a liberdade e a 
igualdade do individuo e dos grupos 
en que se integra sexan xerais e 
efectivas; remover os obstáculos que 
impidan ou dificulten a súa plenitude e 
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de todos os cidadáns na vía política, 
económica, cultural e social. 
 
 
2.Instar á Xunta de Galicia, 
nomeadamente á Secretaría Xeral de 
Medios, a abrir un trámite de consulta 
que permita coñecer os demandantes 
dun servizo de comunicación 
audiovisual radiofónico comunitario 
sen ánimo de lucro existentes en 
Galicia e así cumprir o Decreto 
102/2012, de 29 de marzo, polo que se 
desenvolve o servizo de comunicación 
audiovisual radiofónica no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia e 
máis concretamente o artigo 32.2 
relativo ao outorgamento de licencias a 
este tipo de emisoras. 
 
3.Instar á Xunta de Galicia a outorgar 
unha autorización temporal de emisión 
en frecuencia a CUAC FM, que 
garanta o exercicio da liberdade de 
expresión e comunicación da cidadanía 
ata que a Administración Xeral e 
Administración Autonómica regulen 
axeitadamente o dereito de acceso dos 
medios comunitarios ao espazo 
radioeléctrico. 
 
4. Instar o Goberno do Estado a 
desenvolver de maneira prioritaria a 
normativa relativa  a outorgar 
autorización de emisión a servizos de 
comunicación comunitarios sen ánimo 
de lucro existentes. Así, tal e como dita 
o Tribunal Constitucional na súa 
sentenza 98/1994, de1 1 de abril de 
1994, sobre  a vulneración por parte da 
Administración Pública dos dereitos de 
liberdade de expresión e comunicación 
pola omisión de desenvolvemento 
lexislativo impeditiva do seu exercicio: 
“Lo que no puede el legislador es 

facilitar a participación de todos os 
cidadáns na vía política, económica, 
cultural e social. 
 
2.Instar á Xunta de Galicia, 
nomeadamente á Secretaría Xeral de 
Medios, a abrir un trámite de consulta 
que permita coñecer os demandantes 
dun servizo de comunicación 
audiovisual radiofónico comunitario 
sen ánimo de lucro existentes en 
Galicia e así cumprir o Decreto 
102/2012, de 29 de marzo, polo que se 
desenvolve o servizo de comunicación 
audiovisual radiofónica no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia e 
máis concretamente o artigo 32.2 
relativo ao outorgamento de licencias 
a este tipo de emisoras. 
 
3.Instar á Xunta de Galicia a outorgar 
unha autorización temporal de emisión 
en frecuencia a CUAC FM, que 
garanta o exercicio da liberdade de 
expresión e comunicación da 
cidadanía ata que a Administración 
Xeral e Administración Autonómica 
regulen axeitadamente o dereito de 
acceso dos medios comunitarios ao 
espazo radioeléctrico. 
 
4. Instar o Goberno do Estado a 
desenvolver de maneira prioritaria a 
normativa relativa  a outorgar 
autorización de emisión a servizos de 
comunicación comunitarios sen ánimo 
de lucro existentes. Así, tal e como dita 
o Tribunal Constitucional na súa 
sentenza 98/1994, de1 1 de abril de 
1994, sobre  a vulneración por parte 
da Administración Pública dos 
dereitos de liberdade de expresión e 
comunicación pola omisión de 
desenvolvemento lexislativo impeditiva 
do seu exercicio: “Lo que no puede el 
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diferir “sine die”, más allá de todo 
tiempo razonable y sin que existan 
razones que justifiquen la demora, la 
regulación de una actividad, como en 
este caso la gestión indirecta de la 
televisión local  por cable, que afecta 
directamente al ejercicio de un derecho 
fundamental como son los reconocidos 
en el art. 20.1 a) y d) C.E., pues la 
ausencia de regulación legal comporta, 
de hecho, como ha ocurrido en los 
supuestos que han dado lugar a los 
presentes recursos de amparo, no una 
regulación limitada del derecho 
fundamental, sino la prohibición lisa y 
llana de aquella actividad que es 
ejercicio de la libertad de 
comunicación que garantizan los 
apartados a) y d) del art. 20.1 C.E.” 
5.-Instar á Administración Xeral do 
Estado, nomeadamente á Secretaría de 
Estado de Telecomunicacións e para a 
Sociedade de información (SETSI), a 
habilitar o dominio radioeléctrico 
necesario para a prestación dos 
servizos de comunicación audiovisual 
comunitarios (art. 32 LGCA). 
Determinando distintos ámbitos de 
coberturas (local, autonómico e estatal) 
nos distintos soportes (radio e 
televisión), respondendo as solicitudes 
realizadas polas CC.AA. que requiren 
frecuencias para adxudicarlles ás 
entidades que solicitan licenzas de 
Servizos de Comunicación 
Audiovisual Comunitarios. E a que 
establezan procedementos de 
concesión de licenzas para os servizos 
de comunicación audiovisual 
comunitarios previsto na DT 14º da Lei 
xeral de comunicación audiovisual, 
que xa chega con máis de seis anos de 
demora. 
 
 

legislador es diferir “sine die”, más 
allá de todo tiempo razonable y sin que 
existan razones que justifiquen la 
demora, la regulación de una 
actividad, como en este caso la gestión 
indirecta de la televisión local  por 
cable, que afecta directamente al 
ejercicio de un derecho fundamental 
como son los reconocidos en el art. 
20.1 a) y d) C.E., pues la ausencia de 
regulación legal comporta, de hecho, 
como ha ocurrido en los supuestos que 
han dado lugar a los presentes 
recursos de amparo, no una 
regulación limitada del derecho 
fundamental, sino la prohibición lisa y 
llana de aquella actividad que es 
ejercicio de la libertad de 
comunicación que garantizan los 
apartados a) y d) del art. 20.1 C.E.” 
5.-Instar á Administración Xeral do 
Estado, nomeadamente á Secretaría de 
Estado de Telecomunicacións e para a 
Sociedade de información (SETSI), a 
habilitar o dominio radioeléctrico 
necesario para a prestación dos 
servizos de comunicación audiovisual 
comunitarios (art. 32 LGCA). 
Determinando distintos ámbitos de 
coberturas (local, autonómico e 
estatal) nos distintos soportes (radio e 
televisión), respondendo as solicitudes 
realizadas polas CC.AA. que requiren 
frecuencias para adxudicarlles ás 
entidades que solicitan licenzas de 
Servizos de Comunicación Audiovisual 
Comunitarios. E a que establezan 
procedementos de concesión de 
licenzas para os servizos de 
comunicación audiovisual 
comunitarios previsto na DT 14º da 
Lei xeral de comunicación audiovisual, 
que xa chega con máis de seis anos de 
demora. 
 



77 

 

6.-Instar á Xunta de Galicia, 
nomeadamente á Secretaría Xeral de 
Medios o cumprimento de xeito real, 
actual e efectivo do artigo 19 da 
Declaración universal dos dereitos 
humanos; a Declaración de Mapoto: 
promover a liberdade de expresión, o 
acceso á información e a emancipación 
das persoas; as recomendacións na 
materia dos relatores especiais para a 
liberdade de expresión da ONU e da 
OSCE, que recomendan o reparto 
equitativo do espectro radioeléctrico 
entre medios públicos, privados, 
comerciais e comunitarios; así como a 
Declaración do Comité de Ministros do 
Consello de Europa sobre o rol dos 
medios comunitarios para promover a 
cohesión social  e o diálogo 
intercultural de 2009; os artigos20.1 
apartados a) e d) da Constitución 
española;… 
 
 
A las dieciocho horas y veinticinco 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones  el señor Varela Gómez. 
 
…o artigo 4 da Lei xeral de 
comunicación audiovisual; e a sección 
terceira do Decreto da Xunta de 
Galicia 102/2012. Normas e 
declaración todas elas coincidentes no 
papel socialmente beneficioso e 
imprescindibles que xogan os medios 
do terceiro sector da comunicación. 
 
7.-Facer unha declaración institucional 
de apoio a CUAC FM, a radio 
comunitaria da Coruña, pola súa labor 
nos eidos da democratización 
mediática e o dereito da comunicación, 
a alfabetización mediática, o 
vertebramento do tecido asociativo, a 
dinamización social e cultural e a 

6.-Instar á Xunta de Galicia, 
nomeadamente á Secretaría Xeral de 
Medios o cumprimento de xeito real, 
actual e efectivo do artigo 19 da 
Declaración universal dos dereitos 
humanos; a Declaración de Mapoto: 
promover a liberdade de expresión, o 
acceso á información e a 
emancipación das persoas; as 
recomendacións na materia dos 
relatores especiais para a liberdade de 
expresión da ONU e da OSCE, que 
recomendan o reparto equitativo do 
espectro radioeléctrico entre medios 
públicos, privados, comerciais e 
comunitarios; así como a Declaración 
do Comité de Ministros do Consello de 
Europa sobre o rol dos medios 
comunitarios para promover a 
cohesión social  e o diálogo 
intercultural de 2009; os artigos20.1 
apartados a) e d) da Constitución 
española;… 
 
Ás dezaoito horas e vinte e cinco 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións  o señor Varela Gómez. 
 
…o artigo 4 da Lei xeral de 
comunicación audiovisual; e a sección 
terceira do Decreto da Xunta de 
Galicia 102/2012. Normas e 
declaración todas elas coincidentes no 
papel socialmente beneficioso e 
imprescindibles que xogan os medios 
do terceiro sector da comunicación. 
 
7.-Facer unha declaración 
institucional de apoio a CUAC FM, a 
radio comunitaria da Coruña, pola súa 
labor nos eidos da democratización 
mediática e o dereito da 
comunicación, a alfabetización 
mediática, o vertebramento do tecido 
asociativo, a dinamización social e 
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especial atención aos colectivos 
desfavorecidos e á sociedade civil 
organizada da Coruña e a súa área de 
influencia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora Delso, 
ten a a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois saudar tamén aos membros 
de CUAC que se atopan aquí no Pleno. 
 
Efectivamente CUAC FM é para nós 
un exemplo. Un exemplo  de xestión 
de medios de comunicación dun medio 
de comunicación comunitario, 
pioneiro, democrático e participativo 
… 
A las dieciocho  horas y  veintisiete  
minutos se ausentan del Salón de 
Sesiones la señora Cameán Calvete y 
el señor Lema Suárez. 
 
…no que efectivamente, pois, 
participan, vaia a redundancia, pois, 
múltiples persoas de diversas 
ideoloxías e de diversa actividade 
como queda, pois perfectamente 
constatado na exposición de motivos 
da moción. 
 
O 21 de setembro de 2016 a Xunta de 
Galiza notificoulle á radio comunitaria 
coruñesa a apertura dun expediente 
sancionador por emitir sen a 
correspondente licenza radiofónica, 
advertíndolle, pois, de que se expón a 
unha multa de 100.000 e 200.000 €. 
 
Esta emisora que eu creo que todos os 
Grupos municipais aquí presentes e 
mesmo membros da Xunta de Galiza, 

cultural e a especial atención aos 
colectivos desfavorecidos e á 
sociedade civil organizada da Coruña 
e a súa área de influencia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora Delso, 
ten a a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois saudar tamén aos membros 
de CUAC que se atopan aquí no Pleno. 
 
Efectivamente CUAC FM é para nós 
un exemplo. Un exemplo  de xestión de 
medios de comunicación dun medio de 
comunicación comunitario, pioneiro, 
democrático e participativo… 
 
Ás dezaoito  horas e  vinte e sete 
minutos auséntanse do Salón de 
Sesións a señora Cameán Calvete e o 
señor Lema Suárez. 
 
…no que efectivamente, pois, 
participan, vaia a redundancia, pois, 
múltiples persoas de diversas 
ideoloxías e de diversa actividade 
como queda, pois perfectamente 
constatado na exposición de motivos 
da moción. 
 
O 21 de setembro de 2016 a Xunta de 
Galiza notificoulle á radio comunitaria 
coruñesa a apertura dun expediente 
sancionador por emitir sen a 
correspondente licenza radiofónica, 
advertíndolle, pois, de que se expón a 
unha multa de 100.000 e 200.000 €. 
 
Esta emisora que eu creo que todos os 
Grupos municipais aquí presentes e 
mesmo membros da Xunta de Galiza, 
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sabían e coñecían perfectamente que 
estaban a emitir, pois reclamou en 
diversas ocasións que a Xunta de 
Galiza aplicase a Lei 7/2010 Xeral de 
comunicación audiovisual pola que se 
recoñecen os medios comunitarios 
como un dereito da cidadanía no seu 
artigo IV e establece na súa 
disposición transitoria décimo cuarta 
(14) o dereito dos servizos de 
comunicación audiovisuais 
comunitarios de radio e televisión 
preexistentes, que emitían antes do 1 
de xaneiro de 2009, acceder a licenzas 
ou autorizacións no ámbito de 
cobertura no que viñan prestando a súa 
actividade. 
 
Así as cousas e mailas demandas de 
CUAC FM e a rede de 
medioscomunitarios, o goberno galego 
rexeitou en varias ocasións aplicar a lei 
excluindo a radios comunitarias non 
lucrativas do concurso de licenzas de 
2013. Chama a atención como a propia 
Administración regula unha cuestión, 
non atende ás demandas da lei 
reguladora e logo aplica as sancións. A 
nós parécenos absolutamente 
alucinante esta manobra da Xunta de 
Galiza, cremos que é absolutamente 
rexeitábel e entendemos que, bueno, 
debería rectificar a propia  
Administración porque era coñecedora, 
efectivamente, de que estaba a emitir 
CUAC FM,  e de que solicitara, 
efectivamente, ese permiso que di a 
lexislación. 
 
A verdade é que…, bueno, parécenos 
alucinante que se teña feito ou que se 
teña tirado para diante con esta sanción 
e tamén nos parece alucinante que o 
Partido Popular, que o Grupo 
Municipal do Partido Popular, pois, 

sabían e coñecían perfectamente que 
estaban a emitir, pois reclamou en 
diversas ocasións que a Xunta de 
Galiza aplicase a Lei 7/2010 Xeral de 
comunicación audiovisual pola que se 
recoñecen os medios comunitarios 
como un dereito da cidadanía no seu 
artigo IV e establece na súa 
disposición transitoria décimo cuarta 
(14) o dereito dos servizos de 
comunicación audiovisuais 
comunitarios de radio e televisión 
preexistentes, que emitían antes do 1 
de xaneiro de 2009, acceder a licenzas 
ou autorizacións no ámbito de 
cobertura no que viñan prestando a 
súa actividade. 
 
Así as cousas e mailas demandas de 
CUAC FM e a rede de medios 
comunitarios, o goberno galego 
rexeitou en varias ocasións aplicar a 
lei excluindo a radios comunitarias 
non lucrativas do concurso de licenzas 
de 2013. Chama a atención como a 
propia Administración regula unha 
cuestión, non atende ás demandas da 
lei reguladora e logo aplica as 
sancións. A nós parécenos 
absolutamente alucinante esta 
manobra da Xunta de Galiza, cremos 
que é absolutamente rexeitábel e 
entendemos que, bo, debería rectificar 
a propia  Administración porque era 
coñecedora, efectivamente, de que 
estaba a emitir CUAC FM,  e de que 
solicitara, efectivamente, ese permiso 
que di a lexislación. 
 
A verdade é que…, bo, parécenos 
alucinante que se teña feito ou que se 
teña tirado para diante con esta 
sanción e tamén nos parece alucinante 
que o Partido Popular, que o Grupo 
Municipal do Partido Popular, pois, 
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non asine esta moción porque cremos 
que  o propio Grupo Municipal ten 
acudido á propia radio, que coñecía 
que estaba emitindo e que, pois 
ademais é o partido ou pertece… 
 
A las dieciocho horas y veintinueve 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones  la señora Cameán Calvete. 
 
… ao partido que sustenta ao goberno 
galego e que puxo esta reclamación e 
que creo que podía facer algo máis si é 
que de verdade está dacordo con que 
siga existindo unha radio comunitaria 
na nosa cidade como CUAC FM,  que 
como digo é un exemplo, pois un 
exemplo, iso de xestión,  de medios de 
comunicación e que é, pois iso o: 
medio de comunicación, 
probablemente máis democrático que 
temos nesta cidade. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Qué hay? Buenas tardes a los 
compañeros y compañeras de 
Corporación. A los trabajadores y 
trabajadoras del Ayuntamiento, a la 
gente que está en el público, en 
especial a los dos compañeros de 
CUAC FM y también a todas aquellas  
personas que nos están escuchando por 
streaming o nos están viendo. 
 
Bueno, el día 1 de octubre, un día con 
historia, con bastante historia. Por un 

non asine esta moción porque cremos 
que  o propio Grupo Municipal ten 
acudido á propia radio, que coñecía 
que estaba emitindo e que, pois 
ademais é o partido ou pertece… 
 
Ás dezaoito horas e vinte e nove 
minutos entra no Salón de Sesións  a 
señora Cameán Calvete. 
 
… ao partido que sustenta ao goberno 
galego e que puxo esta reclamación e 
que creo que podía facer algo máis si é 
que de verdade está dacordo con que 
siga existindo unha radio comunitaria 
na nosa cidade como CUAC FM,  que 
como digo é un exemplo, pois un 
exemplo, iso de xestión,  de medios de 
comunicación e que é, pois iso o: 
medio de comunicación, 
probablemente máis democrático que 
temos nesta cidade. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Que hai? Boas tardes aos compañeiros 
e compañeiras de Corporación. Aos 
traballadores e traballadoras do 
Concello, á xente que está no público, 
en especial aos dous compañeiros de 
CUAC FM e tamén a todas aquelas 
persoas  que nos están escoitando por 
streaming ou nos están vendo. 
 
 
Bo, o día 1 de outubro, un día con 
historia, con bastante historia. Por 
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lado el gobierno del PP del señor 
Rajoy no supo hacer frente 
democráticamente a la cuestión 
catalana y prefería usar la fuerza de 
orden público, en vez del diálogo y la 
política. Y en nuestra ciudad, un día 
triste e histórico un medio de 
comunicación de Coruña tuvo que 
cesar sus emisiones a las ondas de FM, 
después de 21 años… 
 
A las dieciocho horas y treinta y siete 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Lema Suárez. 
 
… por orden de la  Xunta de Galicia, 
del gobierno también del PP. Esto es lo 
que entiende por democracia el PP. 
Cada vez que un medio de 
comunicación cierra, la democracia 
pierde calidad porque el papel de los 
medios de comunicación es el 
fortalecimiento de ésta, de la 
democracia. 
 
Como ya se dijo en el Pleno, CUAC es 
una radio comunitaria, una de las pocas 
que hay en Galicia y la única en 
Coruña. Una radio comunitaria es una 
emisora privada sin ánimo de lucro que 
tiene un fin social garantizar el 
ejercicio del derecho del acceso a la 
comunicación y la libertad de 
expresión de la ciudadanía. 
 
CUAC viene ejerciendo todas estas 
cosas desde el 27 de marzo del 96. Yo 
siempre digo que CUAC FM, además 
de una radio es   uno de los colectivos 
que mejor funciona en nuestra ciudad, 
una participación de la ciudadanía 
constante y representativa de la 
realidad social y asociativa de Coruña. 
Con CUAC FM no solo aprendes a 
comunicar sino también a trabajar en el 

unha banda o goberno do PP do señor 
Rajoy non soubo facer fronte 
democraticamente á cuestión catalá e 
prefería usar a forza de orde pública, 
no canto do diálogo e a política. E na 
nosa cidade, un día triste e histórico 
un medio de comunicación de Coruña 
tivo que cesar as súas emisións ás 
ondas de FM, despois de 21 anos … 
 
 
Ás dezaoito horas e trinta e sete 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señor Lema Suárez. 
 
…por orde da Xunta  de Galicia, do 
goberno tamén do PP. Isto é o que 
entende por democracia o PP. Cada 
vez que un medio de comunicación 
pecha, a democracia perde calidade 
porque o papel dos medios de 
comunicación é o fortalecemento 
desta, da democracia. 
 
 
Como xa se dixo no Pleno, CUAC é 
unha radio comunitaria, unha das 
poucas que hai en Galicia e a única en 
Coruña. Unha radio comunitaria é 
unha emisora privada sen ánimo de 
lucro que ten un fin social garantir o 
exercicio do dereito do acceso á 
comunicación e a liberdade de 
expresión da cidadanía. 
 
CUAC vén exercendo todas estas 
cousas desde o 27 de marzo do 96. Eu 
sempre digo que CUAC FM, ademais 
dunha radio é   un dos colectivos que 
mellor funciona na nosa cidade, unha 
participación da cidadanía constante e 
representativa da realidade social e 
asociativa de Coruña.  Con CUAC FM 
non só aprendes a comunicar senón 
tamén a traballar no asociacionismo. 
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asociacionismo. Con la decisión de 
multar con hasta 200.000 euros   a 
CUAC FM, la Xunta de Galicia 
traslada a CUAC FM un problema que 
ella misma no quiere resolver, ya que 
nunca licitó licencias para este tipo de 
radios o televisiones. Tanto la 
legislación europea como la estatal o la 
gallega reconocen la labor de los 
medios de comunicación comunitarios 
y la obligación de dotarles de licencias. 
La Ley de comunicación audiovisual 
7/2010 que ya nos comentó la 
compañera Avia, pues habla de que 
hay que regular las radios comunitarias 
y también darle espacio radiofónico. El 
último concurso en Galicia que realizó 
el Gobierno del PP fue en el 2012, pero 
solamente para radios comerciales. Las 
leyes, tanto estatales como gallegas 
obligan a sacar frecuencias para los 
medios comunitarios, pero la Xunta del 
señor Feijoo no cumplió ni su propia 
ley. Tal vez la multa se la debía de 
poner así mismo el señor Feijoo. 
 
Por cierto, en nuestra ciudad hay 10 
emisoras, más o menos, que emiten sin 
licencia, incluida una que se pasa todo 
el día rezando. Los medios de 
comunicación comunitarios llevan 
cumpliendo su labor social desde el 
comienzo de la democracia. Una labor 
social que CUAC FM lleva realizando 
desde hace 21 años a través del 103.4 
de la FM y que la noche del 1 de 
octubre, la Xunta de Galicia apagó. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Ferreiro. Señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 

Coa decisión de multar con ata 
200.000 euros a CUAC FM, a Xunta 
de Galicia traslada a CUAC FM un 
problema que ela mesma non quere 
resolver, xa que nunca licitou licenzas 
para este tipo de radios ou televisións. 
Tanto a lexislación europea como a 
estatal ou a galega recoñecen o labor 
dos medios de comunicación 
comunitarios e a obrigación de 
dotarlles de licenzas. A Lei de 
comunicación audiovisual 7/2010 que 
xa nos comentou a compañeira Avia, 
pois fala de que hai que regular as 
radios comunitarias e tamén darlle 
espazo radiofónico. O último concurso 
en Galicia que realizou o Goberno do 
PP foi no 2012, pero soamente para 
radios comerciais. As leis, tanto 
estatais como galegas obrigan a sacar 
frecuencias para os medios 
comunitarios, pero a Xunta do señor 
Feijoo non cumpriu nin a súa propia 
lei. Talvez a multa debíalla de poñer 
así mesmo o señor Feijoo. 
 
Por certo, na nosa cidade hai 10 
emisoras, máis ou menos, que emiten 
sen licenza, incluída unha que se pasa 
todo o día rezando. Os medios de 
comunicación comunitarios levan 
cumprindo o seu labor social desde o 
comezo da democracia. Un labor 
social que CUAC FM leva realizando 
desde hai 21 anos a través do 103.4 da 
FM e que a noite do 1 de outubro, a 
Xunta de Galicia apagou. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Ferreiro. Señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
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Si. Bueno, como xa se dixo estamos 
falando dun dos proxectos asociativos 
máis importantes da nosa cidade que 
non é solo unha emisora de radio sino 
que é un proxecto comunitario sen 
ánimo de lucro, un proxecto asociativo, 
cultural educativo que garante o acceso 
é a participación democrática da 
cidadanía na xestión dun medio de 
comunicación e nos seus contidos. 
 
 
Un proxecto que o único que fai ou 
unha das cousas máis importantes que 
fai e polo que existe por esa 
reivindicación e ese traballo incansable 
pola defensa dun dereito fundamental 
como é a liberdade de expresión e de 
información. E estamos falando de que 
o exercicio da liberdade de expresión e 
a  través de calquera medio é un 
dereito da cidadanía que non pode ser 
coartado nin pode ser eternamente 
demorado pola inactividade dos 
poderes públicos como así tamén teñen 
recoñecidos pois  os distintos Tribunais 
de Xustiza.  Porque cómpre lembrar 
que esta lei a que estamos facendo 
mención en reiteradas ocasións nesta 
moción a Lei xeral de comunicación 
audiovisual, a lei 7/2010 que recolle en 
distintas partes do seu articulado, pois, 
pois este dereito dos medios 
comunitarios a emitir, pois a Xunta de 
Galiza, pois está incumplindo dun 
xeito reiterado este mandato a 
desenvolvela. Por exemplo o 
recordatorio que no ano 2012 lle fixo a 
propia oficina do Defensor do Pobo e é 
paradóxico, chama a atención que sexa 
a  Xunta de Galiza invocando a esta 
propia Lei para digamos no que se 
apoie para xustificar esta sanción a 
CUAC FM. E as institucións públicas 
que deberían, pois, neste caso, pois 

Si. Bo, como xa se dixo estamos 
falando dun dos proxectos asociativos 
máis importantes da nosa cidade que 
non é solo unha emisora de radio sino 
que é un proxecto comunitario sen 
ánimo de lucro, un proxecto 
asociativo, cultural educativo que 
garante o acceso é a participación 
democrática da cidadanía na xestión 
dun medio de comunicación e nos seus 
contidos. 
 
Un proxecto que o único que fai ou 
unha das cousas máis importantes que 
fai e polo que existe por esa 
reivindicación e ese traballo 
incansable pola defensa dun dereito 
fundamental como é a liberdade de 
expresión e de información. E estamos 
falando de que o exercicio da 
liberdade de expresión e a  través de 
calquera medio é un dereito da 
cidadanía que non pode ser coartado 
nin pode ser eternamente demorado 
pola inactividade dos poderes públicos 
como así tamén teñen recoñecidos pois  
os distintos Tribunais de Xustiza.  
Porque cómpre lembrar que esta lei a 
que estamos facendo mención en 
reiteradas ocasións nesta moción a Lei 
xeral de comunicación audiovisual, a 
lei 7/2010 que recolle en distintas 
partes do seu articulado, pois, pois 
este dereito dos medios comunitarios a 
emitir, pois a Xunta de Galiza, pois 
está incumprindo dun xeito reiterado 
este mandato a desenvolvela. Por 
exemplo o recordatorio que no ano 
2012 lle fixo a propia oficina do 
Defensor do Pobo e é paradóxico, 
chama a atención que sexa a  Xunta de 
Galiza invocando a esta propia Lei 
para digamos no que se apoie para 
xustificar esta sanción a CUAC FM. E 
as institucións públicas que deberían, 
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garantizar este dereito fundamental o 
están combatendo e o están atacando 
dunha forma torticera. 
 
 
Estamos falando de que a legalización 
de medios comunitarios, pois lévase 
facendo en distintos países da Unión 
Europea dende fai máis de 25 anos.  
 
Particularmente significativo, pois é o 
caso francés. Incluso existen países nos 
que existe unha figura de licenzas 
específica para medios de 
comunicación comunitarios. Non 
apoiar esta moción é o mesmo que 
absterse de non garantir un dereito 
fundamental. É absterse de equiparar 
ao estado español con outros da Unión 
Europea no que ten que ver coa 
existencia deste tipo de dereitos. 
Estamos falando de simplemente 
defender un dereito fundamental como 
é o exercicio da liberdade de expresión 
e de información. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Delso, 
señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno. Muchas gracias. Saludar a los 
aquí presentes y a los que nos escuchan 
por streaming, a los medios de 
comunicación y a los compañeros de la 
Corporación. 
 
Bueno, lo cierto es que CUAC FM 
emitió sin licencia desde el año 96 en 
el dial 103.4 FM de A Coruña. 21 
años, desde la entrada en vigor, 

pois, neste caso, pois garantizar este 
dereito fundamental o están 
combatendo e o están atacando dunha 
forma torticera. 
 
Estamos falando de que a legalización 
de medios comunitarios, pois lévase 
facendo en distintos países da Unión 
Europea dende fai máis de 25 anos.  
 
Particularmente significativo, pois é o 
caso francés. Incluso existen países 
nos que existe unha figura de licenzas 
específica para medios de 
comunicación comunitarios. Non 
apoiar esta moción é o mesmo que 
absterse de non garantir un dereito 
fundamental. É absterse de equiparar 
ao estado español con outros da Unión 
Europea no que ten que ver coa 
existencia deste tipo de dereitos. 
Estamos falando de simplemente 
defender un dereito fundamental como 
é o exercicio da liberdade de expresión 
e de información. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Delso, 
señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo. Moitas grazas. Saudar aos aquí 
presentes e aos que nos escoitan por 
streaming, aos medios de 
comunicación e aos compañeiros da 
Corporación. 
 
Bo, o certo é que CUAC FM emitiu sen 
licenza desde o ano 96 no dial 103.4 
FM da Coruña. 21 anos, desde a 
entrada en vigor, tamén é verdade, da 
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también es verdad, de la ley 7/2010 
General de Comunicación 
Audiovisual, CUAC se ha dirigido a la 
administración autonómica solicitando 
licencia para poder emitir servicios 
comunitario sin ánimo de lucro. Desde 
la Secretaría Xeral de Medios se ha 
trasladado al Ministerio todas sus 
peticiones, puesto que es la 
Administración General del Estado la 
que tiene que desarrollar el reglamento 
para poder cumplir la ley. Tanto 
desarrollar el reglamento como es la 
competente en la reserva del espectro 
radioeléctrico para dichas frecuencias, 
no le corresponde a la Xunta de 
Galicia, por lo cual esta moción no 
tiene mucho sentido. Si bien, la 
Administración General del Estado ha 
tratado de regular este tipo de 
servicios, en el expediente que ha 
abierto la Xunta de Galicia consta un 
informe del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital que 
concluye que existe un consenso a 
nivel internacional sobre la necesidad 
de atribuir nuevas bandas de 
frecuencias a los servicios móviles. 
Tendencia que está llamada a 
acentuarse en un futuro próximo y que 
obligará a reducir aún más las 
frecuencias destinadas al servicio de 
comunicación audiovisual. Leo esto 
porque son motivos técnicos los que 
retrasan el desarrollo del reglamento. 
Esto no ha impedido, sin embargo, que 
CUAC FM como entidad sin ánimo de 
lucro pudiese presentarse al concurso 
público, que de hecho lo ha hecho que 
se convocó en el año 2012 para el 
otorgamiento de licencias de servicios 
de comunicación audiovisual 
radiofónica para la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Si bien tanto las 
bases del concurso como la 

lei 7/2010 Xeneral de Comunicación 
Audiovisual, CUAC dirixiuse á 
administración autonómica solicitando 
licenza para poder emitir servizos 
comunitario sen ánimo de lucro. Desde 
a Secretaría Xeral de Medios 
trasladouse ao Ministerio todas as 
súas peticións, debido a que é a 
Administración Xeral do Estado a que 
ten que desenvolver o regulamento 
para poder cumprir a lei. Tanto 
desenvolver o regulamento como é a 
competente na reserva do espectro 
radioeléctrico para as devanditas 
frecuencias, non lle corresponde á 
Xunta de Galicia, polo cal esta moción 
non ten moito sentido. Aínda que, a 
Administración Xeral do Estado tratou 
de regular este tipo de servizos, no 
expediente que abriu a Xunta de 
Galicia  consta un informe do 
Ministerio de Enerxía, Turismo e 
Axenda Dixital que conclúe que existe 
un consenso a nivel internacional 
sobre a necesidade de atribuír novas 
bandas de frecuencias aos servizos 
móbiles. Tendencia que está chamada 
a acentuarse nun futuro próximo e que 
obrigará a reducir aínda máis as 
frecuencias destinadas ao servizo de 
comunicación audiovisual. Leo isto 
porque son motivos técnicos os que 
atrasan o desenvolvemento do 
regulamento. Isto non impediu, con 
todo, que CUAC FM como entidade 
sen ánimo de lucro puidese 
presentarse ao concurso público, que 
de feito o fixo que se convocou no ano 
2012 para o outorgamento de licenzas 
de servizos de comunicación 
audiovisual radiofónica para a 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
Aínda que tanto as bases do concurso 
como a convocatoria foron recorridas 
pola  Asociación Rede  de Medios 
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convocatoria fueron recurridas por  la 
Asociación Red de  Medios 
Comunitarios de la que forma parte 
CUAC, alegando  que se (…) a las 
emisoras de este tipo… 
 
A las dieciocho horas y treinta y 
nueve minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Varela Gómez. 
 
… la sentencia fue desestimatoria. En 
cualquier caso, presentó oferta al 
concurso que fue admitida a trámite 
para una licencia de radio en la 
localidad de A Coruña, no 
adjudicataria a la vista de las 
puntuaciones obtenidas, pero siguió 
emitiendo sin licencia. Posteriormente 
el Ministerio de Industria, es el 
Ministerio de Industria quien remite a 
la Xunta acta de inspección en la que 
se detectaba la emisión en el dial 103.4 
de CUAC FM sin licencia.  
 
¿Qué tiene que hacer la Xunta, que 
además hizo otra inspección? Bueno, 
pues como no puede ser de otra 
manera, iniciar un expediente. Es que 
eso lo dice la ley: cuando tienes un 
acta de inspección detectando una 
irregularidad tienes que iniciar 
expediente. El trámite que procede en 
este momento, así se lo hemos hecho 
saber a los representantes de CUAC 
que están aquí, es presentar 
alegaciones. A mí me llama la atención 
que cuando nos enviasteis la moción, 
por cierto, el viernes a la una de la 
tarde, una semana esperando por la 
moción, dice revisada por la Asesoría 
Jurídica, nunca la Asesoría Jurídica 
revisa las mociones, entonces yo digo, 
si se insta a la Secretaría Xeral de 
Medios a que busque fórmulas 
jurídicas para evitar la sanción, si la 

Comunitarios da que forma parte 
CUAC, alegando  que se (…) ás 
emisoras deste tipo… 
 
 
 
Ás dezaoito horas e trinta e nove 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Varela Gómez. 
 
…a sentenza foi desestimatoria. En 
calquera caso, presentou oferta ao 
concurso que foi admitida a trámite 
para unha licenza de radio na 
localidade da Coruña, non 
adxudicataria á vista das puntuacións 
obtidas, pero seguiu emitindo sen 
licenza. Posteriormente o Ministerio 
de Industria, é o Ministerio de 
Industria quen remite á Xunta acta de 
inspección na que se detectaba a 
emisión no dial 103.4 de CUAC FM 
sen licenza.  
 
Que ten que facer a Xunta, que 
ademais fixo outra inspección? Bo, 
pois como non pode ser doutra 
maneira, iniciar un expediente. É que 
iso o di a lei: cando tes un acta de 
inspección detectando unha 
irregularidade tes que iniciar 
expediente. O trámite que procede 
neste momento, así llo fixemos saber 
aos representantes de CUAC que están 
aquí, é presentar alegacións. A min 
chámame a atención que cando nos 
enviastes a moción, por certo, o venres 
á unha da tarde, unha semana 
esperando pola moción, di revisada 
pola Asesoría Xurídica, nunca a 
Asesoría Xurídica revisa as mocións, 
entón eu digo, se se insta á Secretaría 
Xeral de Medios a que busque 
fórmulas xurídicas para evitar a 
sanción, se a revisou a Asesoría 
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revisó la Asesoría Jurídica, ¿por qué la 
propia Asesoría Jurídica no dice cuáles 
son esas fórmulas jurídicas? Ya las 
podía buscar también. 
 
Quiero decir, así se lo hicimos saber 
también a ellos. La Secretaría Xeral de 
Medios va a resolver de acuerdo con la 
propuesta de resolución. No se puede 
instar a nadie a prevaricar… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
No se puede instar a nadie a prevaricar. 
Incluso se ha hablado de dejar caducar 
el expediente por presión política. Yo 
creo que eso no se puede decir. 
Supongo que por desconocimiento, 
obviamente del procedimiento 
administrativo. Pero si encuentran la 
fórmula legal para evitar la sanción, 
pónganla por escrito y ojalá, de verdad 
que ojalá que no haya sanción. Pero la 
moción tal y como está nosotros no la 
podemos apoyar. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Gallego. Procedemos á votación desta 
moción de apoio  a CUAC FM na 
defensa dos medios comunitarios. 
 
Votación de la moción conjunta 
presentada por  los Grupos 
Municipales del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) y Marea Atlántica 
(MA) 

Xurídica, por que a propia Asesoría 
Xurídica non di cales son esas 
fórmulas xurídicas? Xa as podía 
buscar tamén. 
 
Quero dicir, así llo fixemos saber 
tamén a eles. A Secretaría Xeral de 
Medios vai resolver de acordo coa 
proposta de resolución. Non se pode 
instar a ninguén a prevaricar… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Non se pode instar a ninguén a 
prevaricar. Mesmo se falou de deixar 
caducar o expediente por presión 
política. Eu creo que iso non se pode 
dicir. Supoño que por descoñecemento, 
obviamente do procedemento 
administrativo. Pero se atopan a 
fórmula legal para evitar a sanción, 
póñana por escrito e oxalá, de verdade 
que oxalá que non haxa sanción. Pero 
a moción tal e como está nós non a 
podemos apoiar. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Gallego. Procedemos á votación desta 
moción de apoio  a CUAC FM na 
defensa dos medios comunitarios. 
 
Votación da moción conxunta 
presentada polos  Grupos Municipais 
do Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) e Marea Atlántica 
(MA) 
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Seguidamente por la presidencia se 
somete a votación la moción conjunta 
presentada por los Grupos Municipales 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asambleas Abertas 
(BNG/AA), Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) y Marea Atlántica (MA), 
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) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada a moción. 
 
164 – Moción de apoyo a CUAC FM 
y defensa de los medios 
comunitarios. 
 

Acuerdo 
 
1.-Instar a la Xunta de Galicia, en 
particular a la Secretaría General de 
Medios, a buscar fórmulas jurídicas 
que eviten la sanción al Colectivo de 
Universitarios Activos y que ya ha 
provocado el cese de sus emisiones en 
la frecuencia modulada. Así, debe 
prevalecer el derecho fundamental y 
constitucional a la libertad de 

Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
conxunta presentada polos Grupos 
Municipais do Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA), 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) e 
Marea Atlántica (MA), 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) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Pois queda aprobada a moción. 
 
164 – Moción de apoio a CUAC FM e 
defensa dos medios comunitarios. 
 
 

Acordo 
 

1.-Instar á Xunta de Galicia, 
nomeadamente á Secretaría Xeral de 
Medios, a buscar fórmulas xurídicas 
que eviten a sanción ao Colectivo de 
Universitarios Activos e que xa ten 
provocado o cese das súas emisións na 
frecuencia modulada. Así, debe 
prevalecer o dereito fundamental e 
constitucional á liberdade de 
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expresión y comunicación por encima 
de legislaciones inferiores que no 
desarrollan adecuadamente el derecho 
de la ciudadanía a comunicar (artículo 
20.1.d CE), toda vez que el artículo 9.2 
de la Constitución española estipula 
que le corresponde  a los poderes 
públicos promover las condiciones 
para la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se 
integra sean generales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos 
en la vída política, económica, cultural 
y social. 
 
2.Instar a la Xunta de Galicia, en 
particular a la Secretaría General de 
Medios, a abrir un trámite de consulta 
que permita conocer los demandantes 
de un servicio de comunicación 
audiovisual radiofónico comunitario 
sin ánimo de lucro existentes en 
Galicia y así cumplir el Decreto 
102/2012, de 29 de marzo, por lo que 
se desarrolla el servicio de 
comunicación audiovisual radiofónica 
en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y más 
concretamente el artículo 32.2 relativo 
al otorgamiento de licencias a este tipo 
de emisoras. 
 
3.Instar a la Xunta de Galicia a otorgar 
una autorización temporal de emisión 
en frecuencia a CUAC FM, que 
garantice el ejercicio de la libertad de 
expresión y comunicación de la 
ciudadanía hasta que la Administración 
General y Administración Autonómica 
regulen adecuadamente el derecho de 
acceso de los medios comunitarios al 
espacio radioeléctrico. 
 

expresión e comunicación por riba de 
lexislacións inferiores que non 
desenvolven axeitadamente o dereito 
da cidadanía a comunicar (artigo 
20.1.d CE), tendo en conta que o 
artigo 9.2 da Constitución española 
estipula que lle corresponde  aos 
poderes públicos promover as 
condicións para a liberdade e a 
igualdade do individuo e dos grupos 
en que se integra sexan xerais e 
efectivas; remover os obstáculos que 
impidan ou dificulten a súa plenitude e 
facilitar a participación de todos os 
cidadáns na vída política, económica, 
cultural e social. 
 
2.Instar á Xunta de Galicia, en 
particular á Secretaría Xeral de 
Medios, a abrir un trámite de consulta 
que permita coñecer os demandantes 
dun servizo de comunicación 
audiovisual radiofónico comunitario 
sen ánimo de lucro existentes en 
Galicia e así cumprir o Decreto 
102/2012, de 29 de marzo, polo que se 
desenvolve o servizo de comunicación 
audiovisual radiofónica no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia e 
máis concretamente o artigo 32.2 
relativo ao outorgamento de licencias 
a este tipo de emisoras. 
 
 
3.Instar á Xunta de Galicia a outorgar 
unha autorización temporal de emisión 
en frecuencia a CUAC FM, que 
garanta o exercicio da liberdade de 
expresión e comunicación da 
cidadanía ata que a Administración 
Xeral e Administración Autonómica 
regulen axeitadamente o dereito de 
acceso dos medios comunitarios ao 
espazo radioeléctrico. 
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4.Instar al Gobierno del Estado a 
desarrollar de manera prioritaria la 
normativa relativa  a otorgar 
autorización de emisión a servicios de 
comunicación comunitarios sin ánimo 
de lucro existentes. Así, tal y como 
dicta el Tribunal Constitucional en su 
sentencia 98/1994, de1 1 de abril de 
1994, sobre  la vulneración por parte 
de la Administración Pública de los 
derechos de libertad de expresión y 
comunicación por la omisión de 
desarrollo legislativo impeditiva de su 
ejercicio: “Lo que no puede el 
legislador es diferir “sine die”, más allá 
de todo tiempo razonable y sin que 
existan razones que justifiquen la 
demora, la regulación de una actividad, 
como en este caso la gestión indirecta 
de la televisión local  por cable, que 
afecta directamente al ejercicio de un 
derecho fundamental como son los 
reconocidos en él art. 20.1 a) y d) C.E., 
pues la ausencia de regulación legal 
comporta, de hecho, como ha ocurrido 
en los supuestos que han dado lugar a 
los presentes recursos de amparo, no 
una regulación limitada del derecho 
fundamental, sino la prohibición lisa y 
llana de aquella actividad que es 
ejercicio de la libertad de 
comunicación que garantizan los 
apartados a) y d) de el art. 20.1 C.Y.” 
 
 
5.-Instar a la Administración General 
del Estado, nombradamente a la 
Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de información (SETSI), a 
habilitar el dominio radioeléctrico 
necesario para la prestación de los 
servicios de comunicación audiovisual 
comunitarios (art. 32 LGCA). 
Determinando distintos ámbitos de 

4.Instar o Goberno do Estado a 
desenvolver de maneira prioritaria a 
normativa relativa  a outorgar 
autorización de emisión a servizos de 
comunicación comunitarios sen ánimo 
de lucro existentes. Así, tal e como dita 
o Tribunal Constitucional na súa 
sentenza 98/1994, de1 1 de abril de 
1994, sobre  a vulneración por parte 
da Administración Pública dos 
dereitos de liberdade de expresión e 
comunicación pola omisión de 
desenvolvemento lexislativo impeditiva 
do seu exercicio: “Lo que no puede el 
legislador es diferir “sine die”, más 
allá de todo tiempo razonable y sin que 
existan razones que justifiquen la 
demora, la regulación de una 
actividad, como en este caso la gestión 
indirecta de la televisión local  por 
cable, que afecta directamente al 
ejercicio de un derecho fundamental 
como son los reconocidos en el art. 
20.1 a) y d) C.E., pues la ausencia de 
regulación legal comporta, de hecho, 
como ha ocurrido en los supuestos que 
han dado lugar a los presentes 
recursos de amparo, no una 
regulación limitada del derecho 
fundamental, sino la prohibición lisa y 
llana de aquella actividad que es 
ejercicio de la libertad de 
comunicación que garantizan los 
apartados a) y d) del art. 20.1 C.E.” 
 
5.-Instar á Administración Xeral do 
Estado, nomeadamente á Secretaría de 
Estado de Telecomunicacións e para a 
Sociedade de información (SETSI), a 
habilitar o dominio radioeléctrico 
necesario para a prestación dos 
servizos de comunicación audiovisual 
comunitarios (art. 32 LGCA). 
Determinando distintos ámbitos de 
coberturas (local, autonómico e 
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coberturas (local, autonómico y estatal) 
en los distintos soportes (radio y 
televisión), respondiendo a las 
solicitudes realizadas por las CC.AA. 
que requieren frecuencias para 
adjudicarles a las entidades que 
solicitan licencias de Servicios de 
Comunicación Audiovisual 
Comunitarios. Y a que establezcan 
procedimientos de concesión de 
licencias para los servicios de 
comunicación audiovisual 
comunitarios previsto en la DT 14º de 
la ley general de comunicación 
audiovisual, que ya llega con más de 
seis años de demora. 
 
6.-Instar a la Xunta de Galicia, 
particular  a la Secretaría General de 
Medios el cumplimiento de forma real, 
actual y efectivo del artículo 19 de la 
Declaración universal de los derechos 
humanos; la Declaración de Maputo: 
promover la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la 
emancipación de las personas; las 
recomendaciones en la materia de los 
ponentes especiales para la libertad de 
expresión de la ONU y de la OSCE, 
que recomiendan el reparto equitativo 
del espectro radioeléctrico entre 
medios públicos, privados, comerciales 
y comunitarios; así como la 
Declaración del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa sobre el rol de 
los medios comunitarios para 
promover la cohesión social  y el 
diálogo intercultural de 2009; los 
artículos20.1 apartados a) y d) de la 
Constitución española; el artículo 4 de 
la ley general de comunicación 
audiovisual; y la sección tercera del 
Decreto de la Xunta de Galicia 
102/2012. Normas y declaraciones 
todas ellas coincidentes en el papel 

estatal) nos distintos soportes (radio e 
televisión), respondendo as solicitudes 
realizadas polas CC.AA. que requiren 
frecuencias para adxudicarlles ás 
entidades que solicitan licenzas de 
Servizos de Comunicación Audiovisual 
Comunitarios. E a que establezan 
procedementos de concesión de 
licenzas para os servizos de 
comunicación audiovisual 
comunitarios previsto na DT 14º da lei 
xeral de comunicación audiovisual, 
que xa chega con máis de seis anos de 
demora. 
 
 
 
6.-Instar á Xunta de Galicia, 
nomeadamente á Secretaría Xeral de 
Medios o cumprimento de xeito real, 
actual e efectivo do artigo 19 da 
Declaración universal dos dereitos 
humanos; a Declaración de Maputo: 
promover a liberdade de expresión, o 
acceso á información e a 
emancipación das persoas; as 
recomendacións na materia dos 
relatores especiais para a liberdade de 
expresión da ONU e da OSCE, que 
recomendan o reparto equitativo do 
espectro radioeléctrico entre medios 
públicos, privados, comerciais e 
comunitarios; así como a Declaración 
do Comité de Ministros do Consello de 
Europa sobre o rol dos medios 
comunitarios para promover a 
cohesión social  e o diálogo 
intercultural de 2009; os artigos20.1 
apartados a) e d) da Constitución 
española; o artigo 4 da lei xeral de 
comunicación audiovisual; e a sección 
terceira do Decreto da Xunta de 
Galicia 102/2012. Normas e 
declaracións todas elas coincidentes 
no papel socialmente beneficioso e 
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socialmente beneficioso e 
imprescindible que juegan los medios 
del tercer sector de la comunicación. 
 
7.-Hacer una declaración institucional 
de apoyo a CUAC FM, la radio 
comunitaria de A Coruña, por su labor 
en los campos de la democratización 
mediática y el derecho de la 
comunicación, la alfabetización 
mediática, el vertebración del tejido 
asociativo, la dinamización social y 
cultural y la especial atención a los 
colectivos desfavorecidos y a la 
sociedad civil organizada de A Coruña 
y su área de influencia. 
 
MOCIONES DEL  BLOQUE 
NACIONALISTA 
GALEGO/ASEMBLEAS ABERTAS 
(BNG/AA) 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción do Bloque Nacionalista 
Galego sobre a concesión para  a 
explotación do campo de golf das 
instalacións deportivas da Torre. 
 
Primera.- Moción sobre la concesión 
para la explotación del campo de 
golf de las instalaciones deportivas 
de la Torre. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Vou ler a parte dispositiva da moción. 
Teño que adiantar que hai un punto 
que é o segundo que vai quedar 
eliminado por unha información que 
nos deu o concelleiro de deportes antes 

imprescindible que xogan os medios do 
terceiro sector da comunicación. 
 
 
7.-Facer unha declaración 
institucional de apoio a CUAC FM, a 
radio comunitaria da Coruña, pola súa 
labor nos eidos da democratización 
mediática e o dereito da 
comunicación, a alfabetización 
mediática, o vertebración do tecido 
asociativo, a dinamización social e 
cultural e a especial atención aos 
colectivos desfavorecidos e á 
sociedade civil organizada da Coruña 
e a súa área de influencia. 
 
MOCIÓNS DO  BLOQUE 
NACIONALISTA 
GALEGO/ASEMBLEAS ABERTAS 
(BNG/AA) 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Bloque Nacionalista 
Galego sobre a concesión para  a 
explotación do campo de golf das 
instalacións deportivas da Torre. 
 
Primeira.- Moción sobre a concesión 
para a explotación do campo de golf 
das instalacións deportivas da Torre. 
 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 
Vou ler a parte dispositiva da moción. 
Teño que adiantar que hai un punto 
que é o segundo que vai quedar 
eliminado por unha información que 
nos deu o concelleiro de deportes 
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de comezar o Pleno. 
 
Ben, pois procedo á lectura, entón. 
 
O Bloque Nacionalista Galego propón 
que o Pleno da Corporación Municipal  
adopte os siguientes acordos: 
 
-Instar o Goberno local a comprobar os 
incumprimentos denunciados polos 
traballadores da concesionaria que 
explota o campo de  golf das 
instalacións deportivas da Torre, dos 
que é coñecedor xa que se lle fixo 
entrega de escritos e documentación o 
15 de febreiro de 2017 nunha 
xuntanza,… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta y  
un minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Fraga Sáenz. 
 
…incumprimentos dos que se deu 
conta por correo electrónico o 3 de 
maio de 2017 e que se lles volveu 
transmitir a través dun escrito 
rexistrado o 6 de setembro de 2017. 
 
A las dieciocho  horas y cuarenta y 
un minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el Sr. Alcalde. 
 
-Instar o concelleiro  de Deportes a 
manter os postos de traballo precisos 
na explotación do campo de golf das 
instalacións deportivas da Torre: 
recuperando os dereitos laborais 
adquiridos por parte dos traballadores 
que hoxe desempeñan o seu traballo 
alí, cumprindo coas funcións 
diferenciadas de cada un deles, con 
horarios regulados que permitan a 
conciliación laboral e familiar e 
facendo efectivo o dereito á 
información que asiste aos 

antes de comezar o Pleno. 
 
Ben, pois procedo á lectura, entón. 
 
O Bloque Nacionalista Galego propón 
que o Pleno da Corporación Municipal  
adopte os siguientes acordos: 
 
-Instar o Goberno local a comprobar 
os incumprimentos denunciados polos 
traballadores da concesionaria que 
explota o campo de  golf das 
instalacións deportivas da Torre, dos 
que é coñecedor xa que se lle fixo 
entrega de escritos e documentación o 
15 de febreiro de 2017 nunha 
xuntanza,… 
 
Ás dezaoito horas e coarenta e  un 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
…incumprimentos dos que se deu 
conta por correo electrónico o 3 de 
maio de 2017 e que se lles volveu 
transmitir a través dun escrito 
rexistrado o 6 de setembro de 2017. 
 
Ás dezaoito horas e coarenta e un 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o Sr. Alcalde. 
 
-Instar o concelleiro  de Deportes a 
manter os postos de traballo precisos 
na explotación do campo de golf das 
instalacións deportivas da Torre: 
recuperando os dereitos laborais 
adquiridos por parte dos traballadores 
que hoxe desempeñan o seu traballo 
alí, cumprindo coas funcións 
diferenciadas de cada un deles, con 
horarios regulados que permitan a 
conciliación laboral e familiar e 
facendo efectivo o dereito á 
información que asiste aos 
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representantes sindicais dos 
traballadores. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Proceda a ler a parte 
expositiva. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, efectivamente hai unhas 
semanas mantivemos unha reunión con 
representantes dos traballadores do 
campo municipal de golf que nos 
fixeron chegar, bueno,  que a 
concesión para explotación do campo 
de golf das instalacións deportivas  e a 
empresa que  é concesionaria 
actualmente non está cumprindo cos 
pregos e coas condicións  polas que 
acedeu a ese contrato público. Trátase 
da UTE  conformada polas 
entidades ORTO Parques y Jardines e 
SIDECU  e foi adxudicada por acordo 
da Xunta de Goberno Local de 20 de 
xullo de 2007. 
 
Ben, o contrato que regula a concesión 
foi asinado o 1 de outubro de 2007 e 
recolle que a súa duración será de 10 
anos por 5 anos máis e prorrogábel por 
5 anos máis. 
 
Logo de estudar os pregos técnicos e 
administrativos que regularon no seu 
día o proceso de contratación pública, 
e logo, como digo de escoitar aos 
traballadores e traballadoras do 
servizo, é sinxelo comprobar como se 
están a incumprir hoxe en día, pois, en 
concreto o apartado 2.1 que recolle os 
preceptos sobre o cadro de persoal. En 
base a isto a UTE tería que  ter 10 
traballadores directos ao que se 
sumarían 5 postos de traballos xerados 

representantes sindicais dos 
traballadores. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Proceda a ler a parte 
expositiva. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, efectivamente hai unhas 
semanas mantivemos unha reunión con 
representantes dos traballadores do 
campo municipal de golf que nos 
fixeron chegar, bo,  que a concesión 
para explotación do campo de golf das 
instalacións deportivas  e a empresa 
que  é concesionaria actualmente non 
está cumprindo cos pregos e coas 
condicións  polas que acedeu a ese 
contrato público. Trátase da UTE 
conformada polas entidades ORTO 
Parques y Jardines e SIDECU  e foi 
adxudicada por acordo da Xunta de 
Goberno Local de 20 de xullo de 2007. 
 
 
Ben, o contrato que regula a concesión 
foi asinado o 1 de outubro de 2007 e 
recolle que a súa duración será de 10 
anos por 5 anos máis e prorrogabeis 
por 5 anos máis. 
 
Logo de estudar os pregos técnicos e 
administrativos que regularon no seu 
día o proceso de contratación pública, 
e logo, como digo de escoitar aos 
traballadores e traballadoras do 
servizo, é sinxelo comprobar como se 
están a incumprir hoxe en día, pois, en 
concreto o apartado 2.1 que recolle os 
preceptos sobre o cadro de persoal. En 
base a isto a UTE tería que  ter 10 
traballadores directos ao que se 
sumarían 5 postos de traballos xerados 
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a través de subcontratas. Hoxe en día, a 
empresa concesionaria non cumpre co 
número de persoas contratadas durante 
todo o ano, xa que durante as baixas, 
vacacións ou días de libranza das 
traballadoras e dos traballadores os 
labores destes son cubertos polo resto 
de empregados… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta y 
cuatro minutos entra en el Salón de 
Sesiones la  señora Fraga Sáenz. 
 
… sen que  teñan a formación precisa 
nin medios para a prevención de riscos 
laborais obrigatorios. Tampouco  
cumpre a empresa, actualmente co 
compromiso de contratar a media 
xornada un xardiñeiro ou unha 
xardiñeira. Así mesmo, na oferta 
técnica UTE  Orto Parques y Jardines y 
SIDECU, comprometeuse a cubrir a 
limpeza de instalación a través de 
contratación dunha empresa da zona, o 
que suporía  un 2% da conta de 
explotación. Lonxe de cumprir co seu 
compromiso, a empresa pretende que 
este traballo o fagan outras persoas 
traballadoras cuxa función non é esta e 
cuxo labores engadirían os que xa 
realizan actualmente sen que isto 
supoña, por suposto, ningunha mellora 
salarial nin moito menos, pois, a 
dotación de medios axeitados. Todos 
estes incumprimentos en materia 
laboral, e de incumprimentos coa 
cobertura de servizos, entendemos que 
están a repercutir na calidade do 
servizo que se ofrece aos socios e as 
socias. Neste sentido cómpre lembrar 
que as contas explotación da UTE 
reflíctese como o 95% dos ingresos 
proveñen das persoas asociadas ao 
campo municipal de golf. Polo tanto, 
entendemos que por cumprimento dos 

a través de subcontratas. Hoxe en día, 
a empresa concesionaria non cumpre 
co número de persoas contratadas 
durante todo o ano, xa que durante as 
baixas, vacacións ou días de libranza 
das traballadoras e dos traballadores 
os labores destes son cubertos polo 
resto de empregados… 
 
Ás dezaoito horas e coarenta e catro 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Fraga Sáenz. 
 
… sen que  teñan a formación precisa 
nin medios para a prevención de riscos 
laborais obrigatorios. Tampouco  
cumpre a empresa, actualmente co 
compromiso de contratar a media 
xornada un xardiñeiro ou unha 
xardiñeira. Así mesmo, na oferta 
técnica UTE  Orto Parques y Jardines 
y SIDECU, comprometeuse a cubrir a 
limpeza de instalación a través de 
contratación dunha empresa da zona, 
o que suporía  un 2% da conta de 
explotación. Lonxe de cumprir co seu 
compromiso, a empresa pretende que 
este traballo o fagan outras persoas 
traballadoras cuxa función non é esta 
e cuxo labores engadirían os que xa 
realizan actualmente sen que isto 
supoña, por suposto, ningunha mellora 
salarial nin moito menos, pois, a 
dotación de medios axeitados. Todos 
estes incumprimentos en materia 
laboral, e de incumprimentos coa 
cobertura de servizos, entendemos que 
están a repercutir na calidade do 
servizo que se ofrece aos socios e as 
socias. Neste sentido cómpre lembrar 
que as contas explotación da UTE 
reflíctese como o 95% dos ingresos 
proveñen das persoas asociadas ao 
campo municipal de golf. Polo tanto, 
entendemos que por cumprimento dos 
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dereitos laborais das traballadoras e 
dos traballadores, por cumprimento 
dos contratos e dos pregos que 
regularon o proceso de contratación e 
pola importancia de dar un servicio 
axeitado ás persoas asociadas ao 
goberno municipal  ten que actuar 
dunha vez  porque é coñecedor, como 
dicía na parte dispositiva, de todas 
estas circunstancias xa que lle foron 
transmitidas por parte das traballadoras 
e dos traballadores. Traemos isto 
nunha moción porque entendemos que 
se ten que dar conta desta cuestión ao 
Pleno. Entendemos que é unha 
cuestión pública que ten cumprir cos 
pregos que a regulan porque ademais 
entendemos que é a enésima empresa 
que incumpre neste Concello cos 
pregos administrativos e bueno, 
cremos que xa basta desta tomadura de 
pelo que moitas empresas acometen 
contra o Concello e contra as arcas 
públicas. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Polo Grupo Municipal 
Socialista, vai falar Pili Neira. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Boa tarde a todos e a todas. Señora 
Veira, nós non imos a apoiar esta 
moción. Non imos a apoiala porque é a 
primeira vez que se instrumentaliza a 
través dun partido político a situación 
laboral dun grupo de traballadores e 
traballadoras. Lamentamos moito de 
que non se tivera falado con nós antes 
da presentación da mesma. 
Lamentamos tamén que non puxera 
por diante do interés do BNG o interés 
dos traballadores.  
 

dereitos laborais das traballadoras e 
dos traballadores, por cumprimento 
dos contratos e dos pregos que 
regularon o proceso de contratación e 
pola importancia de dar un servicio 
axeitado ás persoas asociadas ao 
goberno municipal  ten que actuar 
dunha vez  porque é coñecedor, como 
dicía na parte dispositiva, de todas 
estas circunstancias xa que lle foron 
transmitidas por parte das 
traballadoras e dos traballadores. 
Traemos isto nunha moción porque 
entendemos que se ten que dar conta 
desta cuestión ao Pleno. Entendemos 
que é unha cuestión pública que ten 
cumprir cos pregos que a regulan 
porque ademais entendemos que é a 
enésima empresa que incumpre neste 
Concello cos pregos administrativos e 
bueno, cremos que xa basta desta 
tomadura de pelo que moitas empresas 
acometen contra o Concello e contra 
as arcas públicas. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Polo Grupo Municipal 
Socialista, vai falar Pili Neira. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Boa tarde a todos e a todas. Señora 
Veira, nós non imos a apoiar esta 
moción. Non imos a apoiala porque é 
a primeira vez que se instrumentaliza a 
través dun partido político a situación 
laboral dun grupo de traballadores e 
traballadoras. Lamentamos moito de 
que non se tivera falado con nós antes 
da presentación da mesma. 
Lamentamos tamén que non puxera 
por diante do interés do BNG o interés 
dos traballadores.  
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En segundo lugar, entendemos  que 
algunhas das peticións son unha obriga 
para o goberno, unha 
irresponsabilidade por unha xestión 
que non corresponde a unha moción. 
Que sexa o executivo quen teña que 
desear e esixir o cumprimento. 
Obrigada. 
 
Presidencia 
 
Grazas. Polo Grupo Municipal 
Popular, señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Hola buenas tardes. En primer lugar 
queremos saber por que ha retirado el 
punto dos y qué información le ha 
dado el concejal de deportes. Porque 
así, quitarlo así, podría haber quitado 
otro,  ¿por qué quita ese? 
 
No, es curioso, simplemente es 
curioso. Sí, sí quisiera que lo explicara, 
por favor, ¿puede ser? 
 
Señora Veira González 
 
Desculpe porque foi un esquecemento 
na defensa da moción, simplemente 
porque a empresa non solicitou a 
prórroga e polo tanto non vai a haber 
prórroga dos cinco anos. Se empresa 
non o solicita, non vai a haber 
prórroga, non ten obxecto ese punto 
número dous. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Gracias. Hombre pues es curioso que si 
usted ha hablado con los trabajadores y 
ha mirado los convenios (…) la 
historia, haya puesto esto en una 
moción y  luego lo tengan que retirar. 

En segundo lugar, entendemos  que 
algunhas das peticións son unha 
obriga para o goberno, unha 
irresponsabilidade por unha xestión 
que non corresponde a unha moción. 
Que sexa o executivo quen teña que 
desexar e esixir o cumprimento. 
Obrigada. 
 
Presidencia 
 
Grazas. Polo Grupo Municipal 
Popular, señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Ola boas tardes. En primeiro lugar 
queremos saber por que retirou o 
punto dous e que información deulle o 
concelleiro de deportes. Porque así, 
quitalo así, podería quitar outro,  por 
que quita ese? 
 
Non, é curioso, simplemente é curioso. 
Si, si quixese que o explicase, por 
favor, pode ser? 
 
Señora Veira González 
 
Desculpe porque foi un esquecemento 
na defensa da moción, simplemente 
porque a empresa non solicitou a 
prórroga e polo tanto non vai a haber 
prórroga dos cinco anos. Se empresa 
non o solicita, non vai a haber 
prórroga, non ten obxecto ese punto 
número dous. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Grazas. Home pois é curioso que se 
vostede falou cos traballadores e 
mirou os convenios (…) a historia, 
puxese isto nunha moción e  logo 
téñano que retirar. Sorprendente. Un 
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Sorprendente. Un gran trabajo, sí 
señor. Un gran trabajo, un gran trabajo, 
no, un gran trabajo, no, no se 
preocupen. Una magnifica moción. En 
todo caso, estoy totalmente de acuerdo 
con lo que han dicho ahora del Partido 
Socialista en cuanto que usted no 
puede poner los intereses del Bloque 
frente a sus intereses de los 
trabajadores. Porque fíjese usted: en el 
2007 es cuando se ha creado o se ha 
dado este pliego de condiciones, 
cuando se ha contratado. Ya sé que  
tuvo problemas el señor Xan Caxigal  
por alguna cuestión referida a empleos. 
Luego lo arregló con  20 días en 
deportes, también alguna magnífica 
actuación también. 
 
Hay nombres, no se preocupe que 
están los pliegos de personal ahí. Y 
mire entre 2011 y 2015 no hay, no 
hubo ningún problema. Es una 
concesión, el campo de golf que tiene 
un mayor número de usuarios con el 
número de quejas. Ha pasado la 
inspección hace escasamente ocho  
meses y no ha tenido ninguna 
repercusión. Trabajando directa o 
indirectamente resulta que hay más 
personal, más personal, más personas 
trabajando que lo que indican los 
pliegos. ¿Usted cree que esta es una 
moción que se puede presentar aquí? 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Polo Grupo de Marea Atlántica, José 
Manuel Sande. 
 
Señor Sande García 
 
A todos moi boa tarde, mois boas 
tardes, con todo apoio enlazando coa 

gran traballo, si señor. Un gran 
traballo, un gran traballo, non, un 
gran traballo, non, non se preocupen. 
Unha  magnifica moción. En todo 
caso, estou totalmente de acordo co 
que dixeron agora do Partido 
Socialista despois de que vostede non 
pode poñer os intereses do Bloque 
fronte aos seus intereses dos 
traballadores. Porque fixese vostede: 
no 2007 é cando se creou ou se deu 
este prego de condicións, cando se 
contratou. Xa sei que  tivo problemas o 
señor  Xan  Caxigal  por algunha 
cuestión referida a empregos. Logo 
arranxouno con 20  días en deportes, 
tamén algunha magnífica actuación 
tamén. 
 
Hai nomes, non se preocupe que están 
os pregos de persoal aí. E mire entre 
2011 e 2015 non hai, non houbo 
ningún problema. É unha concesión, o 
campo de golf que ten un maior 
número de usuarios co número de 
queixas. Pasou a inspección hai 
escasamente oito  meses e non tivo 
ningunha repercusión. Traballando 
directa ou indirectamente resulta que 
hai máis persoal, máis persoal, máis 
persoas traballando que o que indican 
os pregos. Vostede cre que esta é unha 
moción que se pode presentar aquí? 
Moitas grazas. 
 
 
 Presidencia 
 
Polo Grupo de Marea Atlántica, José 
Manuel Sande. 
 
Señor Sande García 
 
A todos moi boa tarde, mois boas 
tardes, con todo apoio enlazando coa 
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moción anterior a radio libre CUAC, 
quen saben se fose simultáneo, unha 
grande, libre, quizais recibiría outro 
trato. Solidaridade tamén con moita 
xente nestes días e porque  non decilo, 
tamén cos traballadores censurados de  
Radio Televisión Española. 
 
Efectivamente, o punto retirado, ven 
motivado na moción porque non foi 
pedida a prórroga por parte da 
concesionaria do prazo estipulado no 
prego administrativo, como unha 
xuntanza con técnicos do Servizo 
Municipal de Deportes, precisamente, 
con membros da UTE, na que 
confirmaron, entre outras cousas, 
seguir no servizo na situación actual 
por razóns económicas do contrato. E 
se caracteriza tamén por certa baixada 
de abonados  nos últimos anos  e pola 
falta de actualización da taxa que foi 
incrementada unicamente para subir o 
IVE, hai uns anos. Nós sempre a favor 
de comprobar imcumprimentos  e do 
mantemento dos postos de traballo. 
Polo tanto, as cuestións laborais foron 
abordadas en varias xuntanzas tanto 
como representantes sindicais como 
responsables da propia UTE nesa idea, 
ademais, de esclarecer e resolver 
calquera dificultade en relación ás 
traballadoras e así foron trasladados 
eses incumprimentos a empresa. Como 
digo, bueno, creo que temos un novo 
escenario sin que sexa necesaria unha 
mellora dos pregos, nesta nova 
situación. Esas hipotéticas melloras do 
campo de golf, seguramente terían 
custe económico e incluso si é de 
asumir obras e bueno, si que é evidente 
como outro tipo como aumentar as 
tarifas, pois, obviamente non se 
contemplan,  non cadra coa política  de 
prezos públicos deste goberno e polo 

moción anterior a radio libre CUAC, 
quen saben se fose simultáneo, unha 
grande, libre, quizais recibiría outro 
trato. Solidaridade tamén con moita 
xente nestes días e porque  non decilo, 
tamén cos traballadores censurados de  
Radio Televisión Española. 
 
Efectivamente, o punto retirado, ven 
motivado na moción porque non foi 
pedida a prórroga por parte da 
concesionaria do prazo estipulado no 
prego administrativo, como unha 
xuntanza con técnicos do Servizo 
Municipal de Deportes, precisamente, 
con membros da UTE, na que 
confirmaron, entre outras cousas, 
seguir no servizo na situación actual 
por razóns económicas do contrato. E 
se caracteriza tamén por certa baixada 
de aboados  nos últimos anos  e pola 
falta de actualización da taxa que foi 
incrementada unicamente para subir o 
IVE, hai uns anos. Nós sempre a favor 
de comprobar imcumprimentos  e do 
mantemento dos postos de traballo. 
Polo tanto, as cuestións laborais foron 
abordadas en varias xuntanzas tanto 
como representantes sindicais como 
responsables da propia UTE nesa 
idea, ademais, de esclarecer e resolver 
calquera dificultade en relación ás 
traballadoras e así foron trasladados 
eses incumprimentos a empresa. Como 
digo, bo, creo que temos un novo 
escenario sin que sexa necesaria unha 
mellora dos pregos, nesta nova 
situación. Esas hipotéticas melloras do 
campo de golf, seguramente terían 
custe económico e incluso si é de 
asumir obras e bo, si que é evidente 
como outro tipo como aumentar as 
tarifas, pois, obviamente non se 
contemplan,  non cadra coa política  
de prezos públicos deste goberno e 
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demais, bueno, cremos que parte da 
moción casa perfectamente  coa 
instrucción municipal de contratación 
pública e non hai ningún problema 
para collela. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos entón á 
votación da moción. 
 
Votación de la primera moción del 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Seguidamente por la presidencia se 
somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionaista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA). 
 
Vota  a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (9 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención del Sr. 
Alcalde-Presidente  don Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde  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. 
 

polo demais, bueno, cremos que parte 
da moción casa perfectamente  coa 
instrucción municipal de contratación 
pública e non hai ningún problema 
para collela. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos entón á 
votación da moción. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA)  
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionaista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA). 
 
Vota  a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (9 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
voto). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 voto). 
 
Contabilízase a abstención do Sr. 
Alcalde-Presidente  don Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde  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 
 
Entón queda rexeitada a moción. 
 
Ben pasamos, entón, a seguinte moción 
do Bloque Nacionalista Galego.  
 
Moción para demandar a retirada do 
anteproxecto de lei  polo que se 
modifica a Lei 8/2008 do 10 de xullo 
de Galicia do mantemento das áreas 
sanitarias de O Barco, Monforte, 
Burela e  O Salnés e da posta en valor 
dos seus hospitais comarcais do pleno 
desenvolvemento da atención primaria 
en todas as áreas sanitarias de Galiza, e 
da constitución dos Consellos de 
saúde.   
 
A las dieciocho horas y cincuenta y 
dos minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Neira Fernández. 
 
 
Moción.- Segunda para demandar 
de la  retirada del Anteproyecto de 
ley por el  que modifica la Ley 
8/2008 de 10 de julio de Galicia, del 
mantenimiento de las Áreas 
Sanitarias de O Barco, Monforte, 
Burela e O Salnés y de la puesta en 
valor de sus Hospitales Comarcales 
del pleno desenvolvimiento de la 
Atención Primaria en todas las 
Áreas Sanitarias de Galicia, y de la 
constitución de los Consejos de 
Salud. 
 
 

Intervenciones 
  
 Señora Veira González 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Entón queda rexeitada a moción. 
 
Ben pasamos, entón, a seguinte moción 
do Bloque Nacionalista Galego.  
 
Moción para demandar a retirada do 
anteproxecto de lei  polo que se 
modifica a Lei 8/2008 do 10 de xullo 
de Galicia do mantemento das áreas 
sanitarias de O Barco, Monforte, 
Burela e  O Salnés e da posta en valor 
dos seus hospitais comarcais do pleno 
desenvolvemento da atención primaria 
en todas as áreas sanitarias de Galiza, 
e da constitución dos consellos de 
saúde.   
 
Ás dezaoito horas e cincuenta y dous 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Neira Fernández. 
 
 
Moción .- Segunda para demandar 
da retirada do Anteproxecto de lei 
polo  que modifica a Lei 8/2008 de 
10 de xullo de Galicia, do 
mantemento das Áreas Sanitarias 
de O Barco, Monforte, Burela e O 
Salnés e da posta en valor dos seus 
Hospitais Comarcais do pleno 
desenvolvemento da Atención 
Primaria en todas as Áreas 
Sanitarias de Galiza, e da 
constitución dos Consellos de 
Saúde. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
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Ben.  
 
O Bloque Nacionalista Galego, propón 
que o Pleno da Corporación  Municipal 
adopte os seguintes acordos: 
 
 
Demandar da Xunta de Galiza as 
seguintes medidas: 
 
1.Retirada do Anteproxecto de Lei 
polo que  modifica a Lei 8/2008, de 10 
de xullo, de Galicia.  
 
2.Mantemento das Áreas Sanitarias de 
O Barco, Monforte, Burela e O Salnés,  
para favorecer o coñecemento dos 
problemas de saúde destas comarcas, e 
a eficacia e a continuidade da atención, 
co lóxico beneficio para @s usuari@s.  
 
 
A las dieciocho horas y  cincuenta y  
tres minutos se ausentan del Salón 
de sesiones  la señora Neira 
Martínez y el señor García Pérez. 
 
a)Descentralizar as tomas de decisión e 
respectar as competencias e a 
autonomía das Áreas Sanitarias. 
 
b)Desenvolvendo unha xerencia, 
próxima, con funcións de 
identificación de necesidades de saúde,  
planificación e xestión asistencial, de 
saúde pública e saúde laboral e socio-
sanitaria.  
 
c)Posta en valor dos Hospitais 
Comarcais destas áreas sanitarias, 
dotándoos do persoal, material e 
tecnoloxía necesarios para unha 
atención adecuada ás persoas do seu 
ámbito de actuación. 
 

Ben.  
 
O Bloque Nacionalista Galego, propón 
que o Pleno da Corporación  
Municipal adopte os seguintes 
acordos: 
 
Demandar da Xunta de Galiza as 
seguintes medidas: 
 
1.Retirada do Anteproxecto de Lei 
polo que  modifica a Lei 8/2008, do 10 
de xullo, de Galicia.  
 
2.Mantemento das Áreas Sanitarias de 
O Barco, Monforte, Burela e O Salnés,  
para favorecer o coñecemento dos 
problemas de saúde destas comarcas, 
e a eficacia e a continuidade da 
atención, co lóxico beneficio para @s 
usuari@s.  
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e tres 
minutos auséntasen do Salón de 
sesións  a señora Neira Martínez e o  
señor García Pérez. 
 
a)Descentralizar as tomas de decisión 
e respectar as competencias e a 
autonomía das Áreas Sanitarias. 
 
b)Desenvolvendo unha xerencia, 
próxima, con funcións de 
identificación de necesidades de saúde,  
planificación e xestión asistencial, de 
saúde pública e saúde laboral e socio-
sanitaria.  
 
c)Posta en valor dos Hospitais 
Comarcais destas áreas sanitarias, 
dotándoos do persoal, material e 
tecnoloxía necesarios para unha 
atención adecuada ás persoas do seu 
ámbito de actuación. 
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3.Poñer en marcha un Plan de Mellora 
de Atención Primaria, como porta de 
entrada ao sistema sanitario, xa que é 
un elemento chave para  o sistema 
sanitario público galego.  
 
a)Dotala cos recursos económicos, 
técnicos e humanos que sexan precisos 
para prestar un bo servizo e unha boa 
calidade asistencial.  
 
b)Devolverlle a súa capacidade 
organizativa e de xestión e a 
recuperación de xerencia directa. 
 
4.Proceder á  constitución e 
convocatoria inmediata do Consello de 
Saúde da Área Sanitaria de A Coruña 
(e de todas as áreas sanitarias de 
Galiza). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos, entón, a 
ler a parte expositiva. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois tería moitas cuestións que 
contestar da moción anterior,… 
 
A las dieciocho horas y cincuenta y 
cuatro minutos entra en el Salón de 
Sesiones el Excmo. Sr. Alcalde. 
 
… pero bueno, non lle vou dar o gusto 
señor Mourelo porque realmente vou 
falar desta moción e do que supón o 
anteproxecto de lei polo que se 
modifica o mantemento das áreas 
sanitarias e, pois de Galiza. A verdade 
é que a Consellería de Sanidade, ven 
de presentar o anteproxecto de lei polo 
que se modifica a lei 8/2008… 
 

3.Poñer en marcha un Plan de Mellora 
de Atención Primaria, como porta de 
entrada ao sistema sanitario, xa que é 
un elemento chave para  o sistema 
sanitario público galego.  
 
a)Dotala cos recursos económicos, 
técnicos e humanos que sexan precisos 
para prestar un bo servizo e unha boa 
calidade asistencial.  
 
b)Devolverlle a súa capacidade 
organizativa e de xestión e a 
recuperación de xerencia directa. 
 
4.Proceder á  constitución e 
convocatoria inmediata do Consello de 
Saúde da Área Sanitaria de A Coruña 
(e de todas as áreas sanitarias de 
Galiza). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos, entón, a 
ler a parte expositiva. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois tería moitas cuestións que 
contestar da moción anterior,… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e catro 
minutos entra no Salón de Sesións o 
Excmo. Sr. Alcalde. 
 
… pero bo, non lle vou dar o gusto 
señor Mourelo porque realmente vou 
falar desta moción e do que supón o 
anteproxecto de lei polo que se 
modifica o mantemento das áreas 
sanitarias e, pois de Galiza. A verdade 
é que a Consellería de Sanidade, ven 
de presentar o anteproxecto de lei polo 
que se modifica a lei 8/2008… 
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A las dieciocho horas y cincuenta y 
cuatro minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones la señora Gallego Neira. 
 
… de 10 de xullo de Galiza, 
presentación feita con nocturnidade e 
alevosía, proba disto é telo feito no 
Pleno do mes de agosto, con moitos 
profesionais de vacacións, sen diálogo 
previo, nin na mesa sectorial de 
sanidade nin cos colectivos sociais cun 
prazo de presentación de alegacións de 
apenas 15 días en pleno período 
vacacional. Esta modificación… 
 
A las dieciocho horas y cincuenta y 
cinco minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones la señora García Gómez. 
 
… vai provocar  un deterioro da 
sanidade pública, consolida o criterio 
económico en detrimento das 
necesidades dos usuarios e das usuarias 
e afecta negativamente á calidade 
asistencial. A Lei galega  de sanidade, 
en vigor, establece  que a prestación 
de servizos sanitarios e a delimitación 
das áreas fárase tendo en conta, en 
todo caso, as necesidades sanitarias da 
poboación. Sen embargo no 
anteproxecto establece que se fará 
tendo en conta os recursos sanitarios 
existentes. É dicir, neste caso, 
supedítanse as necesidades sanitarias 
da poboación aos recursos existente e 
non o contrario, non se adaptan os 
recursos ás necesidades sanitarias. Esta 
modificación é absolutamente 
inaceptábel porque non prioriza as 
necesidades sanitarias dos galegos, 
senón que será en función dos recursos 
que o  Partido Popular decida destinar 
á sanidade pública que como é xa unha 
evidencia non deixou de recortar desde 
que volveu ao goberno da Xunta. 

Ás dezaoito horas e cincuenta e catro 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
 
… de 10 de xullo de Galiza, 
presentación feita con nocturnidade e 
alevosía, proba disto é telo feito no 
Pleno do mes de agosto, con moitos 
profesionais de vacacións, sen diálogo 
previo, nin na mesa sectorial de 
sanidade nin cos colectivos sociais cun 
prazo de presentación de alegacións 
de apenas 15 días en pleno período 
vacacional. Esta modificación… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e cinco 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora García Gómez. 
 
… vai provocar  un deterioro da 
sanidade pública, consolida o criterio 
económico en detrimento das 
necesidades dos usuarios e das 
usuarias e afecta negativamente á 
calidade asistencial. A Lei galega  de 
sanidade, en vigor, establece que a 
prestación de servizos sanitarios e a 
delimitación das áreas fárase tendo en 
conta, en todo caso, as necesidades 
sanitarias da poboación. Sen embargo 
no anteproxecto establece que se fará 
tendo en conta os recursos sanitarios 
existentes. É dicir, neste caso, 
supedítanse as necesidades sanitarias 
da poboación aos recursos existente e 
non o contrario, non se adaptan os 
recursos ás necesidades sanitarias. 
Esta modificación é absolutamente 
inaceptabel porque non prioriza as 
necesidades sanitarias dos galegos, 
senón que será en función dos recursos 
que o  Partido Popular decida destinar 
á sanidade pública que como é xa 
unha evidencia non deixou de recortar 
desde que volveu ao goberno da Xunta. 
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Suprímense as actuais áreas sanitarias 
para crear unhas maiores na súa 
extensión territorial afastando a 
resolución dos problemas da cidadanía 
e dos traballadores. 
 
E é certo que aquí, na área da Coruña, 
non temos un hospital comarcal que 
estea en perigo nin somos unha das 
áreas sanitarias afectadas á lei, pero 
entendemos, bueno, que  A Coruña ten 
que ser solidaria co resto de Galicia e 
que ademais de que é verdade que 
Cataluña ten un protagonismo 
incuestionábel na realidade actual, é 
certo que tamén hai unhas 
manifestacións con milleiros de 
persoas, pois, que ten habido no Barco, 
Monforte, en Burela, etcétera, etcétera 
onde a xente está saíndo á rúa, está 
demandando que se  retire esta lei, 
están demandando tamén bueno que se 
manteñan eses hospitais comarcais e 
esa atención individualizada nestas 
comarcas que ademais son moi 
populosas e ademais ao respecto da 
nosa comarca, esto si da nosa cidade, 
sei afecta directamente o que ten haber 
coa atención primaria e nós 
demandamos nesta moción que se 
reforce a atención primaria en toda 
Galiza, en todo o SERGAS, pero  
tamén, como non, particularmente na 
nosa cidade, no que, bueno, non sei se 
vostedes acuden ou non á sanidade 
pública eu si, e no meu centro de 
saúde, si que se notan eses recortes, si 
que se nota na atención primaria como 
non se substitúen os  profesionais de 
vacacións, nas vacacións habituais de 
verán e como un, pois, ten que ir 
danzando  entre os outros médicos do 
centro de saúde, para que o atendan 
nun momento concreto, e como o resto 
dos profesionais do centro de  saúde, 

Suprímense as actuais áreas sanitarias 
para crear unhas maiores na súa 
extensión territorial afastando a 
resolución dos problemas da 
cidadanía e dos traballadores. 
 
E é certo que aquí, na área da Coruña, 
non temos un hospital comarcal que 
estea en perigo nin somos unha das 
áreas sanitarias afectadas á lei, pero 
entendemos, bo, que  A Coruña ten que 
ser solidaria co resto de Galicia e que 
ademais de que é verdade que 
Cataluña ten un protagonismo 
incuestionable na realidade actual, é  
certo que tamén hai unhas 
manifestacións con milleiros de 
persoas, pois, que ten habido no 
Barco, Monforte, en Burela, etcétera, 
etcétera onde a xente está saíndo á 
rúa, está demandando que se  retire 
esta lei, están demandando tamén bo 
que se manteñan eses hospitais 
comarcais e esa atención 
individualizada nestas comarcas que 
ademais son moi populosas e ademais 
ao respecto da nosa comarca, esto si 
da nosa cidade, sei afecta 
directamente o que ten haber coa 
atención primaria e nós demandamos 
nesta moción que se reforce a atención 
primaria en toda Galiza, en todo o 
SERGAS, pero  tamén, como non, 
particularmente na nosa cidade, no 
que, bo, non sei se vostedes acuden ou 
non á sanidade pública eu si, e no meu 
centro de saúde, si que se notan eses 
recortes, si que se nota na atención 
primaria como non se substitúen os  
profesionais de vacacións, nas 
vacacións habituais de verán e como 
un, pois ten que ir danzando  entre os 
outros médicos do centro de saúde, 
para que o atendan nun momento 
concreto, e como o resto dos 
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pois, teñen que facerse cargo dos 
pacientes dous profesionais, pois, que  
teñen todo o dereito, como non,  a 
coller as súas vacacións. Os recortes 
están afectando…, en atención 
primaria están afectando día a día dos 
centros de saúde, están afectando día a 
día as coruñesas e coruñeses e teñen 
que rematarse e pola contra, bueno,  
con esta Lei o que pretende o Partido 
Popular é afianzalos e convertelos no 
réxime lexislativo. Nada máis. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Llega aquí esta moción del BNG y 
nosotros votaremos a favor, como se 
ha hecho también desde el Grupo 
Socialista en el Parlamento Gallego 
con varias iniciativas legislativas para 
frenar esto que entendemos que, en  
cualquier caso, es antinatura. En  una 
geografía como la gallega donde la 
dispersión es como marca de la casa, 
tratamos ahora de solucionar este 
problema a través de restricciones 
económicas en detrimento de la salud. 
Es algo que, bueno, muchas veces se 
ha dicho que estos recortes han 
empezado a partir del año 2010 y no 
han parado hasta ahora. Recortes que 
se vienen soportando tanto en 
hospitales como en centros de atención 
rimaria, porque el colchón, señores del 
PP, el colchón sanitario en este país es 
grande, es bueno y es fiable. Pero 
algún día este colchón se va a acabar 
cayendo. De momento se va cayendo a 
trozos. Entonces, esta caída libre, esta 

profesionais do centro de  saúde, pois, 
teñen que facerse cargo dos pacientes 
dos profesionais, pois que  teñen todo 
o dereito, como non,  a coller as súas 
vacacións. Os recortes están 
afectando…, en atención primaria 
están afectando día a día dos centros 
de saúde, están afectando día a día as 
coruñesas e coruñeses e teñen que 
rematarse e pola contra, bo,  con esta 
Lei o que pretende o Partido Popular é 
afianzalos e convertelos no réxime 
lexislativo. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Chega aquí esta moción do BNG e nós 
votaremos a favor, como se fixo tamén 
desde o Grupo Socialista no 
Parlamento Galego con varias 
iniciativas lexislativas para frear isto 
que entendemos que, en calquera  
caso, é antinatura. Nunha  xeografía 
como a galega onde a dispersión é 
como marca da casa, tratamos agora 
de solucionar este problema a través 
de restricións económicas en 
detrimento da saúde. É algo que, bo, 
moitas veces díxose que estes recortes 
empezaron a partir do ano 2010 e non 
pararon ata agora. Recortes que veñen 
soportando tanto en hospitais como en 
centros de atención primaria, porque o 
colchón, señores do PP, o colchón 
sanitario neste país é grande, é bo e é 
fiable. Pero algún día este colchón vai 
acabar caendo. De momento vaise 
caendo a anacos. Entón, esta caída 
libre, esta caída que vai sufrindo o 
sistema sanitario non entendemos, non 
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caída que va sufriendo el sistema 
sanitario no entendemos, no 
entendemos no, me parece pues 
bastante vil el hecho de haber 
acometido, de querer acometer esta 
reforma, como decía la señora Veira, 
en pleno mes de agosto con 15 días y 
de una manera absolutamente 
secretista sin haberse sentando en 
ningún momento con todos aquellos 
colectivos que pertenecen, que 
conforman y que dieron la grandeza de 
todo este sistema sanitario. 
 
No entendemos cuál es el motivo que 
les lleva a cambiar este mapa sanitario, 
al margen del económico, y si es el 
económico habría otras fórmulas para 
hacerla. No vemos en qué está 
fundamentado, no entendemos cuál es 
el fundamento base que tiene toda esta 
reforma y aquí hemos dicho…  
 
A las diecinueve horas  entra en el 
Salón de Sesiones la señora Neira 
Martínez. 
 
…varias veces que hagamos mociones 
que afecten para aquello para lo que 
hemos sido elegidos cada uno en este 
municipio. Bien, pues esta moción, que 
como se decía no afecta a La Coruña 
en su extensión del mapa sanitario, 
afecta en muchísimos puntos de 
atención primaria  porque hay algo 
claro que se ve con esta iniciativa de 
reforma del sistema sanitario que la  
planificación estratégica no está en su 
ADN. Ustedes tienen que dirimir 
siempre entre lo urgente y lo 
importante y entre lo urgente y lo 
importante, lo importante es más 
rentable si se dirime porque es rentable 
a corto plazo, pero nunca hacen una 
planificación, ni siquiera se paran a 

entendemos non, paréceme pois 
bastante vil o feito de acometer, de 
querer acometer esta reforma, como 
dicía a señora Veira, en pleno mes de 
agosto con 15 días e dunha maneira 
absolutamente secretista sen sentarse 
en ningún momento con todos aqueles 
colectivos que pertencen, que 
conforman e que deron a grandeza de 
todo este sistema sanitario. 
 
 
 
 
Non entendemos cal é o motivo que 
lles leva a cambiar este mapa 
sanitario, á marxe do económico, e se 
é o económico habería outras fórmulas 
para facela. Non vemos en que está 
fundamentado, non entendemos cal é o 
fundamento basee que ten toda esta 
reforma e aquí dixemos…  
 
Ás dezanove horas  entra no Salón de 
Sesións a señora Neira Martínez. 
 
 
…varias veces que fagamos mocións 
que afecten para aquilo para o que 
fomos elixidos cada un neste 
municipio. Ben, pois esta moción, que 
como se dicía non afecta á Coruña na 
súa extensión do mapa sanitario, 
afecta en moitísimos puntos de 
atención primaria  porque hai algo 
claro que se ve con esta iniciativa de 
reforma do sistema sanitario que a  
planificación estratéxica non está no 
seu ADN. Vostedes teñen que dirimir 
sempre entre o urxente e o importante 
e entre o urxente e o importante, o 
importante é máis rendible se se 
dirime porque é rendible a curto 
prazo, pero nunca fan unha 
planificación, nin sequera paránse a 
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pensar que todas aquellas cuestiones 
que nos van a afectar a un largo plazo 
se pueden solventar y se pueden parar 
con una prevención. Y esto también 
afecta, como decía antes, a una 
reforma que se propone aquí y hay otro 
binomio que se concentra aquí, que es 
el concentra y licita. Es decir 
concentren hagan grandes paquetes 
para licitar y saquen las empresas 
privadas el beneficio económico que 
de ahí se asoma de forma bastante 
evidente. Y decimos: si una empresa 
privada va a sacar rendimiento 
económico, háganlo ustedes con una 
mejor gestión de lo público y de lo 
sanitario. Así, como decíamos antes, 
votamos a favor de esta moción, 
animamos desde aquí a que otros 
grupos políticos en otros 
ayuntamientos lo hagan también, 
lleven esta moción a Pleno y se discuta 
porque es bien cierto que ahora este 
país está, como ustedes bien exhiben 
hoy aquí en el ruedo con banderas y 
posibles secesiones pero mientras la 
gente enferma y a veces, hasta se 
muere. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Gracias, señor Alcalde. El Grupo 
Municipal del BNG, presenta una 
moción para demandar la retirada del 
anteproyecto de lei por el que se 
modifica la lei de saúde de Galicia, 
pero sólo hace referencia a las 
estructuras organizativas de Galicia. La  
ley de salud es mucho más que eso. Es 
la ley que afecta a salud pública, a las 

pensar que todas aquelas cuestións 
que nos van a afectar a un longo prazo 
pódense liquidar e pódense parar 
cunha prevención. E isto tamén afecta, 
como dicía antes, a unha reforma que 
se propón aquí e hai outro binomio 
que se concentra aquí, que é o 
concentra e licita. É dicir concentren 
fagan grandes paquetes para licitar e 
saquen as empresas privadas o 
beneficio económico que de aí 
asómase de forma bastante evidente. E 
dicimos: se unha empresa privada vai 
sacar rendemento económico, fágano 
vostedes cunha mellor xestión do 
público e do sanitario. Así, como 
diciamos antes, votamos a favor desta 
moción, animamos desde aquí a que 
outros grupos políticos noutros 
concellos fágano tamén, leven esta 
moción a Pleno e discútase porque é 
ben certo que agora este país está, 
como vostedes ben exhiben hoxe aquí 
no rodo con bandeiras e posibles 
secesiones pero mentres a xente 
enferma e ás veces, ata morre. Moitas 
grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Grazas, señor Alcalde. O Grupo 
Municipal do BNG, presenta unha 
moción para demandar a retirada do 
anteproxecto de lei polo que se 
modifica a lei de saúde de Galicia, 
pero só fai referencia ás estruturas 
organizativas de Galicia. A  lei de 
saúde é moito máis que iso. É a lei que 
afecta a saúde pública, ás estruturas 
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estructuras también, pero a la salud de 
todos los  gallegos. Ley que, por cierto, 
procede de los  cuatro años que 
gobernó el Partido Socialista con el 
BNG. En el año 2008 respetando la 
legalidad y de manera legítima 
derogaron una ley del Partido Popular, 
la LOSGA,  y promulgaron la lei de 
saúde. A pesar de no haber votado la 
Ley, los gobiernos posteriores  del 
Partido Popular, no derogaron la Ley 
de Salud, y la mantuvieron y la 
mantienen porque mayoritariamente 
tiene aspectos positivos. Pero ustedes 
ahora parece que no permiten que el 
gobierno gallego publique un 
anteproyecto de ley porque se 
modifican unos pocos artículos de la 
misma. La  Sanidad Gallega ha 
cambiado mucho en los últimos años, 
en los últimos diez años de forma 
especial. El envejecimiento de la 
población, la pirámide   poblacional, la 
cronicidad, las costumbre, son factores 
que obligan a modificar la forma de 
planificar y realizar el servicio 
sanitario porque hay que ser eficaces y 
eficientes. Por cierto, servicio sanitario 
que con sus luces y sus sombras sigue 
siendo el servicio más valorado por la 
población gallega. Y según el último 
informe internacional, España es el 
cuarto país del mundo en sanidad y la 
Comunidad Autónoma Gallega está 
por encima de la media.  Por tanto, 
entiendo que después de diez años se 
hace necesaria… 
 
A las diecinueve horas y cuatro 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora García Gómez. 
 
… una actualización  de la ley para 
garantizar y ampliar el sistema, insisto, 
de salud pública, no se centren ustedes 

tamén, pero á saúde de todos os  
galegos. Lei que, por certo, procede 
dos  catro anos que gobernou o 
Partido Socialista co BNG. No ano 
2008 respectando a legalidade e de 
maneira lexítima derrogaron unha lei 
do Partido Popular, a LOSGA,  e 
promulgaron a lei de saúde. A pesar 
de non votar a Lei, os gobernos 
posteriores  do Partido Popular, non 
derrogaron a Lei de Saúde, e 
mantivérona e mantéñena porque 
maioritariamente ten aspectos 
positivos. Pero vostedes agora parece 
que non permiten que o goberno 
galego publique un anteproxecto de lei 
porque se modifican uns poucos 
artigos da mesma. A  Sanidade Galega 
cambiou moito nos últimos anos, nos 
últimos dez anos de forma especial. O 
envellecemento da poboación, a 
pirámide   poboacional, a cronicidade, 
os costumes, son factores que obrigan 
a modificar a forma de planificar e 
realizar o servizo sanitario porque hai 
que ser eficaces e eficientes. Por certo, 
servizo sanitario que coas súas luces e 
as súas sombras segue sendo o servizo 
máis valorado pola poboación galega. 
E segundo o último informe 
internacional, España é o cuarto país 
do mundo en sanidade e a 
Comunidade Autónoma Galega está 
por encima da media.  Por tanto, 
entendo que despois de dez anos faise 
necesaria… 
 
 
Ás dezanove horas e catro minutos 
entra no Salón de Sesións a señora 
García Gómez. 
 
…unha actualización da lei para 
garantir e ampliar o sistema, insisto, 
de saúde pública, non se centren 
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en reivindicaciones de estructuras 
organizativas, además de continuar 
procurando una óptima utilización de 
los recursos. El principio que ha de 
seguir siendo básico es que los 
ciudadanos, vivan donde vivan, deben 
tener a los mismos servicios de 
calidad, pero accesibilidad no es lo 
mismo que proximidad, no hagan 
demagogia con estos términos porque 
no son sinónimos.  
 
A las diecinueve horas y cuatro 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor García Pérez. 
 
Este anteproyecto, por cierto, fue 
sometido a alegaciones durante un 
mes, no 15 días y se presentaron  más 
de 1.500 alegaciones. Curiosamente 
los partidos políticos no hicieron 
alegaciones, quizás es que los únicos 
que cogen vacaciones en agosto son 
los partidos políticos porque decir que 
el período vacacional en Galicia es 
agosto, hay gente que coge vacaciones 
en junio, en julio, en agosto o en 
septiembre. Pero además de las… 
 
A las diecinueve horas y cinco 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Neira Fernández. 
 
… alegaciones se mantuvieron 
reuniones con sindicatos, colegios 
profesionales de médicos, 
farmacéuticos, enfermería, 
veterinarios, odontólogos, 
fisioterapeutas, alcaldes y portavoces 
municipales de las comarcas afectadas 
y profesionales del SERGAS, porque 
insisto, quiero decir, la Ley de salud, 
no es solo una ley de estructuras 
organizativas de Galicia. Por cierto, la 
calidad asistencial de la sanidad 

vostedes en reivindicacións de 
estruturas organizativas, ademais de 
continuar procurando unha óptima 
utilización dos recursos. O principio 
que seguirá sendo básico é que os 
cidadáns, vivan onde vivan, deben ter 
aos mesmos servizos de calidade, pero 
accesibilidade non é o mesmo que 
proximidade, non fagan demagoxia 
con estes termos porque non son 
sinónimos.  
 
Ás dezanove horas e catro minutos 
entra no Salón de Sesións o señor 
García Pérez. 
 
Este anteproxecto, por certo, foi 
sometido a alegacións durante un mes, 
non 15 días e presentáronse  máis de 
1.500 alegacións. Curiosamente os 
partidos políticos non fixeron 
alegacións, quizais é que os únicos que 
collen vacacións en agosto son os 
partidos políticos porque dicir que o 
período vacacional en Galicia é 
agosto, hai xente que colle vacacións 
en xuño, en xullo, en agosto ou en 
setembro. Pero ademais das… 
 
Ás dezanove horas e cinco minutos 
entra no Salón de Sesións a señora 
Neira Fernández. 
 
…alegacións mantivéronse reunións 
con sindicatos, colexios profesionais 
de médicos, farmacéuticos, enfermería, 
veterinarios, odontólogos, 
fisioterapeutas, alcaldes e voceiros 
municipais das comarcas afectadas e 
profesionais do SERGAS, porque 
insisto, quero dicir, a Lei de saúde, 
non é só unha lei de estruturas 
organizativas de Galicia. Por certo, a 
calidade asistencial da sanidade 
pública tamén avanzou na última 
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pública también ha avanzado en la 
última década y hay que seguir 
avanzando. 
 
Es verdad que se crea el distrito 
sanitario como marco de referencia 
para la coordinación de la atención 
primaria, hospitalaria y socio sanitaria 
y está ligado a la   existencia del 
hospital en su ámbito geográfico. El 
área sanitaria consolida el modelo de 
las estructuras organizativas de gestión 
integradas que ya están en 
funcionamiento para facilitar el 
acercamiento de los profesionales a los 
pacientes. 
 
Desde el 2011, quédense con este dato, 
se ha evitado más de 263.000 
desplazamientos a los pacientes que 
fueron atendidos… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Lendoiro,  por 
favor. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
… en hospitales comarcales por 
facultativos de los hospitales de 
referencia. Es verdad que obliga a 
mover a los profesionales sanitarios 
pero los pacientes  fueron atendidos. 
Por tanto, quiero decir: una 
modificación legislativa que es 
perfectamente legal y legítima y hecha 
de acuerdo con la normativa, yo creo 
que en este momento procede en 
beneficio de los pacientes. Piensen en 
algo más en los pacientes y menos en 
hacer política de desgaste en un tema 
esencial y tan importante como es la 
sanidad. 
 

década e hai que seguir avanzando. 
 
 
 
É verdade que se crea o distrito 
sanitario como marco de referencia 
para a coordinación da atención 
primaria, hospitalaria e socio 
sanitaria e está ligado á   existencia do 
hospital no seu ámbito xeográfico. A 
área sanitaria consolida o modelo das 
estruturas organizativas de xestión 
integradas que xa están en 
funcionamento para facilitar o 
achegamento dos profesionais aos 
pacientes. 
 
Desde o 2011, queden con este dato, 
evitouse máis de 263.000 
desprazamentos aos pacientes que 
foron atendidos… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Lendoiro,  por 
favor. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
…en hospitais comarcais por 
facultativos dos hospitais de 
referencia. É verdade que obriga a 
mover aos profesionais sanitarios pero 
os pacientes  foron atendidos. Por 
tanto, quero dicir: unha modificación 
lexislativa que é perfectamente legal e 
lexítima e feita de acordo coa 
normativa, eu creo que neste momento 
procede en beneficio dos pacientes. 
Pensen en algo máis nos pacientes e 
menos en facer política de desgaste 
nun tema esencial e tan importante 
como é a sanidade. 
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A las diecinueve horas y seis minutos 
entra en el Salón de Sesiones la 
señora Gallego Neira. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Lendoiro. 
 
Ten a  palabra a Marea, señora 
Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas. 
 
Gustaríame saber tamén se o Partido 
Popular considera que a exclusión que 
as persoas inmigrantes que se atopan 
nunha situación irregular, un dos seus 
grandes méritos, foi excluilas do 
dereito fundamental á saúde. 
Gustaríame saber si esto tamén foi con 
termos de eficacia e de eficiencia. 
Unha vez máis, xa nos teñen 
acostumadas, veñen a dar outra 
estacada á saúde, insisto a un dereito 
fundamental. E mire, non foron poucas 
xa as protestas que suscitaron cando 
eliminaron directamente as xerencias 
no Servizo Galego de Saúde, durante 
os anos do goberno do seu partido. 
Esta situación o que fixo foi 
directamente causar dificultades 
tremendamente enormes para a 
atención primaria. A atención  
primaria, mire, quedou completamente 
desprovista de capacidade decisoria e 
ben, este verán  e  (…) o comentaron 
as compañeiras do Bloque Nacionalista 
Galego e do Partido Socialista Obrero 
Español que veñen de realizar, unha 
vez máis, as actuacións ás que non nos 
sorprenden dende ese máis absurdo 
autoritarismo que lles caracteriza 

Ás dezanove horas e seis minutos 
entra no Salón de Sesións a señora 
Galego Neira. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Lendoiro. 
 
Ten a  palabra a Marea, señora 
Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas. 
 
Gustaríame saber tamén se o Partido 
Popular considera que a exclusión que 
as persoas inmigrantes que se atopan 
nunha situación irregular, un dos seus 
grandes méritos, foi excluilas do 
dereito fundamental á saúde. 
Gustaríame saber si esto tamén foi con 
termos de eficacia e de eficiencia. 
Unha vez máis, xa nos teñen 
acostumadas, veñen a dar outra 
estacada á saúde, insisto a un dereito 
fundamental. E mire, non foron poucas 
xa as protestas que suscitaron cando 
eliminaron directamente as xerencias 
no Servizo Galego de Saúde, durante 
os anos do goberno do seu partido. 
Esta situación o que fixo foi 
directamente causar dificultades 
tremendamente enormes para a 
atención primaria. A atención  
primaria, mire, quedou completamente 
desprovista de capacidade decisoria e 
ben, este verán  e  (…) o comentaron 
as compañeiras do Bloque 
Nacionalista Galego e do Partido 
Socialista Obreiro Español que veñen 
de realizar, unha vez máis, as 
actuacións ás que non nos sorprenden 
dende ese máis absurdo autoritarismo 
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inician de novo a modificación dunha 
lei, a Lei da saúde  de Galicia  coa 
intención, neste caso, de suprimir nada 
máis e nada menos que catro áreas 
sanitarias. É dicir un paso máis cara a 
privatización da sanidade. Pasamos de 
eliminar anteriormente xerencias a 
eliminar tamén áreas que son aquelas 
que dan o máis sentido a unha 
planificación sanitara descentralizada. 
 
 
A presentación deste anteproxecto, sei 
que hoxe se queren enorgullecer e 
sacar peito do  ben  que o fixeron pero 
eu creo que o fixeron ao estilo do que 
vou denominar estilo Feijoo, é dicir 
sen borradores, sen negociacións, en 
definitiva ainda que o queiran disfrazar 
sen democracia porque é unha clara 
mostra da opacidade da  xestión do 
Partido Popular é non escoitar 
directamente á cidadanía, non 
permitirlles nin a máis absoluta 
mínima oportunidade de pensar, opinar 
e de ser escoitada. Ben é certo que hai 
moitísimos motivos de esixir a retirada 
de este anteproxecto, afonda 
clarísimamente na precarización e 
tamén na mercantilización da sanidade 
pública galega reduce de 11 a 7 as 
áreas sanitarias, rompe directamente co 
principio fundamental de que as áreas 
sanitarias se deben de crear segundo 
factores xeográficos, económicos ou 
demográficos. Esto tamén aos 
pacientes vainos obrigar a nada máis e 
nada menos que  a desprazarse en 
traxectos de ata dúas horas, eso si 
teñen a sorte permitirse pagar estes 
desprazamentos.  
 
E ben, quero recordar hoxe tamén unha 
xuntanza que no seu momento tivemos 
co xerente do CHUAC  onde falamos 

que lles caracteriza inician de novo a 
modificación dunha lei, a Lei da saúde  
de Galicia  coa intención, neste caso, 
de suprimir nada máis e nada menos 
que catro áreas sanitarias. É dicir un 
paso máis cara a privatización da 
sanidade. Pasamos de eliminar 
anteriormente xerencias a eliminar 
tamén áreas que son aquelas que dan o 
máis sentido a unha planificación 
sanitara descentralizada.  
 
A presentación deste anteproxecto, sei 
que hoxe se queren enorgullecer e 
sacar peito do  ben  que o fixeron pero 
eu creo que o fixeron ao estilo do que 
vou denominar estilo Feijoo, é dicir 
sen borradores, sen negociacións, en 
definitiva ainda que o queiran 
disfrazar sen democracia porque é 
unha clara mostra da opacidade da  
xestión do Partido Popular é non 
escoitar directamente á cidadanía, non 
permitirlles nin a máis absoluta 
mínima oportunidade de pensar, 
opinar e de ser escoitada. Ben é certo 
que hai moitísimos motivos de esixir a 
retirada de este anteproxecto, afonda 
clarísimamente na precarización e 
tamén na mercantilización da sanidade 
pública galega reduce de 11 a 7 as 
áreas sanitarias, rompe directamente 
co principio fundamental de que as 
áreas sanitarias se deben de crear 
segundo factores xeográficos, 
económicos ou demográficos. Esto 
tamén aos pacientes vainos obrigar a 
nada máis e nada menos que  a 
desprazarse en traxectos de ata dúas 
horas, eso si teñen a sorte permitirse 
pagar estes desprazamentos.  
 
E ben, quero recordar hoxe tamén 
unha xuntanza que no seu momento 
tivemos co xerente do CHUAC  onde 
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de cuestións como recortes en no COF 
do Ventorrillo, recortes de pediatría e 
matrona  en Novo Mesoiro, peches de 
cama nos hospitais desta cidade entre 
outras, os cales contestou eficiencia, 
eficacia. De novo outra clara mostra 
das políticas do Partido Popular. Por 
suposto non gobernan vostedes para o 
pobo, gobernan por e para os seus 
amigos, para enriquecer directamente 
ás súas empresas. Por suposto imos 
votar a favor desta moción. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Cameán. 
 
Procedemos, polo tanto, á votación 
desta moción número dous do Bloque 
Nacionalista Galego. 
 
Votación de la segunda moción del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego 
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) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 

falamos de cuestións como recortes en 
no COF do Ventorrillo, recortes de 
pediatría e matrona en Novo Mesoiro, 
peches de cama nos hospitais desta 
cidade entre outras, os cales contestou 
eficiencia, eficacia. De novo outra 
clara mostra das políticas do Partido 
Popular. Por suposto non gobernan 
vostedes para o pobo, gobernan por e 
para os seus amigos, para enriquecer 
directamente ás súas empresas. Por 
suposto imos votar a favor desta 
moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Cameán. 
 
Procedemos, polo tanto, á votación 
desta moción número dous do Bloque 
Nacionalista Galego. 
 
Votación da segunda moción do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
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) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
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Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada a moción. 
 
165 – Moción  para demandar da 
retirada do Anteproxecto de lei 
polo  que se modifica a Lei 8/2008 
de 10 de xullo de Galicia, do 
mantemento das Áreas Sanitarias 
de O Barco, Monforte, Burela e O 
Salnés e da posta en valor dos 
seus Hospitais Comarcais do 
pleno desenvolvemento da 
Atención Primaria en todas as 
Áreas Sanitarias de Galiza, e da 
constitución dos Consellos de 
Saúde. 
 
Demandar de la Xunta de Galicia las 
siguientes medidas: 
 
1.Retirada del Anteproyecto de Ley 
por el que  modifica la Ley 8/2008, de 
10 de julio, de Galicia.  
 
 2.Mantenimiento de las Áreas 
Sanitarias de O Barco, Monforte, 
Burela y O Salnés,  para favorecer el 
conocimiento de los problemas de 
salud de estas comarcas, y la eficacia y 
la continuidad de la atención, con el 
lógico beneficio para l@s usuari@s.  
 
a)Descentralizar las tomas de decisión 
y respetar las competencias y la 
autonomía de las Áreas Sanitarias. 
 
b)Desarrollando una gerencia, 
próxima, con funciones de 

Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada a moción. 
 
165 - Moción para demandar da 
retirada do Anteproxecto de lei polo  
que se modifica a Lei 8/2008 de 10 de 
xullo de Galicia, do mantemento das 
Áreas Sanitarias de O Barco, 
Monforte, Burela e O Salnés e da 
posta en valor dos seus Hospitais 
Comarcais do pleno desenvolvemento 
da Atención Primaria en todas as 
Áreas Sanitarias de Galiza, e da 
constitución dos Consellos de Saúde. 
 
 
 
 
Demandar da Xunta de Galiza as 
seguintes medidas: 
 
1.Retirada do Anteproxecto de Lei 
polo que  modifica a Lei 8/2008, do 10 
de xullo, de Galicia.  
 
2.Mantemento das Áreas Sanitarias de 
O Barco, Monforte, Burela e O Salnés,  
para favorecer o coñecemento dos 
problemas de saúde destas comarcas, 
e a eficacia e a continuidade da 
atención, co lóxico beneficio para @s 
usuari@s.  
 
a)Descentralizar as tomas de decisión 
e respectar as competencias e a 
autonomía das Áreas Sanitarias. 
 
b)Desenvolvendo unha xerencia, 
próxima, con funcións de 
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identificación de necesidades de salud,  
planificación y gestión asistencial, de 
salud pública y salud laboral y socio-
sanitaria.  
 
c)Puesta en valor de los Hospitales 
Comarcales de estas áreas sanitarias, 
dotándolos del personal, material y 
tecnología necesarios para una 
atención adecuada a las personas de su 
ámbito de actuación. 
 
3.Poner en marcha un Plan de Mejora 
de Atención Primaria, como puerta de 
entrada al sistema sanitario, ya que es 
un elemento llave para  el sistema 
sanitario público gallego.  
 
a)Dotarla con los recursos económicos, 
técnicos y humanos que sean precisos 
para prestar un buen servicio y una 
buena calidad asistencial.  
 
b)Devolverle su capacidad 
organizativa y de gestión y la 
recuperación de gerencia directa. 
 
 4.Proceder a la  constitución y 
convocatoria inmediata del Consejo de 
Salud del Área Sanitaria de A Coruña 
(y de todas las áreas sanitarias de 
Galicia). 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR 
EL GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO SOCIALISTA (PSdeG-
PSOE) 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Socialista de 
Galicia (PSOE) relativa a creación dun 
parque de autocaravanas que fomente 

identificación de necesidades de saúde,  
planificación e xestión asistencial, de 
saúde pública e saúde laboral e socio-
sanitaria.  
 
c)Posta en valor dos Hospitais 
Comarcais destas áreas sanitarias, 
dotándoos do persoal, material e 
tecnoloxía necesarios para unha 
atención adecuada ás persoas do seu 
ámbito de actuación. 
 
3.Poñer en marcha un Plan de Mellora 
de Atención Primaria, como porta de 
entrada ao sistema sanitario, xa que é 
un elemento chave para  o sistema 
sanitario público galego.  
 
a)Dotala cos recursos económicos, 
técnicos e humanos que sexan precisos 
para prestar un bo servizo e unha boa 
calidade asistencial.  
 
b)Devolverlle a súa 
capacidadeorganizativa e de xestión e 
a recuperación de xerencia directa. 
 
4.Proceder á  constitución e 
convocatoria inmediata do Consello de 
Saúde da Área Sanitaria de A Coruña 
(e de todas as áreas sanitarias de 
Galiza). 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
SOCIALISTA (PSdeG-PSOE) 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción do Partido Socialista de 
Galicia (PSOE) relativa a creación 
dun parque de autocaravanas que 
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este sector turístico. 
 
Ten a palabra a señora Neira para 
proceder á lectura da parte dispositiva 
da moción. 
 
A las diecinueve horas y once 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Fernández Prado. 
 
Primera.- Moción sobre  la creación 
de un parque de autocaravanas que 
fomente este sector turístico. 
 
Señora Neira Martínez 
 
O Grupo Municipal Socialista presenta 
a seguinte moción para o seu debate e 
aprobación: 
 
1)Iniciar un estudo para buscar una 
localización  na que se poida crear un 
área  de autocaravanas de pago que 
incorpore todos os servizos que 
demanda este tipo de turismo, no que 
sería a creación de un camping de 
autocaravanas. 
 
2)Mentres se desenvolve esta acción, 
acometer un proxecto de mellora da 
zona de autocaravanas de San Pedro de 
Visma, que atenda as necesidades 
prioritarias dos autocaravanistas (neste 
momento esta zona está abandonada) e 
incluso ampliala para dar resposta á 
demanda actual. 
 
3)Facer cumprir as ordenanzas 
municipais, evitando que as 
autocaravanas estacionen nos campos 
da Torre, perxudicando ao turista 
tradicional e aos usuarios das 
instalacións da Cidade Deportiva e o 
propio disfrute do monumento, 
Patrimonio da Humanidade. 

fomente este sector turístico. 
 
Ten a palabra a señora Neira para 
proceder á lectura da parte dispositiva 
da moción. 
 
Ás dezanove horas e once minutos 
auséntase do Salón de Sesións o señor 
Fernández Prado. 
 
Primeira.- Moción sobre  a creación 
dun parque de autocaravanas que 
fomente este sector turístico. 
 
Señora Neira Martínez 
 
O Grupo Municipal Socialista 
presenta a seguinte moción para o seu 
debate e aprobación: 
 
1)Iniciar un estudo para buscar una 
localización  na que se poida crear un 
área  de autocaravanas de pago que 
incorpore todos os servizos que 
demanda este tipo de turismo, no que 
sería a creación de un camping de 
autocaravanas. 
 
2)Mentres se desenvolve esta acción, 
acometer un proxecto de mellora da 
zona de autocaravanas de San Pedro 
de Visma, que atenda as necesidades 
prioritarias dos autocaravanistas 
(neste momento esta zona está 
abandonada) e incluso ampliala para 
dar resposta á demanda actual. 
 
3)Facer cumprir as ordenanzas 
municipais, evitando que as 
autocaravanas estacionen nos campos 
da Torre, perxudicando ao turista 
tradicional e aos usuarios das 
instalacións da Cidade Deportiva e o 
propio disfrute do monumento, 
Patrimonio da Humanidade. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Neira. 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Ben. O autocaravanismo imponse 
como unha forma de turismo cada vez 
máis popular entre todo tipo de 
persoas. Deixando de ser unha 
preferencia casi exclusiva dos 
xubilados. Apostar por instalar un 
camping de autocaravanas é cometer 
un proxecto de mellora na área de 
servizo de San Pedro de Visma, 
significaría comprometernos cun 
turismo itinerante para que sexa non só 
un turismo estacional.  
 
A liberdade e comodidade que 
proporciona o viaxar en autocaravana 
non é o futuro, é o presente, presente 
que deberiamos  ter en conta e polo 
que tiñamos que apostar porque 
autocaravanismo é un turismo en auxe. 
 
Para coñecer o crecemento, sobre todo 
a consolidación deste turismo 
itinerante só hai que mirar os datos de 
ocupación dos campings, que 
superaron este pasado verán o 90%. 
Máis de 23.000.000 de  persoas 
pernoctaron nos diferentes campings 
do Estado. 
 
A matriculación de autocaravanas, 
cifras de marzo do 2017,  aumentaron 
un 52% respecto ao ano anterior e a 
tendencia segue na alza. 
 
Apostamos dende o Grupo Socialista, 
por completar a forza turística do noso 
Concello, oferta que pode sobre todo 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Neira. 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Ben. O autocaravanismo imponse 
como unha forma de turismo cada vez 
máis popular entre todo tipo de 
persoas. Deixando de ser unha 
preferencia casi exclusiva dos 
xubilados. Apostar por instalar un 
camping de autocaravanas é cometer 
un proxecto de mellora na área de 
servizo de San Pedro de Visma, 
significaría comprometernos cun 
turismo itinerante para que sexa non 
só un turismo estacional.  
 
A liberdade e comodidade que 
proporciona o viaxar en autocaravana 
non é o futuro, é o presente, presente 
que deberiamos  ter en conta e polo 
que tiñamos que apostar porque 
autocaravanismo é un turismo en auxe. 
 
Para coñecer o crecemento, sobre todo 
a consolidación deste turismo 
itinerante só hai que mirar os datos de 
ocupación dos campings, que 
superaron este pasado verán o 90%. 
Máis de 23.000.000 de  persoas 
pernoctaron nos diferentes campings 
do Estado. 
 
A matriculación de autocaravanas, 
cifras de marzo do 2017,  aumentaron 
un 52% respecto ao ano anterior e a 
tendencia segue na alza. 
 
Apostamos dende o Grupo Socialista, 
por completar a forza turística do noso 
Concello, oferta que pode sobre todo 
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atraer o turismo internacional. Lembrar 
que este turismo ao contrario do 
nacional, viaxa fóra de tempada.  
 
A inversión a realizar para dotar ó noso  
Concello desta infraestrutura é baixa e 
pode ter un alto retorno. 
 
Obrigadísima. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. Señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois desde o BNG, simplemente 
sinalar que imos votar a favor desta 
moción e porque si: entendemos que é 
un tipo de turismo que se pode 
promocionar. Tamén entendemos que 
certamente o actual aparcamento de…, 
aparcadoiro de autocaravanas que 
existe na contorna de Visma non da o 
servizo, un servizo axeitado á xente 
que alí puidera estacionar por múltiples 
cuestións relativas á infraestrutura, á 
mobilidade e á dotación de 
equipamentos ao seu redor, etcétera, 
etcétera. Falta incluso de sinalización, 
pois, cremos que efectivamente, hai 
que dotar de mellor xeito ese 
aparcadoiro pero que tamén se poden 
buscar outras localizacións. Hai moitas 
cidades no noso país que xa teñen 
instalado, pois, un aparcadoiro destas 
características entre elas. Pois, a 
principios de este verán inaugurábase 
na cidade de Pontevedra un, que a 
verdade é que está tendo moito éxito, 
polo tanto, bueno, cremos que é unha 
aposta segura nese sentido e 
simplemente bueno, reiterar tamén a 
cuestión da Torre de Hércules. Non é 

atraer o turismo internacional. 
Lembrar que este turismo ao contrario 
do nacional, viaxa fóra de tempada.  
 
A inversión a realizar para dotar ó 
noso  Concello desta infraestrutura é 
baixa e pode ter un alto retorno. 
 
Obrigadísima. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. Señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois desde o BNG, simplemente 
sinalar que imos votar a favor desta 
moción e porque si: entendemos que é 
un tipo de turismo que se pode 
promocionar. Tamén entendemos que 
certamente o actual aparcamento de…, 
aparcadoiro de autocaravanas que 
existe na contorna de Visma non da o 
servizo, un servizo axeitado á xente 
que alí puidera estacionar por 
múltiples cuestións relativas á 
infraestrutura, á mobilidade e á 
dotación de equipamentos ao seu 
redor, etcétera, etcétera. Falta incluso 
de sinalización, pois, cremos que 
efectivamente, hai que dotar de mellor 
xeito ese aparcadoiro pero que tamén 
se poden buscar outras localizacións. 
Hai moitas cidades no noso país que 
xa teñen instalado, pois, un 
aparcadoiro destas características 
entre elas. Pois, a principios deste 
verán inaugurábase na cidade de 
Pontevedra un, que a verdade é que 
está tendo moito éxito, polo tanto, bo, 
cremos que é unha aposta segura nese 
sentido e simplemente bo, reiterar 
tamén a cuestión da Torre de 
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unha moi boa estampa non  ter as 
autocaravanas sen as dotacións 
precisas alí ao pé da Torre de Hércules. 
Sería mellor, pois, atallar a cuestión, 
pois, non só aplicando a Ordenanza 
senón dándolle unha alternativa, 
efectivamente,  a esas persoas que 
están alí. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Señora Veira. 
Polo Grupo Popular, señora Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Gracias, señor Alcalde. Para anunciar 
el voto favorable del Partido Popular a 
esta iniciativa. Es una iniciativa, 
efectivamente, muy interesante para 
nuestra ciudad. Es una de esas cosas en 
las que uno hubiera deseado haber 
dispuesto de más tiempo para llevarla 
adelante, puesto que es muy cierto, tal 
y como se recoge en la moción que ha 
sido identificado por muchos de los 
especialistas en turismo como un nicho 
interesante para esta ciudad, muy lejos 
de alguna percepción de personas 
mayores o con muy poco nivel 
adquisitivo.  
 
Lo cierto es que cuenta con enorme 
predicamento en toda Europa, traslada 
a familias enteras y nuestra ciudad es 
una ciudad muy avocada a este turismo 
familiar gracias a nuestros museos 
científicos, a la propia fisonomía que 
tiene La Coruña muy paseable con 
plazas, con mar, todo lo que todos 
nosotros los que estamos aquí 
conocemos.  
 
Es verdad que la zona actual se 
encuentra abandonada y hace ya 

Hércules. Non é unha moi boa estampa 
non  ter as autocaravanas sen as 
dotacións precisas alí ao pé da Torre 
de Hércules. Sería mellor, pois, atallar 
a cuestión, pois, non só aplicando a 
Ordenanza senón dándolle unha 
alternativa, efectivamente,  a esas 
persoas que están alí. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Señora Veira. 
Polo Grupo Popular, señora Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Grazas, señor Alcalde. Para anunciar 
o voto favorable do Partido Popular a 
esta iniciativa. É unha iniciativa, 
efectivamente, moi interesante para a 
nosa cidade. É unha desas cousas nas 
que un tivera desexado dispoñer de 
máis tempo para levala adiante, 
debido a que é moi certo, tal e como se 
recolle na moción que foi identificado 
por moitos dos especialistas en turismo 
como un nicho interesante para esta 
cidade, moi lonxe dalgunha percepción 
de persoas maiores ou con moi pouco 
nivel adquisitivo.  
 
 
O certo é que conta con enorme 
predicamento en toda Europa, traslada 
a familias enteiras e a nosa cidade é 
unha cidade moi avocada a este 
turismo familiar grazas aos nosos 
museos científicos, á propia fisonomía 
que ten A Coruña moi paseable con 
prazas, con mar, todo o que todos nós 
os que estamos aquí coñecemos.  
 
 
É verdade que a zona actual atópase 
abandonada e hai xa moitos anos que 
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muchos años que las autocaravanas 
están yendo a la zona de la Torre de 
Hércules, lo cual no es lo más 
adecuado, y por lo tanto, entendemos 
que tiene mucho sentido la petición y 
va a contar con todo nuestro apoyo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Cid. 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Súarez  
 
Ben. Dicir que asumimos e 
compartimos o posicionamento xeral 
da Cámara respecto desta cuestión, 
ainda que talvez a nosa posición sobre 
o turismo de autocaravanas non sexa 
exactamente idéntica. Un turismo que 
ten unhos impactos grandes en canto 
por exemplo, a cuestión de xestión de 
residuos, a cuestión de ocupación de 
espazo público e demais, pero en todo 
caso, si entendemos que é un recurso 
máis a explotar e tamén dotar á 
sociedade dos medios necesarios para 
que poidan, pois, ter unha estancia boa 
na Coruña e polo tanto asumimos o 
mandato e tardaremos o máis breve 
prazo posible cando menos de sacar 
adiante ese estudo sobre as mellores 
posibilidades de ubicación e de 
servizos necesarios para ter unha zona 
reservada para autocaravanas na 
Coruña. 
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. Polo tanto, 
procedemos á votación desta moción. 
 
Votación de la moción presentada 

as autocaravanas están a ir á zona da 
Torre de Hércules, o cal non é o máis 
adecuado, e por tanto, entendemos que 
ten moito sentido a petición e vai 
contar con todo o noso apoio. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Cid. 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Súarez  
 
Ben. Dicir que asumimos e 
compartimos o posicionamento xeral 
da Cámara respecto desta cuestión, 
ainda que talvez a nosa posición sobre 
o turismo de autocaravanas non sexa 
exactamente idéntica. Un turismo que 
ten unhos impactos grandes en canto 
por exemplo, a cuestión de xestión de 
residuos, a cuestión de ocupación de 
espazo público e demais, pero en todo 
caso, si entendemos que é un recurso 
máis a explotar e tamén dotar á 
sociedade dos medios necesarios para 
que poidan, pois, ter unha estancia 
boa na Coruña e polo tanto asumimos 
o mandato e tardaremos o máis breve 
prazo posible cando menos de sacar 
adiante ese estudo sobre as mellores 
posibilidades de ubicación e de 
servizos necesarios para ter unha zona 
reservada para autocaravanas na 
Coruña. 
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. Polo tanto, 
procedemos á votación desta moción. 
 
Votación da moción presentada polo 
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por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista  (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego 
Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
Se contabiliza la abstención del 
concejal don Martín Fernández Prado 
(PP)  de acuerdo con el artículo  100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón de 
Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en el 
momento de la misma. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada por unanimidade. 
 
 
166 – Moción relativa á creación dun 
parque de autocaravanas que 
fomente este sector turístico. 
 
1)Iniciar un estudo para buscar una 
localización  na que se poida crear un 

Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista  (PSdeG-PSOE)(6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
 
Contabilízase a abstención do 
concelleiro don Martín Fernández 
Prado (PP)  de acordo co artigo  100.1 
do ROF, por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente no 
momento da mesma. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada por 
unanimidade. 
 
166 - Moción sobre  a creación dun 
parque de autocaravanas que fomente 
este sector turístico. 
 
1)Iniciar un estudo para buscar una 
localización  na que se poida crear un 
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área  de autocaravanas de pago que 
incorpore todos os servizos que 
demanda este tipo de turismo, no que 
sería a creación de un camping de 
autocaravanas. 
 
2)Mentres se desenvolve esta acción, 
acometer un proxecto de mellora da 
zona de autocaravanas de San Pedro de 
Visma, que atenda as necesidades 
prioritarias dos autocaravanistas (neste 
momento esta zona está abandonada) e 
incluso ampliala para dar resposta á 
demanda actual. 
 
3)Facer cumprir as ordenanzas 
municipais, evitando que as 
autocaravanas estacionen nos campos 
da Torre, perxudicando ao turista 
tradicional e aos usuarios das 
instalacións da Cidade Deportiva e o 
propio disfrute do monumento, 
Patrimonio da Humanidade. 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR 
EL GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR (PP) 
 
Moción.- Primera para bajar los 
impuestos municipales. 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular para baixar 
os impostos municipais. 
 
Señor Coira, pode proceder á lectura 
da parte dispositiva da moción. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias. 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno, acuerda por 

área  de autocaravanas de pago que 
incorpore todos os servizos que 
demanda este tipo de turismo, no que 
sería a creación de un camping de 
autocaravanas. 
 
2)Mentres se desenvolve esta acción, 
acometer un proxecto de mellora da 
zona de autocaravanas de San Pedro 
de Visma, que atenda as necesidades 
prioritarias dos autocaravanistas 
(neste momento esta zona está 
abandonada) e incluso ampliala para 
dar resposta á demanda actual. 
 
3)Facer cumprir as ordenanzas 
municipais, evitando que as 
autocaravanas estacionen nos campos 
da Torre, perxudicando ao turista 
tradicional e aos usuarios das 
instalacións da Cidade Deportiva e o 
propio disfrute do monumento, 
Patrimonio da Humanidade. 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR 
 
Moción.- Primeira para baixar os 
impostos municipais. 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular para 
baixar os impostos municipais. 
 
Señor Coira, pode proceder á lectura 
da parte dispositiva da moción. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas. 
 
A Corporación Municipal da Coruña 
en Pleno, acorda por unanimidade: 
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unanimidad: 
 
A las diecinueve horas y diecisiete 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Ferreiro Seoane. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a trasladar al 
Pleno una propuesta de Ordenanzas 
Fiscales para 2018 negociada con 
todos los grupos municipales que 
recoja una bajada de impuestos 
(incluyendo el 10% en el caso del IBI 
y la anulación de la subida a las 
empresas del Puerto) y de tasas 
municipales (incluyendo un millón de 
euros en la del agua), así como  
recuperar el calendario fiscal de 2016, 
teniendo en cuenta la baja ejecución 
del Presupuesto, la escasa capacidad 
inversora, el aumento de recaudación 
en impuestos directos, el 
empeoramiento de los servicios 
municipales, el elevado gasto en fiestas 
que han aumentado a costa de lo que 
pagan los coruñeses de agua, el 
incumplimiento del período medio de 
pago a proveedores y a pesar, todo 
ello, haber adelantado el pago del IBI y 
de tener una moción aprobada para 
bajar impuestos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira, pode 
proceder á defensa da moción. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias, otra vez. 
 
Los indicadores económicos de la 
cuenta de 2016 son los peores de los 
últimos años, lo que pone en evidencia 
que la gestión municipal está cayendo 
en picado y cada vez se invierte menos 

 
 
Ás dezanove horas e dezasete minutos 
auséntase do Salón de Sesións o señor 
Ferreiro Seoane. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a trasladar ao 
Pleno unha proposta de Ordenanzas 
Fiscais para 2018 negociada con todos 
os grupos municipais que recolla unha 
baixada de impostos (incluíndo o 10% 
no caso do IBI e a anulación da subida 
ás empresas do Porto) e de taxas 
municipais (incluíndo un millón de 
euros na da auga), así como  
recuperar o calendario fiscal de 2016, 
tendo en conta a baixa execución do 
Orzamento, a escasa capacidade 
investidora, o aumento de recadación 
en impostos directos, o empeoramento 
dos servizos municipais, o elevado 
gasto en festas que aumentaron á 
conta do que pagan os coruñeses de 
auga, o incumprimento do periodo 
medio de pago a provedores e a pesar, 
todo iso, ter adiantado o pago do IBI e 
de ter unha moción aprobada para 
baixar impostos. 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira, pode 
proceder á defensa dá moción. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas, outra vez. 
 
Os indicadores económicos da conta 
de 2016 son os peores dos últimos 
anos, o que pon en evidencia que a 
xestión municipal está a caer en 
picado e cada vez invístese menos e as 
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y las prestaciones y los servicios 
públicos cada vez van a peor. 
 
El alcalde está más preocupado y 
ocupado en promocionarse y hacer 
campaña que en gestionar y prestar de 
forma óptima los servicios municipales 
que más afectan a los vecinos. El 
Presupuesto del 2016, tenía un 
montante total de 278.000.000 de 
euros. El señor Ferreiro dejó sin 
ejecutar 62.000.000 de euros y en 
inversiones, 44.000.000. Más de un 
70%. Además, redujo el gasto por 
ciudadano en más del 9%. Si 
comparamos el presupuesto de 2014, el 
gobierno del Partido Popular con el del 
2016 de la Marea nos encontramos que 
la ejecución del Presupuesto del 
Gobierno del Partido Popular, era del 
84%, frente a la de Marea del 77%.  
 
Si hacemos este mismo análisis en las 
inversiones nos encontramos que del 
capítulo 6, el Partido Popular ejecutaba 
en el 2014, el 65% y la Marea no llega 
casi al 30%. Por tanto, el Grupo 
Popular exige que se bajen los 
impuestos. Si no invierten en los 
coruñeses, por lo memos alívieles la 
carga fiscal. Si sumamos los 
109.000.000 que  son lo que han 
dejado de invertir en el 2015 y en el 
2016, lo dividimos entre el número de 
coruñeses, este Ayuntamiento podría 
devolverle a cada coruñés 440 euros. 
Por lo cual consideramos justo, urgente 
y necesario, afrontar de una vez una 
bajada de impuestos.  
 
El señor Ferreiro ha destinado 
1.000.000 de euros del recibo del agua 
al incremento del gasto en fiestas. El 
Pleno aprobó una moción para bajar el 
IBI y para anular la subida a las 

prestacións e os servizos públicos cada 
vez van a peor. 
 
O alcalde está máis preocupado e 
ocupado en promocionarse e facer 
campaña que en xestionar e prestar de 
forma óptima os servizos municipais 
que máis afectan os veciños. O 
Orzamento do 2016, tiña un montante 
total de 278.000.000 de euros. O señor 
Ferreiro deixou sen executar 
62.000.000 de euros e en 
investimentos, 44.000.000. Máis dun 
70%. Ademais, reduciu o gasto por 
cidadán en máis do 9%. Se 
comparamos o orzamento de 2014, o 
goberno do Partido Popular co do 
2016 da Marea atopámonos que a 
execución do Orzamento do Goberno 
do Partido Popular, era do 84%, 
fronte á de Marea do 77%.  
 
Se facemos esta mesma análise nos 
investimentos atopámonos que do 
capítulo 6, o Partido Popular 
executaba no 2014, o 65% e a Marea 
non chega case ao 30%. Por tanto, o 
Grupo Popular esixe que se baixen os 
impostos. Se non invisten nos 
coruñeses, polo memos alívielles a 
carga fiscal. Se sumamos os 
109.000.000 que  son o que deixaron 
de investir no 2015 e no 2016, 
dividímolo entre o número de 
coruñeses, este Concello podería 
devolverlle a cada coruñés 440 euros. 
Polo cal consideramos xusto, urxente e 
necesario, afrontar dunha vez unha 
baixada de impostos.  
 
O señor Ferreiro destinou 1.000.000 
de euros do recibo da auga ó 
incremento do gasto en festas. O Pleno 
aprobou unha moción para baixar o 
IBI e para anular a subida ás 
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empresas del puerto y el señor 
Ferreiro, insiste en no aplicar estas 
medidas y no bajar los impuestos a 
todos los coruñeses. A pesar de haber 
adelantado el cobro del IBI al mes de 
julio, este mes incumplieron, y también 
lo harían en el  mes de agosto de este 
ejercicio, el período medio de pago. 
Curiosamente el año 2015 en el que el 
pago de los impuestos se realizó con el 
calendario anterior en octubre, este 
Ayuntamiento sí cumplió el período 
medio de pago. Con lo cual no 
entendemos esta medida que no 
beneficia a los coruñeses y que desde 
luego no le ha valido al Ayuntamiento 
para pagar en tiempo y en forma las 
facturas de los  proveedores de este 
año. 
 
Insisto, el señor Ferreiro recibe 
3.000.000 de euros más vía impuestos 
directos, ha incrementado los 
impuestos a todas las empresas del 
puerto, ha incrementado el IBI a todos 
los coruñeses y nosotros creemos que 
la inejecución, insisto, non son capaces 
de devolver a través de servicios en la 
inversión el dinero de todos los 
coruñeses, exige una bajada de 
impuestos. A mí me gustaría que el 
señor Ferreiro me dijera un solo 
motivo para no bajar los impuestos a 
los coruñeses. Por qué no quiere 
pudiendo bajarlos. Tiene capacidad 
para hacerlo, tiene la posibilidad legal, 
le sobran en dos ejercicios, le han 
sobrado 109.000.000 de euros. ¿Cuál 
es el motivo para que usted no le baje 
los impuestos a los coruñeses? Muchas 
gracias.  
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Coira. Señora 

empresas do porto e o señor Ferreiro, 
insiste en non aplicar estas medidas e 
non baixar os impostos a todos os 
coruñeses. A pesar de adiantar o cobro 
do IBI ao mes de xullo, este mes 
incumpriron, e tamén o farían no  mes 
de agosto deste exercicio, o período 
medio de pago. Curiosamente o ano 
2015 no que o pago dos impostos 
realizouse co calendario anterior en 
outubro, este Concello se cumpriu o 
período medio de pago. Co cal non 
entendemos esta medida que non 
beneficia aos coruñeses e que desde 
logo non lle valeu ao Concello para 
pagar en tempo e en forma as facturas 
dos  provedores deste ano. 
 
 
 
Insisto, o señor Ferreiro recibe 
3.000.000 de euros máis vía impostos 
directos, incrementou os impostos a 
todas as empresas do porto, 
incrementou o IBI a todos os 
coruñeses e nós cremos que a 
inexecución, insisto, non son quen de 
devolver a través de servizos no 
investimento o diñeiro de todos os 
coruñeses, esixe unha baixada de 
impostos. A min gustaríame que o 
señor Ferreiro dixéseme un só motivo 
para non baixar os impostos aos 
coruñeses. Por que non quere podendo 
baixalo. Ten capacidade para facelo, 
ten a posibilidade legal, sóbranlle en 
dous exercicios, sobráronlle 
109.000.000 de euros. Cal é o motivo 
para que vostede non lle baixe os 
impostos aos coruñeses? Moitas 
grazas.  
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Coira. Señora 
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Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Debe ser a enésima vez que  digo 
xa isto neste Pleno pero non pasa nada. 
 
 
A las diecinueve horas y veintidós 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Fernández Prado. 
 
Nós non estamos a favor do discurso 
demagóxico, populista do Partido 
Popular en canto a baixada de 
impostos, sobre todo tendo en conta 
que foi o propio partido Popular quen, 
desde o goberno do Estado, forzou que 
todos os concellos do Estado español, 
subisen o IBI cando aquí, neste 
Concello da Coruña, fixo ou subiu o 
IBI ao conxunto das coruñesas e dos 
coruñeses e perdooulle o IBI ao porto 
que tiña, que é unha empresa pública… 
 
 
A las diecinueve horas y veintitrés 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Ferreiro Seoane. 
 
…que tiña, bueno, ganancias 
cuantiosas e tampouco, obviamente 
imos a admitir do Partido Popular que 
nos propoña baixar o recibo da auga, 
cando xa se baixou neste mandato o 
recibo da auga, precisamente por causa 
de que o Partido Popular o aumentara 
no seu día. O señores do canon da 
auga, o señores, pois que aumentaron 
efectivamente o que se pagaba por 
metro cúbico, pero tamén o que se 
pagaba, bueno, polo caudal que se 
recibe nas casas, pois, ahora nos 
propoñen, casualmente, que se baixe o 
recibo da auga. A mín alucíname unha 

Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Debe ser a enésima vez que  digo 
xa isto neste Pleno pero non pasa 
nada. 
 
Ás dezanove horas e vinte e dous 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Fernández Prado. 
 
Nós non estamos a favor do discurso 
demagóxico, populista do Partido 
Popular en canto a baixada de 
impostos, sobre todo tendo en conta 
que foi o propio partido Popular quen, 
desde o goberno do Estado, forzou que 
todos os concellos do Estado español, 
subisen o IBI cando aquí, neste 
Concello da Coruña, fixo ou subiu o 
IBI ao conxunto das coruñesas e dos 
coruñeses e perdooulle o IBI ao porto 
que tiña, que é unha empresa 
pública… 
 
Ás dezanove horas e vinte e tres 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Ferreiro Seoane. 
 
…que tiña, bo, ganancias cuantiosas e 
tampouco, obviamente imos a admitir 
do Partido Popular que nos propoña 
baixar o recibo da auga, cando xa se 
baixou neste mandato o recibo da 
auga, precisamente por causa de que o 
Partido Popular o aumentara no seu 
día. O señores do canon da auga, o 
señores, pois que aumentaron 
efectivamente o que se pagaba por 
metro cúbico, pero tamén o que se 
pagaba, bo, polo caudal que se recibe 
nas casas, pois, ahora nos propoñen, 
casualmente, que se baixe o recibo da 
auga. A mín alucíname unha das frases 
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das frases que se di na moción. E si 
sumanos os 109.000.000 que deixaron 
sen gastar en 2015 e 2016 y lo 
dividimos entre los ciudadanos, 
Ferreiro tendría que devolverle a cada 
coruñés… 
 
A las diecinueve horas y veinticuatro 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
 
…440 euros. Bueno, en fin, nós en 
2013, cando vimos que vostedes á 
altura de setembro dese ano, deixaran 
se gastar 30.378.627,53 euros en 
investimentos, non lle pedimos que lle 
devolvesen á xente nada. E realmente, 
bueno, é un chiste que o PP na 
oposición, presente esta moción e 
demande esta baixada de impostos. 
Nada máis. 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, señora Veira. Señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde.  
 
Señor Coira, le faltó decir en el 
expositivo al señor Ferreiro: “por favor 
déjeme  a mí  volver a la concejalía 
que la echo de menos”. Sería muy 
importante que asumieran el discurso 
de la concejala señora Rosa Lendoiro 
cuando dicen que literalmente, que la 
política de desgaste no produce 
beneficios para nadie y menos para los 
ciudadanos.  
 
Mire, es cierto que el Partido Socialista 
defendió los dos años anteriores una 

que se di na moción. E si sumanos os 
109.000.000 que deixaron sen gastar 
en 2015 e 2016 e o dividimos entre os 
ciudadáns, Ferreiro tería que 
devolverle a cada coruñés… 
 
 
Ás dezanove  horas e vinte e catro 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
 
…440 euros. Bo, en fin, nós en 2013, 
cando vimos que vostedes á altura de 
setembro dese ano, deixaran se gastar 
30.378.627,53 euros en investimentos, 
non lle pedimos que lle devolvesen á 
xente nada. E realmente, bo, é un 
chiste que o PP na oposición, presente 
esta moción e demande esta baixada 
de impostos. Nada máis. 
 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, señora Veira. Señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor Alcalde.  
 
Señor Coira, faltoulle dicir no 
expositivo ao señor Ferreiro: “por 
favor déixeme  a min  volver á 
concellería que a boto de menos”. 
Sería moi importante que asumisen o 
discurso da concelleira señora Rosa 
Lendoiro cando din que literalmente, 
que a política de desgaste non produce 
beneficios para ninguén e menos para 
os cidadáns.  
 
Mire, é certo que o Partido Socialista 
defendeu os dous anos anteriores unha 
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rebaja del IBI. Es cierto porque lo 
hicimos en este Pleno, está en las actas 
de Sesiones y en la hemeroteca, pero 
también es cierto que nos hemos dado 
un pequeño concierto de entendimiento 
para avanzar. Nosotros tuvimos un 
objetivo muy claro: que La Coruña   
mejore en el ámbito de la 
competitividad empresarial, que genere 
empleo. En fin una retahíla de datos 
para poner en evidencia que la ciudad 
tiene un problema con la actividad 
económica. Si la bandera del IBI iba a 
suponer que no alcanzásemos un 
acuerdo, nosotros somos lo 
suficientemente flexibles para alcanzar  
un acuerdo. El gobierno de Marea 
Atlántica también. Lo que me gustaría 
es que ustedes tuvieran ese principio 
de flexibilidad y no solamente se 
opusieran a todo en el ámbito 
económico cuando al final, apoyan 
otro tipo de mociones porque nosotros 
para mejorar los impuestos de los 
coruñeses en el ámbito de la 
promoción económica, vamos a bajar 
el IAE. Sabe usted muy bien lo que es 
el IAE porque en su mandato ni lo 
tocaron. Vamos a bajar la  tasa de 
basuras, vamos a rebajar la tasa de 
apertura de los nuevos 
establecimientos comerciales. Sabe 
usted, perfectamente, muy bien lo que 
es. Vamos a bajar las tasas, por 
ejemplo, de la Escuela municipal de 
música. 
 
Le puede preguntar al señor Mourelo 
la importancia de que los clubs 
deportivos de la ciudad, por fin, 
puedan cobrar entrada cuando no sé 
por qué durante los cuatro años de su 
mandato, se le impidió a los clubs 
deportivos de esta ciudad cobrar una 
entrada. Les puede mandar un wasap a 

rebaixa do IBI. É certo porque o 
fixemos neste Pleno, está nas actas de 
Sesións e na hemeroteca, pero tamén é 
certo que nos demos un pequeno 
concerto de entendemento para 
avanzar. Nós tivemos un obxectivo moi 
claro: que A Coruña   mellore no 
ámbito da competitividade 
empresarial, que xere emprego. En fin 
unha ladaíña de datos para poñer en 
evidencia que a cidade ten un 
problema coa actividade económica. 
Se a bandeira do IBI ía supoñer que 
non alcanzásemos un acordo, nós 
somos o suficientemente flexibles para 
alcanzar  un acordo. O goberno de 
Marea Atlántica tamén. O que me 
gustaría é que vostedes tivesen ese 
principio de flexibilidade e non 
soamente opuxésense a todo no ámbito 
económico cando ao final, apoian 
outro tipo de mocións porque nós para 
mellorar os impostos dos coruñeses no 
ámbito da promoción económica, imos 
baixar o IAE. Sabe vostede moi ben o 
que é o IAE porque no seu mandato 
nin o tocaron. Imos baixar a  taxa de 
lixos, imos rebaixar a taxa de apertura 
dos novos establecementos comerciais. 
Sabe vostede, perfectamente, moi ben o 
que é. Imos baixar as taxas, por 
exemplo, da Escola municipal de 
música. 
 
 
 
 
Pódelle preguntar ao señor Mourelo a 
importancia de que os clubes 
deportivos da cidade, por fin, poidan 
cobrar entrada cando non sei por que 
durante os catro anos do seu mandato, 
impedíuselle aos clubes deportivos 
desta cidade cobrar unha entrada. 
Pódelles mandar un wasap a ese grupo 



130 

 

ese grupo de deportes que  usted tiene. 
Vamos a hacer que los ciudadanos que 
tengan una deuda inferior a 3.000 
euros puedan prorratear sus impuestos, 
cuando anteriormente estaba fijada la 
cuantía en 12.000 euros. Y ¿sabe qué 
más vamos a hacer? Una bolsa de 
becas para generar empleo. Son todo 
cuestiones que benefician… 
 
A las diecinueve horas y veintisiete 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
… a los ciudadanos. Si el IBI es un 
impedimento para que todas estas 
mejoras orales, que esperemos 
redunden primero en el bolsillo de los 
coruñeses, porque todos estos que le he 
enunciado son coruñeses que pagan sus 
impuestos de una u otra forma. Pero 
además muchos de ellos 
complementariamente son coruñeses 
que generan empleo, y la dinamización 
de la actividad económica, en la parte 
que le corresponde  a la Hacienda 
municipal, se puede dinamizar si uno 
tiene voluntad de acuerdo y de diálogo. 
Nosotros la tenemos. Yo lo que le 
pido, señor Coira es que por esa 
bandera del beneficio colectivo de 
todos los ciudadanos, el maltrato, de 
los puntos, al menos en algunos nos dé 
la razón. Yo con eso me quedaría 
satisfecho. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señora 
Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 

de deportes que  vostede ten. Imos 
facer que os cidadáns que teñan unha 
débeda inferior a 3.000 euros poidan 
prorratear os seus impostos, cando 
anteriormente estaba fixada a contía 
en 12.000 euros. E ¿sabe que máis 
imos facer? Unha bolsa de bolsas para 
xerar emprego. Son todo cuestións que 
benefician… 
 
Ás dezanove horas e vinte e sete 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Díaz Grandío. 
 
… aos cidadáns. Se o IBI é un 
impedimento para que todas estas 
melloras orais, que esperemos 
redunden primeiro no peto dos 
coruñeses, porque todos estes que lle 
enunciei son coruñeses que pagan os 
seus impostos dunha ou outra forma. 
Pero ademais moitos deles 
complementariamente son coruñeses 
que xeran emprego, e a dinamización 
da actividade económica, na parte que 
lle corresponde  á Facenda municipal, 
pódese dinamizar se un ten vontade de 
acordo e de diálogo. Nós témola. Eu o 
que lle pido, señor Coira é que por esa 
bandeira do beneficio colectivo de 
todos os cidadáns, os malos tratos, dos 
puntos, polo menos nalgúns nos dea  a 
razón. Eu con iso quedaríame 
satisfeito. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señora 
Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
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Pois dicir, como xa se dixo aquí, unha 
vez máis, o PP volve por enésima vez, 
xa non conto as veces que o PP 
presenta esta moción do chamado 
impuestazo.  
 
Señor Coira, xa repetiu as súas 
intervencións tamén no modificativo. 
As volve a repetir aquí, en plan 
martillo pilón, igual que o rogo de 
medios materiais en cada Pleno, e teño 
que recordarlle que aínda que vostedes 
pretendan que as mentiras por repetilas 
moitas veces se convierten en 
verdades, como xa se dixo aquí tamén 
foron vostedes, subiron o tipo 
impositivo actual do IBI tanto no 
goberno do Estado como no Concello e 
ademais, no Concello non o fixeron 
unha soa vez senón que o fixeron dúas 
veces no 2012 e no 2013. En canto aos 
datos de execución, lle volvo a repetir, 
xa o fixo antes o señor Varela, que este 
ano, aínda con orzamentos aprobados 
desde finais de maio, temos unha 
execución global do 54,51% sobre 
créditos totais, superior a do ano 2014 
por estas datas. Igualmente decirlle que 
a execución global rexistrada a estas 
datas e superior a da calquera dos anos 
do seu mandato incluido ese ano 2014. 
Se di que non repase as cantidades.  
 
 
Ademais este Concello, e non o 
dicimos nós o di o Ministerio de 
Facenda que lle debe de dar datos 
tamén erróneos, foi o que máis 
investimento real fixo en 2016 de 
todos os concellos galegos, casi o 
doble que Vigo, e ao mesmo tempo 
tamén reducimos a débeda a través 
dunha refinanciación e cancelando o 
plan de axuste que vostedes 
suscribiron. Aínda a pesar dos seus 

Pois dicir, como xa se dixo aquí, unha 
vez máis, o PP volve por enésima vez, 
xa non conto as veces que o PP 
presenta esta moción do chamado 
impuestazo.  
 
Señor Coira, xa repetiu as súas 
intervencións tamén no modificativo. 
As volve a repetir aquí, en plan 
martillo pilón, igual que o rogo de 
medios materiais en cada Pleno, e teño 
que recordarlle que aínda que vostedes 
pretendan que as mentiras por 
repetilas moitas veces se convirten en 
verdades, como xa se dixo aquí tamén 
foron vostedes, subiron o tipo 
impositivo actual do IBI tanto no 
goberno do Estado como no Concello 
e ademais, no Concello non o fixeron 
unha soa vez senón que o fixeron dúas 
veces no 2012 e no 2013. En canto aos 
datos de execución, lle volvo a repetir, 
xa o fixo antes o señor Varela, que este 
ano, aínda con orzamentos aprobados 
desde finais de maio, temos unha 
execución global do 54,51% sobre 
créditos totais, superior a do ano 2014 
por estas datas. Igualmente decirlle 
que a execución global rexistrada a 
estas datas e superior a da calquera 
dos anos do seu mandato incluido ese 
ano 2014. Se di que non repase as 
cantidades.  
 
Ademais este Concello, e non o 
dicimos nós o di o Ministerio de 
Facenda que lle debe de dar datos 
tamén erróneos, foi o que máis 
investimento real fixo en 2016 de todos 
os concellos galegos, casi o dobre que 
Vigo, e ao mesmo tempo tamén 
reducimos a débeda a través dunha 
refinanciación e cancelando o plan de 
axuste que vostedes suscribiron. Aínda 
a pesar dos seus atrancos na 
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atrancos na aprobación dos 
orzamentos, este Concello segue a ser 
o que máis inviste en Galicia. En canto 
ao calendario fiscal, pois, deberían de 
estar de acordo con este novo 
calendario. O seu exemplo de xestión 
de goberno, de cidade, Ourense que é 
onde manteñen o goberno en Galicia, o 
seu Partido, cobra o IBI desde o 15 de 
maio ao 15 de xullo. Nos ampliamos 
ese prazo dous meses máis e se queren 
dar leccións de xestión e de mellora da 
calidade de vida casi sería mellor que 
foran a Ourense a decirlles como teñen 
que facer, que teñen os mesmos 
orzamentos desde hai tres anos.  
 
Decirlle ademais, de novo, repetirlle 
que nós non subimos o IBI, o 
baixamos para a gran maioría social e 
para beneficiar, sobre todo a persoas en 
situación de dificultade económica, 
dentro das bonificacións que nos 
permite a Lei de facendas locais. 
Facendas locais que por certo, 
vostedes, non queren reformar para 
permitirnos regular máis bonificacións 
en funcións de criterios de renda  e por 
iso desde 2016 modificamos o IBI, 
incrementando a bonificación de 
familias numerosas, vostedes a tiñan 
no 60%, nós ampliamos até un máximo 
legal do 90% e ademais  a fixemos 
progresiva dependendo do nivel de 
renda. 
 
Recordemos que antes, ademais de ser 
un máximo dun 60%, isto era para 
familias con 8 ou máis fillos.  
 
Igualmente aumentamos a bonificación 
do 50% para vivendas de protección 
oficial de 5 a 7 anos. E  tamén 
incrementamos o recargo para 
vivendas baleiras pasando do 25 ao 

aprobación dos orzamentos, este 
Concello segue a ser o que máis inviste 
en Galicia. En canto ao calendario 
fiscal, pois, deberían de estar de 
acordo con este novo calendario. O 
seu exemplo de xestión de goberno, de 
cidade, Ourense que é onde manteñen 
o goberno en Galicia, o seu Partido, 
cobra o IBI desde o 15 de maio ao 15 
de xullo. Nos ampliamos ese prazo 
dous meses máis e se queren dar 
leccións de xestión e de mellora da 
calidade de vida casi sería mellor que 
foran a Ourense a decirlles como 
teñen que facer, que teñen os mesmos 
orzamentos desde hai tres anos.  
 
Decirlle ademais, de novo, repetirlle 
que nós non subimos o IBI, o baixamos 
para a gran maioría social e para 
beneficiar, sobre todo a persoas en 
situación de dificultade económica, 
dentro das bonificacións que nos 
permite a Lei de facendas locais. 
Facendas locais que por certo, 
vostedes, non queren reformar para 
permitirnos regular máis bonificacións 
en funcións de criterios de renda  e por 
iso desde 2016 modificamos o IBI, 
incrementando a bonificación de 
familias numerosas, vostedes a tiñan 
no 60%, nós ampliamos até un máximo 
legal do 90% e ademais  a fixemos 
progresiva dependendo do nivel de 
renda. 
 
Recordemos que antes, ademais de ser 
un máximo dun 60%, isto era para 
familias con 8 ou máis fillos.  
 
Igualmente aumentamos a bonificación 
do 50% para vivendas de protección 
oficial de 5 a 7 anos. E  tamén 
incrementamos o recargo para 
vivendas baleiras pasando do 25 ao 



133 

 

50%. Lle recordamos que aínda 
estamos esperando que o Goberno 
desenvolva ese reglamento e o 
concepto de vivienda baleira… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Vieito, por 
favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…Igualmente baixamos a taxa de auga 
e a subimos para grandes  
consumidores. Lle dimos proximidade 
ao imposto de vehículos e tamén 
aumentamos bonificacións para 
vehículos con baixo niveis de emisión. 
 
Este ano, estamos a negociar unha 
proposta co Grupo Socialista, como xa 
dixemos aquí  e traeremos tamén nas 
vindeiras semanas a este Pleno esta 
nova proposta que ademais que o que 
trata é defender eses criterios de renda 
a outras ordenanzas na que iso é 
posible e que queidaron aínda                                                                           
pendentes de modificar como é a taxa 
de lixo… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Vieito, por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Si. Igualmente a modificación da 
Ordenanza xeral de recadación e outras 
modificacións que se comentaron aquí 
por parte do Grupo Socialista e a 
diferencia de vostedes, sen embargo. 
que pretenden baixar o IBI que a quen 
máis beneficie e a quen tributa por 
maior  valor catastral. Sabemos que nin 
esos son socialistas. Teñen aprobadas 

50%. Lle recordamos que aínda 
estamos esperando que o Goberno 
desenvolva ese reglamento e o 
concepto de vivienda baleira… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Vieito, por 
favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…Igualmente baixamos a taxa de auga 
e a subimos para grandes  
consumidores. Lle dimos proximidade 
ao imposto de vehículos e tamén 
aumentamos bonificacións para 
vehículos con baixo niveis de emisión. 
 
Este ano, estamos a negociar unha 
proposta co Grupo Socialista, como xa 
dixemos aquí  e traeremos tamén nas 
vindeiras semanas a este Pleno esta 
nova proposta que ademais que o que 
trata é defender eses criterios de renda 
a outras ordenanzas na que iso é 
posible e que queidaron aínda                                                                                                                          
pendentes de modificar como é a taxa 
de lixo… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Vieito, por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Si. Igualmente a modificación da 
Ordenanza xeral de recadación e 
outras modificacións que se 
comentaron aquí por parte do Grupo 
Socialista e a diferencia de vostedes, 
sen embargo, que pretenden baixar o 
IBI que a quen máis beneficie e a quen 
tributa por maior  valor catastral. 
Sabemos que nin esos son socialistas. 
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varias amnistías fiscais, por certo 
inconstitucionais que benefician sobre 
todo a persoas incluso imputadas por 
corrupción. Corrupción que ademais, 
hoxe sabemos que o seu Partido foi 
financiado ilegalmente, como se acaba 
de publicar e como acaba de dicir 
anticorrupción. Nada máis. Grazas. 
 
 
Presidencia                                                                                        
 
Moi ben. Moitas grazas, procedemos á 
votación da moción. 
 
Votación de la primera moción del 
Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP)  
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
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) (6 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois, queda rexeitada a moción. 

Teñen aprobadas varias amnistías 
fiscais, por certo inconstitucionais que 
benefician sobre todo a persoas 
incluso imputadas por corrupción. 
Corrupción que ademais, hoxe 
sabemos que o seu Partido foi 
financiado ilegalmente, como se acaba 
de publicar e como acaba de dicir 
anticorrupción. Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia                                                                                        
 
Moi ben. Moitas grazas, procedemos á 
votación da moción. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal do Partido Popular 
(PP)  
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
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) (6 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Pois, queda rexeitada a moción. 
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Moción do Partido Popular sobre 
seguridade cidadá. 
 
Señora Freire. 
 
Moción.- Segunda sobre seguridad 
ciudadana. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno, acuerda por 
unanimidad: 
 
Instar a Xulio Ferreiro a: 
 
A recuperar a la policía de barrio para 
mejorar tanto en la prevención como 
en el cumplimiento de las ordenanzas 
municipales y así solucionar  los 
problemas de seguridad ciudadana con 
los que conviven a diario los 
coruñeses, como por ejemplo los 
vecinos de la Sagrada Familia, quienes 
han protestado públicamente por 
problemas de vandalismo, incivismo, 
agresiones, tráfico y consumo de 
drogas, etc., o los del Orzán, que han 
denunciado en reiteradas ocasiones 
problemas relacionados con el ocio 
nocturno -en especial con tres after 
hours- que les impiden descansar y 
vivir en un entorno digno o los de la 
Ciudad Vieja  con serios problemas de 
vandalismo en la zona del Palacio de 
María Pita y calle Troncoso. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. Esta 
moción ten unha emenda do Grupo 
Municipal da Marea Atlántica que 
propón modificar únicamente a 
primeira frase da parte dispositiva e 

 
Moción do Partido Popular sobre 
seguridade cidadá. 
 
Señora Freire. 
 
Moción.- Segunda sobre seguridade 
cidadá. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
A Corporación Municipal da Coruña 
en Pleno, acorda por unanimidade: 
 
 
Instar a Xulio Ferreiro a: 
 
A recuperar á policía de barrio para 
mellorar tanto na prevención como no 
cumprimento das ordenanzas 
municipais e así solucionar  os 
problemas de seguridade cidadá cos 
que conviven a diario os coruñeses, 
por exemplo os veciños da Sacra 
Familia, quen protestou publicamente 
por problemas de vandalismo, 
incivismo, agresións, tráfico e 
consumo de drogas, etc., ou os do 
Orzán, que denunciaron en reiteradas 
ocasiones problemas relacionados co 
lecer nocturno -en especial con tres 
after hours- que lles impiden 
descansar e vivir nunha contorna 
digna ou os da Cidade Vella  con 
serios problemas de vandalismo na 
zona do Palacio de María Pita e rúa 
Troncoso. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. Esta 
moción ten unha emenda do Grupo 
Municipal da Marea Atlántica que 
propón modificar únicamente a 
primeira frase da parte dispositiva e 
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donde di “recuperar a policía de 
barrio”, substituir por: “manter a 
aposta do goberno municipal coa 
policía de barrio.” 
 
Non sei se é aceptada? 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí. No vamos a aceptar la enmienda. 
Moi ben.  
 
Presidencia 
 
Pode proceder á defensa da moción, 
señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez  
 
Gracias, señor Alcalde. Ferreiro ha 
eliminado la policía de barrio puesta en 
marcha por el Gobierno Municipal del 
Partido Popular y por lo tanto ha 
beneficiado el incumplimiento de las 
ordenanzas ante la falta de control y 
labor preventiva.  
 
Ha desviado policías de las patrullas de 
barrio a otras secciones en contra de la 
opinión de los expertos. 
 
Con la policía de barrio se duplicó la 
media diaria de policías locales en los 
barrios, se pasó de 50 a 95 agentes 
diario en la calle. Ahora la nula o 
escasa presencia de la policía local en 
la calle es una  gran preocupación 
coincidente y reiterada en todos los 
barrios. Según la memoria de la Policía 
Local, en 2016, se redujo un 5% el 
personal de estas unidades, destacando  
un 10% de reducción en la unidad 
nocturna. También disminuyeron un 
40% el control sobre el cumplimiento 
de la Ordenanza de ruidos, un 52% el 

donde di “recuperar a policía de 
barrio”, substituir por: “manter a 
aposta do goberno municipal coa 
policía de barrio.” 
 
Non sei se é aceptada? 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si. Non imos aceptar a emenda. Moi 
ben.  
 
Presidencia 
 
Pode proceder á defensa da moción, 
señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez  
 
Grazas, señor Alcalde. Ferreiro 
eliminou a policía de barrio posta en 
marcha polo Goberno Municipal do 
Partido Popular e por tanto beneficiou 
o incumprimento das ordenanzas ante 
a falta de control e labor preventiva.  
 
 
Desviou policías das patrullas de 
barrio a outras seccións en contra da 
opinión dos expertos. 
 
Coa policía de barrio duplicouse a 
media diaria de policías locais nos 
barrios, pasouse de 50 a 95 axentes 
diario na rúa. Agora a nula ou escasa 
presenza da policía local na rúa é 
unha  gran preocupación coincidente e 
reiterada en todos os barrios. Segundo 
a memoria da Policía Local, en 2016, 
reduciuse un 5% o persoal destas 
unidades, destacando  un 10% de 
redución na unidade nocturna. Tamén 
diminuíron un 40% o control sobre o 
cumprimento da Ordenanza de ruídos, 
un 52% o de incumprimento de 
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de incumplimiento de horarios y en un 
42% las denuncias por portar o 
consumir drogas en espacios públicos. 
Por cierto,  las plazas de policía que 
han sacado hasta ahora son las que 
sacó el gobierno del Partido Popular y 
para eso ya hemos visto su descontrol 
en las oposiciones que solo corrigieron 
cuando los opositores hicieron públicas 
sus denuncias.  
 
Es normal que los vecinos y 
comerciantes de la Sagrada Familia 
hayan recogido firmas en busca de 
soluciones ante el vandalismo y el 
incivismo, además como otros 
problemas como el abandono del 
barrio. Jardines descuidados o tomados 
por grupos o destrozos en el 
mobiliario, agresiones a los transeúntes 
con piedras y problemas de drogas. 
Tanto los comerciantes como los 
vecinos reclamaron una mayor 
presencia policial y han tenido que 
poner el grito en el cielo para que le 
recibiesen y les escuchasen actuando, 
como siempre, a posteriori y no a 
priori.  
 
Por otro lado, muchos vecinos del 
barrio del Orzán están  pasando un 
verdadero calvario por la inseguridad 
que provoca el ocio nocturno en la 
zona. Determinados locales están 
incumpliendo la normativa y los 
afectados han presentado escritos en el 
Ayuntamiento con mediciones de ruido 
y con informes. 
 
La Asociación de Vecinos advirtió que 
desde hace dos años se han instalado 
tres after hours que abren a las 6 de la 
mañana y que los fines de semana se 
montan peleas, hay venta de droga y 
los vecinos tienen miedo, incluso a 

horarios e nun 42% as denuncias por 
portar ou consumir drogas en espazos 
públicos. Por certo,  as prazas de 
policía que sacaron ata agora son as 
que sacou o goberno do Partido 
Popular e para iso xa vimos o seu 
descontrol nas oposicións que só 
corrixiron cando os opositores fixeron 
públicas as súas denuncias.  
 
 
É normal que os veciños e 
comerciantes da Sacra Familia 
recollesen firmas en busca de 
solucións ante o vandalismo e o 
incivismo, ademais como outros 
problemas como o abandono do 
barrio. Xardíns descoidados ou 
tomados por grupos ou desfeitas no 
mobiliario, agresións aos transeúntes 
con pedras e problemas de drogas. 
Tanto os comerciantes como os 
veciños reclamaron unha maior 
presenza policial e tiveron que poñer o 
berro no ceo para que lle recibisen e 
escoitásenlles actuando, como sempre, 
a posteriori e non a priori.  
 
 
Doutra banda, moitos veciños do 
barrio do Orzán están  a pasar un 
verdadeiro calvario pola inseguridade 
que provoca o lecer nocturno na zona. 
Determinados locais están a incumprir 
a normativa e os afectados 
presentaron escritos no Concello con 
medicións de ruído e con informes. 
 
 
A Asociación de Veciños advertiu que 
desde hai dous anos instaláronse tres 
after hours que abren ás 6 da mañá e 
que os fins de semana móntanse 
pelexas, hai venda de droga e os 
veciños teñen medo, mesmo a pasar 
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pasar por la zona a plena luz del día. 
Los vecinos del Orzán, reclaman el 
derecho a vivir en un entorno digno y 
al gobierno local que los proteja, que 
haga su trabajo en definitiva. 
 
Lo mismo sucede en la Ciudad Vieja, 
sobre todo en el entorno del Palacio 
Municipal y en la calle Troncoso, 
donde los vecinos se han quejado 
reiteradamente de los problemas de 
convivencia ocasionados por el 
consumo de drogas en la parte 
posterior de María Pita, pintadas, 
vandalismo. Por tanto, estamos 
hablando en todos los casos de 
incumplimiento de ordenanzas 
municipales, de competencia 
municipal. Yo creo que procede 
recuperar la policía de barrio para 
solucionar los problemas de seguridad 
ciudadana  con los que conviven a 
diario los coruñeses, ocasionados 
porque el gobierno de la Marea, 
después de casi tres años, sigue 
mirando para otro lado para sin querer 
dar respuesta a las necesidades de la 
gente, a las necesidades de los vecinos, 
a los que no les parece  una broma, por 
ejemplo, las peleas de jóvenes en la 
calle, como así le parece al señor 
Ferreiro y con respecto. Si quería 
matizar con respecto a la enmienda de 
sustitución que quería presentarse por 
parte del Gobierno de la Marea 
Atlántica, que lógicamente como he 
avanzado antes no podíamos aceptarla 
y no podemos aceptarla por una 
cuestión muy clara: porque es mentira 
y porque es una auténtica tomadura de 
pelo, una auténtica tomadura de pelo 
no solo a los grupos de la oposición 
que estamos aquí presentes sino lo que 
es peor, una auténtica tomadura de 
pelo a la personas  a todos los barrios 

pola zona a plena luz do día. Os 
veciños do Orzán, reclaman o dereito 
para vivir nunha contorna digna e ao 
goberno local que os protexa, que faga 
o seu traballo en definitiva. 
 
O mesmo sucede na Cidade Vella, 
sobre todo na contorna do Palacio 
Municipal e na rúa Troncoso, onde os 
veciños queixáronse reiteradamente 
dos problemas de convivencia 
ocasionados polo consumo de drogas 
na parte posterior de María Pita, 
pintadas, vandalismo. Por tanto, 
estamos a falar en todos os casos de 
incumprimento de ordenanzas 
municipais, de competencia municipal. 
Eu creo que procede recuperar a 
policía de barrio para solucionar os 
problemas de seguridade cidadá  cos 
que conviven a diario os coruñeses, 
ocasionados porque o goberno da 
Marea, despois de case tres anos, 
segue mirando para outro lado para 
sen querer dar resposta ás necesidades 
da xente, ás necesidades dos veciños, 
aos que non lles parece  unha broma, 
por exemplo, as pelexas de mozas na 
rúa, como así lle parece ao señor 
Ferreiro e con respecto. Se quería 
matizar con respecto á emenda de 
sustitución que quería presentarse por 
parte do Goberno da Marea Atlántica, 
que loxicamente como avancei antes 
non podiamos aceptala e non podemos 
aceptala por unha cuestión moi clara: 
porque é mentira e porque é unha 
auténtica tomadura de pelo, unha 
auténtica tomadura de pelo non só aos 
grupos da oposición que estamos aquí 
presentes senón o que é peor, unha 
auténtica tomadura de pelo á persoas  
a todos os barrios que lles levan 
reclamando desde hai 3 anos que 
recuperen a policía de barrio 



139 

 

que les llevan reclamando desde hace 3 
años que recuperen la policía de barrio 
implantada por el PP. Y una, pues, 
prueba, prueba de lo que estoy 
diciendo es que no lo decimos 
nosotros, lo dicen todos los vecinos de 
los barrios de norte a sur y de este a 
oeste y prueba de ello además es la 
última acción de los vecinos de la 
Sagrada Familia, porque si no, no 
hubiesen protestado públicamente y 
además de tener que aguantar los 
problemas de seguridad ciudadana, 
tener que organizarse para hacer una 
recogida de firmas y planteárselas a 
ustedes en el despacho para que al final 
les escuchen, y veremos a  ver lo que 
dura la presencia policial en la zona. 
Muchas gracias.  
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Freire. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, en canto a esta moción… 
Bueno, primeiro sinalar que para o 
BNG é unha moción absolutamente 
reduccionista que fala de solucionar os 
problemas única e exclusivamente a 
través da policía local. 
 
Evidentemente a policía local ten un 
labor de vixilancia, de vixilancia do 
cumprimento das ordenanzas que é 
lóxica e normal, pero que se hai un 
problema, un problema social, se hai 
un problema de pelexas, se hai un 
problema de vandalismo, se hai un 
problema de pobreza, en moitos casos, 
é o que hai, non se pode actuar única e 
exclusivamente coa Policía Local. E 
nós entendemos que hai que actuar 
tamén desde o punto de vista 

implantada polo PP. E unha, pois 
proba, proba do que estou a dicir é 
que non o dicimos nós, dino todos os 
veciños dos barrios de norte a sur e de 
leste a oeste e proba diso ademais é a 
última acción dos veciños da Sacra 
Familia, porque se non, non 
protestasen publicamente e ademais de 
ter que aguantar os problemas de 
seguridade cidadá, ter que organizarse 
para facer unha recollida de firmas e 
exporllas a vostedes no despacho para 
que ao final escóitenlles, e veremos a 
ver  o que dura a presenza policial na 
zona. Moitas grazas. 
 
 
 
 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Freire. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, pois, en canto a esta moción… 
Bo, primeiro sinalar que para o BNG é 
unha moción absolutamente 
reduccionista que fala de solucionar os 
problemas única e exclusivamente a 
través da policía local. 
 
Evidentemente a policía local ten un 
labor de vixilancia, de vixilancia do 
cumprimento das ordenanzas que é 
lóxica e normal, pero que se hai un 
problema, un problema social, se hai 
un problema de pelexas, se hai un 
problema de vandalismo, se hai un 
problema de pobreza, en moitos casos, 
é o que hai, non se pode actuar única e 
exclusivamente coa Policía Local. E 
nós entendemos que hai que actuar 
tamén desde o punto de vista 
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socioeconómico, é dicir que hai que 
atender ás circunstancias 
socioeconómicas que levan a que 
aparezan estas casuísticas. Estamos 
falando de que hai que traballar sobre a 
ocupación desas persoas que están na 
rúa, que hai que traballar sobre o 
tempo libre das mozas e dos mozos 
que están na rúa. Estamos falando de 
que hai que facer traballo social, 
estamos falando de que hai que actuar 
tamén contra o desemprego e bueno, 
que moitas veces se produce nestas 
clase social, etcétera, etcétera.  
 
É dicir, nós cremos que non se 
soluciona o problema solamente coa 
policía local. Evidentemente ten un 
efecto disuasorio que ninguén nega. 
Non hai máis que efectivamente que 
falar cos veciños e coas veciñas da 
Sagrada Familia, pero esa xente non se 
esfuma non a leva o vento, non 
desaparece do mundo senón que sigue 
existindo e a súa existencia ten unha 
razón socioeconómica. Precisamente o 
feito de querer atallar a crise 
socialmente na cidade, pois, a través 
única e exclusivamente de entidades de 
caridade e de beneficiencia, pois, ten 
esta consecuencia moitas veces. O 
feito de non traballar socialmente, de 
non reforzar o traballo social, de non 
reforzar a formación para o 
desemprego, de non reforzar o 
emprego, pois  ten estes efectos e eu 
creo que insisto a moción é 
absolutamente reduccionista non só 
por esta cuestión senón porque só fala 
da Sagrada Familia, só fala do Orzán, 
só fala da Cidade Vella, só fala do 
consumo de drogas así en abstracto, 
etcétera, etcétera, é absolutamente 
reduccionista. Creo que estes 
problemas non so existen nestes 

socioeconómico, é dicir que hai que 
atender ás circunstancias 
socioeconómicas que levan a que 
aparezan estas casuísticas. Estamos 
falando de que hai que traballar sobre 
a ocupación desas persoas que están 
na rúa, que hai que traballar sobre o 
tempo libre das mozas e dos mozos que 
están na rúa. Estamos falando de que 
hai que facer traballo social, estamos 
falando de que hai que actuar tamén 
contra o desemprego e bo, que moitas 
veces se produce nestas clase social, 
etcétera, etcétera.  
 
É dicir, nós cremos que non se 
soluciona o problema soamente coa 
policía local. Evidentemente ten un 
efecto disuasorio que ninguén nega. 
Non hai máis que efectivamente que 
falar cos veciños e coas veciñas da 
Sagrada Familia, pero esa xente non 
se esfuma non a leva o vento, non 
desaparece do mundo senón que segue 
existindo e a súa existencia ten unha 
razón socioeconómica. Precisamente o 
feito de querer atallar a crise 
socialmente na cidade, pois, a través 
única e exclusivamente de entidades de 
caridade e de beneficiencia, pois, ten 
esta consecuencia moitas veces. O 
feito de non traballar socialmente, de 
non reforzar o traballo social, de non 
reforzar a formación para o 
desemprego, de non reforzar o 
emprego, pois  ten estes efectos e eu 
creo que insisto a moción é 
absolutamente reduccionista non só 
por esta cuestión senón porque só fala 
da Sagrada Familia, só fala do Orzán, 
só fala da Cidade Vella, só fala do 
consumo de drogas así en abstracto, 
etcétera, etcétera, é absolutamente 
reduccionista. Creo que estes 
problemas non so existen nestes 
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barrios senón que son máis amplos e 
ao mellor nalgunas zonas non é tan 
esaxerado como se pretende describir 
na moción.  
 
Bueno, pola nosa banda non vai ter o 
apoio do BNG esta moción. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora Neira, a 
outra señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde.  
 
Bueno, en relación a la moción que  
presenta el Partido Popular y siguiendo 
mi turno de palabra sobre Avia Veira 
que ha hecho hincapié en algo que 
nosotros queríamos hacer hincapié, 
como era la prevención, seguramente, 
de mucha cuestiones que después 
bueno, traen acontecimientos que 
evidentemente no se pueden solucionar 
solamente con presencia policial. 
 
Pero yo, antes de entrar en este tema 
voy a hablar de una cuestión. Ustedes 
están siempre con el soniquete este de 
la policía de barrio, es constante. 
Ustedes han montado la policía de 
barrio y yo les pregunto qué existía 
antes de que ustedes llegaran al 
gobierno en el año 2011. Se lo 
pregunté ya en la legislatura pasada si 
habría puesto la primera piedra en la 
Torre de Hércules y sigo todavía 
pensándolo. La policía de barrio ya 
existía en la época del Partido 
Socialista siendo concejal José 

barrios senón que son máis amplos e 
ao mellor nalgunas zonas non é tan 
esaxerado como se pretende describir 
na moción.  
 
Bo, pola nosa banda non vai ter o 
apoio do BNG esta moción. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora Neira, a 
outra señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor Alcalde.  
 
Bo, en relación á moción que  presenta 
o Partido Popular e seguindo a miña 
quenda de palabra sobre Avia Veira 
que fixo fincapé en algo que nós 
queriamos facer fincapé, como era a 
prevención, seguramente, de moita 
cuestións que despois bo, traen 
acontecementos que evidentemente non 
se poden solucionar soamente con 
presenza policial. 
 
Pero eu, antes de entrar neste tema 
vou falar dunha cuestión. Vostedes 
están sempre co soniquete este da 
policía de barrio, é constante. 
Vostedes montaron a policía de barrio 
e eu pregúntolles qué existía antes de 
que vostedes chegasen ao goberno no 
ano 2011. Pregunteillo xa na 
lexislatura pasada se poñería a 
primeira pedra na Torre de Hércules e 
sigo aínda pensándoo. A policía de 
barrio xa existía na época do Partido 
Socialista sendo concelleiro José 
Nogueira, a policía de barrio tal e 
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Nogueira, la policía de barrio tal y 
como se entiende, es decir, los mismos 
agentes que patrullan a pie que dan esa 
sensación de seguridad a la ciudadanía 
que conocen a los vecinos, que 
conocen desde luego a los 
comerciantes de la zona, que conocen a 
los trabajadores etcétera, etcétera. 
Ustedes montaron otro chiringuito 
diferente: una policía en el barrio 
donde computaban los efectivos 
motorizados, patrulla y demás. Y 
aquello era la policía de barrio. Sea 
como sea y sin entrar en este tipo de 
cuestiones y entendiendo que 
evidentemente tiene que haber 
seguramente mayor presencia policial 
en las calles, también yo creo que  los 
grupos políticos tenemos que  tener 
una cierta responsabilidad para no 
alentar el alarmismo social. ¿Qué hay 
problemas? Indudablemente que los 
hay. ¿Qué las cuestiones de seguridad 
en muchas ocasiones, en una ciudad 
como esta que no se caracteriza  
precisamente por unos índices 
delictivos aproximadamente, 
excesivamente altos es una cuestión de 
percepción? Es cierto, pero lo que no 
se puede utilizar es como un arma 
arrojadiza entre unos y otros utilizando 
el miedo de los ciudadanos que 
evidentemente, ante peleas o ante 
situaciones como las acaecidas en los 
últimos meses pueden encontrarse, 
bueno, pues en una situación de alarma 
o en una situación de miedo. 
 
Eso por la parte que le corresponde a la 
moción del Partido Popular. 
 
A mí también me gustaría que nos 
explicara la concejala de Marea  ¿cuál 
es la política de la policía de barrio que 
existe durante la legislatura actual? Lo 

como se entende, é dicir, os mesmos 
axentes que patrullan a pé que dan esa 
sensación de seguridade á cidadanía 
que coñecen aos veciños, que coñecen 
desde logo aos comerciantes da zona, 
que coñecen aos traballadores 
etcétera, etcétera. Vostedes montaron 
outro chiringuito diferente: unha 
policía no barrio onde computaban os 
efectivos motorizados, patrulla e 
demais. E aquilo era a policía de 
barrio. Sexa como sexa e sen entrar 
neste tipo de cuestións e entendendo 
que evidentemente ten que haber 
seguramente maior presenza policial 
nas rúas, tamén eu creo que  os grupos 
políticos temos que  ter unha certa 
responsabilidade para non alentar o 
alarmismo social. Que hai problemas? 
Indubidablemente que os hai. Que as 
cuestións de seguridade en moitas 
ocasións, nunha cidade como esta que 
non se caracteriza  precisamente por  
uns índices delituosos 
aproximadamente, excesivamente altos 
é unha cuestión de percepción? É 
certo, pero o que non se pode utilizar é 
como unha arma arreboladiza entre 
uns e outros utilizando o medo dos 
cidadáns que evidentemente, ante 
pelexas ou ante situacións como as 
acaecidas nos últimos meses poden 
atoparse, bo, pois nunha situación de 
alarma ou nunha situación de medo. 
 
 
 
 
Iso pola parte que lle corresponde á 
moción do Partido Popular. 
 
A min tamén me gustaría que nos 
explicase a concelleira de Marea  cal é 
a política da policía de barrio que 
existe durante a lexislatura actual? O 
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que sabemos es que evidentemente hay 
una ratio de policías que no está mal, 
está por debajo de la Unión Europea. 
Bien es verdad que si la mayor parte de 
ellos se encontraran en las calles y no 
en trabajos burocráticos seguramente 
la sensación o la percepción de 
seguridad sería mayor. 
 
Y está bien que los policías trabajen en 
todos esos programas que se iniciaron 
con el Partido Popular y que se han 
ampliado en esta legislatura, cómo el 
agente tutor y todas esas cuestiones, 
bueno, pues para ver si se consume 
droga en los patios de los institutos y 
este tipo de consideraciones. 
 
Bien es verdad, señores del Partido 
Popular, que ustedes gobiernan en la 
Xunta de Galicia y que han recortado 
de manera sistemática todo aquello que 
implica prevención. Prevención en  el 
plan contra drogodependencias, 
prevención en materia de género, 
prevención en toda una serie de 
cuestiones que después cuando nos 
encontramos con problemas derivados 
de la inclusión social, derivados de la 
pobreza, derivados seguramente de una 
manera de entender el ocio que no es 
lo más adecuado y que desde luego se 
tiene que prevenir de manera 
educativa, ahí tenemos el ejemplo de 
Islandia, que sale en El País la noticia 
hace dos días de cómo se han invertido 
las estadísticas en consumo de 
cannabis, en consumo de tabaco en la 
población juvenil, pero como se ha 
invertido en la forma de… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por 
favor. 

que sabemos é que evidentemente hai 
unha cociente de policías que non está 
mal, está por baixo da Unión Europea. 
Ben é verdade que se a maior parte 
deles atopásense nas rúas e non en 
traballos burocráticos seguramente a 
sensación ou a percepción de 
seguridade sería maior. 
 
E está ben que os policías traballen en 
todos eses programas que se iniciaron 
co Partido Popular e que se ampliaron 
nesta lexislatura, como o axente titor e 
todas esas cuestións, bo, pois para ver 
se se consome droga nos patios dos 
institutos e este tipo de consideracións. 
 
 
Ben é verdade, señores do Partido 
Popular, que vostedes gobernan na 
Xunta de Galicia e que recortaron de 
maneira sistemática todo aquilo que 
implica prevención. Prevención no  
plan contra drogodependencias, 
prevención en materia de xénero, 
prevención en toda unha serie de 
cuestións que despois cando nos 
atopamos con problemas derivados da 
inclusión social, derivados da pobreza, 
derivados seguramente dunha maneira 
de entender o lecer que non é o máis 
adecuado e que desde logo se ten que 
previr de maneira educativa, aí temos 
o exemplo de Islandia, que sae no País 
a noticia hai dous días de como se 
investiron as estatísticas en consumo 
de cannabis, en consumo de tabaco na 
poboación xuvenil, pero como se 
investiu na forma de… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por 
favor. 
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Señora Neira Fernández 
 
Va acompañada, desde luego de 
políticas de prevención, que desde 
luego ni unos ni otros han demostrado 
hasta el día de hoy que las hayan 
llevado a cabo. Por mi parte, nada más 
gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira.  Ten a 
palabra a señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben. Bueno, con respecto a este asunto 
por moito que vostedes repitan e 
repitan unha e outra vez, xa se me 
adiantaron en parte da resposta a 
señora Veira e a señora Neira, por 
moito que repitan a retirada de axentes 
da Policía Local da rúa no é certa, non 
é certa porque todas esas outras 
patrullas tamén están na rúa e tamén 
están nos barrios. Entón, xa estou un 
pouco cansa de repetirlle esa cuestión 
cando realmente é que nos queren 
levar ao terreo de “tú más”.  
 
A Voz de Galicia, por exemplo, non é 
un xornal que acostume a facer moito 
ao noso favor  e sen embargo fala da 
presencia policial, da Policía Local nos 
barrios e tamén me fai pensar, bueno, 
en esas actuacións que nos dicen pola 
veciñanza  do Orzán, da Cidade Vella 
e da Sagrada Familia. Con respecto ao 
tema da Sagrada Familia xa dixemos 
en varias ocasións, tivemos varios 
encontró con eles con (…) diferentes  
zonas da Sagrada Familia.  Adquirimos 
uns compromisos e os estamos 
cumprindo. Quero dicir a ese respecto 

 
Señora Neira Fernández 
 
Vai acompañada, desde logo de 
políticas de prevención, que desde 
logo nin uns nin outros demostraron 
ata o día de hoxe que as levaran a 
cabo. Pola miña banda, nada máis 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira.  Ten a 
palabra a señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben. Bo, con respecto a este asunto 
por moito que vostedes repitan e 
repitan unha e outra vez, xa se me 
adiantaron en parte da resposta a 
señora Veira e a señora Neira, por 
moito que repitan a retirada de 
axentes da Policía Local da rúa no é 
certa, non é certa porque todas esas 
outras patrullas tamén están na rúa e 
tamén están nos barrios. Entón, xa 
estou un pouco cansa de repetirlle esa 
cuestión cando realmente é que nos 
queren levar ao terreo de “tú más”.  
 
A Voz de Galicia, por exemplo, non é 
un xornal que acostume a facer moito 
ao noso favor  e sen embargo fala da 
presencia policial, da Policía Local 
nos barrios e tamén me fai pensar, bo, 
en esas actuacións que nos dicen pola 
veciñanza  do Orzán, da Cidade Vella 
e da Sagrada Familia. Con respecto ao 
tema da Sagrada Familia xa dixemos 
en varias ocasións, tivemos varios 
encontró con eles con (…) diferentes  
zonas da Sagrada Familia.  
Adquirimos uns compromisos e os 
estamos cumprindo. Quero dicir a ese 
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e van máis alá, van maís alá  de  ter  
máis presencia policial, van máis alá e 
temos proxectos coordinados con 
outras áreas que teñen que ver co que 
acababa de falar tamén a señora Neira 
referente á situación social das persoas 
as que queren que limpemos como 
dicía o outro día un titular da Voz de 
Galicia. 
 
Tamén vemos na zona do Orzán aí 
teñen a información caducada. De feito 
cando foron a facer a foto a 
información xa estaba caducada pero 
non volveron a falar cos veciños. Falan 
unha vez, se fan unha foto e logo e 
logo xa non volven. Nese momento, 
cando se fixeron esa foto, un dos bares 
xa estaba pechado e outro xa ten un 
expediente sancionador en marcha. 
Lles lembro tamén na súa época, 
¿lembran o bar Balsa, que non daban 
pechado? Bueno pois, as cousas  levan 
o seu tempo, pois, así que, por favor, 
non intenten botarnos a nós o que 
vostedes non foron capaces. Lembro 
tamén aquela frase de Negreira de que 
o botellón solo iba a ser capaz de 
quítalo do medio cando chovera que 
era a única medida que atopaba para 
facelo.  
 
Outra cousa que tamén é importante é 
como dimos traslado na Xunta Local 
de Seguridade a todos estes problemas. 
Vimos denunciando tamén desde hai 
moito tempo e ademais hoxe están aquí 
membros do Sindicato Unificado de 
Policía que igual poden corroborar o 
que tamén vamos a dicir. 
 
Vimos denunciando dende hai moito 
tempos recortes que  sufre  Policía 
Nacional e polo tanto retirar a súa 
presencia na rúa en moitos casos  e 

respecto e van máis alá, van maís alá  
de  ter  máis presencia policial, van 
máis alá e temos proxectos 
coordinados con outras áreas que 
teñen que ver co que acababa de falar 
tamén a señora Neira referente á 
situación social das persoas as que 
queren que limpemos como dicía o 
outro día un titular da Voz de Galicia. 
 
Tamén vemos na zona do Orzán aí 
teñen a información caducada.  De 
feito cando foron a facer a foto a 
información xa estaba caducada pero 
non volveron a falar cos veciños. 
Falan unha vez, se fan unha foto e logo 
e logo xa non volven. Nese momento, 
cando se fixeron esa foto, un dos bares 
xa estaba pechado e outro xa ten un 
expediente sancionador en marcha. 
Lles lembro tamén na súa época, 
¿lembran o bar Balsa, que non daban 
pechado? Bo pois, as cousas  levan o 
seu tempo, pois, así que, por favor, non 
intenten botarnos a nós o que vostedes 
non foron capaces. Lembro tamén 
aquela frase de Negreira de que o 
botellón só ía  ser capaz de quítalo do 
medio cando chovera que era a única 
medida que atopaba para facelo.  
 
 
Outra cousa que tamén é importante é 
como dimos traslado na Xunta Local 
de Seguridade a todos estes 
problemas. Vimos denunciando tamén 
desde hai moito tempo e ademais hoxe 
están aquí membros do Sindicato 
Unificado de Policía que igual poden 
corroborar o que tamén vamos  dicir. 
 
Vimos denunciando dende hai moito 
tempos recortes que  sufre  Policía 
Nacional e polo tanto retirar a súa 
presencia na rúa en moitos casos  e 
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tamén reduce horarios nas oficinas de 
denuncia, na oficina de familia e tamén 
reducida no seu horario na súa 
situación. O número de policías locais, 
polo tanto, non descendeu e seguimos 
facendo as nosas funcións referentes a 
ordenanzas municipais  e tráfico, pero 
tamén debemos estar a disposición 
desa coordinación coa policía nacional 
que nos pide, que así estamos facendo, 
en moitos desos exemplos que 
vostedes poñen e en tanto así 
actualmente na Sagrada Familia, como 
é así actualmente  no Orzán, como é 
así actualmente no Centro. Tamén 
dicirlle que fala da unidade nocturna 
de policía. A unidade nocturna de  
policía ten un reforzo o xoves e os 
sábados de aproximadamente entre 
cinco e dez efectivos cada un deses 
días. Outras dez persoas reforzan o 
mercadillo dos Maios, tamén con ese 
reforzo de motoristas e coches patrulla 
que vostedes dicían que era a súa 
policía de barrio e que realmente foi 
sempre esa falsidade que non poden 
soster. 
 
Nada máis. Bueno, engadir que non 
intente pintar esa cidade insegura, isto 
non e  Bronx e ese alarmismo que 
pretenden sempre levar e ademais 
sobre todo botarnos a culpa cando, 
¡vamos! Teño recortes aquí da súa 
época na que creo que os problemas os 
coñecen ben. Entón sexan vostedes un 
pouquiño máis prudentes si poden. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Procedemos á 
votación da moción. 
 
Ah! Si, certo. Desculpas. Comezamos 
pola emenda presentada pola Marea 

tamén reduce horarios nas oficinas de 
denuncia, na oficina de familia e 
tamén reducida no seu horario na súa 
situación. O número de policías locais, 
polo tanto, non descendeu e seguimos 
facendo as nosas funcións referentes a 
ordenanzas municipais  e tráfico, pero 
tamén debemos estar a disposición 
desa coordinación coa policía 
nacional que nos pide, que así estamos 
facendo, en moitos desos exemplos que 
vostedes poñen e en tanto así 
actualmente na Sagrada Familia, 
como é así actualmente  no Orzán, 
como é así actualmente no Centro. 
Tamén dicirlle que fala da unidade 
nocturna de policía. A unidade 
nocturna de  policía ten un reforzo o 
xoves e os sábados de 
aproximadamente entre cinco e dez 
efectivos cada un deses días. Outras 
dez persoas reforzan o mercadillo dos 
Maios, tamén con ese reforzo de 
motoristas e coches patrulla que 
vostedes dicían que era a súa policía 
de barrio e que realmente foi sempre 
esa falsidade que non poden soster. 
 
Nada máis. Bo, engadir que non 
intente pintar esa cidade insegura, isto 
non e  Bronx e ese alarmismo que 
pretenden sempre levar e ademais 
sobre todo botarnos a culpa cando, 
¡vamos! Teño recortes aquí da súa 
época na que creo que os problemas os 
coñecen ben. Entón sexan vostedes un 
pouquiño máis prudentes si poden. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Procedemos á 
votación da moción. 
 
Ah! Si, certo. Desculpas. Comezamos 
pola emenda presentada pola Marea 
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Atlántica.  
 
Votación da la enmienda presentada 
por Marea Atlántica (MA)  a la 
segunda moción presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) 
 
Seguidamente por la presidencia se 
somete a votación la enmienda 
presentada por Marea Atlántica (MA) a 
la segunda moción del Partido Popular  
(PP) 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) (6 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois, queda… Digamos, se somete a 
votación a moción tal e como resulta 
da aceptación da emenda.  
 
Votación de la segunda moción del 
Grupo Municipal del Partido 
Popular incluida la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) 
 
Seguidamente por la presidencia se 

Atlántica. 
 
Votación da emenda presentada por 
Marea Atlántica (MA)  á segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP) 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a emenda 
presentada por Marea Atlántica (MA) 
á segunda moción do Partido Popular  
(PP) 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) (6 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Pois, queda… Digamos, se somete a 
votación a moción tal e como resulta 
da aceptación da emenda.  
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal do Partido Popular 
incluída a emenda presentada polo 
Grupo Municipal de Marea Atlántica 
(MA) 
 
Seguidamente pola presidencia 
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somete a votación la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, emendada por el 
Grupo Municipal de Marea  Atlántica 
(MA) 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 en contra el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista  Galego (BNG) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada a moción. 
 

Acuerdo 
 
167 – Moción sobre seguridad 
ciudadana. 
 

Acuerdo 
 
Mantener la apuesta del Gobierno 
Municipal con la Policía de Barrio para 
mejorar tanto en la prevención como 
en el cumplimiento de las ordenanzas 
municipales y así solucionar los 
problemas de seguridad ciudadana con 
los que conviven a diario los 
coruñeses, como por ejemplo los 
vecinos de la Sagrada Familia, quienes 
han protestado públicamente por 
problemas de vandalismo, incivismo, 

sométese a votación a segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular, emendada polo 
Grupo Municipal de Marea  Atlántica 
(MA) 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 en contra o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista  Galego (BNG) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada a moción. 
 

Acordo 
 
167 – Moción sobre seguridade 
ciudad. 
 

Acordo 
 

Manter a aposta do Goberno 
Municipal coa Policía de Barrio para 
mellorar tanto na prevención como no 
cumprimento das ordenanzas 
municipais e así solucionar os 
problemas de seguridade cidadá cos 
que conviven a diario os coruñeses, 
por exemplo os veciños da Sacra 
Familia, quen protestou publicamente 
por problemas de vandalismo, 
incivismo, agresións, tráfico e 
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agresiones, tráfico y consumo de 
drogas, etc. o los del Orzán que han 
denunciado en reiteradas ocasiones 
problemas relacionados con el ocio 
nocturno –en especial con tres after 
hours- que les impiden descansar y 
vivir en un entorno digno o los de la 
Ciudad Vieja, con serios problemas de 
vandalismo en la zona del Palacio de 
María Pita y calle Troncoso. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moción do Partido Popular 
para apoiar e respaldar ás forzas e 
corpos de seguridade do Estado como 
garantes do estado de dereito. 
 
Ten a palabra a señora Gallego, para a 
lectura da parte dispositiva  da moción. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno antes de nada saludar a los 
miembros de la Policía Nacional que 
nos acompañan en el Pleno. 
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular, presenta la siguiente moción: 
 
1.-La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad mostrar su apoyo y su 
respaldo incondicional a la Policía 
Nacional y Guarda Civil en su labor de 
defensa y protección de los derechos y 
libertades de todos los ciudadanos y, 
especialmente, y desde la legalidad 
constitucional, de la soberanía 
nacional, el Estado de Derecho, la 
democracia y la convivencia entre los 
españoles. 

consumo de drogas, etc. ou os do 
Orzán que denunciaron en reiteradas 
ocasiones problemas relacionados co 
lecer nocturno ?en especial con tres 
after hours- que lles impiden 
descansar e vivir nunha contorna 
digna ou os da Cidade Vella, con 
serios problemas de vandalismo na 
zona do Palacio de María Pita e rúa 
Troncoso. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moción do Partido Popular 
para apoiar e respaldar ás forzas e 
corpos de seguridade do Estado como 
garantes do estado de dereito. 
 
Ten a palabra a señora Gallego, para 
a lectura da parte dispositiva  da 
moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo antes de nada saudar aos membros 
da Policía Nacional que nos 
acompañan no Pleno. 
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular, presenta a seguinte moción: 
 
1.-A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade amosar o seu apoio e 
respaldo incondicional á Policía 
Nacional e a Garda Civil no seu labor 
de defensa e protección dos dereitos e 
liberdades de todos os cidadáns e, 
especialmente, e desde a legalidade 
constitucional, da soberanía nacional, 
o Estado de Dereito, a democracia e a 
convivencia entre os españois. 
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2.-Condenar el acoso sistemático al 
que sus miembros están siendo 
sometidos mediante actos violentos, 
independientemente de la ideología en 
que se amparen, así como cualquier 
tipo de acción o declaración que 
justifique, ampare o minusvalore 
dichos actos, rechazando en 
consecuencia toda conducta 
antidemocrática que atente contra la 
convivencia en paz y libertad y que 
trate de socavar los fundamentos de 
nuestra democracia. 
 
3.-Instar al conjunto de las 
Instituciones españolas a: 
 
*Utilizar con determinación y firmeza, 
así como desde la proporcionalidad y 
oportunidad, todos los mecanismos 
que, en defensa de la soberanía del 
pueblo español y del interés general de 
España, le atribuyen la Constitución y 
las Leyes. 
 
*Actuar, con las herramientas del 
Estado de Derecho, contra las 
iniciativas que pretenden, desde la 
legalidad y contra la voluntad 
democrática del conjunto del pueblo 
español, conculcar nuestro marco 
constitucional y la unidad de España. 

 
4.-Trasladar esta petición al Presidente 
y a la Vicepresidenta del Gobierno de 
España, a los Ministros de Justicia y de 
Interior del Gobierno de España, a los 
Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios del Congreso y del 
Senado,  a los Portavoces de los 
Grupos del Parlamento de Galicia, y a 
la Junta de Gobierno de la FEMP. 
 

Intervenciones 

 
2.-Condenar o acoso sistemático ao 
que os seus membros están a ser 
sometidos mediante actos violentos, 
independentemente da ideoloxía en 
que se amparen, así como calquera 
tipo de acción ou declaración que 
xustifique, ampare ou minusvalore os 
devanditos actos, rexeitando en 
consecuencia toda conduta 
antidemocrática que atente contra a 
convivencia en paz e liberdade e que 
trate de socavar os fundamentos da 
nosa democracia. 
 
3.Instar o conxunto das Institucións 
españolas a: 
 
*Utilizar con determinación e firmeza, 
así como desde a proporcionalidade e 
oportunidade, todos os mecanismos 
que, en defensa da soberanía do pobo 
español e do interese xeral de España, 
atribúenlle a Constitución e as Leis. 
 
 
*Actuar, coas ferramentas do Estado 
de Dereito, contra a iniciativa  que 
pretendan, desde a ilegalidade e 
contra a vontade democrática do 
conxunto do pobo español, conculcar o 
noso marco constitucional e a unidade 
de España. 
 
4.Trasladar esta petición ao 
Presidente e á Vicepresidenta do 
Goberno de España, aos Ministros de 
Xustiza e de Interior do Goberno de 
España, aos Portavoces dos Grupos 
Parlamentarios do Congreso e do 
Senado, aos Portavoces dos Grupos do 
Parlamento de Galicia, e á Xunta de 
Goberno da FEMP. 
 

Intervencións 



151 

 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Esta moción…  
 
INCIDENCIA: Finalizada la lectura 
de la moción por la señora Gallego 
Neira, por parte del público recibe 
aplausos. 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor, silencio. No Pleno 
non se poden facer sinais nin de 
aprobación nin de desaprobación.  
 
 
INCIDENCIA: Se vuelven a 
escuchar los aplausos del público. 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio, por favor.  
 
Señor Mourelo, non se comporte… 
Compórtese como un adulto. Señor 
Mourelo, por favor, compórtese con 
debido respecto. Non tampouco pode 
facelo, señor Mourelo… 
 
INCIDENCIA: Se vuelven a 
escuchar aplausos.  
 
Presidencia 
 
Se seguen así me vou a ter que ver 
forzado a que abandonen o Pleno as 
persoas que interrumpan a orde e o bo 
comportamento que se lles supón a 
calquera persoa que está dentro desta 
sala.  
 
Señor Mourelo… 
 
Eu nunca aplaudín neste Salón de 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Esta moción…  
 
INCIDENCIA: Finalizada a lectura 
da moción pola señora Galego Neira, 
por parte do público recibe aplausos. 
 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor, silencio. No Pleno 
non se poden facer sinais nin de 
aprobación nin de desaprobación.  
 
 
INCIDENCIA: Volvénse escoitar os 
aplausos do público. 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio, por favor.  
 
Señor Mourelo, non se comporte… 
Compórtese como un adulto. Señor 
Mourelo, por favor, compórtese co 
debido respecto. Non tampouco pode 
facelo, señor Mourelo… 
 
INCIDENCIA: Volven escoitar 
aplausos. 
 
Presidencia 
 
Se seguen así me vou  ter que ver 
forzado a que abandonen o Pleno as 
persoas que interrumpan a orde e o bo 
comportamento que se lles supón a 
calquera persoa que está dentro desta 
sala.  
 
Señor Mourelo… 
 
Eu nunca aplaudín neste Salón de 
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Plenos e ningunha bancada aplaudiu. E 
sempre que houbo aplausos neste 
Salón de Plenos, eu solicitei silencio 
sempre, sempre, sempre a todo o 
mundo. 
 
Home! O día de investidura si que 
houbo aplausos, pero ese día se 
permite. 
 
Xa está, señor Mourelo, creo que hai 
unha emenda de substitución 
presentada polo Grupo da Marea 
Atlántica, Señora Fraga, se pode 
proceder a súa lectura, a lectura da 
emenda de substitución. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. É substuir a parte propositiva da 
moción por: 
 
1.-Amosar o seu apoio a calquera 
expresión pacífica, democrática da 
cidadanía, e sumarse a reprobación do 
vicepresidente do Goberno impulsada 
polo PSOE no Congreso dos 
Deputados como responsable política 
das institucións que derivaron no uso 
desproporcionado da forza o 1 de 
outubro en Cataluña, deixando a centos 
de persoas feridas.  
 
2.-Facer unha chamada as institucións 
responsables políticas para que en 
exercio das súas responsabilidades 
adopten as medidas necesarias ao seu 
alcance para protexer os dereitos e 
liberdades da cidadanía e asegurar 
unha convivencia  libre e pacífica. 
 
3.-Instar ao conxunto de actores 
políticos a desescalar o conflicto e 
procurar unha saída dialogada e 
encrucillada, atendendo as demandas e 

Plenos e ningunha bancada aplaudiu. 
E sempre que houbo aplausos neste 
Salón de Plenos, eu solicitei silencio 
sempre, sempre, sempre a todo o 
mundo. 
 
Home! O día de investidura si que 
houbo aplausos, pero ese día se 
permite. 
 
Xa está, señor Mourelo, creo que hai 
unha emenda de substitución 
presentada polo Grupo da Marea 
Atlántica, Señora Fraga, se pode 
proceder a súa lectura, a lectura da 
emenda de substitución. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. É substuir a parte propositiva da 
moción por: 
 
1.-Amosar o seu apoio a calquera 
expresión pacífica, democrática da 
cidadanía, e sumarse a reprobación do 
vicepresidente do Goberno impulsada 
polo PSOE no Congreso dos 
Deputados como responsable política 
das institucións que derivaron no uso 
desproporcionado da forza o 1 de 
outubro en Cataluña, deixando a 
centos de persoas feridas.  
 
2.-Facer unha chamada as institucións 
responsables políticas para que en 
exercio das súas responsabilidades 
adopten as medidas necesarias ao seu 
alcance para protexer os dereitos e 
liberdades da cidadanía e asegurar 
unha convivencia  libre e pacífica. 
 
3.-Instar ao conxunto de actores 
políticos a desescalar o conflicto e 
procurar unha saída dialogada e 
encrucillada, atendendo as demandas 



153 

 

propostas de mediación, asegurando 
que a cidadanía poda expresar 
democráticamente con garantías a súa 
vontade  
 
E 4.-Trasladar este acordo ao 
presidente do Goberno, ao presidente 
da Generalitat de Catalunya, á 
presidenta do Parlament de Catalunya, 
aos portavoces dos grupos 
parlamentarios do Congreso e do 
Senado e hoxe ás voceiras e voceiros 
do  Parlamento de Galiza.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Non sei se se 
acepta a emenda ou non? 
 
Señora Gallego Neira 
 
Evidentemente no. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois ten a palabra a señora 
Gallego, para proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pues muchas gracias.  Desde el 20 de 
septiembre, fecha en la que se ordenó 
por parte del Juzgado de Instrucción 
número 13 de Barcelona, la entrada y 
el registro en distintas conserjerías y 
organismos técnicos de la Generalitat y 
en especial el domingo 1 de octubre en 
que se trató de celebrar el referéndum 
ilegal prohibido por el Tribunal 
Constitucional, y los días posteriores, 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado han sido objeto de acoso 
constante. Toda la sociedad española 
ha sido testigo del enorme clima de 

e propostas de mediación, asegurando 
que a cidadanía poda expresar 
democráticamente con garantías a súa 
vontade  
 
E 4.-Trasladar este acordo ao 
presidente do Goberno, ao presidente 
da Generalitat de Catalunya, á 
presidenta do Parlament de Catalunya, 
aos portavoces dos grupos 
parlamentarios do Congreso e do 
Senado e hoxe ás voceiras e voceiros 
do  Parlamento de Galiza.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Non sei se se 
acepta a emenda ou non? 
 
Señora Gallego Neira 
 
Evidentemente no. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois ten a palabra a señora 
Gallego, para proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Galego Neira 
 
Pois moitas grazas.  Desde o 20 de 
setembro, data na que se ordenou por 
parte do Xulgado de Instrución 
número 13 de Barcelona, a entrada e o 
rexistro en distintas conserxerías e 
organismos técnicos da Generalitat e 
en especial o domingo 1 de outubro en 
que se tratou de celebrar o referendo 
ilegal prohibido polo Tribunal 
Constitucional, e os días posteriores, 
as forzas e corpos de seguridade do 
Estado foron obxecto de acoso 
constante. Toda a sociedade española 
foi testemuña do enorme clima de 
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hostilidad y de los numerosos ataques 
que han sufrido los miembros de la 
policía nacional y de la guardia civil 
por el simple hecho de realizar su 
trabajo y defender el estado de 
derecho.  
 
Durante estos días, todos los 
ciudadanos han podido ver como les 
han insultado y como les han agredido, 
como les han rodeado durante horas 
para bloquear sus salidas, como han 
informado a través de medios de 
comunicación de la Generalitat de sus 
movimientos con la finalidad de 
delatarles y señalarles hechos que han 
motivado que la fiscalía de la 
Audiencia Nacional presentara  una 
denuncia por sedición. (Si quieren les 
paso la intervención después, no hace 
falta que me graven). Las explosiones 
de violencia a las que nos hemos 
referido tienen que ver con los delitos 
de odio y son incompatibles con 
cualquier sistema democrático. No 
tiene cabida ningún tipo de actitud 
violenta o coacción con el fin de 
defender un posicionamiento político o 
ideológico. Es deber y obligación de 
todos los partidos democráticos 
rechazar y condenar cualquier 
comportamiento de naturaleza violenta 
así como cualquier acción justificativa 
de los mismos y mostrar su apoyo a las 
fuerzas de seguridad del Estado en su 
labor de defensa y protección de los 
derechos y libertades de todos. Bien 
que los pedían cuando estuvieron en 
Zaragoza en ese acto. Es injusto e 
intolerable que se les trate como 
enemigos cuando son servidores 
públicos que cumplen con la 
responsabilidad de garantizar la 
libertad de todos y el ejercicio de 
nuestros derechos. Los hombres y 

hostilidade e dos numerosos ataques 
que sufriron os membros da policía 
nacional e da garda civil polo simple 
feito de realizar o seu traballo e 
defender o estado de dereito.  
 
 
Durante estes días, todos os cidadáns 
puideron ver como lles insultaron e 
como lles agrediron, como lles 
rodearon durante horas para bloquear 
as súas saídas, como informaron a 
través de medios de comunicación da 
Generalitat dos seus movementos coa 
finalidade de delatarlles e sinalarlles 
feitos que motivaron que a fiscalía da 
Audiencia Nacional presentase  unha 
denuncia por sedición. (Se queren 
pásolles a intervención despois, non 
fai falta que me graven). As explosións 
de violencia ás que nos referimos 
teñen que ver cos delitos de odio e son 
incompatibles con calquera sistema 
democrático. Non ten cabida ningún 
tipo de actitude violenta ou coacción 
co fin de defender un posicionamento 
político ou ideolóxico. É deber e 
obrigación de todos os partidos 
democráticos rexeitar e condenar 
calquera comportamento de natureza 
violenta así como calquera acción 
xustificativa dos mesmos e mostrar o 
seu apoio ás forzas de seguridade do 
Estado no seu labor de defensa e 
protección dos dereitos e liberdades de 
todos. Ben que os pedían cando 
estiveron en Zaragoza nese acto. É 
inxusto e intolerable que se lles trate 
como inimigos cando son servidores 
públicos que cumpren coa 
responsabilidade de garantir a 
liberdade de todos e o exercicio dos 
nosos dereitos. Os homes e mulleres 
que integran estes corpos están 
comprometidos coa seguridade de 
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mujeres que integran estos cuerpos 
están comprometidos con la seguridad 
de España y de los españoles y dedican 
sus vidas a salvaguardar la 
convivencia, la seguridad y la 
tranquilidad de sus conciudadanos, 
mereciendo por ello el cariño y la 
admiración y el respecto al conjunto de 
la sociedad. Es por esta y por otras 
muchas razones, por las que la policía 
nacional y la guardia civil son las dos 
instituciones públicas que más 
confianza generan según el barómetro 
del CIS del año 2015, pues gracias a 
sus servicios diarios estamos 
consiguiendo que España sea en la 
actualidad uno de los países más 
seguros del mundo. Por tanto, procede 
que esta Corporación muestre su  
apoyo y respaldo incondicional a la 
policía nacional y al gobierno civil en 
su labor de defensa y protección de sus 
derechos y libertades de todos los 
ciudadanos, de la legalidad 
constitucional, de la soberanía 
nacional, del estado de derecho, de la 
democracia y de la convivencia entre 
los españoles, así como condena del 
apoyo sistemático al que están siendo 
sometidos mediante actos violentos así 
como cualquier acción o declaración 
que lo justifique. 
 
Veo que va a intervenir la señora 
Fraga, espero que condene esto y 
apoye la moción porque hay 200 
efectivos de la policía nacional de 
Coruña, entre policía nacional y 
guardia civil unos 200 que están 
desplazados a Cataluña, desde aquí les 
queremos decir  que no estáis solos. 
 
INCIDENCIA: Aplausos por  parte 
del público. 
 

España e dos españois e dedican as 
súas vidas para salvagardar a 
convivencia, a seguridade e a 
tranquilidade dos seus concidadáns, 
merecendo por iso o agarimo e a 
admiración e o respecto ao conxunto 
da sociedade. É por esta e por outras 
moitas razóns, polas que a policía 
nacional e a garda civil son as dúas 
institucións públicas que máis 
confianza xeran segundo o barómetro 
do CIS do ano 2015, pois grazas aos 
seus servizos diarios estamos a 
conseguir que España sexa na 
actualidade un dos países máis 
seguros do mundo. Por tanto, procede 
que esta Corporación mostre o seu  
apoio e respaldo incondicional á 
policía nacional e ao goberno civil no 
seu labor de defensa e protección dos 
seus dereitos e liberdades de todos os 
cidadáns, da legalidade constitucional, 
da soberanía nacional, do estado de 
dereito, da democracia e da 
convivencia entre os españois, así 
como condena do apoio sistemático ao 
que están a ser sometidos mediante 
actos violentos así como calquera 
acción ou declaración que o xustifique. 
 
 
 
 
Vexo que vai intervir a señora Fraga, 
espero que condene isto e apoie a 
moción porque hai 200 efectivos da 
policía nacional de Coruña, entre 
policía nacional e garda civil uns 200 
que están desprazados a Cataluña, 
desde aquí querémoslles dicir  que non 
estades sós. 
 
INCIDENCIA: Aplausos por parte  
do público. 
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Presidencia 
 
Silencio, por favor… Silencio. Xa sei 
que lles encantaría que hoxe fisexe 
algo como votar a alguen do Pleno ou 
algo así, pero por favor… 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, parece que o Partido Popular ao 
final presenta esta moción porque non 
quere falar realmente a cuestión 
importante que é o problema político 
que existe en Catalunya. Entón poñen a 
policía nacional, poñen as forzas e 
corpos da seguridade do Estado diante, 
escúdanse  nelas e pretenden sacar, 
bueno, dos  grupos políticos algo co 
que manipular. Vostedes non queren 
falar da xestión do Partido Popular, 
vostedes non queren falar disto. 
 
INCIDENCIA:  La señora Veira 
González, pone una grabación. 
 
Primer interviniente: 
 
“La declaración de independencia por 
parte de Companys yo creo que la 
historia no hay que repetirla. 
Esperemos que mañana no se declare 
nada porque a lo mejor el que no 
declare acaba como el que lo declaró 
hace 83 años. 
 
Locutora: 
 
Era sobre lo que ha dicho usted del 
señor…” 
 
Señora Veira González 
 
Pues sí, este era Pablo Casado por si 

Presidencia 
 
Silencio, por favor… Silencio. Xa sei 
que lles encantaría que hoxe fisexe 
algo como votar a alguen do Pleno ou 
algo así, pero por favor… 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben, parece que o Partido Popular ao 
final presenta esta moción porque non 
quere falar realmente a cuestión 
importante que é o problema político 
que existe en Catalunya. Entón poñen 
a policía nacional, poñen as forzas e 
corpos da seguridade do Estado 
diante, escúdanse  nelas e pretenden 
sacar, bo, dos  grupos políticos algo co 
que manipular. Vostedes non queren 
falar da xestión do Partido Popular, 
vostedes non queren falar disto. 
 
INCIDENCIA: A señora Veira 
González, pon unha gravación. 
 
Primeiro interveniente: 
 
“A declaración de independencia por 
parte de Companys eu creo que a 
historia non hai que repetila. 
Esperemos que mañá non se declare 
nada porque se cadra o que non 
declare acaba como o que o declarou 
hai 83 anos. 
 
Locutora: 
 
Era sobre o que dixo vostede do 
señor…” 
 
Señora Veira González 
 
Pues sí, este era Pablo Casado por se 
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non o saben voceiro do Partido 
Popular, que espera que o señor 
Puigdemont mañá, cando se o fai, 
declara a independencia, non lle pase o 
que lle pasou a Companys.  
 
Teño que recordar que o señor 
Companys foi fusilado por Franco, hai 
83 anos,  iso foi… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio 
 
Señora Veira González 
 
No, no. Que máis da que o condenara 
si o que dice Pablo Casado, é que 
espera que non lle pase o mesmo que 
espera… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio… 
 
Señora Veira González 
 
Señor Lorenzo, xa sei que non quere 
que fale do conflicto de Catalunya. 
Señor Lorenzo xa sei que vostedes non 
admiten as opinión diferentes ni o 
cuestionamiento da unidade de España, 
xa sei que non o admiten pero que a 
historia o que di, é que o señor 
Companys en 1940 o asasinou Franco. 
Asasinouno, fosilouno, e o señor do 
Partido do Popular, Pablo Casado, que 
ou é  un ignorante ou é demasiado 
atrevido, soltou isto nunha 
comparecencia de prensa.  
 
Vostedes do Partido Popular, vostedes 
do Partido Popular, debían bueno, pois, 
de actuar, efectivamente doutra 
maneira. O Goberno do señor Rajoy, o 

non o saben voceiro do Partido 
Popular, que espera que o señor 
Puigdemont mañá, cando se o fai, 
declara a independencia, non lle pase 
o que lle pasou a Companys.  
 
Teño que recordar que o señor 
Companys foi fusilado por Franco, hai 
83 anos,  iso foi… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio 
 
Señora Veira González 
 
No, no. Que máis da que o condenara 
se o que di Pablo Casado, é que espera 
que non lle pase o mesmo que espera… 
 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio… 
 
Señora Veira González 
 
Señor Lorenzo, xa sei que non quere 
que fale do conflicto de Catalunya. 
Señor Lorenzo xa sei que vostedes non 
admiten as opinión diferentes ni o 
cuestionamiento da unidade de 
España, xa sei que non o admiten pero 
que a historia o que di, é que o señor 
Companys en 1940 o asasinou Franco. 
Asasinouno, fosilouno, e o señor do 
Partido do Popular, Pablo Casado, 
que ou é  un ignorante ou é demasiado 
atrevido, soltou isto nunha 
comparecencia de prensa.  
 
Vostedes do Partido Popular, vostedes 
do Partido Popular, debían bo, pois, 
de actuar, efectivamente doutra 
maneira. O Goberno do señor Rajoy, o 
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1 de outubro traspasou todas a liñas 
vermellas, admitidas en democracia. Si 
señor, utilizaron a policía contra a 
poboación civil desarmada, que 
simplemente quería votar, simplemente 
quería votar, Si, señora Gallego, si 
señora Gallego, o referéndum sería 
como vostedes non se cansa de dicir 
ilegal, con simplemente, con 
simplemente… 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, por favor, por 
favor,… Podemos ter…, xa sei que 
vostedes é o que buscan, crispar isto, 
crispar, crispar e crispar, pero por 
favor, polo menos, deixen á señora 
Veira falar, deixen a señora Veira 
falar. Non se lles pide máis. Aquí a 
vostede non a interrumpiu ninguén 
mentras falaba, ninguén.   
 
Desculpe, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Nada. E grazas. Simplemente o pobo 
catalán quería votar. Hai unha maioría 
do pobo catalán que quere votar, isto 
solucionábase rápidamente deixando 
ao pobo catalán votar, non se quixo 
deixar votar, agredíuselle á xente que 
quería ir votar.  
 
Si, señora Gallego, agredíuselle por 
parte das Forzas dos Corpos da 
Seguridade do Estado porque o 
Goberno do Estado Español, así o 
ordenou… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio…  
 

1 de outubro traspasou todas a liñas 
vermellas, admitidas en democracia. Si 
señor, utilizaron a policía contra a 
poboación civil desarmada, que 
simplemente quería votar, simplemente 
quería votar, Si, señora Gallego, si 
señora Gallego, o referéndum sería 
como vostedes non se cansa de dicir 
ilegal, con simplemente, con 
simplemente… 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, por favor, por 
favor,… Podemos ter…, xa sei que 
vostedes é o que buscan, crispar isto, 
crispar, crispar e crispar, pero por 
favor, polo menos, deixen á señora 
Veira falar, deixen a señora Veira 
falar. Non se lles pide máis. Aquí a 
vostede non a interrumpiu ninguén 
mentras falaba, ninguén.   
 
Desculpe, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Nada. E grazas. Simplemente o pobo 
catalán quería votar. Hai unha 
maioría do pobo catalán que quere 
votar, isto solucionábase rápidamente 
deixando ao pobo catalán votar, non 
se quixo deixar votar, agredíuselle á 
xente que quería ir votar.  
 
Si, señora Gallego, agredíuselle por 
parte das Forzas dos Corpos da 
Seguridade do Estado porque o 
Goberno do Estado Español, así o 
ordenou… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio…  
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Por favor, señora Cid.  Así é moi 
difícil. Xa sei, repito, que é  o que 
queren crispar isto. Pero, por favor, 
señora Cid, non podo tranquilizarme 
cando vexo o que están facendo o que 
lle queren facer a este Salón de Plenos. 
Así que por favor, silencio, silencio. 
Cálmese vostede, señora Cid. Silencio, 
estou pedindo silencio. Moitas grazas. 
 
 
Señora Veira, vaia rematando, por 
favor. 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente. Efectivamente a xestión 
do 1 de outubro podería terse feito 
doutra maneira se o referéndum era 
ilegal e non ian valer os seus 
resultados. Con deixar que se 
producise, con deixar que a xente se 
manifestase  e non recoñecer o 
referéndum, asunto acabado. 
 
Vostedes o Partido Popular, o Goberno 
do señor Rajoy, decidiu xestionalo 
doutra maneira, decidiu lanzar as 
forzas e corpos da seguridade do 
Estado, a ver si acabo a frase, contra a 
poboación civil desarmada, si señores. 
Iso é inadmisibél  en democracia. E 
agora, eu, que creo, pois é iso, intenta 
utilizar de novo as forzas e corpos de 
seguridade do Estado como escudo 
para non falar do que é un problema 
político, do que é unha cuestión 
política que ten que resolverse 
políticamente e para saber quen quere 
independencia, quen non quere 
independencia, se se quere votar ou 
non, e moi fácil. En democracia 
resólvese con las urnas e papeletas. 
 
 

Por favor, señora Cid.  Así é moi 
difícil. Xa sei, repito, que é  o que 
queren crispar isto. Pero, por favor, 
señora Cid, non podo tranquilizarme 
cando vexo o que están facendo o que 
lle queren facer a este Salón de 
Plenos. Así que por favor, silencio, 
silencio. Cálmese vostede, señora Cid. 
Silencio, estou pedindo silencio. 
Moitas grazas. 
 
Señora Veira, vaia rematando, por 
favor. 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente. Efectivamente a xestión 
do 1 de outubro podería terse feito 
doutra maneira se o referéndum era 
ilegal e non ian valer os seus 
resultados. Con deixar que se 
producise, con deixar que a xente se 
manifestase  e non recoñecer o 
referéndum, asunto acabado. 
 
Vostedes o Partido Popular, o 
Goberno do señor Rajoy, decidiu 
xestionalo doutra maneira, decidiu 
lanzar as forzas e corpos da 
seguridade do Estado, a ver si acabo a 
frase, contra a poboación civil 
desarmada, si señores. Iso é 
inadmisible  en democracia. E agora, 
eu, que creo, pois é iso, intenta utilizar 
de novo as forzas e corpos de 
seguridade do Estado como escudo 
para non falar do que é un problema 
político, do que é unha cuestión 
política que ten que resolverse 
políticamente e para saber quen quere 
independencia, quen non quere 
independencia, se se quere votar ou 
non, e moi fácil. En democracia 
resólvese coas urnas e papeletas. 
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Presidencia  
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno, traen ustedes una moción de 
apoyo a las Fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado que el Grupo 
Municipal Socialista, va a apoyar. Pero 
déjeme decirle varias cosas sobre el 
particular. 
 
Nosotros tenemos la impresión de que 
pretenden ustedes asear una 
responsabilidad de cómo han tratado 
todo este asunto en todo este tiempo es 
como una especie de acto de contrición 
en el sentido bíblico de la palabra. 
 
 
Bajo nuestra percepción las cosas se 
han hecho mal. Non han sido ustedes 
capaces de canalizar un conflicto 
anunciado hace 18 meses, desde la 
política, desde la capacidad de entablar 
soluciones que democráticamente 
fuesen válidas, no solamente para 
Cataluña sino también para el resto de 
los españoles. Nosotros observamos 
atónitos lo que está pasando, los 
socialistas y la mayoría de los 
españoles, ¿cómo hemos llegado hasta 
aquí? ¿qué hemos hecho tan mal para 
que España se encuentre en el peor 
momento de su democracia? 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor… 
 
Señor García Pérez 
 

Presidencia  
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Bo, traen vostedes unha moción de 
apoio ás Forzas e corpos de 
seguridade do Estado que o Grupo 
Municipal Socialista, vai apoiar. Pero 
déixeme dicirlle varias cousas sobre o 
particular. 
 
Nós temos a impresión de que 
pretenden vostedes asear unha 
responsabilidade de como trataron 
todo este asunto en todo este tempo é 
como unha especie de acto de 
contrición no sentido bíblico da 
palabra. 
 
Baixo nosa percepción as cousas 
fixéronse mal. Non foron vostedes 
capaces de canalizar un conflito 
anunciado hai 18 meses, desde a 
política, desde a capacidade de 
establecer solucións que 
democraticamente fosen válidas, non 
soamente para Cataluña senón tamén 
para o resto dos españois. Nós 
observamos atónitos o que está a 
pasar, os socialistas e a maioría dos 
españois, como chegamos ata aquí? 
que fixemos tan mal para que España 
atópese no peor momento da súa 
democracia? 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor… 
 
Señor García Pérez 
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De su democracia creciente porque al 
final la política lo que tiene es que 
arbitrar soluciones para los ciudadanos 
y lo que pasó el 1 de octubre se sabía 
hace 18 meses.  
 
Tuvimos que escuchar atónitos como 
el día anterior el presidente del 
Gobierno, que nos representa a todos, 
que pensamos que podía arbitrar una 
solución válida para la responsabilidad 
que tiene, decía que no se iba a votar. 
Y esto no sucedió. Lo que no puede 
hacer un presidente del Gobierno es 
generar una inseguridad tan grande en 
todos los españoles. Estamos como 
huérfanos de soluciones. No sabemos 
muy bien dónde estamos. 
 
Llegados a este punto, la única salida 
válida para avanzar en el conflicto 
creado en Cataluña, es encauzarlo por 
las vías constitucionales. Intentar que 
el Estado de derecho vuelva a ser el 
que marque las líneas de actuación 
tanto del Estado, como de los 
responsables de la Generalitat catalana. 
No nos vale otra solución. Pero lo que 
es cierto, es que nosotros somos muy 
críticos con la gestión política del 
conflicto y en cuanto a lo que respecta 
en concreto del 1 de octubre, nuestra 
impresión es que ustedes pusieron 
desde una decisión política errónea, a 
los pies de los caballos a las fuerzas y 
cuerpos de la seguridad del Estado. Se 
les dejó en una situación de 
indefensión que a todos los españoles, 
nos dolió en el alma, principalmente a 
ellos. Hicieron su trabajo con una 
profesionalidad encomiable, suerte que  
tenemos en España policía nacional y 
guardia civil de ese talante porque lo 
que tuvieron que aguantar en la calles 
por una decisión política bajo nuestro 

Da súa democracia crecente porque ao 
final a política o que ten é que arbitrar 
solucións para os cidadáns e o que 
pasou o 1 de outubro sabíase hai 18 
meses.  
 
Tivemos que escoitar atónitos como o 
día anterior o presidente do Goberno, 
que nos representa a todos, que 
pensamos que podía arbitrar unha 
solución válida para a 
responsabilidade que ten, dicía que 
non se ía a votar. E isto non sucedeu. 
O que non pode facer un presidente do 
Goberno é xerar unha inseguridade 
tan grande en todos os españois. 
Estamos como orfos de solucións. Non 
sabemos moi ben onde estamos. 
 
Chegados a este punto, a única saída 
válida para avanzar no conflito creado 
en Cataluña, é canalizalo polas vías 
constitucionais. Tentar que o Estado 
de dereito volva ser o que marque as 
liñas de actuación tanto do Estado, 
como dos responsables da Generalitat 
catalá. Non nos vale outra solución. 
Pero o que é certo, é que nós somos 
moi críticos coa xestión política do 
conflito e en canto ao que respecta en 
concreto do 1 de outubro, a nosa 
impresión é que vostedes puxeron 
desde unha decisión política errónea, 
aos pés dos cabalos ás forzas e corpos 
da seguridade do Estado. Deixóuselles 
nunha situación de indefensión que a 
todos os españois, doeunos na alma, 
principalmente a eles. Fixeron o seu 
traballo cunha profesionalidade 
encomiable, sorte que  temos en 
España policía nacional e garda civil 
dese talante porque o que tiveron que 
aguantar na rúas por unha decisión 
política baixo o noso punto de vista 
errónea foi durísimo, non soamente 
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punto de vista errónea fue durísimo, no 
solamente para ellos que lo vivieron y 
lo están viviendo en carne propia, sino 
también para todos los españoles. Que 
sepan que para nosotros las fuerzas y 
cuerpos de seguridad  del Estado es 
uno de los pilares que sustentan en 
democracia todo por lo que hemos 
luchado en 40 años y construido, que 
es la libertad de todos, que pretende 
hacer de su función un elemento 
diferente del que pretende es socavar el 
orden democrático que nos hemos 
dado, para nosotros las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado es un 
garante de las libertades de todos. Nos 
preocupa muchísimo como se ha 
gestionado el proceso. Nuestra 
prioridad absoluta es la unidad de 
España y el orden constitucional, pero 
tenemos que ser un poco críticos con 
cómo lo estamos haciendo porque 
posiblemente estemos más cerca del 
abismo que nunca y en todo esto, 
desde luego, hay un responsable 
directo: la Generalitat no respetó la 
Constitución, no respetó las leyes. 
Rompió el marco del Estado 
democrático de derecho de manera 
unilateral; bajo nuestro punto de vista 
algo intolerable, pero han de ser 
ustedes también conscientes que las 
cosas no se hicieron desde la política 
todo lo bien que se pudiera hacer en 
estos 18 meses que sabíamos que el 1 
de octubre se iba a producir lo que se  
produjo. Saben ustedes que tienen al 
Partido Socialista, lo saben, el Estado 
español  en el orden constitucional y en 
la defensa… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, por 
favor. 

para eles que o viviron e estano 
vivindo en carne propia, senón tamén 
para todos os españois. Que saiban 
que para nós as forzas e corpos de 
seguridade  do Estado é un dos 
alicerces que sustentan en democracia 
todo polo que loitamos en 40 anos e 
construido, que é a liberdade de todos, 
que pretende facer da súa función un 
elemento diferente do que pretende é 
socavar a orde democrática que nos 
demos, para nós as forzas e corpos de 
seguridade do Estado é un garante das 
liberdades de todos. Preocúpanos 
moitísimo como se xestionou o 
proceso. A nosa prioridade absoluta é 
a unidade de España e a orde 
constitucional, pero temos que ser un 
pouco críticos con cómo o estamos 
facendo porque posiblemente esteamos 
máis preto do abismo que nunca e en 
todo isto, desde logo, hai un 
responsable directo: a Generalitat non 
respectou a Constitución, non 
respectou as leis. Rompeu o marco do 
Estado democrático de dereito de 
maneira unilateral; baixo o noso punto 
de vista algo intolerable, pero serán 
vostedes tamén conscientes que as 
cousas non se fixeron desde a política 
todo o ben que se puidese facer nestes 
18 meses que sabiamos que o 1 de 
outubro ía producir o que se produciu.  
Saben vostedes que teñen ao Partido 
Socialista, sábeno, o Estado español  
na orde constitucional e na defensa? 
 
 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, por 
favor. 
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Señor García Pérez 
 
…en la defensa del Estado de derecho, 
de ahí no nos vamos a apear. 
 
Permítame que salude a los miembros 
de las  fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado que están aquí presentes y 
agradecerles lo bien que lo han hecho y 
solidarizarnos con lo mal que lo han 
pasado. 
 
En cualquier caso, como anunciamos 
vamos a apoyar esta moción. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Bueno. Despois de falar do tema que 
falamos previamente, me resulta un 
pouco complicado esa bipolaridade 
que ten o Partido Popular ás veces. 
 
Tamén  lembrar, que bueno, hoxe están 
aquí os membros do Sindicato 
Unificado de Policía e grazas a que 
este Pleno ten un comportamento máis 
democrático do que había antes, no que 
lembro que votaban os preferentistas 
por traer camisetas ao Pleno. Entón, 
tamén lles dou a benvida  e dicir que 
bueno, que nos queren tamén levar a 
un terreo que evidentemente polo seu 
comportamento podemos ver cal é, 
intentar polarizar a poboación, tanto a 
de Catalunya como do resto do Estado. 
Non se trata de defender ou de 

 
Señor García Pérez 
 
…na defensa do Estado de dereito, de 
aí non nos imos a apear. 
 
Permítame que saúde aos membros 
das  forzas e corpos de seguridade do 
Estado que están aquí presentes e 
agradecerlles o ben que o fixeron e 
solidarizarnos co mal que o pasaron. 
 
 
En calquera caso, como anunciamos 
imos apoiar esta moción. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Bo. Despois de falar do tema que 
falamos previamente, me resulta un 
pouco complicado esa bipolaridade 
que ten o Partido Popular ás veces. 
 
Tamén  lembrar, que bo, hoxe están 
aquí os membros do Sindicato 
Unificado de Policía e grazas a que 
este Pleno ten un comportamento máis 
democrático do que había antes, no 
que lembro que votaban os 
preferentistas por traer camisetas ao 
Pleno. Entón, tamén lles dou a benvida  
e dicir que bo, que nos queren tamén 
levar a un terreo que evidentemente 
polo seu comportamento podemos ver 
cal é, intentar polarizar a poboación, 
tanto a de Catalunya como do resto do 
Estado. Non se trata de defender ou de 
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condenar as forzas e corpos de 
seguridade do Estado en sí, porque 
efectivamente como ben dicían esas 
persoas, o que facían era cumprir 
órdenes de quen non sabe xestionar o 
conflicto doutra maneira e poñelos de 
parapeto ante a súa incapacidade para a 
xestión dun conflito como catalán que 
leva anos intentando resolverse por 
outra vías. 
 
As forzas e corpos de seguridade do 
Estado, xa lles apoian non  solo 
facendo mocións nun Pleno no que 
ademais son contradictorias: un pouco 
a versión da anterior e esta, senón que 
se lles apoia dándolles medios, 
dándolles confianza e desde logo non 
quitando dotacións ni quitándolles 
efectivos para poder facer o seu 
traballo e ter que depender, como no 
caso da Coruña da Policía Local para 
moitas das súas actuacións e así estará 
ao tanto do que está pasando na cidade. 
 
 
Vostedes falan de que a sociedade 
española viu o clima de enorme 
hostilidade cara aos  membros da 
Policía Nacional e Garda Civil e tamén 
viu a desproporcionalidade coa que se 
cargou nalgúns casos contra esa 
poboación civil. E podemos seguir así 
xogando a “tú más”  e seguramente, 
pois, gañariamos, pero aí donde nos 
queren levar non vamos a entrar a ese 
trapo. 
 
Falan de delitos de odio, que tamén 
escoitarlles falar de delitos  de  odio 
cando falan de que a violencia sempre 
é violencia… ou sexa, nin se quera se 
pararon  moi ben a pensar un pouco o 
que estaban decindo. A violencia 
sempre é violencia, efectivamente, e se 

condenar as forzas e corpos de 
seguridade do Estado en sí, porque 
efectivamente como ben dicían esas 
persoas, o que facían era cumprir 
órdenes de quen non sabe xestionar o 
conflicto doutra maneira e poñelos de 
parapeto ante a súa incapacidade para 
a xestión dun conflito como catalán 
que leva anos intentando resolverse 
por outra vías. 
 
As forzas e corpos de seguridade do 
Estado, xa lles apoian non solo 
facendo mocións nun Pleno no que 
ademais son contradictorias: un pouco 
a versión da anterior e esta, senón que 
se lles apoia dándolles medios, 
dándolles confianza e desde logo non 
quitando dotacións ni quitándolles 
efectivos para poder facer o seu 
traballo e ter que depender, como no 
caso da Coruña da Policía Local para 
moitas das súas actuacións e así estará 
ao tanto do que está pasando na 
cidade. 
 
Vostedes falan de que a sociedade 
española viu o clima de enorme 
hostilidade cara aos  membros da 
Policía Nacional e Garda Civil e 
tamén viu a desproporcionalidade coa 
que se cargou nalgúns casos contra 
esa poboación civil. E podemos seguir 
así xogando a “tú más” e 
seguramente, pois, gañariamos, pero 
aí donde nos queren levar non vamos a 
entrar a ese trapo. 
 
Falan de delitos de odio, que tamén 
escoitarlles falar de delitos  de  odio 
cando falan de que a violencia sempre 
é violencia… ou sexa, nin se quera se 
pararon  moi ben a pensar un pouco o 
que estaban decindo. A violencia 
sempre é violencia, efectivamente, e se 
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esquecen de que os delitos de odio 
levan unha carga extra que é a que 
sofren os colectivos vulnerables e 
desprotexidos non aqueles que 
ostentan un poder e teñen as 
ferramentas para sostelo. 
 
Falan de que a Policía e Garda Civil 
son institucións que xeneran maior 
confianza para o seu servizo diario e 
estamos seguras delo. Lles  lembro, e 
xa lles lembrei na moción anterior, cal 
é a situación deses corpos na cidade da 
Coruña. Lémbrolles por enésima vez 
que está sen efectivos e aínda por riba 
ahora en Catalunya, que aplaudían, 
mentres aquí vós, nos acabades de dicir 
que este conflicto veciñal se soluciona 
con policía. Pero despois queremos 
que esté a policía en Catalunya.  O sea 
señores, tendo en conta que non deixan 
nin contratar nin mellorar ahora tamén 
coa entrada da xubiliación anticipada 
de policías locais e tampouco nos van a 
deixar repoñer, pero quererán que haxa 
máis policías, pero logo nos prohibirán 
que así sexa. É como bastante bipolar 
todo o que teño que escoitar da 
bancada de enfrente, e de novo 
vostedes o que fan con este tipo de 
mocións e poñerse de perfil ante outra 
realidade que é o que queren ocultar e 
que vostedes mesmos xeneran. Non 
escoitan á cidadanía. Escoiten á 
cidadanía en primer lugar catalana, que 
leva anos pedindo exercer o seu dereito 
a dicidir e tamén á do resto do Estado, 
que clama solucións pacíficas e 
dialógadas. Deixen de escoitarse solo 
así mesmos; cando o fan lles pasan 
cousas como as que vivimos hoxe 
cando Pablo Casado, cando  puxo o 
audio a señora Veira, afirmando que 
quen declara a independencia a 
Catalunya como fixo Companys para 

esquecen de que os delitos de odio 
levan unha carga extra que é a que 
sofren os colectivos vulnerables e 
desprotexidos non aqueles que 
ostentan un poder e teñen as 
ferramentas para sostelo. 
 
Falan de que a Policía e Garda Civil 
son institucións que xeneran maior 
confianza para o seu servizo diario e 
estamos seguras delo. Lles  lembro, e 
xa lles lembrei na moción anterior, cal 
é a situación deses corpos na cidade 
da Coruña. Lémbrolles por enésima 
vez que está sen efectivos e aínda por 
riba ahora en Catalunya, que 
aplaudían, mentres aquí vós, nos 
acabades de dicir que este conflicto 
veciñal se soluciona con policía. Pero 
despois queremos que esté a policía en 
Catalunya.  Ou sea señores, tendo en 
conta que non deixan nin contratar nin 
mellorar ahora tamén coa entrada da 
xubiliación anticipada de policías 
locais e tampouco nos van a deixar 
repoñer, pero quererán que haxa máis 
policías, pero logo nos prohibirán que 
así sexa. É como bastante bipolar todo 
o que teño que escoitar da bancada de 
enfrente, e de novo vostedes o que fan 
con este tipo de mocións e poñerse de 
perfil ante outra realidade que é o que 
queren ocultar e que vostedes mesmos 
xeneran. Non escoitan á cidadanía. 
Escoiten á cidadanía en primer lugar 
catalana, que leva anos pedindo 
exercer o seu dereito a dicidir e tamén 
á do resto do Estado, que clama 
solucións pacíficas e dialógadas. 
Deixen de escoitarse solo así mesmos; 
cando o fan lles pasan cousas como as 
que vivimos hoxe cando Pablo Casado, 
cando  puxo o audio a señora Veira, 
afirmando que quen declara a 
independencia a Catalunya como fixo 
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acabar igual que él. E deixa ver a 
verdeira cara do Partido Popular. 
 
 
Foi asesinado o 15 de outubro, 
(estamos de aniversario de 1940), logo 
de ser entregado pola Gestapo a 
petición das autoridades franquistas. 
Da bastante medo escoitar falar, as 
veces, ao Partido Popular, con este tipo 
de posicionamentos comprendemos 
por que non hai un partido que se 
identifique abertamente coa extrema 
dereita no Estado español porque a 
extrema dereita está no voso Partido… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Fraga, por 
favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
E vos os sentides cómodos así. 
 
Remato. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Procedemos á 
votación comezando pola votación da 
emenda presentada pola Marea 
Atlántica. 
 
Votación de la enmienda presentada 
por el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica  (MA) a la tercera moción 
presentada por el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica  (MA) a la tercera 

Companys para acabar igual que él. E 
deixa ver a verdeira cara do Partido 
Popular. 
 
Foi asasinado o 15 de outubro, 
(estamos de aniversario de 1940), logo 
de ser entregado pola Gestapo a 
petición das autoridades franquistas. 
Da bastante medo escoitar falar, as 
veces, ao Partido Popular, con este 
tipo de posicionamentos 
comprendemos por que non hai un 
partido que se identifique abertamente 
coa extrema dereita no Estado español 
porque a extrema dereita está no voso 
Partido… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Fraga, por 
favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
E vos os sentides cómodos así. 
 
Remato. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Procedemos á 
votación comezando pola votación da 
emenda presentada pola Marea 
Atlántica. 
 
Votación da emenda presentada polo 
Grupo Municipal de Marea Atlántica  
(MA) á terceira moción presentada 
polo Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a emenda 
presentada polo Grupo Municipal de 
Marea Atlántica  (MA) á terceira 
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moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP) 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a emenda. 
 
Votamos, polo tanto, a moción tal e 
como foi presentada. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP)  
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la tercera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, produciéndose el 
siguiente 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  a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 

moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP) 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a emenda. 
 
Votamos, polo tanto, a moción tal e 
como foi presentada. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP)  
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota  a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
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Vota en contra el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia  
 
Queda aprobada a moción. 
 
INCIDENCIA: Aplausos del 
público. 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Moitas grazas. 
 
168 – Moción para apoyar y 
respaldar a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado como garantes 
del estado de derecho. 
 

Acuerdo 
 
1.-La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad mostrar su apoyo y su 
respaldo incondicional a la Policía 
Nacional y Guarda Civil en su labor de 
defensa y protección de los derechos y 
libertades de todos los ciudadanos y, 
especialmente, y desde la legalidad 
constitucional, de la soberanía 
nacional, el Estado de Derecho, la 
democracia y la convivencia entre los 
españoles. 
 
2.-Condenar el acoso sistemático al 
que sus miembros están siendo 
sometidos mediante actos violentos, 
independientemente de la ideología en 
que se amparen, así como cualquier 
tipo de acción o declaración que 

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

Intervencións 
 

Presidencia  
 
Queda aprobada a moción. 
 
INCIDENCIA: Aplausos do público. 
 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Moitas grazas 
 
168 - Moción para apoiar e apoiar ás 
forzas e corpos de seguridade do 
Estado como garantes do estado de 
dereito. 
 

Acordo 
 
1.-A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade amosar o seu apoio e 
respaldo incondicional á Policía 
Nacional e a Garda Civil no seu labor 
de defensa e protección dos dereitos e 
liberdades de todos os cidadáns e, 
especialmente, e desde a legalidade 
constitucional, da soberanía nacional, 
o Estado de Dereito, a democracia e a 
convivencia entre os españois. 
 
 
2.-Condenar o acoso sistemático ao 
que os seus membros están a ser 
sometidos mediante actos violentos, 
independentemente da ideoloxía en 
que se amparen, así como calquera 
tipo de acción ou declaración que 
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justifique, ampare o minusvalore 
dichos actos, rechazando en 
consecuencia toda conducta 
antidemocrática que atente contra la 
convivencia en paz y libertad y que 
trate de socavar los fundamentos de 
nuestra democracia. 
 
3.-Instar al conjunto de las 
Instituciones españolas a: 
 
• Utilizar con determinación y 

firmeza, así como desde la 
proporcionalidad y oportunidad, 
todos los mecanismos que, en 
defensa de la soberanía del pueblo 
español y del interés general de 
España, le atribuyen la 
Constitución y las Leyes. 

 
• Actuar, con las herramientas del 

Estado de Derecho, contra las 
iniciativas que pretenden, desde la 
legalidad y contra la voluntad 
democrática del conjunto del 
pueblo español, conculcar nuestro 
marco constitucional y la unidad de 
España. 

 
4.-Trasladar esta petición al presidente 
y a la vicepresidenta del Gobierno de 
España, a los ministros de Justicia y de 
Interior del Gobierno de España, a los 
portavoces de los Grupos 
Parlamentarios del Congreso y del 
Senado,  a los portavoces de los 
Grupos del Parlamento de Galicia, y a 
la Junta de Gobierno de la FEMP. 
 
MOCIÓN  DEL GRUPO 
MUNICIPAL DE  MAREA 
ATLÁNTICA (MA) 
 

Intervenciones 
 

xustifique, ampare ou minusvalore os 
devanditos actos, rexeitando en 
consecuencia toda conduta 
antidemocrática que atente contra a 
convivencia en paz e liberdade e que 
trate de socavar os fundamentos da 
nosa democracia. 
 
3.Instar o conxunto das Institucións 
españolas a: 
 
• Utilizar con determinación e 

firmeza, así como desde a 
proporcionalidade e oportunidade, 
todos os mecanismos que, en 
defensa da soberanía do pobo 
español e do interese xeral de 
España, atribúenlle a Constitución 
e as Leis. 

 
• Actuar, coas ferramentas do Estado 

de Dereito, contra a iniciativa  que 
pretendan, desde a ilegalidade e 
contra a vontade democrática do 
conxunto do pobo español, 
conculcar o noso marco 
constitucional e a unidade de 
España. 

 
4.Trasladar esta petición ao presidente 
e á vicepresidenta do Goberno de 
España, aos ministros de Xustiza e de 
Interior do Goberno de España, aos 
portavoces dos Grupos Parlamentarios 
do Congreso e do Senado, aos 
portavoces dos Grupos do Parlamento 
de Galicia, e á Xunta de Goberno da 
FEMP. 
 
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL 
DE MAREA ATLÁNTICA (MA) 
 
 

Intervencións 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, procedemos á 
defensa da última das mocións. 
Moción da Marea Atlántica de 
rexeitamento da Proposición de Lei  de 
fomento de iniciativas empresariais. 
 
Ten a palabra a señora García, para a 
lectura da parte propositiva da… 
 
Moción.- Primera de rechazo de la 
Proposición de Ley  de Fomento de 
Iniciativas Empresariais. 
 
Señora García Gómez 
 
Si. Boas tardes traemos a Pleno a 
adopción dos seguintes acordos: 
 
En primeiro lugar demandar do 
Parlamento Galego a retirada ou, 
subsidiariamente, a non aprobación da 
Proposición de Lei de fomento de 
iniciativas empresariais, por ser 
contraria aos principios de 
sustentabilidade e protección do medio 
ambiente, da paisaxe e do patrimonio 
cultural, por alentar un modelo social 
desigual e inxusto, e por limitar o 
dereito das administracións locais e da 
cidadanía para participar na toma de 
decisións sobre proxectos empresariais 
de especial transcendencia económica 
e social. 
 
Segundo.-Instar á Xunta de Galicia a 
planificar, programar e executar 
alternativas políticas e económicas 
sustentables que garantan a 
preservación dos bens naturais, 
paisaxísticos e patrimoniais de Galiza, 
xeren rendas ecolóxicas e sociais, e 
que impulsen iniciativas económicas 
locais e creadoras de emprego de 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, procedemos á 
defensa da última das mocións. 
Moción da Marea Atlántica de 
rexeitamento da Proposición de Lei  de 
fomento de iniciativas empresariais. 
 
Ten a palabra a señora García, para a 
lectura da parte propositiva da… 
 
Moción.- Primeira de rexeitamento da 
Proposición de Lei de Fomento da 
Iniciativas Empresariais. 
 
Señora García Gómez 
 
Si. Boas tardes traemos a Pleno a 
adopción dos seguintes acordos: 
 
En primeiro lugar demandar do 
Parlamento Galego a retirada ou, 
subsidiariamente, a non aprobación da 
Proposición de Lei de fomento de 
iniciativas empresariais, por ser 
contraria aos principios de 
sustentabilidade e protección do medio 
ambiente, da paisaxe e do patrimonio 
cultural, por alentar un modelo social 
desigual e inxusto, e por limitar o 
dereito das administracións locais e da 
cidadanía para participar na toma de 
decisións sobre proxectos empresariais 
de especial transcendencia económica 
e social. 
 
Segundo.-Instar á Xunta de Galicia a 
planificar, programar e executar 
alternativas políticas e económicas 
sustentables que garantan a 
preservación dos bens naturais, 
paisaxísticos e patrimoniais de Galiza, 
xeren rendas ecolóxicas e sociais, e 
que impulsen iniciativas económicas 
locais e creadoras de emprego de 
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calidade. 
 
A las veinte horas y treinta y tres 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Cid Castro. 
 
Terceiro.-Dar traslado do presente 
acordo ao Parlamento de Galicia, 
Grupos Parlamentarios, así como á 
Xunta de Galicia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora García. 
 
 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
Señora García Gómez 
 
Si. Gracias.  
 
Bueno, se non conseguimos evitalo o 
PP, a semana que ven, vai a aprobar en 
solitario a Lei de Fomento das 
Iniciativas Empresariais, tamén 
chamada a lei de depredación de 
Galicia. E a tramitan en tempo récord 
utilizando todas as arguzas legais para 
tramitar o debate e evitar unha protesta 
que tiña garantida porque saben que 
non  a queremos, non queremos esa lei. 
 
 
A protesta, agora mesmo é 
xeneralizada porque a lei favorece 
proxectos de altísimo impacto 
ambiental vinculados co sector da 
minería con sector da industria 
enerxética en concreto o sector eólico e 
o sector madereiro do monocultivo de 
eucaliptos, se supón.  
 
Favorece un modelo económico para 
nós obsoleto, modelo económico (…) 

calidade. 
 
Ás vinte horas e trinta e tres minutos 
entra no Salón de Sesiones a señora 
Cid Castro. 
 
Terceiro.-Dar traslado do presente 
acordo ao Parlamento de Galicia, 
Grupos Parlamentarios, así como á 
Xunta de Galicia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
García. 
 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
Señora García Gómez 
 
Si. Gracias.  
 
Bo, se non conseguimos evitalo o PP, a 
semana que ven, vai a aprobar en 
solitario a Lei de Fomento das 
Iniciativas Empresariais, tamén 
chamada a lei de depredación de 
Galicia. E a tramitan en tempo récord 
utilizando todas as arguzas legais para 
tramitar o debate e evitar unha 
protesta que tiña garantida porque 
saben que non  a queremos, non 
queremos esa lei. 
 
A protesta, agora mesmo é 
xeneralizada porque a lei favorece 
proxectos de altísimo impacto 
ambiental vinculados co sector da 
minería con sector da industria 
enerxética en concreto o sector eólico 
e o sector madereiro do monocultivo 
de eucaliptos, se supón.  
 
Favorece un modelo económico para 
nós obsoleto, modelo económico (…) 
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de escaso valor engadido que crea 
escaso emprego e que ten un alto 
potencial destructivo en moitos casos. 
Galiza quere competir, pero decide 
competir na terceira división.  
 
A lei que presentan agora a tramitación 
diminúe o control das administracións 
e diminúe tamén os estándares 
ambientais mesmo en espacios naturais 
protexidos da Rede Natura cando o 
espazo é moi grande.  
 
Facilita as expropiacións da terra, resta 
autonomía aos concellos e os carga co 
mantemento de moitas das 
infraestruturas previstas pola Lei. 
Reduce os períodos de exposición 
pública para que non os enteremos de 
que está pasando e do que se está 
tramitando na administración. Reduce 
a distancia dos ditámenes ambientais, 
incluso os da Xunta de Galicia, 
Consellería de Medio Ambiente, e 
sobre todo e nos parece moi grave, ao 
obxecto de funcionar ao que nos teñen 
afeitos. Evita a participación e o 
debate, é unha lei, consideramos, 
cobarde que non se atreve a ser 
debatida, que non se atreve darlle 
publicidade e a crear ese debate 
necesario sobre o modelo económico 
que queremos, sobre todo en sectores 
que non están exentos de controversia, 
como era os que xa citaba, a minería, o 
sector da industria madereira e pasteira 
e por outro lado o sector enerxético. A 
lei argumenta unha pretendida 
necesidade de competir con Portugal, 
pero compite mal, non compite coas 
políticas sociais que están levando a 
Portugal a acadar un índice de paro do 
10%. Políticas de esquerdas sociais 
que, socialmente, están facendo a 
poboación beneficiaria, senón que esta 

de escaso valor engadido que crea 
escaso emprego e que ten un alto 
potencial destructivo en moitos casos. 
Galiza quere competir, pero decide 
competir na terceira división.  
 
A lei que presentan agora a 
tramitación diminúe o control das 
administracións e diminúe tamén os 
estándares ambientais mesmo en 
espacios naturais protexidos da Rede 
Natura cando o espazo é moi grande.  
 
Facilita as expropiacións da terra, 
resta autonomía aos concellos e os 
carga co mantemento de moitas das 
infraestruturas previstas pola Lei. 
Reduce os períodos de exposición 
pública para que non os enteremos de 
que está pasando e do que se está 
tramitando na administración. Reduce 
a distancia dos ditámenes ambientais, 
incluso os da Xunta de Galicia, 
Consellería de Medio Ambiente, e 
sobre todo e nos parece moi grave, ao 
obxecto de funcionar ao que nos teñen 
afeitos. Evita a participación e o 
debate, é unha lei, consideramos, 
cobarde que non se atreve a ser 
debatida, que non se atreve darlle 
publicidade e a crear ese debate 
necesario sobre o modelo económico 
que queremos, sobre todo en sectores 
que non están exentos de controversia, 
como era os que xa citaba, a minería, 
o sector da industria madereira e 
pasteira e por outro lado o sector 
enerxético. A lei argumenta unha 
pretendida necesidade de competir con 
Portugal, pero compite mal, non 
compite coas políticas sociais que 
están levando a Portugal a acadar un 
índice de paro do 10%. Políticas de 
esquerdas sociais que, socialmente, 
están facendo a poboación 
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lei desanda camiño e desanda loitas 
que nos costou moitísimo poñer en 
marcha como é o control 
administrativo sobre o impacto no 
medioambiente. Tampouco aprende 
dos erros de Portugal, mentres agora 
mesmo, creo que acertadamente 
Portugal está establecendo moratorias 
a expansión de cultivos como o 
eucalipto, despois dos incendios 
gravísimos como os deste verán como 
o de (…). En  Galicia todo o contrario, 
en Galicia, desregulamos, 
liberalizamos e baixamos realmente o 
control dos efectos ambientais das 
políticas forestais.  
 
 
A lei fala de participación social e 
faino de maneira moi cínica porque eu 
creo que a única participación social 
que está tendo lugar é a das 
manifestacións agora á porta do 
Parlamento, como a que tivo lugar  a 
semana pasada ou as plataformas que 
se están montando para parar esta lei 
que se vai a aproveitar…que se vai a 
aprobar aproveitando a maioría 
absoluta do Partido Popular. E a lei 
fala de reunións sectoriais que tiveron 
lugar coas empresas e nos preguntamos 
se realmente eran ese tipo de reunións 
que o Partido Popular ten a porta 
pechada e que serviron en moitos casos 
para financiar o partido e a súa caixa 
B, como hoxe expresaba publicamente 
a fiscalía no caso da trama Grürtel… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 

beneficiaria, senón que esta lei 
desanda camiño e desanda loitas que 
nos costou moitísimo poñer en marcha 
como é o control administrativo sobre 
o impacto no medioambiente. 
Tampouco aprende dos erros de 
Portugal, mentres agora mesmo, creo 
que acertadamente Portugal está 
establecendo moratorias a expansión 
de cultivos como o eucalipto, despois 
dos incendios gravísimos como os 
deste verán como o de (…). En  
Galicia todo o contrario, en Galicia, 
desregulamos, liberalizamos e 
baixamos realmente o control dos 
efectos ambientais das políticas 
forestais.  
 
A lei fala de participación social e 
faino de maneira moi cínica porque eu 
creo que a única participación social 
que está tendo lugar é a das 
manifestacións agora á porta do 
Parlamento, como a que tivo lugar  a 
semana pasada ou as plataformas que 
se están montando para parar esta lei 
que se vai a aproveitar…que se vai a 
aprobar aproveitando a maioría 
absoluta do Partido Popular. E a lei 
fala de reunións sectoriais que tiveron 
lugar coas empresas e nos 
preguntamos se realmente eran ese 
tipo de reunións que o Partido Popular 
ten a porta pechada e que serviron en 
moitos casos para financiar o partido 
e a súa caixa B, como hoxe expresaba 
publicamente a fiscalía no caso da 
trama Grürtel… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
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Vou acabando si. 
 
Un exemplo máis de capitalismo de 
amiguetes, de capitalismo de favorecer 
a grandes corporacións en  detrimento 
das iniciativas que parten da poboación 
local e nós non a queremos, non 
queremos  máis (…), nin queremos 
mares de eucaliptos nin queremos 
proxectos que nos quiten a terra para 
desvastar o territorio. Queremos outro 
tipo de iniciativas empresariais, claro 
que as queremos, pero queremos 
iniciativas innovadoras, respetuosas, 
xeradoras de emprego, que poñan en 
valor os nosos recursos, que respecten 
a nosa cultura e noso patrimonio e que 
respecten o noso xeito de vivir, o da 
xente de aquí. Por iso lles pregamos, 
ao Partido Popular, que retiren a Lei de 
depredación. 
 
Moitas grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora García. Ten a 
palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois tal e como pediu o BNG no 
Parlamento de Galiza, subscribimos 
esta petición de non tramitar esta lei, 
de retirala e polo tanto de que non se 
aprobe.  
 
Trátase dunha lei que propón o Partido 
Popular e que plasma nela, pois, o máis 
encarnizado no liberalismo. Esta lei 
propia, pois, dun país colonizado. E 
nós non lle… Obviamente que co BNG 
non van  contar para iso. A proba é que 
se centra exclusivamente na práctica en 

 
Vou acabando si. 
 
Un exemplo máis de capitalismo de 
amiguetes, de capitalismo de favorecer 
a grandes corporacións en  detrimento 
das iniciativas que parten da 
poboación local e nós non a queremos, 
non queremos  máis (…), nin queremos 
mares de eucaliptos nin queremos 
proxectos que nos quiten a terra para 
desvastar o territorio. Queremos outro 
tipo de iniciativas empresariais, claro 
que as queremos, pero queremos 
iniciativas innovadoras, respetuosas, 
xeradoras de emprego, que poñan en 
valor os nosos recursos, que respecten 
a nosa cultura e noso patrimonio e que 
respecten o noso xeito de vivir, o da 
xente de aquí. Por iso lles pregamos, 
ao Partido Popular, que retiren a Lei 
de depredación. 
 
Moitas grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora García. Ten a 
palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois tal e como pediu o BNG no 
Parlamento de Galiza, subscribimos 
esta petición de non tramitar esta lei, 
de retirala e polo tanto de que non se 
aprobe.  
 
Trátase dunha lei que propón o 
Partido Popular e que plasma nela, 
pois, o máis encarnizado no 
liberalismo. Esta lei propia, pois, dun 
país colonizado. E nós non lle… 
Obviamente que co BNG non van  
contar para iso. A proba é que se 
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tres sectores: na enerxía, na extracción 
e no forestal, recursos todos eles, pois, 
de Galiza. Díganme que planificación 
de desenvolvemento económico é este 
nun país do século XXI? Simplemente 
abrir as portas para que aquí veñan a 
levar os recursos quen queira que 
consideren.  Bo, pois nós entendemos 
que os cambios, que simplemente a 
través desta lei o que fan e o que 
buscan é o interese xeral das empresas 
extractivas ou enerxéticas  e que 
prevalezan por riba de calquera outro 
tipo de intereses, sen marxe para o 
consenso, para a negociación igual que 
o nacemento e o final desta lei que, 
como dicía a señora García, pois se 
presenta pola vía de urxencia no 
Parlamento de Galiza, e iso que teñen 
vostedes maioría absoluta, pero parece 
que hai unha certa urxencia para 
aprobala. Fano limitando, entre outras 
cuestións, o acceso á información e os 
prazos de exposición pública. Ninguén 
dubida de que hai prazos neste país que 
hai que axilizar, que hai que favorecer 
a conexión entre administracións, que 
hai que racionalizar todo o entramado 
das administracións públicas pero 
vostedes din “axilización” e o que hai 
que realmente…,o que queren dicir é  
saltar a transparencia, limitar a 
capacidade de opinión e intervención 
da veciñanza dos colectivos e tamén 
dos concellos. Non queren vostedes, 
pois, outra plataforma contra a mina de 
Corcoesto ou outras plataformas que se 
van creando no país cando vostedes 
queren implementar, pois algún 
proxecto destas características. É 
absolutamente escandaloso o uso que 
se fai nesta lei da supermunicipalidade 
entendida como ferramenta para, en 
vez de coordinar os concellos para 
saltalos, para cooperar con eles, 

centra exclusivamente na práctica en 
tres sectores: na enerxía, na 
extracción e no forestal, recursos 
todos eles, pois, de Galiza. Díganme 
que planificación de desenvolvemento 
económico é este nun país do século 
XXI? Simplemente abrir as portas para 
que aquí veñan a levar os recursos 
quen queira que consideren.  Bo, pois 
nós entendemos que os cambios, que 
simplemente a través desta lei o que 
fan e o que buscan é o interese xeral 
das empresas extractivas ou 
enerxéticas  e que prevalezan por riba 
de calquera outro tipo de intereses, sen 
marxe para o consenso, para a 
negociación igual que o nacemento e o 
final desta lei que, como dicía a señora 
García, pois se presenta pola vía de 
urxencia no Parlamento de Galiza, e 
iso que teñen vostedes maioría 
absoluta, pero parece que hai unha 
certa urxencia para aprobala. Fano 
limitando, entre outras cuestións, o 
acceso á información e os prazos de 
exposición pública. Ninguén dubida de 
que hai prazos neste país que hai que 
axilizar, que hai que favorecer a 
conexión entre administracións, que 
hai que racionalizar todo o entramado 
das administracións públicas pero 
vostedes din “axilización” e o que hai 
que realmente…,o que queren dicir é  
saltar a transparencia, limitar a 
capacidade de opinión e intervención 
da veciñanza dos colectivos e tamén 
dos concellos. Non queren vostedes, 
pois, outra plataforma contra a mina 
de Corcoesto ou outras plataformas 
que se van creando no país cando 
vostedes queren implementar, pois 
algún proxecto destas características. 
É absolutamente escandaloso o uso 
que se fai nesta lei da 
supermunicipalidade entendida como 
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legalizando e reforzando, pois 
efectivamente esa, esa falta de 
participación. É un cabalo de Troia 
esta lei pero realmente o que vai, pois, 
a reforzar esa declaración de proxectos 
empresariais singulares, reducindo as 
condicións e caendo así, pois como 
dicía a señora García, no capitalismo 
de amiguetes para que sexa o que di a 
lei, o Consello da Xunta quen poña o 
nome e apelidos das empresas, e punto 
e acabouse. Nese sentido tamén vai o 
reforzo da figura dos proxectos 
industriais estratéxicos. Así abren a 
porta a que grandes empresas 
esquilmen o nosos recursos sen control 
e sen consenso político social. Nós, 
desde logo, non o imos permitir. 
 
 
 
 
Realmente é unha lei cínica porque 
vostedes non se atreven a dicir 
exactamente o que supón esta lei. O 
que supón é un salvoconducto para 
ENOSA, un salvoconducto para 
ENCE,  un salvoconducto para que 
Porto Cabral sexa un centro comercial 
en lugar dun monte comunal. É un 
salvoconducto para que situacións 
onde a instalación dun eólico… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Veira, por 
favor. 
 
Señora Veira González 
 
...ten algún tipo de colisión coas 
entidades veciñais ou municipais como 
en Laxe, vaia para adiante. É un 
salvoconducto para que Gas Natural 
FENOSA poida facer, vía 

ferramenta para, en vez de coordinar 
os concellos para saltalos, para 
cooperar con eles, legalizando e 
reforzando, pois efectivamente esa, esa 
falta de participación. É un cabalo de 
Troia esta lei pero realmente o que 
vai, pois, a reforzar esa declaración de 
proxectos empresariais singulares, 
reducindo as condicións e caendo así, 
pois como dicía a señora García, no 
capitalismo de amiguetes para que 
sexa o que di a lei, o Consello da 
Xunta quen poña o nome e apelidos 
das empresas, e punto e acabouse. 
Nese sentido tamén vai o reforzo da 
figura dos proxectos industriais 
estratéxicos. Así abren a porta a que 
grandes empresas esquilmen o nosos 
recursos sen control e sen consenso 
político social. Nós, desde logo, non o 
imos permitir. 
 
Realmente é unha lei cínica porque 
vostedes non se atreven a dicir 
exactamente o que supón esta lei. O 
que supón é un salvoconducto para 
ENOSA, un salvoconducto para 
ENCE,  un salvoconducto para que 
Porto Cabral sexa un centro comercial 
en lugar dun monte comunal. É un 
salvoconducto para que situacións 
onde a instalación dun eólico… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Veira, por 
favor. 
 
Señora Veira González 
 
...ten algún tipo de colisión coas 
entidades veciñais ou municipais como 
en Laxe, vaia para adiante. É un 
salvoconducto para que Gas Natural 
FENOSA poida facer, vía modificación 
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modificación da Lei hidráulica, as 
modificacións que lle dea a gaña, por 
exemplo nun encoro de conchas e de 
salas, etcétera, etcétera, etcétera. É un 
salvoconducto para un montón de 
proxectos que son devastadores para o 
noso medio, e queren modificar con 
esta lei a lei de montes, a lei hidraúlica 
e a verdade que é impresentábel, é 
absolutamente impresentábel esta lei, e 
o único que certifica é o seu modelo 
neoliberizador e non presenta, pois, 
ningunha modernización para o que é o 
tecido produtivo do noso país. Nin 
aposta polas universidades, nin aposta 
polas universidades, nin aposta por I 
máis D máis I (I+D+I) nin nada de 
nada. Simplemente aposta porque as 
empresas grandísimas a nivel 
internacional e a nivel estatal poidan 
explotar os nosos recursos sen que nós 
poidamos dicir absolutamente nada. É 
polo tanto unha lei, pois, que agrede os 
intereses básicos de Galiza. Nada máis. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Tal y como remarcaron os nosos 
compañeiros do Grupo Parlamentario 
Socialista, e singularmente o noso 
voceiro de industria Abel Losada, o 
texto normativo do Partido Popular 
persigue a defensa de intereses ben 
concretos, a defensa de intereses das 
grandes industrias. É unha medida 
claramente ideolóxica onde (…) a idea 
de que o Estado é o problema no a 

da Lei hidráulica, as modificacións 
que lle dea a gaña, por exemplo nun 
encoro de conchas e de salas, etcétera, 
etcétera, etcétera. É un salvoconducto 
para un montón de proxectos que son 
devastadores para o noso medio, e 
queren modificar con esta lei a lei de 
montes, a lei hidraúlica e a verdade 
que é impresentábel, é absolutamente 
impresentábel esta lei, e o único que 
certifica é o seu modelo neoliberizador 
e non presenta, pois, ningunha 
modernización para o que é o tecido 
produtivo do noso país. Nin aposta 
polas universidades, nin aposta polas 
universidades, nin aposta por I máis D 
máis I (I+D+I) nin nada de nada. 
Simplemente aposta porque as 
empresas grandísimas a nivel 
internacional e a nivel estatal poidan 
explotar os nosos recursos sen que nós 
poidamos dicir absolutamente nada. É 
polo tanto unha lei, pois, que agrede 
os intereses básicos de Galiza. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Tal y como remarcaron os nosos 
compañeiros do Grupo Parlamentario 
Socialista, e singularmente o noso 
voceiro de industria Abel Losada, o 
texto normativo do Partido Popular 
persigue a defensa de intereses ben 
concretos, a defensa de intereses das 
grandes industrias. É unha medida 
claramente ideolóxica onde (…) a idea 
de que o Estado é o problema no a 
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solución. Tende a progresiva redución 
do ámbito público en distintos ámbitos 
da sociedade e da economía, o que 
significa o imperio da lei da selva, o 
imperio da lei do máis forte. Non é  
ese, desde logo, o noso modelo, o 
modelo do Partido Socialista. A 
diminución do ámbito do público non 
ten os mesmos efectos en todos os 
grupos sociais, afecta sempre máis aos 
máis desfavorecidos. Neste caso, a 
coartada como arma de engano masivo 
é dar facilidades de tramitación 
administrativa como un elemento que 
favorece, supostamente a actividade 
económica. Pero crecemento 
económico non pode ser a calquera 
prezo. O cremento económico non é o 
mesmo que o desenvolvemento 
económico sostible. Dende o Partido 
Socialista pediuse ao presidente da 
Xunta que presentase un plan industrial 
para Galicia e que retirase do 
Parlamento esta proposición de lei que 
non é máis que unha nova aportación 
do departamento de publicidade e 
propaganda da Xunta de Galicia a non 
ter o necesario compromiso 
orzamentario. 
 
Para darse conta deste punto, basta 
contrapoñer os escasos dous millóns  e 
medio de euros na baixa, préstamos 
aportados polo goberno galego nos 
primeiros 6 meses deste ano, co plan 
industrial que ven a presentar ao País 
Vasco cunha dotación de 
1.000.000.000 de euros. Esas son as 
diferenzas entre comunidades cunha  
política industrial solvente e co caso 
galego co Partido  Popular. 
 
O Partido Popular decidiu presentar no 
Parlamento, por vía de urxencia e a 
través do seu Grupo, unha proposición 

solución. Tende a progresiva redución 
do ámbito público en distintos ámbitos 
da sociedade e da economía, o que 
significa o imperio da lei da selva, o 
imperio da lei do máis forte. Non é  
ese, desde logo, o noso modelo, o 
modelo do Partido Socialista. A 
diminución do ámbito do público non 
ten os mesmos efectos en todos os 
grupos sociais, afecta sempre máis aos 
máis desfavorecidos. Neste caso, a 
coartada como arma de engano 
masivo é dar facilidades de 
tramitación administrativa como un 
elemento que favorece, supostamente a 
actividade económica. Pero 
crecemento económico non pode ser a 
calquera prezo. O cremento económico 
non é o mesmo que o desenvolvemento 
económico sostible. Dende o Partido 
Socialista pediuse ao presidente da 
Xunta que presentase un plan 
industrial para Galicia e que retirase 
do Parlamento esta proposición de lei 
que non é máis que unha nova 
aportación do departamento de 
publicidade e propaganda da Xunta de 
Galicia a non ter o necesario 
compromiso orzamentario. 
 
Para darse conta deste punto, basta 
contrapoñer os escasos dous millóns  e 
medio de euros na baixa, préstamos 
aportados polo goberno galego nos 
primeiros 6 meses deste ano, co plan 
industrial que ven a presentar ao País 
Vasco cunha dotación de 
1.000.000.000 de euros. Esas son as 
diferenzas entre comunidades cunha  
política industrial solvente e co caso 
galego co Partido  Popular. 
 
O Partido Popular decidiu presentar 
no Parlamento, por vía de urxencia e a 
través do seu Grupo, unha proposición 
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de lei que afecta a multitude de áreas, 
modificando varias leis e realmente foi 
elaborado pola Xunta de Galicia  coa 
participación de todas as Consellerías 
como recoñeceu o propio concelleiro 
Francisco Conde nunha entrevista. Isto 
supón non respectar a separación de 
poderes porque o Goberno galego, 
utiliza este mecanismo espurio para 
saltarse todos os informes e controis  
en términos administrativos, como os 
informes dos controis de legalidade, os 
informes de dotación económica e os 
informes da Xunta que si deben contar 
e cumprir as  leis impulsadas desde o 
Consello da Xunta de Galicia.  
 
Con tal proceder o principio de 
transparencia se rompe, a propia 
proposición de lei non expón, se queda 
claramente todas as leis que se 
modifican, pura opacidade. O Grupo 
parlamentario socialista leva 
reclamando desde o ano 2009 un plan 
industrial serio e con dotación 
económica suficiente nos orzamentos e 
non unha proposta fragmentaria e 
carente de control. Os socialistas 
queremos un plan industrial serio e non 
isto. A proposición de lei do Partido 
Popular, unha vez máis, segue a 
máxima do Goberno galego de que a 
Xunta convida e os concellos pagan, xa 
que traslada máis responsabilidades e 
competencias aos municipios e sen 
embargo non se traduce nunha 
dotación financeira superior para as 
entidades locais.  
 
Por todas estas cuestións apoiaremos a 
moción. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. Señor 

de lei que afecta a multitude de áreas, 
modificando varias leis e realmente foi 
elaborado pola Xunta de Galicia  coa 
participación de todas as Consellerías 
como recoñeceu o propio concelleiro 
Francisco Conde nunha entrevista. 
Isto supón non respectar a separación 
de poderes porque o Goberno galego, 
utiliza este mecanismo espurio para 
saltarse todos os informes e controis  
en términos administrativos, como os 
informes dos controis de legalidade, os 
informes de dotación económica e os 
informes da Xunta que si deben contar 
e cumprir as  leis impulsadas desde o 
Consello da Xunta de Galicia.  
 
Con tal proceder o principio de 
transparencia se rompe, a propia 
proposición de lei non expón, se queda 
claramente todas as leis que se 
modifican, pura opacidade. O Grupo 
parlamentario socialista leva 
reclamando desde o ano 2009 un plan 
industrial serio e con dotación 
económica suficiente nos orzamentos e 
non unha proposta fragmentaria e 
carente de control. Os socialistas 
queremos un plan industrial serio e 
non isto. A proposición de lei do 
Partido Popular, unha vez máis, segue 
a máxima do Goberno galego de que a 
Xunta convida e os concellos pagan, 
xa que traslada máis 
responsabilidades e competencias aos 
municipios e sen embargo non se 
traduce nunha dotación financeira 
superior para as entidades locais.  
 
Por todas estas cuestións apoiaremos 
a moción. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. Señor 
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Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Muchas gracias y buenas tardes de 
nuevo. Señora García, esta moción en 
mi humilde opinión tiene el mismo 
objetivo que las últimas que ha 
presentado los últimos Plenos. Está 
haciendo muy bien el encargo que le 
han hecho y al final todo tiene que 
crear una realidad paralela, como 
vimos en algunas de las cosas de esta 
tarde. Llevan meses intentando crear 
esa sensación artificialmente de 
enfrentamiento con la Xunta de Galicia 
para crear ese enemigo exterior, 
clásico sistema para no hablar de los 
problemas y realidades de la ciudad de 
La Coruña que es lo que de verdad 
deberíamos de tratar y preocuparnos 
aquí, porque cada vez que ustedes son 
incapaces de resolver un problema, de 
gestionar un servicio, bien sea de 
licencias, de seguridad, de limpieza, o 
de ruidos, siempre aparece alguna cosa 
de la Xunta, de alguna cosa que no 
hace que ustedes le impiden hacer o 
que bueno, se trata también de una 
obsesión con intentar boicotear la labor 
de las conselleiras coruñesas, tenemos 
más de una, pero de lo que se trata al 
final es de intentar sacar réditos 
partidistas de una cosa que entendemos 
como dice el señor García, política de 
desgaste que no da réditos. Podían 
hacerle caso a su socio entre este 
matrimonio del caos que tienen PSOE 
y Mareas de Podemos. Pueden hacer 
un poquito de caso porque esto no da 
réditos y seguiremos siendo el partido 
más votado en España, en Galicia y en 
Coruña porque, como bien le dice el 
señor García: no da réditos porque los 
ciudadanos saben perfectamente la 

Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas e boas tardes de novo. 
Señora García, esta moción na miña 
humilde opinión ten o mesmo 
obxectivo que as últimas que presentou 
os últimos Plenos. Está a facer moi 
ben o encargo que lle fixeron e ao final 
todo ten que crear unha realidade 
paralela, como vimos nalgunhas das 
cousas desta tarde. Levan meses 
tentando crear esa sensación 
artificialmente de enfrontamento coa 
Xunta de Galicia para crear ese 
inimigo exterior, clásico sistema para 
non falar dos problemas e realidades 
da cidade da Coruña que é o que de 
verdade deberiamos de tratar e 
preocuparnos aquí, porque cada vez 
que vostedes son incapaces de resolver 
un problema, de xestionar un servizo, 
ben sexa de licenzas, de seguridade, de 
limpeza, ou de ruídos, sempre aparece 
algunha cousa da Xunta, dalgunha 
cousa que non fai que vostedes lle 
impiden facer ou que bo, trátase tamén 
dunha obsesión con tentar boicotear o 
labor das conselleiras coruñesas, 
temos máis dunha, pero do que se trata 
ao final é de tentar sacar réditos 
partidistas dunha cousa que 
entendemos como di o señor García, 
política de desgaste que non dá 
réditos. Podían facerlle caso ao seu 
socio entre este matrimonio do caos 
que teñen PSOE e Mareas de 
Podemos. Poden facer un pouquiño de 
caso porque isto non dá réditos e 
seguiremos sendo o partido máis 
votado en España, en Galicia e en 
Coruña porque, como ben lle di o 
señor García: non dá réditos porque 
os cidadáns saben perfectamente a 
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verdad de las cosas por mucho que 
ustedes quieran generar una falsa 
protesta con una ley que tiene apoyos 
muy generalizados de toda la ciudad. 
Mientras tanto ciudades como 
Santiago, como Vigo, tienen sus 
accesos desde la AP-9 casi, 
terminados. Ciudades como Santiago, 
Vigo, Orense, tienen ya muy 
encaminada la intermodal y Coruña… 
sigan con esta estrategia, ustedes creen 
que les dará réditos políticos pero los 
ciudadanos seguro que perdemos, 
seguro. 
 
Mire en relación con esta ley es 
mentira lo que dicen. Es mentira 
porque no existe ninguna reducción en 
las garantías ambientales, ni en los 
estándares, ni en los niveles de 
exigencia. Hay solamente en la 
tramitación haciendo conseguir los 
períodos de exposición. Se hacen los 
mismos períodos, se hacen los mismos 
procesos, las mismas garantías, sólo se 
busca mayor eficiencia. Cualquier 
ciudadano, cualquiera, está a favor de 
facilitar y eliminar burocracia y 
facilitar la gestión. 
 
Decía de Portugal… mire, Portugal 
está compitiendo con salarios más 
bajos. Ese no es el modelo que 
queremos, creo que estamos todos de 
acuerdo. A pesar de lo que usted diga, 
todos los indicadores de Portugal, 
incluido el del paro, son todos peores 
que Galicia y España, pero muy 
peores. Ningún ciudadano portugués 
estaría en contra de coger cualquier 
indicador de Galicia, el que quiera, el 
que quiera. Y esta ley propone ayudas 
fiscales, ayudas al suelo industrial y 
ayudas en la reducción de plazos para 
competir con esos bajos salarios 

verdade das cousas por moito que 
vostedes queiran xerar unha falsa 
protesta cunha lei que ten apoios moi 
xeneralizados de toda a cidade. 
Mentres tanto cidades como Santiago, 
como Vigo, teñen os seus accesos 
desde a AP-9 case, terminados. 
Cidades como Santiago, Vigo, 
Ourense, teñen xa moi encamiñada a 
intermodal e Coruña… sigan con esta 
estratexia, vostedes cren que lles dará 
réditos políticos pero os cidadáns 
seguro que perdemos, seguro. 
 
 
Mire en relación con esta lei é mentira 
o que din. É mentira porque non existe 
ningunha redución nas garantías 
ambientais, nin nos estándares, nin nos 
niveis de esixencia. Hai soamente na 
tramitación facendo conseguir os 
períodos de exposición, fanse os 
mesmos períodos. Fanse os mesmos 
procesos, as mesmas garantías, só se 
busca maior eficiencia. Calquera 
cidadán, calquera, está a favor de 
facilitar e eliminar burocracia e 
facilitar a xestión. 
 
 
Dicía de Portugal… mire, Portugal 
está a competir con salarios máis 
baixos. Ese non é o modelo que 
queremos, creo que estamos todos de 
acordo. A pesar do que vostede diga, 
todos os indicadores de Portugal, 
incluído o do paro, son todos peores 
que Galicia e España, pero moi 
peores. Ningún cidadán portugués 
estaría en contra de coller calquera 
indicador de Galicia, o que queira, o 
que queira. E esta lei propón axudas 
fiscais, axudas ao chan industrial e 
axudas na redución de prazos para 
competir con eses baixos salarios 
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portugueses, y esto es atraer ese capital 
que va a generar riqueza y empleo. Ya 
sabemos que como a ustedes les 
gustaría lo mismo que sus amigos 
catalanes, dicen ley exprés, la de sus 
amigos catalanes en la tramitación de 
esa independencia, pero aquí  lo que 
tenemos… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Fernández 
Prado, por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
…lo que tenemos… 
 
(Termino ya, termino ya, señor 
alcalde). Lo que tenemos es una ley 
que quiere ayudar a crear empleo, a 
generar riqueza a evitar que las 
empresas se deslocalicen y se vaya 
fuera o que nuevas inversiones vayan 
fuera como les está pasando sus 
amigos catalanes. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
 Moitas grazas, señor Fernández Prado. 
Procedemos á votación da moción. 
 
 
Votación de la moción presentada 
por el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la moción 
presentada por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica de rechazo de la 
Proposición de ley de fomento de 
iniciativas empresariales. 

portugueses, e isto é atraer ese capital 
que vai xerar riqueza e emprego. Xa 
sabemos que como a vostedes 
gustaríalles o mesmo que os seus 
amigos cataláns, din lei exprés, a dos 
seus amigos cataláns na tramitación 
desa independencia, pero aquí  o que 
temos? 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Fernández 
Prado, por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
…o que temos… 
 
(Termino xa, termino xa, señor 
alcalde). O que temos é unha lei que 
quere axudar a crear emprego, a xerar 
riqueza a evitar que as empresas se 
deslocalicen e se vaia fose ou que 
novos investimentos vaian fose como 
lles está pasando os seus amigos 
cataláns. 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
 Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. Procedemos á votación dá 
moción. 
 
Votación da moción presentada polo 
Grupo Municipal de Marea Atlántica 
(MA) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a moción 
presentada polo Grupo Municipal de 
Marea Atlántica de rexeitamento da 
Proposición de Lei de fomento de 
iniciativas empresariais. 
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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) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Acuerdo 
 

169 – Moción de rechazo de la 
Proposición de Ley de Fomento de 
Iniciativas Empresariales  
  
Primero.-Demandar del Parlamento 
gallego la retirada o, subsidiariamente, 
la no aprobación de la Proposición de 
Ley de Fomento de Iniciativas 
Empresariales, por ser contraria a los 
principios de sostenibilidad y 
protección del medio ambiente, del 
paisaje y del patrimonio cultural, por 
alentar un modelo social desigual e 
injusto, y por limitar el derecho de las 
administraciones locales y la 
ciudadanía para participar en la toma 
de decisiones sobre proyectos 
empresariales de especial 
trascendencia económica y social. 
 
Segundo.-Instar a la Xunta de Galicia a 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Acordo 
 
169 – Moción de rexeitamento da 
Proposición de Lei de Fomento de 
Iniciativas Empresariales  
 
Primeiro.-Demandar do Parlamento 
galego a retirada ou, 
subsidiariamente, a non aprobación da 
Proposición de Lei de Fomento de 
Iniciativas Empresariais, por ser 
contraria aos principios de 
sustentabilidade e protección do medio 
ambiente, da paisaxe e do patrimonio 
cultural, por alentar un modelo social 
desigual e inxusto, e por limitar o 
dereito das administracións locais e da 
cidadanía para participar na toma de 
decisións sobre proyectos empresariais 
de especial transcendencia económica 
e social. 
 
Segundo.-Instar á Xunta de Galicia a 
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planificar, programar y ejecutar 
alternativas políticas y económicas 
sostenibles que garanticen la 
preservación de los bienes naturales, 
paisajísticos y patrimoniales de 
Galicia, generen rentas ecológicas y 
sociales, y que impulsen iniciativas 
económicas locales y creadoras de 
empleo de calidad. 
 
Tercero.-Dar traslado del presente 
acuerdo al Parlamento de Galicia, 
Grupos Parlamentarios, así como a la 
Xunta de Galicia. 
 
3º.- Preguntas orales 
 
PREGUNTAS ORALES 
FORMULADAS POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL BLOQUE 
NACIONALISTA 
GALEGO/ASEMBLAS ABERTAS 
(BNG/AA) 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pasamos ás preguntas de 
resposta oral.  
 
A primeira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre a situación 
do Rexistro Municipal de María Pita. 
 
Pregunta.- Primera pregunta oral 
sobre el Registro Municipal de 
María Pita. 
 
Señora Veira González 
 
Que medidas ten pensado tomar o 
executivo local respecto da situación 
do  Rexistro Municipal de María Pita? 
 

planificar, programar e executar 
alternativas políticas e económicas 
sustentables que garantan a 
preservación dos bens naturais, 
paisaxísticos e patrimoniais de Galiza, 
xeren rendas ecolóxicas e sociais, e 
que impulsen iniciativas económicas 
locais e creadoras de emprego de 
calidade. 
 
Terceiro.-Dar traslado do presente 
acordo ao Parlamento de Galicia, 
Grupos Parlamentarios, así como á 
Xunta de Galicia. 
 
3º.- Preguntas orais 

 
PREGUNTAS ORAIS 
FORMULADAS POLO GRUPO 
MUNICIPAL DO BLOQUE 
NACIONALISTA 
GALEGO/ASEMBLAS ABERTAS 
(BNG/AA) 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Moi ben. Pasamos ás preguntas de 
resposta oral.  
 
A primeira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre a situación 
do Rexistro Municipal de María Pita. 
 
Pregunta.- Primeira pregunta oral 
sobre o Rexisto Municipal de María  
Pita. 
 
Señora Veira González 
 
Que medidas ten pensado tomar o 
executivo local respecto da situación 
do  Rexistro Municipal de María Pita? 
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Señora Delso Carreira 
 
Sí. No se exactamente a que se refire a 
pregunta se a cantidade de veciños que 
se achegan a esta oficina ou a 
cantidade de traballo que se fai nesta 
oficina. En todo caso, dende o goberno 
local, pois garantizar a prestación, 
pois, dun servizo de atención á 
cidadanía de calidade e isto significa 
áxil e accesible. 
 
Señora Veira González 
 
Pois non sei. Pense vostede na 
pregunta. A verdade é que ofrecer un 
servizo de calidade, pois ten a ver, 
efectivamente co servizo que se lle dá 
á cidadanía, pero tamén das 
circunstancias laborais nas que 
traballan as persoas que están no 
Rexistro.  
 
Desde logo para o BNG é 
absolutamente insoportábel o colapso 
continuado da últimas semanas do 
Rexistro Municipal de María Pita só 
hai que baixar ao propio Rexistro pola 
mañá, escolla vostede a hora que máis 
lle guste, pero, bueno, especialmente, 
desde as  11 da mañá ata as dúas é 
absolutamente insoportábel. Hai unha 
situación de colapso que está 
agudizada, desde o peche dos servizos 
do Padrón que se viñan realizando no 
Fórum que foi trasladado para aquí, 
para o Pazo Municipal sen explicación 
ningunha. Calquera que pase polas 
dependencias municipais do Rexistro 
pode comprobar como estas queixas, 
efectivamente teñen fundamento e 
como a situación é insostíbel. 
 
Cómpre lembrar que neste  espazo de 
María Pita que conta con 200 metros 

Señora Delso Carreira 
 
Si. No se exactamente a que se refire a 
pregunta se a cantidade de veciños que 
se achegan a esta oficina ou a 
cantidade de traballo que se fai nesta 
oficina. En todo caso, dende o goberno 
local, pois garantizar a prestación, 
pois, dun servizo de atención á 
cidadanía de calidade e isto significa 
áxil e accesible. 
 
Señora Veira González 
 
Pois non sei. Pense vostede na 
pregunta. A verdade é que ofrecer un 
servizo de calidade, pois ten a ver, 
efectivamente co servizo que se lle dá á 
cidadanía, pero tamén das 
circunstancias laborais nas que 
traballan as persoas que están no 
Rexistro.  
 
Desde logo para o BNG é 
absolutamente insoportábel o colapso 
continuado da últimas semanas do 
Rexistro Municipal de María Pita só 
hai que baixar ao propio Rexistro pola 
mañá, escolla vostede a hora que máis 
lle guste, pero, bueno, especialmente, 
desde as  11 da mañá ata as dúas é 
absolutamente insoportábel. Hai unha 
situación de colapso que está 
agudizada, desde o peche dos servizos 
do Padrón que se viñan realizando no 
Fórum que foi trasladado para aquí, 
para o Pazo Municipal sen explicación 
ningunha. Calquera que pase polas 
dependencias municipais do Rexistro 
pode comprobar como estas queixas, 
efectivamente teñen fundamento e 
como a situación é insostíbel. 
 
Cómpre lembrar que neste  espazo de 
María Pita que conta con 200 metros 
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cadrados está o Rexistro Municipal e o 
Servizo de información, expídense e 
aténdense incidencias da tarxeta 
Millenium, o Padrón de habitantes, 
agora que está sen alternativas 
descentralizadas, as tramitacións de 
bodas e outros varios procedementos 
administrativos. Entra de, bueno, de 
documentación para procedementos 
administrativos, etcétera, etcétera, o 
que dá lugar a que moita veciñanza 
acuda a estes espazos, o entenderán 
vostedes. Como dicía é un espazo de 
200 metros cadrados onde hai 14 
postos nos que están a traballar ao 
redor de 12 persoas, máis as persoas 
que se acumulan agardando a ser 
atendidas. Por certo, un espazo no que 
apenas hai ventilación, por non dicir 
que non hai ninguna ventilación e que 
se produce un hacinamento 
absolutamente insoportábel. Queremos 
coñecer porque o goberno local, que 
coñece esta circunstancia porque e o 
ten trasladado os propios traballadores 
e as propias traballadoras do Rexistro. 
Mantén esta situación que é de 
absoluta precariedade. Que afecta tanto 
aos traballadores e traballadoras 
municipais que xa teñen solicitada 
unha inspección para estas 
dependencias, como os cidadás e as 
cidadás que acuden a este servizo e 
non ten nin sitio onde sentar porque ten 
8 cadeiras contadas. Que non ten 
acceso nin sequera aos aseos que a 
xente que está no Rexistro e que leva 
50 minutos agardando ten que entrar 
pola entrada principal, entregar o DNI 
e subir aos baños que utilizamos os 
Grupos municipais. E, como dicía, 
pois, ten que aturar ata unha hora de 
agarda para ser atendida. E en ocasións 
ata teñen que saír do propio Rexistro, 
das propias dependencias do Rexistro, 

cadrados está o Rexistro Municipal e o 
Servizo de información, expídense e 
aténdense incidencias da tarxeta 
Millenium, o Padrón de habitantes, 
agora que está sen alternativas 
descentralizadas, as tramitacións de 
bodas e outros varios procedementos 
administrativos. Entra de, bo, de 
documentación para procedementos 
administrativos, etcétera, etcétera, o 
que dá lugar a que moita veciñanza 
acuda a estes espazos, o entenderán 
vostedes. Como dicía é un espazo de 
200 metros cadrados onde hai 14 
postos nos que están a traballar ao 
redor de 12 persoas, máis as persoas 
que se acumulan agardando a ser 
atendidas. Por certo, un espazo no que 
apenas hai ventilación, por non dicir 
que non hai ninguna ventilación e que 
se produce un hacinamento 
absolutamente insoportábel. Queremos 
coñecer porque o goberno local, que 
coñece esta circunstancia porque e o 
ten trasladado os propios 
traballadores e as propias 
traballadoras do Rexistro. Mantén esta 
situación que é de absoluta 
precariedade. Que afecta tanto aos 
traballadores e traballadoras 
municipais que xa teñen solicitada 
unha inspección para estas 
dependencias, como os cidadás e as 
cidadás que acuden a este servizo e 
non ten nin sitio onde sentar porque 
ten 8 cadeiras contadas. Que non ten 
acceso nin sequera aos aseos que a 
xente que está no Rexistro e que leva 
50 minutos agardando ten que entrar 
pola entrada principal, entregar o DNI 
e subir aos baños que utilizamos os 
Grupos municipais. E, como dicía, 
pois, ten que aturar ata unha hora de 
agarda para ser atendida. E en 
ocasións ata teñen que saír do propio 
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para sentar nas bancadas que hai no 
soportáis de María Pita. Nos cremos 
que é unha situación insostíbel e que 
efectivamente, as traballadoras e os 
traballadores están sufrindo e están 
repercutindo tamén na súa saúde. 
Tamén e unha moi mala… 
 
 
Presidencia 
 
Señora Veira, vai rematando, por 
favor. 
 
Señora Veira González 
 
(Si. Remato xa) 
 
…é unha moi mala carta de 
presentación para a xente que acude ao 
Pazo Municipal e que ao mellor é o 
único contacto que ten co Concello e 
pois, iso, o hacinamento e a longa 
espera nun Rexistro Municipal. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Podo dicirlle, numerarlle as…, 
digamos todos os servizos que ofrece o 
Rexistro de María Pita, ademais do 
padrón, todo tipo de rexistro de 
documentación para o Concello, 
rexistro, ademais para calquera outra 
administración  e precisamente, vimos 
a semana pasada de (…), pois ao SYR, 
(Sistema de interconexión de 
rexistros), entón, tamén, calquera 
persoa, pois, pode achegarse ao 
Concello para introducir calquera 
documentación para calquera outra 
administración e tarxeta Millenium, 
cartas de pago de multas, matrimonios, 
parellas de feito, certificados dixital, 
edictos, etcétera.  
 

Rexistro, das propias dependencias do 
Rexistro, para sentar nas bancadas 
que hai no soportáis de María Pita. 
Nos cremos que é unha situación 
insostíbel e que efectivamente, as 
traballadoras e os traballadores están 
sufrindo e están repercutindo tamén na 
súa saúde. Tamén e unha moi mala… 
 
Presidencia 
 
Señora Veira, vai rematando, por 
favor. 
 
Señora Veira González 
 
(Si. Remato xa) 
 
…é unha moi mala carta de 
presentación para a xente que acude 
ao Pazo Municipal e que ao mellor é o 
único contacto que ten co Concello e 
pois, iso, o hacinamento e a longa 
espera nun Rexistro Municipal. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Podo dicirlle, numerarlle as…, 
digamos todos os servizos que ofrece o 
Rexistro de María Pita, ademais do 
padrón, todo tipo de rexistro de 
documentación para o Concello, 
rexistro, ademais para calquera outra 
administración  e precisamente, vimos 
a semana pasada de (…), pois ao SYR, 
(Sistema de interconexión de 
rexistros), entón, tamén, calquera 
persoa, pois, pode achegarse ao 
Concello para introducir calquera 
documentación para calquera outra 
administración e tarxeta Millenium, 
cartas de pago de multas, 
matrimonios, parellas de feito, 
certificados dixital, edictos, etcétera.  
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Non se pechou ningunha oficina de 
padrón como se está decindo dun xeito 
erróneo. O único que se fixo foi 
reorganizar os rexistros auxiliares de 
Fórum e Ágora, precisamente  para 
mellorar o servizo de atención ao 
público, nese Rexistro si que 
detectabamos unhas esperas que non 
eran, vamos, non eran unhas esperas 
que nos puidesen garantizar poder 
ofrecer un servizo de calidade e por 
iso, pois, simplemente se tomou a 
decisión por un beneficio da veciñanza 
e sobre todo deste servizo público, de 
centralizar o servizo de inscripción de 
Padrón, pero cómpre lembrar, para que 
no haxa equívocos, que no  Ágora, o 
no Fórum seguen a facerse trámites de 
Padrón, como a expedición de 
certificados de empadronamento, 
confirmación e renovación de 
extranxeiros, altas por nacemento, 
modificación de datos persoais, 
ademais de calquera información 
necesaria para calquera trámite a 
realizar vencellado co 
empadronamento. 
 
E, en todo  caso, cómpre dicir que o 
servizo de padrón,  a inscripción de 
padrón, quero dicir, é unha inscripción 
que dura ás veces ata 40 minutos, 
inscribir, pois, a toda unha familia e 
ten todo o sentido que ese trámite, 
pois, o podamos facer na oficina de 
estadística que está situada no rexistro 
de María Pita. En todo caso, voulle dar 
datos técnicos e de estadística da 
semana pasada. A semana pasada, se 
atenderon ao redor de 430 atencións ao 
día. É dicir, hai moita xente pero non 
hai longas alargas, hai esperas moi, 
moi puntuais porque ademais vimos de 
instalar precisamente no Rexistro de 
María Pita, un sistema de quendas que  

Non se pechou ningunha oficina de 
padrón como se está decindo dun xeito 
erróneo. O único que se fixo foi 
reorganizar os rexistros auxiliares de 
Fórum e Ágora, precisamente  para 
mellorar o servizo de atención ao 
público, nese Rexistro si que 
detectabamos unhas esperas que non 
eran, vamos, non eran unhas esperas 
que nos puidesen garantizar poder 
ofrecer un servizo de calidade e por 
iso, pois, simplemente se tomou a 
decisión por un beneficio da veciñanza 
e sobre todo deste servizo público, de 
centralizar o servizo de inscripción de 
Padrón, pero cómpre lembrar, para 
que no haxa equívocos, que no  Ágora, 
o no Fórum seguen a facerse trámites 
de Padrón, como a expedición de 
certificados de empadroamento, 
confirmación e renovación de 
extranxeiros, altas por nacemento, 
modificación de datos persoais, 
ademais de calquera información 
necesaria para calquera trámite a 
realizar vencellado co 
empadroamento. 
 
E, en todo  caso, cómpre dicir que o 
servizo de padrón,  a inscripción de 
padrón, quero dicir, é unha inscripción 
que dura ás veces ata 40 minutos, 
inscribir, pois, a toda unha familia e 
ten todo o sentido que ese trámite, 
pois, o podamos facer na oficina de 
estadística que está situada no rexistro 
de María Pita. En todo caso, voulle 
dar datos técnicos e de estadística da 
semana pasada. A semana pasada, se 
atenderon ao redor de 430 atencións 
ao día. É dicir, hai moita xente pero 
non hai longas alargas, hai esperas 
moi, moi puntuais porque ademais 
vimos de instalar precisamente no 
Rexistro de María Pita, un sistema de 
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xa implantado en María Pita, se está 
implantando no Ágora e  temos idea 
tamén de extendelo ao Rexistro do 
Fórum. Que permite este sistema, 
precisamente poder darlle os datos que 
lle estou dando, permite coñecer a 
tempo real o número de veciños e 
veciñas que acuden a facer un trámite 
en cada oficina para que trámite ven o 
veciño ou veciña… 
 
Presidente 
 
Vaia rematando, señora Delso, por 
favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
…a este Rexistro a que hora chegaron 
a esta oficina e canto tempo de espera 
levan para ser atendidos e canto tempo 
dura cada atención. E podo dicirlle que 
cos datos que temos dende que 
instalamos este sistema de quendas non 
hai esperas no Rexistro de María Pita, 
como tampouco nos outros rexistros, 
pero ademais, e remato, xa, este 
sistema nos está permitindo facer os 
postos de atención reversibles en 
función da demanda dos veciños, 
bueno, pois que en cada momento, 
pois, acuden á oficina. 
 
En un sistema que nos permite, por fin, 
xunto con outros indicadores explotar 
os datos, que permitan exclusivamente 
unha mellora do servizo para adaptalo, 
en cada momento, ás necesidades e 
sempre na búsqueda de ofrecer, pois un 
mellor servizo á cidadanía. E ademais  
e ahora si que xa remato… 
 
 
Presidencia 
 

quendas que  xa implantado en María 
Pita, se está implantando no Ágora e  
temos idea tamén de extendelo ao 
Rexistro do Fórum. Que permite este 
sistema, precisamente poder darlle os 
datos que lle estou dando, permite 
coñecer a tempo real o número de 
veciños e veciñas que acuden a facer 
un trámite en cada oficina para que 
trámite ven o veciño ou veciña… 
 
Presidente 
 
Vaia rematando, señora Delso, por 
favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
…a este Rexistro a que hora chegaron 
a esta oficina e canto tempo de espera 
levan para ser atendidos e canto tempo 
dura cada atención. E podo dicirlle 
que cos datos que temos dende que 
instalamos este sistema de quendas 
non hai esperas no Rexistro de María 
Pita, como tampouco nos outros 
rexistros, pero ademais, e remato, xa, 
este sistema nos está permitindo facer 
os postos de atención reversibles en 
función da demanda dos veciños, bo 
pois que en cada momento, pois 
acuden á oficina. 
 
En un sistema que nos permite, por fin, 
xunto con outros indicadores explotar 
os datos, que permitan exclusivamente 
unha mellora do servizo para 
adaptalo, en cada momento, ás 
necesidades e sempre na búsqueda de 
ofrecer, pois un mellor servizo á 
cidadanía. E ademais  e ahora si que 
xa remato… 
 
Presidencia 
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Remate, si, señora Delso, por favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
E estamos facendo, pois pequenas 
obras que garanticen, bueno que nos 
axuden a ter un espazo máis agradábel 
posible e tanto para traballadores como 
para veciños e veciñas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego, respecto da semana de 
Mobilidade. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre la 
semana de la Movilidad. 
 
 
Señora Veira González 
 
Si. Como valora o goberno local as 
actividades realizadas pola semana 
europea de mobilidade? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Pois valoramos  as actividades de xeito 
positivo, toda vez que se conseguiu a 
implicación e traballo de diferentes  
colectivos de índole cultural, 
deportivo, social e  sociosanitario. 
Implicación sen a cal non tería sitio 
posible levar a cabo este (…). 
 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois sinto discrepar e gustaríame 
realmente facer outra intervención pero 
a realidade, é que na Semana Europea 
da Mobilidade, primeiro non se contou 

Remate, si, señora Delso, por favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
E estamos facendo, pois pequenas 
obras que garanticen, bo que nos 
axuden a ter un espazo máis agradábel 
posible e tanto para traballadores 
como para veciños e veciñas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego, respecto da semana de 
Mobilidade. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre a 
semana da Mobilidade. 
 
 
Señora Veira González 
 
Si. Como valora o goberno local as 
actividades realizadas pola semana 
europea de mobilidade? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Pois valoramos  as actividades de 
xeito positivo, toda vez que se 
conseguiu a implicación e traballo de 
diferentes  colectivos de índole 
cultural, deportivo, social e  
sociosanitario. Implicación sen a cal 
non tería sitio posible levar a cabo este 
(…). 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois sinto discrepar e gustaríame 
realmente facer outra intervención 
pero a realidade, é que na Semana 
Europea da Mobilidade, primeiro non 
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con todas as entidades sociais que se 
debía ter contado, entidades sociais 
con dificultades na accesibilidade e no 
tránsito pola cidade coas que non se 
contou, pero estou pensando na 
asociación de afectados polo 
glaucoma, por exemplo que lle gustaría 
ter participado e non puido participar 
por poñer un exemplo e outras 
entidades que tamén lles tería  gustado.  
O certo é que alén de bicis bonitas, un 
carril cortado na zona do Obelisco, 
mentres Santa Catalina estaba cortada 
por obras durante a Semana Europea 
da Mobilidade  nós cremos que o 
goberno local non puxo enriba ninguna 
proposta política para solucionar os 
problemas de tráfico da cidade. 
Entendemos que non foi así. 
Gustaríame que me correxise, pero 
digamos que realmente non  hai 
propostas políticas para solucionar este 
problema na cidade. Nin sequera teñen 
feito vostedes nin a máis mínima 
crítica da súa política en materia de 
mobilidade. Que se debullamos o seu 
programa electoral o da Marea 
Atlántica,  en materia de mobilidade 
podemos comprobar que non 
cumpriron con ningunha das súas 
propostas recollidas nestes dous anos, 
no que vai de mandato nin se 
reordenou o mapa de rutas do autobús 
nin se puxo en marcha nengún carril 
bus nin se instalaron paradas 
intercambiando urbano, interurbano. 
Tampouco se fiscalizou a concesión da 
Compañía de Tranvías, mais ao 
contrario, declarouse a fin da 
concesión para a continuación 
concederlle unha prórroga e agora 
sabemos que o goberno local ten 
pensado volverlle a conceder a unha 
empresa privada a xestión do 
transporte colectivo de viaxeiros, 
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nin se puxo en marcha nengún carril 
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Compañía de Tranvías, mais ao 
contrario, declarouse a fin da 
concesión para a continuación 
concederlle unha prórroga e agora 
sabemos que o goberno local ten 
pensado volverlle a conceder a unha 
empresa privada a xestión do 
transporte colectivo de viaxeiros, 
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tampouco se implementaron novas 
tarifas nin a tarifa plana anticipada. 
Tampouco se construíu no que va de 
mandato carris bicis sinalados no 
programa electoral, tampouco se ten 
enseñado nin implantado unha rede de 
aparcadoiros disuasorios públicos e 
gratuitos conectados co transporte 
público, urbano e interurbano, por non 
falar xa da posíbel remunicipalización 
da ORA  que non tivo lugar. Cero 
metros de carril bus, cero metros de 
carril bici, cero líñas de autobús 
renovadas, ningunha praza de 
equipamentos disuasorios, os coches 
na Cidade Vella, a concesión da 
Compañía de Tranvías prorrogada. 
Este é o balance dos seus dos anos de 
goberno municipal da Marea Atlántica. 
 
 
Nós entendemos que  a mobilidade é 
un dos principais problemas que ten a 
cidade. Debería de ser unha prioridade 
de goberno da Marea Atlántica, porque 
se trata dunha competencia exclusiva 
dos Concellos, unha competencia 
directa do goberno e a maior parte das 
medidas que depende de mobilidade, 
son medidas que se poderían tomar na 
Xunta de Goberno Local e tamén 
directamente polo concelleiro. E nós 
entendemos que son moi importantes 
polos efectos transformadores que 
teñen sobre a cidade, na vida da xente  
que podería moverse con máis 
facilidade en menos tempo e tamén 
sobre a súa saúde, sobre o medio e 
sobre o comercio, incluso.  
 
 
Nós cremos que non abonda con 
anunciar que o 2017 vai ser o ano da 
mobilidade como dixo o señor Alcalde  
cando anunciou os orzamentos. 
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Cremos que a Coruña ten que ter as 
súas propias solucións  para 
mobilidade. Cremos que é posíbel 
facelo.  
 
Gustaríanos facer outro balance, pero o 
certo e que non é bo o balance. 
Gustaríanos que o goberno fixera 
autocrítica… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por 
favor. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno. Pois sinto non coincidir co 
comentado cando fala de que non se 
fixo nada coa concesión da Compañía 
de Tranvías eu creo que… 
 
A las veintiuna horas y tres minutos 
se ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Cid Castro. 
 
… non entedeu absolutamente nada do 
que se está a levar a cabo. Estamos en 
pleno proceso de auditoría da 
concesión de tranvías e dentro dese 
proceso o que estamos poñendo en liza 
ou poñendo en entredito é  a 
continuidade dunha concesión da que 
todos falan curiosamente cando están 
na oposición, pero dende logo, á vista 
está ninguén moveu un dedo cando 
estivo no goberno, tamén estivo o seu 
Partido.  
 
Nós prometemos mover papeis, abrir 
fiestras e así o estamos facendo. Como 
bueno, iso si que coincido  con 
vostede, gustaríame que estes foran 
outros tempos pero estamos agora 
mesmo en plena revisión das liñas de 
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transporte público dentro da nosa 
cidade e ademais engadindo por vez 
primeira ese punto de vista preciso 
para solucionar os problemas da 
perspectiva metropolitana como 
ordenamos o espazo público con esta 
ordenación singular de terrazas e na 
que se prioriza o espazo público e 
puidemos solventar a desfachatez e o 
mal traballo do anterior goberno 
municipal en este eido. Ou eses 8 
kilométros de carril bici, agora mesmo 
en licitación, dunha rede que o ano que 
ven, pois, contará con 50% máis de 
carriles chegando aos 17 kilómetros. 
Pero bueno, céntrandome nas 
actividades da Semana da Mobilidade, 
que eu creo que sobre iso versaba a 
pregunta, eu creo que, como toda a 
semana é de mobilidade o seu principal 
obxectivo é poñer en valor os servizos 
públicos de transporte e favorecer a 
reflexión sobre os diversos modelos de 
mobilidade que conviven no espazo 
público. Para tal fin programouse unha 
serie de intervencións cun carácter  
marcado lúdico e pedagóxico  que 
buscaron, pois, achegar a veciñanza, 
pois, ese preciso debate, programado 
como… actividades programadas 
como es carreira de medios na que 
participaron  a asociación de veciños 
IAR, a Asociación de Veciños de 
Monelos ou a Federación de 
Asociación de Veciños que permitiron 
que esta actividade se levase a cabo. 
Ou actividades no espazo público na 
que colaboraron equipos, clubes 
deportivos como Fillas e Fillos de 
Breogan, Irmandiña Roller Derby ou 
club de ciclistas Riazor ou  colectivos 
vencellados directamente a mobilidade 
como Estopa Accidentes, Asociación 
de Ciclistas Coruña ou Mobiliza e a 
Asociación Sociosanitarias como (…) 
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ONCE ou (…), pertecentes a ese grupo 
de accesibilidade da Coruña. 
 
 
Contamos co apoio de Bici Coruña que 
deu rexistro a todas as persoas que se 
inscribiron no programa municipal de 
bicicletas ou día sen coches. Ás visitas 
as cocheiras sobre todo esa gratuidade 
do servizo público do autobús nocturno 
que aumentou un 30% o número dos 
usuarios nas catro noites en que este 
servizo foi gratuito. 
 
Interese que despertaron propostas 
como ese Combate Poético, 150 
persoas nun espazo adicado 
normalmente aos vehículos, as salas 
abertas das salas de pantallas, etcétera, 
etcétera. En definitiva cremos que 
iniciativas como esta semana de 
Mobilidade son outra pata  para 
cambio de modelo, tamén son precisas 
outras, efectivamente. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Grandío, por 
favor. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Ahora remato.  
 
Cremos que son cruciais para favorecer 
o necesario debate que se debe afrontar 
na cidade sobre o modelo de 
mobilidade que queremos. Moitas 
grazas. 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas. Pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego sobre a política 
tributaria no Concello da Coruña. 
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tributaria no Concello da Coruña. 
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Tercera.- Pregunta oral sobre la 
política tributaria en el 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Que propostas ten o goberno local 
para acadar unha política tributaria 
regresiva socialmente e máis xusta? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois este goberno ten propostas que 
responden precisamente a esas 
finalidades dentro dos máximos que 
permite a lei de Facendas Locais, lei 
que levamos pedindo tamén, hai 
tempo, que se modifique para 
permitirnos afondar neses criterios de 
progresividade e equidade. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Eu só quixera comentar unha 
cuestión da pregunta oral anterior por 
matizar unha cuestión. O BNG non 
puido aplicar o regulamento europeo 
de 2007, mentres estivo no goberno 
porque non pasaran 30 anos da 
concesión coa Compañía de Tranvías. 
É  unha cuestión de sumar 86 máis 30. 
Simplemente. Nada máis. 
 
Desculpe, señora Vieito. Céntrome na 
pregunta que era  dirixida a vostede.  
 
Semella que vostedes, pois como xa 
saíu anteriormente no Pleno, levan 
negociando co PSOE un tempo as 
ordenanzas fiscais e os orzamentos 
municipais ainda que ninguén coñeza o 
contido desas negociacións nin 
tampouco o contido das propostas 
iniciais do goberno local. Eu antes, 
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cando escoitei ao señor García, pois xa 
estiven hasta pensado de retirar a 
pregunta oral porque a verdade e que 
deu unha información bastante 
cumprida do que estaba sendo, pois as 
súas negociacións. O certo é que o 
único que coñecemos é a través da 
prensa local e é unha información moi 
sucinta. Exclúen ao BNG destas 
conversas de xeito, pois  incríbel, 
cando fumos quen sostivemos, dende 
un comezo, que as tres forzas 
posibilitamos un cambio, na cidade 
mantivésemos un diálogo constante 
para poder impulsar as cuestións máis 
relevantes para a cidade. Están 
vostedes, bueno, negociando agora, 
pero cun escurantismo impropio. Non 
sabemos nada de ordenanzas nin de 
orzamento.  
 
Recibo unha chamada da concelleira, 
uns 5 días despois de rexistarnos nós a 
pregunta oral para o Pleno, na que se 
me pide que nos reunamos, por favor, 
antes desta sesión plenaria. Que 
curioso! Entroulle nese momento a 
presa para infórmarme.  
 
Bueno, en fin, nós só queremos, e 
voume centrar na pregunta, só 
queremos saber en que consisten as 
súas propostas de política tributaria 
progresivas. Socialmente máis xusta, 
como dicía na pregunta e tal e como 
recollían vostedes no seu programa 
electoral. E saber se é posíbel que 
calendario de aprobación barallan 
porque xa imos con algo de, de…imos 
algo xustos porque hai que ter en conta 
que as ordenanzas teñen que ir á Xunta 
de Goberno, teñen que pasar polo 
TEAM, Comisión de Facenda, Pleno, 
15 días de exposición pública etcétera, 
etcétera. Non lle vou facer un tutorial o 
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procedemento das ordenanzas, pero 
evidentemente leva o seu tempo. 
Quixeramos saber realmente ese 
calendario que barallan. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, señora Veira, sabe vostede, 
precisamente,  as posibilidades de 
regulación que  permite a Lei de 
Facendas Locais e vostede fixo 
propostas que as veces non entran 
dentro desa lei e precisamente e con 
ocasión da moción anterior lle 
explicamos tanto o resumen das 
medidas que tomanos xa desde o 2016 
e que xa aprobamos desde o primeiro 
ano de mandato como as que pensamos 
levar tamén para 2018. 
 
Xa desde o primeiro ano de mandato 
chegamos a un acordo para modificar 
casi todas as ordenanzas fiscais que 
permitían introducir criterios de renda 
e cotas cero dentro das ordenanzas 
existentes e como xa lle dixen con 
ocasión da moción, modificamos o IBI, 
incrementando a modificación de 
familias numerosas que é a única que 
permite a Lei de Facendas Locais e 
facendoa progresiva, cousa que non 
existía neste Concello. Tamén  
aumentamos a bonificación da 
vivienda de, bueno, da bonificación de 
vivendas de protección oficial, de 5 a 7 
anos, dentro do máximo que permite a 
Lei de Facendas Locais. Baixamos a 
taxa de auga, como vostede tamén 
reclamaba, posto que o PP a subiu no 
anterior mandato e a subimos para 
grandes consumidores e tamén lle 
dimos (…) ao imposto de vehículos e 
eliminamos, como vostedes tamén 
pedían a taxa por decomiso, hortas 
urbanas e matrimonio. No imposto de 
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urbanas e matrimonio. No imposto de 
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construcións, instalacións e obras 
tamén incluimos bonificacións 
dedicadas a vivendas de protección 
oficial e  tamén no caso de fomento do 
emprego e aprobamos tamén o imposto 
de pago personalizado e con ela a 
posibilidade de fraccionamento de 
tributos municipais de 2 a 6 prazos. 
Todas estas medidas aplicadas desde o 
2016, supoñen cumprir casi cun 90% 
do noso programa electoral de política 
fiscal. Política fiscal que ademais 
pretende facer efectivos eses criterios 
de progresividade e equidade. 
 
Este ano, como xa dixemos e tamén se 
dixo desde o Grupo Socialista, con 
ocasión da moción anterior imos traer 
unha proposta nas vindeiras semanas, 
se quere llo explico e se quere 
podemos ter a reunión que eu lle pedín 
e por suposto era para explicarlle todas 
as propostas pero si xa ten información 
suficiente lle podo explicar a maiores 
tamén os tempos e prazos de 
tramitación. 
 
Pretendemos extender, precisamente 
eses criterios de progresividade e 
equidade a todas aquelas ordenanzas 
donde é posible, como a taxa de lixo, 
modificar a ordenanza xeral de 
recadación,  permitindo fraccionar 
débedas en executiva, alongando os 
prazos para pagar, incluso prevendo un 
réxime especial para persoas con 
dificultades económicas en situación 
de desafiuzamentos e permitindo pagar 
hasta en 36 meses e tamén 
pretendemos implantar medidas 
impositivas para fomentar o emprego, 
actividade económica e tanto no 
imposto de actividades económicas, 
licenzas de aperturasa dirixidas sobre 
todo a pequenas e medianas empresas 

construcións, instalacións e obras 
tamén incluimos bonificacións 
dedicadas a vivendas de protección 
oficial e  tamén no caso de fomento do 
emprego e aprobamos tamén o imposto 
de pago personalizado e con ela a 
posibilidade de fraccionamento de 
tributos municipais de 2 a 6 prazos. 
Todas estas medidas aplicadas desde o 
2016, supoñen cumprir casi cun 90% 
do noso programa electoral de política 
fiscal. Política fiscal que ademais 
pretende facer efectivos eses criterios 
de progresividade e equidade. 
 
Este ano, como xa dixemos e tamén se 
dixo desde o Grupo Socialista, con 
ocasión da moción anterior imos traer 
unha proposta nas vindeiras semanas, 
se quere llo explico e se quere 
podemos ter a reunión que eu lle pedín 
e por suposto era para explicarlle 
todas as propostas pero si xa ten 
información suficiente lle podo 
explicar a maiores tamén os tempos e 
prazos de tramitación. 
 
Pretendemos extender, precisamente 
eses criterios de progresividade e 
equidade a todas aquelas ordenanzas 
donde é posible, como a taxa de lixo, 
modificar a ordenanza xeral de 
recadación,  permitindo fraccionar 
débedas en executiva, alongando os 
prazos para pagar, incluso prevendo 
un réxime especial para persoas con 
dificultades económicas en situación 
de desafiuzamentos e permitindo pagar 
hasta en 36 meses e tamén 
pretendemos implantar medidas 
impositivas para fomentar o emprego, 
actividade económica e tanto no 
imposto de actividades económicas, 
licenzas de aperturasa dirixidas sobre 
todo a pequenas e medianas empresas 
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e tamén pretendemos aprobar exención 
de taxas na Escola Municipal de 
Música e modificar as ordenanzas de 
instalacións deportivas. Por tanto, teño, 
precisamente por aquí a que fixeron 
vostedes no 2016 e precisamente 
tamén está aprobada xa desde o 2016 a 
maior parte da súa proposta e a 
verdade que se parece bastante á nosa e 
esperemos que vostedes tamén apoien 
as propostas que pretendemos traer 
este ano e podemos, esperarnos poder 
reunirnos con vostede tamén para 
comunicarlle e recibir as propostas que 
poda ter. Nada máis. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
PREGUNTAS ORALES 
FORMULADAS POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO 
SOCIALISTA (PSdeG-PSOE) 
 
Primera.- Pregunta oral relativa a 
los planes de erradicación de 
infravivienda. 
 
Señora Longueira Castro 
 
¿Qué objetivo se ha marcado el 
gobierno municipal para el plan de 
erradicación de infravivienda de cara al 
2018? Y ¿cuáles han sido los 
resultados desde 2015 hasta la fecha? 
 
Señor Varela Gómez 
 
O obxectivo é continuar executando o 
plan do acceso ao hábitat digno para as 
persoas habitantes dos asentamentos  
precarios da cidade da Coruña. 
 

e tamén pretendemos aprobar 
exención de taxas na Escola Municipal 
de Música e modificar as ordenanzas 
de instalacións deportivas. Por tanto, 
teño, precisamente por aquí a que 
fixeron vostedes no 2016 e 
precisamente tamén está aprobada xa 
desde o 2016 a maior parte da súa 
proposta e a verdade que se parece 
bastante á nosa e esperemos que 
vostedes tamén apoien as propostas 
que pretendemos traer este ano e 
podemos, esperarnos poder reunirnos 
con vostede tamén para comunicarlle e 
recibir as propostas que poda ter. 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
PREGUNTA ORAIS FORMULADAS 
POLO GRUPO MUNICIPAL DO 
PARTIDO SOCIALISTA (PSdeG-
PSOE) 
 
Primeira.- Pregunta oral relativa aos 
plans de erradicación de infravivenda. 
 
 
Señora Longueira Castro 
 
Que obxectivo marcouse o goberno 
municipal para o plan de erradicación 
de infravivenda de fronte ao 2018? E 
cales foron os resultados desde 2015 
ata a data? 
 
Señor Varela Gómez 
 
O obxectivo é continuar executando o 
plan do acceso ao hábitat digno para 
as persoas habitantes dos 
asentamentos  precarios da cidade da 
Coruña. 
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Señora Longueira Castro 
 
No le entendí muy bien, pero me 
comentó solo los asentamientos 
precarios.  
 
Nosotros en la pregunta hablábamos 
del plan de erradicación de 
infravivienda, que afecta, 
evidentemente a los poblados 
chabolistas, se llaman asentamientos 
precarios, pero bueno, tampoco  me ha 
contestado muy bien a la pregunta. 
 
Y decíamos infravivienda porque lo 
que comenzó siendo, 
desgraciadamente… 
 
A las veintiuna horas y trece 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Veira González. 
 
… un fenómeno que afecta a diferentes 
urbes en España y que La Coruña no 
fue evidentemente diferente en ese 
aspecto, lo que comenzó siendo un 
problema de chabolismo, con la actual 
crisis, los desafiuzamentos, incluso me 
atrevería a decir, pues, algunos flujos 
de migración no controlados en la 
ciudad y que durante unas épocas del 
año, cada  vez mayores acaban 
instalándose en diferentes zonas 
recónditas o por lo menos en aquellos 
espacios, no muy inmersos en las vías 
públicas y comienzan a producir 
ciertos espacios de acogimiento para 
personas que o bien pasan la noche o 
buena parte del día y eso ha sido 
constante en esta ciudad, pues desde 
hace… Pues los cuatro años anteriores 
a este mandato y se está agravando 
cada vez más. Nosotros no hemos 
visto, y se lo dije más de una vez, tanto 

 
Señora Longueira Castro 
 
Non lle entendín moi ben, pero 
comentoume só os asentamentos 
precarios.  
 
Nós na pregunta falabamos do plan de 
erradicación de infravivenda, que 
afecta, evidentemente aos poboados 
chabolistas, chámanse asentamentos 
precarios, pero bo, tampouco  me 
contestou moi ben á pregunta. 
 
 
E diciamos infravivenda porque o que 
comezou sendo, desgraciadamente… 
 
 
Ás vinte e unha horas e trece minutos 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Veira González. 
 
…un fenómeno que afecta a diferentes 
urbes en España e que A Coruña non 
foi evidentemente diferente nese 
aspecto, o que comezou sendo un 
problema de chabolismo, coa actual 
crise, os desafiuzamentos, mesmo me 
atrevería a dicir, pois, algúns fluxos de 
migración non controlados na cidade e 
que durante unhas épocas do ano, 
cada vez  maiores acaban instalándose 
en diferentes zonas recónditas ou polo 
menos naqueles espazos, non moi 
inmersos nas vías públicas e comezan 
a producir certos espazos de 
acollemento para persoas que ou ben 
pasan a noite ou boa parte do día e iso 
foi constante nesta cidade, pois desde 
fai… Pois os catro anos anteriores a 
este mandato e estase agravando cada 
vez máis. Nós non vimos, e díxenllo 
máis dunha vez, tanto ao señor Xiao, 
como ao goberno municipal que nós 
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al señor Xiao, como al gobierno 
municipal que nosotros no vamos a 
hacer jamás una demagogia en este 
aspecto como se ha hecho en otras 
ocasiones por parte del Partido 
Popular, como todos sabemos ni 
vamos a andar hurgando en lo que 
supondría la vida íntima de las 
personas a la hora de resolver su 
problema habitacional. Sí nos preocupa 
saber que esto no está sucediendo, 
saber que estos asentamientos no están 
siendo tanto  los chabolistas como otro 
tipo de unidades habitacionales, 
digamos de algún tipo o de forma de 
habitar la ciudad, no están siendo 
resueltos, por lo menos, al ritmo que 
los presupuestos podrían proveer y 
vemos también con bastante 
preocupación como a un problema 
generalizado porque entendemos que 
aquí  hay un plan de erradicación del 
chabolismo para lo que decimos de los 
asentamientos. Debería de haber 
también un Plan de inclusión social 
para aquellos otros asentamientos que 
se han ido produciendo con las caídas 
económicas de diferentes clases 
sociales en la ciudad y también una 
nueva etapa que tendría que ver con 
esas soluciones habitacionales para 
muchas de las personas, que 
desgraciadamente caen en el desahucio 
y que además, pensamos que en este 
Pleno habría una moción de 
desahucios, de estos desahucios que 
han estado hablando con todos los 
Grupos estas dos semanas, insisto, esos 
tres grupos que presentan un problema 
de infravivienda, vemos que los 
resultados no existen porque se siguen 
acercando a los partidos políticos 
varios de estos grupos para hablar de 
su problema habitacional… 
 

non imos facer xamais unha 
demagoxia neste aspecto como se fixo 
noutras ocasións por parte do Partido 
Popular, como todos sabemos nin imos 
andar furgando no que suporía a vida 
íntima das persoas á hora de resolver 
o seu problema habitacional. Si nos 
preocupa saber que isto non está a 
suceder, saber que estes asentamentos 
non están a ser tanto  os chabolistas 
como outro tipo de unidades 
habitacionales, digamos dalgún tipo 
ou de forma de habitar a cidade, non 
están a ser resoltos, polo menos, ao 
ritmo que os orzamentos poderían 
prover e vemos tamén con bastante 
preocupación como a un problema 
xeneralizado porque entendemos que 
aquí  hai un plan de erradicación do 
chabolismo para o que dicimos dos 
asentamentos. Debería de haber tamén 
un Plan de inclusión social para 
aqueles outros asentamentos que se 
foron producindo coas caídas 
económicas de diferentes clases 
sociais na cidade e tamén unha nova 
etapa que tería que ver con esas 
solucións habitacionales para moitas 
das persoas, que desgraciadamente 
caen no desafiuzamento e que 
ademais, pensamos que neste Pleno 
habría unha moción de 
desafiuzamentos, destes 
desafiuzamentos que estiveron falando 
con todos os Grupos estas dúas 
semanas, insisto, eses tres grupos que 
presentan un problema de 
infravivenda, vemos que os resultados 
non existen porque se seguen 
achegando aos partidos políticos 
varios destes grupos para falar do seu 
problema habitacional… 
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Presidencia 
 
Vaia remantando señora Longueira, 
por favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
…30 segundos. 
 
Y el Plan de chabolismo, en concreto, 
ha sufrido desde la desmantelación, 
por  parte de servicios sociales, de un 
equipo acompañamiento, hasta la 
desmantelación de los equipos de 
inclusión social.  
 
En resumen, no existen soluciones  
palpables para los tres problemas que 
le acabamos de indicar y tampoco 
encontramos que haya una solución 
general que englobe de lo que 
hablamos del problema da 
infravivienda en la ciudad. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Pois, efectivamente, foron 30 segundos 
máis. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, señora Longueira.  
 
Bueno, señora Longueira, é difícil, é 
difícil resumir o que fixemos dende 
que chegamos e o que falta por facer. 
Vouno intentar. A verdade é que me 
cinguín ao tema dos asentamentos 
porque me parecía que sendo vostedes 
os que evitaron que se aprobara en 
EMVSA, o plan de vivenda, fallando 
no seu apoio ao mesmo, pois, non 
esperaba que falara ou que esperara a 

Presidencia 
 
Vaia remantando señora Longueira, 
por favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
…30 segundos. 
 
E o Plan de chabolismo, en concreto, 
sufriu desde a desmantelación, por 
parte  de servizos sociais, dun equipo 
acompañamento, ata a desmantelación 
dos equipos de inclusión social.  
 
 
En resumo, non existen solucións  
palpables para os tres problemas que 
lle acabamos de indicar e tampouco 
atopamos que haxa unha solución 
xeral que englobe do que falamos do 
problema da infravivenda na cidade. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Pois, efectivamente, foron 30 segundos 
máis. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, señora Longueira.  
 
Bo, señora Longueira, é difícil, é difícil 
resumir o que fixemos dende que 
chegamos e o que falta por facer. 
Vouno intentar. A verdade é que me 
cinguín ao tema dos asentamentos 
porque me parecía que sendo vostedes 
os que evitaron que se aprobara en 
EMVSA, o plan de vivenda, fallando 
no seu apoio ao mesmo, pois, non 
esperaba que falara ou que esperara a 
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falar nun sentido máis global da 
cuestión. 
 
Eu creo que o máis importante do 
traballo que estamos fancendo no tema 
dos asentamentos, que efectivamente 
tamén é  infravivenda e é un dos 
problemas sociais  máis graves que 
temos na cidade é traballar dunha 
maneira verdadeiramente transversal 
entre concellerías, como nunca 
sucederá neste concello. Ahora memos 
o proceso estamos involucradas 
distintas concellerías  e todas 
aportando na medida das súas 
competencias. É importante antes da 
constitución do equipo hábitat que 
parece que non o coñecen, si é certo, 
tamén quería decirlle, llo dixen antes 
do punto, porque cando queira son 
múltiples as cuestións que fixemos que 
cando queira llas explico con máis 
calma, se queda con dúbidas. Pero si 
que creo que  hai tres cousas que dicir, 
que se fixeron antes de que se 
constituirá o equipo hábitat, un equipo 
de 9 persoas que está traballando a 
tempo completo na cuestión dos 
asentamentos e que se deseñou un plan 
de acceso hábitat digno para as persoas 
habitantes dos asentamentos públicos 
da Coruña que nunca existira no 
concello e que marca dalgunha 
maneira a folla de ruta a seguir. Se 
redactaron as instruccións para 
establecer o procedemento asignación 
de viviendas municipais no marco do 
proceso de acceso a un habitat digno, 
unha instrucción publicada no BOP e 
isto é moi importante porque esta 
medida xunta a elaboración dun 
documento xurídico vinculante, son 
dúas medidas que lle deron 
seguridade… 
 

falar nun sentido máis global da 
cuestión. 
 
Eu creo que o máis importante do 
traballo que estamos fancendo no tema 
dos asentamentos, que efectivamente 
tamén é  infravivenda e é un dos 
problemas sociais  máis graves que 
temos na cidade é traballar dunha 
maneira verdadeiramente transversal 
entre concellerías, como nunca 
sucederá neste concello. Ahora memos 
o proceso estamos involucradas 
distintas concellerías  e todas 
aportando na medida das súas 
competencias. É importante antes da 
constitución do equipo hábitat que 
parece que non o coñecen, si é certo, 
tamén quería decirlle, llo dixen antes 
do punto, porque cando queira son 
múltiples as cuestións que fixemos que 
cando queira llas explico con máis 
calma, se queda con dúbidas. Pero si 
que creo que  hai tres cousas que dicir, 
que se fixeron antes de que se 
constituirá o equipo hábitat, un equipo 
de 9 persoas que está traballando a 
tempo completo na cuestión dos 
asentamentos e que se deseñou un plan 
de acceso hábitat digno para as 
persoas habitantes dos asentamentos 
públicos da Coruña que nunca existira 
no concello e que marca dalgunha 
maneira a folla de ruta a seguir. Se 
redactaron as instruccións para 
establecer o procedemento asignación 
de viviendas municipais no marco do 
proceso de acceso a un habitat digno, 
unha instrucción publicada no BOP e 
isto é moi importante porque esta 
medida xunta a elaboración dun 
documento xurídico vinculante, son 
dúas medidas que lle deron 
seguridade… 
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A las veintiuna horas y dieciocho 
minutos  entra en el Salón de 
Sesiones  la señora Veira González. 
 
…xurídica aos habitantes dos 
asentamentos precarios no seu acceso á 
vivenda e tamén deberes a cumprir 
polos mesmos nun proceso de 
integración completa que é o  que 
estamos procurando. 
 
Ademáis desto, e falando xa de 
medidas máis concretas, pois, podemos 
falar do derrubo da nave da Toxa que 
antes comentei, en maio do 2017 un 
derrubo moi importante que tivo unha 
transcendencia moi importante no 
axentamento da Pasaxe, e no seu… iso, 
en dar solucións a ese asentamento. Un 
derrubo que chegou despois de 17 anos 
de expediente de ruina e dunha 
intentona fracasada por parte do PP 
que esta vez tamén, escudouse na 
policía. 
 
Se falamos de números e (…) non é 
importante porque detrás de cada 
número hai moitísimo traballo das 
traballadoras sociais, bueno de todo o 
equipo de 9 persoas que dicía, do 
equipo Habitat. Hoxe en día temos 13 
familias xa realoxadas e ás que  se lle  
está facendo un seguimento integral en 
cuestión social e en cuestión laboral e 
en cuestión educativa. 
 
Cuarenta e dúas persoas entre as que 
hai 17 menores. Un par de datos máis 
1700 toneladas de lixo retiradas grazas 
ao traballo de medioambiente, do 
traballo brillante da concellería de 
medioambiente. Retiradas da pasaxe, 
intervención socioeducativa en 
Orillamar, nos arcóns ou xestión de 
casos illados de manera silenciosa, non 

Ás vinte e unha horas e dezaoito 
minutos  entra no Salón de Sesións  a 
señora Veira González. 
 
…xurídica aos habitantes dos 
asentamentos precarios no seu acceso 
á vivenda e tamén deberes a cumprir 
polos mesmos nun proceso de 
integración completa que é o  que 
estamos procurando. 
 
Ademáis desto, e falando xa de 
medidas máis concretas, pois, 
podemos falar do derrubo da nave da 
Toxa que antes comentei, en maio do 
2017 un derrubo moi importante que 
tivo unha transcendencia moi 
importante no axentamento da Pasaxe, 
e no seu… iso, en dar solucións a ese 
asentamento. Un derrubo que chegou 
despois de 17 anos de expediente de 
ruina e dunha intentona fracasada por 
parte do PP que esta vez tamén, 
escudouse na policía. 
 
Se falamos de números e (…) non é 
importante porque detrás de cada 
número hai moitísimo traballo das 
traballadoras sociais, bueno de todo o 
equipo de 9 persoas que dicía, do 
equipo Habitat. Hoxe en día temos 13 
familias xa realoxadas e ás que  se lle  
está facendo un seguimento integral en 
cuestión social e en cuestión laboral e 
en cuestión educativa. 
 
Cuarenta e dúas persoas entre as que 
hai 17 menores. Un par de datos máis 
1700 toneladas de lixo retiradas 
grazas ao traballo de medioambiente, 
do traballo brillante da concellería de 
medioambiente. Retiradas da pasaxe, 
intervención socioeducativa en 
Orillamar, nos arcóns ou xestión de 
casos illados de manera silenciosa, 
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sei se  recordan as noticias das prensa 
que falaban da ocupación na 
Sardiñeira, bueno esa ocupación xa 
está resolta cun realoxo axeitado da 
familia. E xa remato… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por 
favor. 
 
Señora Varela Gómez 
 
Xa remato. 
 
E hai que destacar, como dicía, que 
estamos facendo aliteración en todos 
os planos con seguridade xurídica para 
todas partes e afondando na 
corresponsabilidade e facer un traballo 
silencioso e responsable que eu creo 
que é o que cómpre na cuestión dos 
asentamentos. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia (PSOE) sobre  seguridade vial, 
no entorno dos colexios. 
 
Segunda.-Pregunta oral relativa a la 
falta de transparencia. 
 
Señora Neira Fernández 
 
¿Cómo explica la ausencia de patrullas 
de policía  local en el entorno de 
algunos centros escolares durante estas 
primeras semanas de colegio, con los 
riesgos que ello conlleva para la 
seguridad vial de los menores y para la 
movilidad y sus respectivas áreas de 
influencia? 

non sei se  recordan as noticias das 
prensa que falaban da ocupación na 
Sardiñeira, bueno esa ocupación xa 
está resolta cun realoxo axeitado da 
familia. E xa remato… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por 
favor. 
 
Señora Varela Gómez 
 
Xa remato. 
 
E hai que destacar, como dicía, que 
estamos facendo aliteración en todos 
os planos con seguridade xurídica 
para todas partes e afondando na 
corresponsabilidade e facer un 
traballo silencioso e responsable que 
eu creo que é o que cómpre na 
cuestión dos asentamentos. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia (PSOE) sobre  seguridade vial, 
no entorno dos colexios. 
 
Segunda.-Pregunta oral relativa á 
falta de transparencia. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Como explica a ausencia de patrullas 
de policía  local na contorna dalgúns 
centros escolares durante estas 
primeiras semanas de colexio, cos 
riscos que iso leva para a seguridade 
viaria dos menores e para a 
mobilidade e as súas respectivas áreas 
de influencia? 
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Señora Fraga Sáenz 
 
Como en todos os inicios de curso o 
que se fixo foi un estudio da situación 
dos centros escolares para ver en cal 
deles había que montar os dispositivos 
e en cales non. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Pues falló el estudio, señora Fraga, 
Falló el estudio de una manera clara 
porque hay centros escolares, están ahí 
las fotos que publicó un medio de 
comunicación la semana pasada, pero 
sino también se lo digo yo, padezco 
alguno de ellos. En la zona de la 
Zapateira y en la zona de Eirís que 
ustedes tendrían que saber de 
antemano que son centros conflictivos 
por el que se encuentran situados. En 
la Zapateira non son cuatro centros, 
como decía, La Voz de Galicia, de 
hecho alude a dos nada más con 
diferentes nombres y saben 
perfectamente que son centros que por 
la ubicación que tienen por el número 
de escolares que además pues no 
utilizan, pues el transporte escolar, 
porque se encuentran situados en zonas 
que non son plenamente urbanas y por 
lo tanto de difícil acceso para poder 
llegar andando con los niños o para 
acceder de otra manera, saben ustedes 
perfectamente que son colegios de 
prioridad máxima y son colegios de 
prioridad máxima por dos cuestiones. 
Uno porque saben perfectamente que 
se estaba ocasionando atascos porque 
así se puso de manifestó tanto en 
Alfonso Molina, como en dirección 
bajada a todos  los coches que acceden 
a la  zona de la Zapateira a la 
Universidad, por la  Tercera Ronda y 

 
Señora Fraga Sáenz 
 
Como en todos os inicios de curso o 
que se fixo foi un estudo da situación 
dos centros escolares para ver en cal 
deles había que montar os dispositivos 
e en cales non. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Pois fallou o estudo, señora Fraga, 
Fallou o estudo dunha maneira clara 
porque hai centros escolares, están aí 
as fotos que publicou un medio de 
comunicación a semana pasada, pero 
senón tamén llo digo eu, padezo algún 
deles. Na zona da Zapateira e na zona 
de Eirís que vostedes terían que saber 
de antemán que son centros conflitivos 
polo que se atopan situados. Na 
Zapateira non son catro centros, como 
dicía, La Voz de Galicia, de feito alude 
a dous nada máis con diferentes nomes 
e saben perfectamente que son centros 
que pola localización que teñen polo 
número de escolares que ademais pois 
non utilizan, pois o transporte escolar, 
porque se atopan situados en zonas 
que non son plenamente urbanas e por 
tanto de difícil acceso para poder 
chegar andando cos nenos ou para 
acceder doutra maneira, saben 
vostedes perfectamente que son 
colexios de prioridade máxima e son 
colexios de prioridade máxima por 
dúas cuestións. Un porque saben 
perfectamente que se estaba 
ocasionando atascos porque así se 
puxo de manifestou tanto en Alfonso 
Molina, como en dirección baixada a 
todos  os coches que acceden á  zona 
da Zapateira á Universidade, pola  
Terceira Rolda e polo tema da 
seguridade dos nenos. Sabíano e non 
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por el tema de la seguridad de los 
niños. Lo sabían y no hicieron  nada, 
cuando además saben, perfectamente, 
que son centros que siempre tienen 
patrulla de policía, ya la han tenido con 
el Partido Socialista, ya la han tenido 
con el Partido Popular y ya también la 
han tenido estos años con Marea 
Atlántica. Por lo tanto, si la situación 
no cambia porque no se hacen obras en 
los accesos porque no existe 
posibilidad de mejora  en los accesos a 
determinados centros escolares, por 
más que estos dos centros escolares se 
hallan puesto de acuerdo entre ellos 
para que los niños entren con media 
hora de diferencia. ¡Hombre! Yo creo 
que cuando menos es sorprendente que 
no exista policía local a principios de 
curso que además que todos los que 
somos padres y  los que no son padres 
deberían de saberlo cuando tienen 
responsabilidades políticas se sabe que 
confluyen los horarios y todos los 
niños entran y salen a la misma hora. 
Por lo tanto, yo creo que es un error 
bastante considerable, que 
afortunadamente no ha traído 
consecuencias pero que cualquier día, 
nos vamos a amanecer todos con un 
titular de un atropello de un niño en la 
zona de la Zapateira.  
 
Sí, señor alcalde, yo entiendo que no le 
guste lo que estoy diciendo pero es así, 
Si, señor alcalde, son colegios con una 
difícil accesibilidad y en el caso del 
Colegio Hijas de Jesús, primero por la 
Zapateira es importante que haya una 
patrulla de la Policía Local. Yo llevo 
solamente dos Comisiones de 
Seguridad Ciudadana, en una estaba 
usted cuando el señor Touriñan nos 
pasa un informe en el que se establecen 
los colegios y el índice de prioridad 

fixeron  nada, cando ademais saben, 
perfectamente, que son centros que 
sempre teñen patrulla de policía, xa a 
tiveron co Partido Socialista, xa a 
tiveron co Partido Popular e xa tamén 
a tiveron estes anos con Marea 
Atlántica. Por tanto, se a situación non 
cambia porque non se fan obras nos 
accesos porque non existe posibilidade 
de mellora  nos accesos a 
determinados centros escolares, por 
máis que estes dous centros escolares 
áchanse posto de acordo entre eles 
para que os nenos entren con media 
hora de diferenza. Home! Eu creo que 
cando menos é sorprendente que non 
exista policía local a principios de 
curso que ademais que todos os que 
somos pais e  os que non son pais 
deberían de sabelo cando teñen 
responsabilidades políticas sábese que 
conflúen os horarios e todos os nenos 
entran e saen á mesma hora. Por 
tanto, eu creo que é un erro bastante 
considerable, que afortunadamente 
non trouxo consecuencias pero que 
calquera día, imos amencer todos cun 
titular dun atropelo dun neno na zona 
da Zapateira.  
 
 
 
 
Si, señor alcalde, eu entendo que non 
lle guste o que estou a dicir pero é así, 
Se, señor alcalde, son colexios cunha 
difícil accesibilidade e no caso do 
Colexio Fillas de Jesús, primeiro pola 
Zapateira é importante que haxa unha 
patrulla da Policía Local. Eu levo 
soamente dúas Comisións de 
Seguridade Cidadá, nunha estaba 
vostede cando o señor Touriñan 
pásanos un informe no que se 
establecen os colexios e o índice de 
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por seguridad vial y el índice de 
prioridad por cuestiones de tráfico y 
movilidad. Este es uno de los centros 
por ambas cuestiones que tenía 
prioridad máxima en la entrada y en la 
salida. Por lo tanto, la pregunta es ¿por 
qué, conforme a qué criterio se ha 
retirado la Policía Local en estos 
centros? ¿por qué no existe tampoco 
Policía Local en la entrada de un 
colegio, que también tiene una entrada 
conflictiva, como es el caso de Eirís? 
Etcétera, etcétera.  
 
Y evidentemente… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por 
favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Sí. 
 
Y evidentemente, yo sé que son 
situaciones complicadas porque, 
evidentemente, el espacio es el que es 
y no da lugar para muchas más 
soluciones por más que el Partido 
Popular, en su momento, hubiera 
prometido que se iba a hacer 
aparcamientos públicos en una parcela 
que era privada con un desnivel de más 
de cuatro metros, etcétera, etcétera.  
 
Pero, por lo menos, la presencia de 
policía para los 15 o 20 minutos de la 
entrada, los 15 o 20 minutos de la 
salida, en determinados centros 
calificados por los responsables de 
seguridad no por mí, como de 
prioridad máxima, debería por lo 
menos mantenerse, no digo 
aumentarse, digo mantenerse. Nada 

prioridade por seguridade viaria e o 
índice de prioridade por cuestións de 
tráfico e mobilidade. Este é un dos 
centros por ambas as cuestións que 
tiña prioridade máxima na entrada e 
na saída. Por tanto, a pregunta é por 
que, conforme a que criterio retirouse 
a Policía Local nestes centros? por 
que non existe tampouco Policía Local 
na entrada dun colexio, que tamén ten 
unha entrada conflitiva, como é o caso 
de Eirís? Etcétera, etcétera.  
 
 
E evidentemente… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por 
favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Si. 
 
E evidentemente, eu sei que son 
situacións complicadas porque, 
evidentemente, o espazo é o que é e 
non dá lugar para moitas máis 
solucións por máis que o Partido 
Popular, no seu momento, prometese 
que se ía a facer aparcadoiros 
públicos nunha parcela que era 
privada cun desnivel de máis de catro 
metros, etcétera, etcétera.  
 
Pero, polo menos, a presenza de 
policía para os 15 ou 20 minutos da 
entrada, os 15 ou 20 minutos da saída, 
en determinados centros cualificados 
polos responsables de seguridade non 
por min, como de prioridade máxima, 
debería polo menos manterse, non 
digo aumentarse, digo manterse. Nada 
máis, moitas grazas. 
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más, muchas gracias. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben. Realmente este ano os informes 
dos propios servizos da policía son os 
que recomendaron que en 
determinados colegios como o que 
vostede cita, se podía retirar ese 
dispositivo de entrada e saída. Outra 
cousa é que se poidan aplicar outro 
tipo de medidas. Estes informes que 
realizou a Policía Local, falan sobre 
todo que os indicadores que se 
utilizaron foron a existencia de 
semáforos, e pasos regulados, a 
visibilidade e orografía do terreo, a 
seguridade integral e atender 
especialmente ao alumnado de 
primaria pola súa vulnerabilidade.  
 
Nas horas punta de entrada e saída dos 
centros escolares, é certo que se 
forman importantes retencións en 
algúns centros nos que se refire 
vostede e actualmente está bastante 
derivado o tráfico de cara a  Terceira 
Ronda e se reduce nese sentido no que 
se refire ao paso de vehículos, pero 
precisamente eses atascos de vehículos 
son vehículos particulares que van a 
levar e a recoller o alumnado do 
colexio. A presenza policial, polo 
tanto, según eles mesmos e según eles 
propios do servizo non melloran a 
situación xa que a solución pasa, como 
ben di, por habilitar zonas de 
estacionamento para eses vehículos e 
facilitar o acceso do transporte público. 
Desde hai anos levan falando coa 
dirección dos centros, por exemplo os 
que coma vostede da Zapateira para 
que buscase un alivio respecto disto e 
se reorganizaron, reorganizar o espazo 
dispoñible no centro habilitando zonas 

 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben. Realmente este ano os informes 
dos propios servizos da policía son os 
que recomendaron que en 
determinados colegios como o que 
vostede cita, se podía retirar ese 
dispositivo de entrada e saída. Outra 
cousa é que se poidan aplicar outro 
tipo de medidas. Estes informes que 
realizou a Policía Local, falan sobre 
todo que os indicadores que se 
utilizaron foron a existencia de 
semáforos, e pasos regulados, a 
visibilidade e orografía do terreo, a 
seguridade integral e atender 
especialmente ao alumnado de 
primaria pola súa vulnerabilidade.  
 
Nas horas punta de entrada e saída 
dos centros escolares, é certo que se 
forman importantes retencións en 
algúns centros nos que se refire 
vostede e actualmente está bastante 
derivado o tráfico de cara a  Terceira 
Rolda e se reduce nese sentido no que 
se refire ao paso de vehículos, pero 
precisamente eses atascos de vehículos 
son vehículos particulares que van a 
levar e a recoller o alumnado do 
colexio. A presenza policial, polo 
tanto, según eles mesmos e según eles 
propios do servizo non melloran a 
situación xa que a solución pasa, como 
ben di, por habilitar zonas de 
estacionamento para eses vehículos e 
facilitar o acceso do transporte 
público. Desde hai anos levan falando 
coa dirección dos centros, por exemplo 
os que coma vostede da Zapateira 
para que buscase un alivio respecto 
disto e se reorganizaron, reorganizar o 
espazo dispoñible no centro 
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de estacionamento na contorna, e o 
centro educativo, pois non non o tratou 
con suficiente rigor e o único que 
piden é  esa presencia policial. 
Lóxicamente hai moitos outros centros 
que tamén requiren deses servizos, 
centros novos e outros que se 
realizaron os cambios, pois, porque se 
realizaron obras de mellora na 
contorna dos centros e así poder 
falicitar a retirada e o cambio deses 
dispositivos para outros centros. 
Estamos falando, en todo caso, de 
dispositivos de facilitación do tráfico 
na entrada e saída. Os casos que 
vostede menciona, según os propios 
servizos, xa digo, indican que  non se 
aprecia un problema de seguridade 
viaria na contorna deses centros ou ben 
porque a velocidade é reducida ou a 
infraestructura a inda non o permite. A 
única molestia existente é que os 
vehículos alleos a actividade escolar 
que circulan nese período, se ven 
perxudicados con paradas 
intermitentes. Entendían que antes non 
había alternativa de tráfico nalgúns 
centros, pero en estes se que hai coa 
Terceira Rolda. E polo tanto tamén 
afirman que a labor policial en eses 
espazos se converte en algo meramente 
testimonial porque a outra alternativa 
que en vez de dispositivos de xestión 
do tráfico se monta en dispositivos 
para que os pais e nais non aparquen 
donde non teñen que aparcar. Polo 
tanto,  eu creo que hai que 
corresponsabilizarse tanto os centros 
educativos, neste caso, tanto como os 
país e nais e buscar unha solución 
conxunta que non teña que ver con 
permitir que pais e nais aparquen nas 
beirarrúas e esas beirarrúas queden 
inutilizadas. 
 

habilitando zonas de estacionamento 
na contorna, e o centro educativo, pois 
non non o tratou con suficiente rigor e 
o único que piden é  esa presencia 
policial. Lóxicamente hai moitos 
outros centros que tamén requiren 
deses servizos, centros novos e outros 
que se realizaron os cambios, pois, 
porque se realizaron obras de mellora 
na contorna dos centros e así poder 
falicitar a retirada e o cambio deses 
dispositivos para outros centros. 
Estamos falando, en todo caso, de 
dispositivos de facilitación do tráfico 
na entrada e saída. Os casos que 
vostede menciona, según os propios 
servizos, xa digo, indican que  non se 
aprecia un problema de seguridade 
viaria na contorna deses centros ou 
ben porque a velocidade é reducida ou 
a infraestructura a inda non o permite. 
A única molestia existente é que os 
vehículos alleos a actividade escolar 
que circulan nese período, se ven 
perxudicados con paradas 
intermitentes. Entendían que antes non 
había alternativa de tráfico nalgúns 
centros, pero nestes se que hai coa 
Terceira Rolda. E polo tanto tamén 
afirman que a labor policial neses 
espazos se converte en algo meramente 
testimonial porque a outra alternativa 
que en vez de dispositivos de xestión 
do tráfico se monta en dispositivos 
para que os pais e nais non aparquen 
donde non teñen que aparcar. Polo 
tanto,  eu creo que hai que 
corresponsabilizarse tanto os centros 
educativos, neste caso, tanto como os 
país e nais e buscar unha solución 
conxunta que non teña que ver con 
permitir que pais e nais aparquen nas 
beirarrúas e esas beirarrúas queden 
inutilizadas. 
 



212 

 

Se se trata dese tipo de dispositivos, 
pois, estamos dispostos a estúdialos de 
novo, pero desde logo son os propios 
servizos os que pediron a eliminación e 
o cambio a outros centros que si que o 
necesitan realmente polas 
circunstancias de seguridade que hai ao 
redor. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Pregunta do Partido Socialista relativa 
á participación cidadá e as subvencións 
municipais. 
 
Tercera.- Pregunta oral relativa a la 
participación ciudadana y las 
subvenciones municipales 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Con el objetivo de garantizar la 
correcta participación ciudadana, ¿en 
qué situación se encuentran los 
convenios y las subvenciones a los 
colectivos de la ciudad? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois a situación dos convenios a estas 
datas garante o dereito a correcta 
participación cidadá, ademais de todas 
as participacións que se realizan tanto 
desde a concellería de Participación, 
como do resto de concellerías. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno. Interesante respuesta, pero las 
entidades sociales no piensan lo 
mismo. Estamos a dos meses y medio 
del final de año y una parte importante 
de las entidades sociales de la ciudad 

Se se trata dese tipo de dispositivos, 
pois, estamos dispostos a estudalos  de 
novo, pero desde logo son os propios 
servizos os que pediron a eliminación 
e o cambio a outros centros que si que 
o necesitan realmente polas 
circunstancias de seguridade que hai 
ao redor. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Pregunta do Partido Socialista 
relativa á participación cidadá e as 
subvencións municipais. 
 
Terceira.- Pregunta oral relativa á 
participación cidadá e as subvencións 
municipais 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Co obxectivo de garantir a correcta 
participación cidadá, en que situación 
atópanse os convenios e as 
subvencións aos colectivos da cidade? 
 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois a situación dos convenios a estas 
datas garante o dereito a correcta 
participación cidadá, ademais de todas 
as participacións que se realizan tanto 
desde a concellería de Participación, 
como do resto de concellerías. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo. Interesante resposta, pero as 
entidades sociais non pensan o mesmo. 
Estamos a dous meses e medio do final 
de ano e unha parte importante das 
entidades sociais da cidade aínda non 
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aún no han recibido el convenio de los 
aprobados en los presupuestos de 
mayo.  Y lo que es peor que no saben 
cuándo lo recibirán. 
 
Para las entidades sociales, el no 
cobrar a tiempo, pues le supone eso, no 
poner en marcha proyectos, no pagar a 
los proveedores, a los trabajadores y a 
las trabajadoras. Y quien más lo sufren 
son las pequeñas asociaciones. Estas 
asociaciones, esta situación que 
ustedes provocan les hace más difícil 
su supervivencia… 
 
A las veintiuna horas y veintinueve 
minutos se ausentan del Salón de 
Sesiones  el señor Varela Gómez y la 
señora Freire Vázquez. 
 
… Ya sabemos que la excusa que me 
va a decir es que los presupuestos se 
aprobaron  tarde por culpa nuestra, 
pero ustedes son los que gobiernan y si 
los presupuestos no se aprueban a su 
tiempo es por su capacidad 
negociadora. Parece que este año han 
cambiado y el “chic” y  gracias a 
nuestra ayuda el concello tendrá 
presupuestos en tiempo.  
 
Recuerden que el tejido social de A 
Coruña es parte activa del motor de 
nuestra ciudad. Las entidades 
vecinales, sociales, deportivas, 
culturales, empresariales, educativas, 
han conformado una red de apoyo a la 
ciudadanía que cada día tiende  a las 
necesidades de vecinos y vecinas desde 
cada ámbito o desde cada barrio.  
 
A ustedes ya sabemos que no les gusta 
mucho los convenios aunque también 
los utilicen que cada día empiezan a 
firmar más. Nosotros creemos en los 

recibiron o convenio dos aprobados 
nos orzamentos de maio.  E o que é 
peor que non saben cando o recibirán. 
 
 
Para as entidades sociais, o non 
cobrar a tempo, pois lle supón iso, non 
poñer en marcha proxectos, non pagar 
aos provedores, aos traballadores e ás 
traballadoras. E quen máis o sofren 
son as pequenas asociacións. Estas 
asociacións, esta situación que 
vostedes provocan failles máis difícil a 
súa supervivencia… 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e nove 
minutos auséntanse do Salón de 
Sesións  o señor Varela Gómez e a 
señora Freire Vázquez. 
 
…Xa sabemos que a escusa que me vai 
a dicir é que os orzamentos se 
aprobaron  tarde por culpa nosa, pero 
vostedes son os que gobernan e se os 
orzamentos non se aproban ao seu 
tempo é pola súa capacidade 
negociadora. Parece que este ano 
cambiaron o “chic” e  grazas á nosa 
axuda o concello terá orzamentos en 
tempo.  
 
Lembren que o tecido social da 
Coruña é parte activa do motor da 
nosa cidade. As entidades veciñais, 
sociais, deportivas, culturais, 
empresariais, educativas, conformaron 
unha rede de apoio á cidadanía que 
cada día tende  ás necesidades de 
veciños e veciñas desde cada ámbito 
ou desde cada barrio.  
 
A vostedes xa sabemos que non lles 
gusta moito os convenios aínda que 
tamén os utilicen que cada día 
empezan a asinar máis. Nós cremos 
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convenios con las entidades y también 
en las subvenciones con concurrencia  
competitiva, pero estas fórmulas 
pueden ser muy democráticas o no, 
según se utilicen. Varias de las ayudas 
que han sacado como concurrencia 
competitiva  tienen una gran falta de 
transparencia y objetividad. Falta de 
criterios claros a la hora de valorar los 
proyectos, ayudas teledirigidas hacia  
alguna asociación o persona como 
hemos leído estos días en prensa, o 
como las ayudas de la concejalía de 
Igualdad que en la reunión que 
mantuvo con los colectivos les dicen 
que tendrán puntos extras los 
colectivos que tengan menos de cuatro 
años de vida. Sí, van a valorar el no 
tener experiencia, normalmente lo que 
se valora es la experiencia y la 
capacidad de realizar proyectos 
importantes para la ciudad.  A mí esto 
no sé a qué me suena, pero hay 
entidades que llevan toda la vida 
trabajando en esta ciudad, están un 
poco sorprendidos de que no se le 
pueda valorar el trabajo que llevan 
realizando por la ciudadanía. Además 
de estos criterios de valoración, 
además estos criterios de valoración no 
están en las bases que publicaron 
ustedes en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por lo que los colectivos no 
saben bajo qué parámetros van a 
presentar sus proyectos, unos criterios 
que no están publicados. Sólo estarán 
en el cajón de la concejalía. 
 
Como vemos, concurrencia 
competitiva, si. Pero con unos criterios 
sesgados, opacos y con nula 
transparencia. Solo les pido que 
piensen en la gente de Coruña  y no en 
su gente. El tejido social de esta ciudad 
e parte esencial del propio motor vital 

nos convenios coas entidades e tamén 
nas subvencións con concorrencia  
competitiva, pero estas fórmulas poden 
ser moi democráticas ou non, segundo 
utilícense. Varias das axudas que 
sacaron como concorrencia 
competitiva  teñen unha gran falta de 
transparencia e obxectividade. Falta 
de criterios claros á hora de valorar os 
proxectos, axudas teledirixidas cara a 
algunha  asociación ou persoa como 
lemos estes días en prensa, ou como as 
axudas da concellería de Igualdade 
que na reunión que mantivo cos 
colectivos dinlles que terán puntos 
extras os colectivos que teñan menos 
de catro anos de vida. Se, van valorar 
o non ter experiencia, normalmente o 
que se valora é a experiencia e a 
capacidade de realizar proxectos 
importantes para a cidade.  A min isto 
non sei a que me soa, pero hai 
entidades que levan toda a vida 
traballando nesta cidade, están un 
pouco sorprendidos de que non se lle 
poida valorar o traballo que levan 
realizando pola cidadanía. Ademais 
destes criterios de valoración, ademais 
estes criterios de valoración non están 
nas bases que publicaron vostedes no 
Boletín Oficial da Provincia, polo que 
os colectivos non saben baixo que 
parámetros van presentar os seus 
proxectos, uns criterios que non están 
publicados. Só estarán no caixón da 
concellería. 
 
 
Como vemos, concorrencia 
competitiva, se. Pero cuns criterios 
nesgados, opacos e con nula 
transparencia. Só pídolles que pensen 
na xente de Coruña  e non na súa 
xente. O tecido social desta cidade e 
parte esencial do propio motor vital da 
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de A Coruña  y aliado natural de la 
ciudadanía y de la Institución 
Municipal.  
 
Señora Vieito Blanco 
 
Decirlle, que nestes momentos, se 
atopan asinados convenios por un 
importe total de 3,1 millóns e eso 
supón un 70% sobre a cantidade 
destinada a créditos iniciais para esta 
finalidade. Efectivamente hai que ter 
en conta a tardía aprobación dos 
orzamentos e iso tamén entorpece a 
tramitación de convenios nominativos 
porque acorta, precisamente os tempos 
de tramitación. A pesar diso, e ainda 
así os convenios relativos a entidades 
sociosanitarias, deportivas e culturais 
están  asinados, na súa totalidade a 
estas datas. Outro elemento que tamén 
inflúe de forma importante nos tempos 
de tramitación dos convenios é o feito 
de que se agarda sempre a que cada 
entidade poida xustificar axuda do ano 
anterior para proceder á tramitación da 
do ano en curso e é un beneficio que 
entendemos que é positivo para as 
entidades. 
 
Ademais por outra parte, o concello 
para evitar calquera prexuízo tamén 
adianta unha gran parte de axuda co 
que se consigue que todas as entidades 
poida recibir as subvencións a tempo. 
Efectivamente, o ano que ven, 
esperamos non ter ese problema de 
tramitación se efectivamente, temos en 
conta que hai vontade de aprobar os 
orzamentos para que entren en vigor en 
xaneiro do ano que ven. 
 
Por outra banda tamén hai que ter en 
conta que os convenios foron 
ampliados a través de dous 

Coruña  e aliado natural da cidadanía 
e da Institución Municipal.  
 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Decirlle, que nestes momentos, se 
atopan asinados convenios por un 
importe total de 3,1 millóns e iso 
supón un 70% sobre a cantidade 
destinada a créditos iniciais para esta 
finalidade. Efectivamente hai que ter 
en conta a tardía aprobación dos 
orzamentos e iso tamén entorpece a 
tramitación de convenios nominativos 
porque acorta, precisamente os tempos 
de tramitación. A pesar diso, e ainda 
así os convenios relativos a entidades 
sociosanitarias, deportivas e culturais 
están  asinados, na súa totalidade a 
estas datas. Outro elemento que tamén 
inflúe de forma importante nos tempos 
de tramitación dos convenios é o feito 
de que se agarda sempre a que cada 
entidade poida xustificar axuda do ano 
anterior para proceder á tramitación 
da do ano en curso e é un beneficio 
que entendemos que é positivo para as 
entidades. 
 
Ademais por outra parte, o concello 
para evitar calquera prexuízo tamén 
adianta unha gran parte de axuda co 
que se consigue que todas as entidades 
poida recibir as subvencións a tempo. 
Efectivamente, o ano que ven, 
esperamos non ter ese problema de 
tramitación se efectivamente, temos en 
conta que hai vontade de aprobar os 
orzamentos para que entren en vigor 
en xaneiro do ano que ven. 
 
Por outra banda tamén hai que ter en 
conta que os convenios foron 
ampliados a través de dous 
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modificativos, efectivamente, 
acordados polo Grupo Socialista e que 
se sabía que ian suplementar a conta 
inicial porque moitas desas asinaturas 
de convenios, dependen ainda da 
entrada en vigor do último 
modificativo o M8 que se publicou no 
Bolentín Oficial da Provincia o 20 de 
setembro sendo o remate de prazo de 
alegacións saindo o día 13 de forma 
que si non se presentan reclamacións 
como pasou co modificativo, pois 
entrarían en vigor, nos días posteriores 
puidéndose así tramitar todas esas 
ampliacións de convenios.  
 
E finalmente quereriamos engadir que 
esos convenios nominativos tamén se 
viron complementados, efectivamente, 
con convocatorias de concorrencia 
competitiva que desde logo, pensamos 
que mellora as posibilidades de 
participación  e que da respostas a 
novas entidades que xurden na cidade, 
que co sistema, efectivamente, de 
convenios nominativos non terían 
ningunha posibilidade, favorecendo así 
o crecemento asociativo e dándolle 
oportunidade de obter axudas, como as 
que recentemente foro dirixidas á 
asociacións de barrios que permitiu 
acceso a entidades que nin sequera 
dispoñían dun local. Grazas. 
 
PREGUNTAS ORALES 
FORMULADAS POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR (PP) 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular relativa ás 
pistas de atletismo do Campus de 

modificativos, efectivamente, 
acordados polo Grupo Socialista e que 
se sabía que ian suplementar a conta 
inicial porque moitas desas asinaturas 
de convenios, dependen ainda da 
entrada en vigor do último 
modificativo o M8 que se publicou no 
Bolentín Oficial da Provincia o 20 de 
setembro sendo o remate de prazo de 
alegacións saindo o día 13 de forma 
que si non se presentan reclamacións 
como pasou co modificativo, pois 
entrarían en vigor, nos días 
posteriores puidéndose así tramitar 
todas esas ampliacións de convenios.  
 
E finalmente quereriamos engadir que 
eses convenios nominativos tamén se 
viron complementados, efectivamente, 
con convocatorias de concorrencia 
competitiva que desde logo, pensamos 
que mellora as posibilidades de 
participación  e que da respostas a 
novas entidades que xurden na cidade, 
que co sistema, efectivamente, de 
convenios nominativos non terían 
ningunha posibilidade, favorecendo 
así o crecemento asociativo e dándolle 
oportunidade de obter axudas, como 
as que recentemente foro dirixidas á 
asociacións de barrios que permitiu 
acceso a entidades que nin sequera 
dispoñían dun local. Grazas. 
 
PREGUNTAS ORAIS 
FORMULADAS POLO GRUPO 
MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 

 
Pregunta do Partido Popular relativa 
ás pistas de atletismo do Campus de 
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Elviña. 
 
Primera.- Pregunta oral relativa a 
las pistas de atletismo del Campus 
de Elviña. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Buenas tardes. 
 
¿Tiene previsto Xulio Ferreiro 
negociar con la Universidad de La 
Coruña para que la reforma de las 
pistas de atletismo del Campus de 
Elviña, que se financian, en parte, con 
fondos municipales, incluya también 
las medidas (…) donde se practican 
saltos y lanzamientos y así los atletas 
coruñeses las puedan utilizar para 
entrenar y realizar competiciones? 
 
Señor Sande Garcia 
 
Non. Agora Mesmo non ten previsto 
tal negociación. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bueno. A ver… Bueno, hablando de 
deportes aprovecho la ocasión, si me 
permiten quería decirle al señor 
García, que bueno, si van a cobrar 
entrada a los clubes, bueno, pues 
estaría atento, se lo voy a 
whatshappear  a ver cómo han hecho 
porque yo tengo un defecto que es 
cumplir la ley. Si el interventor y el 
secretario dicen que no, no puedo. Pero 
permítame darle un consejo aparte de 
esto, ya que usted me lo da a mí, que 
quizás por lo que ha ocurrido aquí y 
por  lo que está pasando y este 
enamoramiento y demás que tienen, 
pues que le diga a los votantes 
socialistas de esa ciudad alguna cosas 

Elviña. 
 
Primeira.- Pregunta oral relativa ás 
pistas de atletismo do Campus de 
Elviña. 
 
Señor  Mourelo Barreiro 
 
Boas tardes. 
 
Ten previsto  Xulio Ferreiro negociar 
coa Universidade da Coruña para que 
a reforma das pistas de atletismo do 
Campus de Elviña, que se financian, 
en parte, con fondos municipais, inclúa 
tamén as medidas (…) onde se 
practican saltos e lanzamentos e así os 
atletas coruñeses póidanas utilizar 
para adestrar e realizar competicións? 
 
 
Señor  Sande Garcia 
 
Non.  Agora  Mesmo  non ten previsto 
tal negociación. 
 
Señor  Mourelo Barreiro 
 
Bo. A ver… Bo, falando de deportes 
aproveito a ocasión, se me permiten 
quería dicirlle ao señor García, que 
bo, se van cobrar entrada aos clubes, 
bo, pois estaría atento, voullo a  
whatshappear  a ver como fixeron 
porque eu teño un defecto que é 
cumprir a lei. Se o interventor e o 
secretario din que non, non podo. Pero 
permítame darlle un consello á parte 
disto, xa que vostede dámo a min, que 
quizais polo que ocorreu aquí e polo 
que  está a pasar e este namoramento 
e demais que teñen, pois que lle diga 
aos votantes socialistas desa cidade 
algunha cousas que nos preguntan a 
nós, mesmo, e non sabemos 
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que nos preguntan a nosotros, incluso, 
y no sabemos corresponderles. 
 
¿Por qué no estuvo el PSOE como 
partido en la manifestación del día de 
Barcelona, o ¿por qué aprueba a un 
gobierno municipal que defiende a los 
golpistas frente a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado cumpliendo 
órdenes judiciales? ¿o por qué apoya, 
por ejemplo, a quien defiende, entre 
otros a Otegui? Vaya whatshappeando, 
creo que tiene bastante trabajo. 
 
Con respecto a las pistas de atletismo 
de Elviña, la respuesta del señor 
Sande, quisiera decirle que se 
evidencia en varias cosas. La primera 
en que han hecho un convenio torticero 
y engañoso para el atletismo en la 
ciudad y los coruñeses. Han dicho que 
arreglarían las pistas y es falso, es un 
arreglo parcial, usted lo ha dicho, no es 
completo.  
 
Quisieron también decir y repetían que 
contaban con un atletismo coruñés y 
no ha sido así, ninguna  reunión 
técnica. 
 
Quisieron hacer también otras 
actuaciones  lesivas para el atletismo 
coruñés en ese espacio y lo querían 
ocultar hasta darlo por un hecho 
consumado. Y con todo esto, pues 
evidencia que no se puede confiar en 
ustedes, no solo por lo que dicen ni 
tampoco por supuesto en lo que 
quieren hacer. 
 
Pero bien, llegamos al punto actual y la 
pregunta le lanzo tres preguntas que 
espero que usted me conteste. ¿Van a 
negociar con la Universidad de La 
Coruña el traspaso de la gestión de 

corresponderlles. 
 
 
Por que non estivo o PSOE como 
partido na manifestación do día de 
Barcelona, ou por que aproba a un 
goberno municipal que defende aos 
golpistas fronte ás forzas e corpos de 
seguridade do Estado cumprindo ordes 
xudiciais? ou por que apoia, por 
exemplo, a quen defende, entre outros 
a  Otegui? Vaia  whatshappeando, 
creo que ten bastante traballo. 
 
Con respecto ás pistas de atletismo de 
Elviña, a resposta do señor Sande, 
quixese dicirlle que se evidencia en 
varias cousas. A primeira en que 
fixeron un convenio  torticero e 
enganoso para o atletismo na cidade e 
os coruñeses. Dixeron que arranxarían 
as pistas e é falso, é un arranxo 
parcial, vostede díxoo, non é completo.  
 
 
Quixeron tamén dicir e repetían que 
contaban cun atletismo coruñés e non 
foi así, ningunha  reunión técnica. 
 
 
Quixeron facer tamén outras 
actuacións  lesivas para o atletismo 
coruñés nese espazo e queríano 
ocultar ata dalo por un feito 
consumado. E con todo isto, pois 
evidencia que non se pode confiar en 
vostedes, non só polo que din nin 
tampouco por suposto no que queren 
facer. 
 
Pero ben, chegamos ao momento 
actual e a pregunta lánzolle tres 
preguntas que espero que vostede me 
conteste. Van negociar coa 
Universidade da Coruña o traspaso da 
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esas instalaciones? ¿Van a dedicar 
alguna partida extraordinaria para 
arreglar por completo las pistas de 
Elviña, es decir incluyendo las medias 
lunas para que se puedan practicar 
todas las disciplinas del atletismo? Y, 
por supuesto ¿cuándo? 
 
Cuando se referían a arreglar las pistas 
si realmente sólo se referían a las 
calles, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por 
que vendieron algo que 
conscientemente sabían que no iban a 
hacer? Señor Sande, me apena decirle 
esto,… 
 
A las veintiuna horas y treinta y siete 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Freire Vázquez. 
 
…pero el atletismo no confía en usted, 
no confía en ustedes. Nosotros 
tampoco por los hechos, por los dichos 
y nuevamente por los hechos. Quizás 
es porque no les guste el deporte por 
afirmaciones suyas, pero ya que ocupa 
esa responsabilidad, al menos interese 
por lo que significa, por las 
necesidades, ya no solo por los 
beneficios que puedan tener que eso 
viene en cualquier (…) Y de paso, por 
ejemplo, podría dar solución al 
problema histórico del crack de (…) en 
ese espacio. 
 
Diez segundos, alcalde. Por cierto, con 
respecto a la noble proposición hecha 
por el club de fútbol de Victoria, visto 
lo visto, aparte de quedar claro que son 
su gestión anterior se pierde un campo 
de fútbol en la ciudad, parece ser que 
va a aumentar esa cantidad a dos. 
Puesto que existen terrenos en la 
ciudad para hacer o construir un nuevo 
campo y aprovechando la proposición 

xestión desas instalacións? Van 
dedicar algunha partida 
extraordinaria para arranxar por 
completo as pistas de Elviña, é dicir 
incluíndo as medias lúas para que se 
poidan practicar todas as disciplinas 
do atletismo? E, por suposto cando? 
 
Cando se referían a arranxar as pistas 
se realmente só se referían ás rúas, 
por que non o dixeron? ¿Por que 
venderon algo que conscientemente 
sabían que non ían facer? Señor 
Sande, me  apena dicirlle isto,… 
 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e sete 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Freire Vázquez. 
 
…pero o atletismo non confía en 
vostede, non confía en vostedes. Nós 
tampouco polos feitos, polos 
devanditos e novamente polos feitos. 
Quizais é porque non lles guste o 
deporte por afirmacións súas, pero xa 
que ocupa esa responsabilidade, polo 
menos interese polo que significa, 
polas necesidades, xa non só polos 
beneficios que poidan ter que iso vén 
en calquera (…) E de paso, por 
exemplo, podería dar solución ao 
problema histórico do  crack de (…) 
nese espazo. 
 
Dez segundos, alcalde. Por certo, con 
respecto á nobre proposición feita polo 
club de fútbol de Victoria, visto o visto, 
á parte de quedar claro que son a súa 
xestión anterior pérdese un campo de 
fútbol na cidade, parece ser que vai 
aumentar esa cantidade a dúas. 
Debido a que existen terreos na cidade 
para facer ou construír un novo campo 
e aproveitando a proposición do club. 
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del club. El fútbol Victoria ¿tiene 
alguna propuestas o algo que decir al 
respecto, sabiendo… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Mourelo, por 
favor. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
…eso sí, lo que usted diga? Muchas 
gracias. 
 
Señor Sande García 
 
Bueno, está ben saírse do guión e que 
haxa moitas cousas para darlle un 
pouco de emoción na recta final.  
 
Que eu saiba no 2011/2015, o crack de 
rugby seguía xogando fóra da cidade e 
o atletismo debía ter un amor, vamos, 
apaisoado polo Partido Popular dado 
que esa preocupación polas pistas de 
Elviña, é repentina e non xurde máis 
que agora o que evidencia, bueno, pois, 
a preocupación desa etapa e vexo que 
vostede menciona a posibilidade da 
xestión municipal que sei que se 
barallaba nese momento e aquí nalgún 
momento tamén se falou. Lle dicía que  
non tiñamos previsto… 
 
A las veitiuna horas y treinta y 
nueve minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Cid Castro. 
 
… agora ningunha negociación, por 
certo, me sorprende o comentario que 
fai o meu desamor polo deporte, pero 
bueno, entendo que tampouco nos 
coñecemos de moito, máis que de 
certas conversas e as veces xustificadas 
pola diplomacia ou amabilidade do 

O fútbol Victoria ten algunha 
propostas ou algo que dicir respecto 
diso, sabendo… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor  Mourelo, por 
favor. 
 
Señor  Mourelo Barreiro 
 
…iso si, o que vostede diga? Moitas 
grazas. 
 
Señor Sande García 
 
Bueno, está ben saírse do guión e que 
haxa moitas cousas para darlle un 
pouco de emoción na recta final.  
 
Que eu saiba no 2011/2015, o crack de 
rugby seguía xogando fóra da cidade e 
o atletismo debía ter un amor, vamos, 
apaisoado polo Partido Popular dado 
que esa preocupación polas pistas de 
Elviña, é repentina e non xurde máis 
que agora o que evidencia, bo, pois, a 
preocupación desa etapa e vexo que 
vostede menciona a posibilidade da 
xestión municipal que sei que se 
barallaba nese momento e aquí nalgún 
momento tamén se falou. Lle dicía que  
non tiñamos previsto… 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e nove 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Cid Castro. 
 
… agora ningunha negociación, por 
certo, me sorprende o comentario que 
fai o meu desamor polo deporte, pero 
bo, entendo que tampouco nos 
coñecemos de moito, máis que de 
certas conversas e as veces 
xustificadas pola diplomacia ou 
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cargo que afortunadamente 
departimos. Pero bueno, sen máis, no 
proxecto de renovación, licitado pola 
Universidade da Coruña, se engande 
un anel de 8 calles, de pista de zona  
ría, con fosos de salto de lonxitude de 
triple salto que son máis de 5.000 
metros de pavimento novo. Non estaba 
engadido nese proxecto nas medias 
lúas, no que como sabe, o Concello 
investiu 300.000 euros, e a Deputación 
200.000, entre outras cousas porque 
manteñen un aceptábel nivel de 
conservación, por unha cuestión 
bastante obvia que coñece de sobra. 
Creo que se recordar que hai 5 anos 
que non se efectúa ningún lanzamento 
por esas pistas de Elviña. Ademais 
desto, esta actuación que é a mesma 
que se está realizando habitualmente 
noutras pistas desas características, 
pois que non… por exemplo a de 
Bastiagueiro do INEF que ten parte 
desas  zonas axardiñadas, 
pavimentando só os corredores de salto 
e lanzamentos ou incluso a renovación 
recente do centro de tecnificación 
deportiva da Secretaría Xeral para o 
Deporte en Pontevedra, unha pista 
destas características e que ten unha 
actuación tamén, pois, máis ou menos 
idéntica. Ainda así, e as pistas 
recordemos que son da (…) ainda que 
vostede nos fala desa posibilidade de 
xestión municipal, e a (…) entonces 
fara a reforma de actuacións puntuais 
para mellorar determinadas zonas 
garantindo, ademais a calidade 
necesaria do pavimento para todas esas 
probas atléticas. E como digo, creo 
que, bueno, que o deporte o comentaba 
o outro día, se está convertindo, eu 
creo, entre as distintas forzas políticas 
nun motivo case de mercadeo e moi 
populista, hoxe se mencionaban grupos 

amabilidade do cargo que 
afortunadamente departimos. Pero 
bueno, sen máis, no proxecto de 
renovación, licitado pola Universidade 
da Coruña, se engande un anel de 8 
rúas, de pista de zona  ría, con fosos 
de salto de lonxitude de triple salto que 
son máis de 5.000 metros de pavimento 
novo. Non estaba engadido nese 
proxecto nas medias lúas, no que como 
sabe, o Concello investiu 300.000 
euros, e a Deputación 200.000, entre 
outras cousas porque manteñen un 
aceptábel nivel de conservación, por 
unha cuestión bastante obvia que 
coñece de sobra. Creo que se recordar 
que hai 5 anos que non se efectúa 
ningún lanzamento por esas pistas de 
Elviña. Ademais disto, esta actuación 
que é a mesma que se está realizando 
habitualmente noutras pistas desas 
características, pois que non… por 
exemplo a de Bastiagueiro do INEF 
que ten parte desas  zonas 
axardiñadas, pavimentando só os 
corredores de salto e lanzamentos ou 
incluso a renovación recente do centro 
de tecnificación deportiva da 
Secretaría Xeral para o Deporte en 
Pontevedra, unha pista destas 
características e que ten unha 
actuación tamén, pois, máis ou menos 
idéntica. Ainda así, e as pistas 
recordemos que son da (…) ainda que 
vostede nos fala desa posibilidade de 
xestión municipal, e a (…) entonces 
fara a reforma de actuacións puntuais 
para mellorar determinadas zonas 
garantindo, ademais a calidade 
necesaria do pavimento para todas 
esas probas atléticas. E como digo, 
creo que, bo, que o deporte o 
comentaba o outro día, se está 
convertindo, eu creo, entre as distintas 
forzas políticas nun motivo case de 
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de whatshapp. Eu creo que non se trata 
diso senón que creo que vamos a 
deixarnos de desestabilizar os clubes o 
tecido da cidade, das entidades, da 
Federación e a xogar con ofertas e 
favores e irnos por un lado máis 
riguroso e máis serio xa que paulatina 
progresivamente as eleccións se van 
achegando. Creo que sería a mensaxe 
de responsabilidade necesaria de todas. 
 
 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular, relativa á 
falta de transparencia. 
 
Segunda.- Pregunta oral relativa a la 
transparencia. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Por qué Xulio Ferreiro incumple su 
promesa de transparencia al tardar 
meses en entregar a la oposición copias 
de expedientes que tienen que ser 
solicitados en reiteradas ocasiones? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Non incumprimos ningunha promesa e 
moitos menos a normativa en materia 
de transparencia como si facía o 
goberno municipal do Partido Popular  
no pasado mandato. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí, pues  mire, le voy a poner varios 
ejemplos. 
 
El Partido Popular, estuvo en el pasado 
mandato, cuando vuelva ya le tocará a 
ustedes, lo lleva en su programa pero 

mercadeo e moi populista, hoxe se 
mencionaban grupos de whatshapp. Eu 
creo que non se trata diso senón que 
creo que vamos a deixarnos de 
desestabilizar os clubes o tecido da 
cidade, das entidades, da Federación e 
a xogar con ofertas e favores e irnos 
por un lado máis riguroso e máis serio 
xa que paulatina progresivamente as 
eleccións se van achegando. Creo que 
sería a mensaxe de responsabilidade 
necesaria de todas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular, relativa 
á falta de transparencia. 
 
Segunda.- Pregunta oral relativa á 
transparencia. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Por qué Xulio Ferreiro incumpre a 
súa promesa de transparencia ao 
tardar meses en entregar á oposición 
copias de expedientes que teñen que 
ser solicitados en reiteradas ocasións? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Non incumprimos ningunha promesa e 
moitos menos a normativa en materia 
de transparencia como si facía o 
goberno municipal do Partido Popular  
no pasado mandato. 
 
Señora Galego Neira 
 
Si, pois  mire, vou poñer varios 
exemplos. 
 
O Partido Popular, estivo no pasado 
mandato, cando volva xa lle tocará a 
vostedes, lévao no seu programa pero 
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como una de sus grandes banderas. 
 
 
Le voy a poner varios ejemplos. Hace 
132 días, pedimos el expediente de 
contratación del diseño de la web de la 
Concejalía de Culturas y sigo 
esperando. En algún momento me 
dijeron que se había perdido desde 
Casa Paredes, supongo que habrá dado 
tiempo a volver a fotocopiarlo. 
Tardaron 74 días en volver, sí, en 
entregarnos una copia del expediente 
convocatoria cultura de barrio y lo 
entregaron incompleto. Hemos vuelto a 
pedir la documentación que falta. 67 
días un expediente de licencia 
urbanística, seguimos esperando, antes 
iba a Junta de Gobierno. Hace 60 días, 
copia del expediente del Libro y de la 
carpa Librerías y seguimos esperando. 
Hace 21 días, solicitamos el expediente 
completo, la adjudicación del Co-Lab 
y seguimos esperando, en la web no 
está toda la documentación y a 
nosotros no nos contestaron que es el 
procedimiento. Si no nos lo van a dar, 
contesten. 
 
Del Co-Lab colgaron lo mínimo, 
después de que un medio de 
comunicación denunciase que tres de 
los seis proyectos de contrato del Co-
Lab, fueron adjudicados a firmantes de 
La Marea, entre ellos 10.000 euros 
para el famoso firmante al que ya 
habían contratado 15.400 euros, el 
proyecto de Alfonso Molina de las 
ranas y del famoso y de los (…) (…). 
Por 7.260, le contrataron otro proyecto 
de Participación Ciudadana y por 
1.500 otro proyecto de cultura. 
 
Siguiendo con el Co-Lab, dieron, 
también otro contrato menor de 

como unha das súas grandes 
bandeiras. 
 
Vou poñer varios exemplos. Hai 132 
días, pedimos o expediente de 
contratación do deseño da web da 
Concellería de Culturas e sigo 
esperando. Nalgún momento 
dixéronme que se perdeu desde Casa 
Paredes, supoño que daría tempo a 
volver a  fotocopiarlo. Tardaron 74 
días en volver, si, en entregarnos unha 
copia do expediente convocatoria 
cultura de barrio e entregárono 
incompleto. Volvemos a pedir a 
documentación que falta. 67 días un 
expediente de licenza urbanística, 
seguimos esperando, antes ía a Xunta 
de Goberno. Hai 60 días, copia do 
expediente do Libro e da carpa 
Librerías e seguimos esperando. Hai 
21 días, solicitamos o expediente 
completo, a adxudicación do  Co- Lab 
e seguimos esperando, na web non está 
toda a documentación e a nós non nos 
contestaron que é o procedemento. Se 
non nolo van a dar, contesten. 
 
 
Do  Co-Lab colgaron o mínimo, 
despois de que un medio de 
comunicación denunciase que tres dos 
seis proxectos de contrato do  Co-Lab, 
foron adxudicados a asinantes da 
Marea, entre eles 10.000 euros para o 
famoso asinante ao que xa contrataran 
15.400 euros, o proxecto de Alfonso 
Molina das ras e do famoso e dos (…) 
(…). Por 7.260, contratáronlle outro 
proxecto de Participación Cidadá e 
por 1.500 outro proxecto de cultura. 
 
 
Seguindo co  Co-Lab, deron, tamén 
outro contrato menor de mediación a 
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mediación a otro firmante de la Marea, 
la misma persona a la que en el mes de 
septiembre le dieron otro contrato de 
dinamización juvenil. De nuevo 
Participación Ciudadana, 18.000 euros 
y más  Co-Lab, el contrato de 
comunicación se lo dieron a una 
empresa de la que son socios 
fundadores dos firmantes de los 99 
primeros. 14.810 euros. El Co-Lab es 
una agencia de colocación de sus 
colaboradores, ni más ni menos.  
 
El resultado de las adjudicaciones no 
nos sorprende porque llevamos meses 
evidenciando el enchufismo de 
Ferreiro y el colarlo con firma. Claro 
que pueden resultar adjudicatarios, su 
programa electoral lo que llevaba eran 
procedimientos abiertos y no hay ni 
uno solo en Participación Ciudadana, 
ni un procedimiento abierto. 
 
La valoración técnica del Co-Lab, 90 
puntos de 100, de las propuestas del 
Co-Lab, la hizo una empresa que 
contrataron a dedo. El motivo de 
recurrir a una empresa externa según la 
documentación del expediente es o 
escaso persoal con que conta a oficina 
de Participación e que a materia a 
valorar e nova. Eso lo dicen de la 
Comisión de Valoración, alucinante. Y  
yo les pregunto ¿por qué el personal de 
Participación hizo las bases de la 
convocatoria y según la concejala no 
estaban capacitados para hacer las 
valoraciones técnicas, o sea pueden 
hacer las bases pero no pueden valorar 
las ofertas que se presente según las 
bases. ¡Curioso¡ 
 
¿Por qué el personal de Participación 
le ha sido encomendado el controlar la 
correcta ejecución de los contratos del 

outro asinante da Marea, a mesma 
persoa á que no mes de setembro 
déronlle outro contrato de 
dinamización xuvenil. De novo 
Participación Cidadá, 18.000 euros e 
máis   Co- Lab, o contrato de 
comunicación déronllo a unha 
empresa da que son socios fundadores 
dous asinantes dos 99 primeiros. 
14.810 euros. O  Co-Lab é unha 
axencia de colocación dos seus 
colaboradores, nin máis nin menos.  
 
O resultado das adxudicacións non nos 
sorprende porque levamos meses 
evidenciando o  enchufismo de 
Ferreiro e o coalo con firma. Claro 
que poden resultar adxudicatarios, o 
seu programa electoral o que levaba 
eran procedementos abertos e non hai 
nin un só en Participación Cidadá, nin 
un procedemento aberto. 
 
A valoración técnica do  Co- Lab, 90 
puntos de 100, das propostas do  Co- 
Lab, fíxoa unha empresa que 
contrataron a dedo. O motivo de 
recorrer a unha empresa externa 
segundo a documentación do 
expediente é o escaso  persoal con que  
conta a oficina de Participación e que 
a materia a valorar e  nova. Iso dino 
da Comisión de Valoración, 
alucinante. E  eu pregúntolles por que 
o persoal de Participación fixo as 
bases da convocatoria e segundo a 
concelleira non estaban capacitados 
para facer as valoracións técnicas, ou 
sexa poden facer bases pero non poden 
valorar as ofertas que se presente 
segundo as bases. Curioso! 
 
Por que o persoal de Participación 
foille encomendado o controlar a 
correcta execución dos contratos do  



225 

 

Co-Lab y según la concejala, no 
estaban capacitados para hacer las 
valoraciones? O sea no pueden valorar 
las ofertas y si pueden controlar… 
 
 
A las veintiuna horas y cuarenta y 
cinco minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones la señora Neira 
Martínez. 
 
…que se ejecuten y que se cumplan las 
ofertas presentadas, más curioso 
todavía. Yo creo que deben abandonar 
las prácticas de amiguismo en la 
asignación de recursos públicos como 
la reiterada adjudicación de 
contratos… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Gallego, por favor. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
… (…) del manifiesto, como hemos 
visto ya con la cesión gratuita de la 
cárcel provincial a una asociación de la 
que formaron parte concejales asesores 
y otros miembros de La Marea o su 
pasividad ante la ocupación ilegal de la 
Comandancia de Obras. Gracias. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Se ve que vostedes non están 
acostumados ás convocatorias en 
concurrencia aberta, en concurrencia 
pública, tanto as convocatorias do Co-
Lab de proxectos de coordinación, de 
comunicación, de mediación foron en 
convocatoria en concorrencia pública, 
así como foi tamén a  convocatoria 
para dinamización do cárcere como foi 

Co-Lab e segundo a concelleira, non 
estaban capacitados para facer as 
valoracións? Ou sexa non poden 
valorar as ofertas e se poden 
controlar… 
 
Ás vinte e unha horas e corenta e 
cinco minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Neira Martínez. 
 
 
…que se executen e que se cumpran as 
ofertas presentadas, máis curioso 
aínda. Eu creo que deben abandonar 
as prácticas de amiguismo na 
asignación de recursos públicos como 
a reiterada adxudicación de 
contratos… 
 
Presidencia 
 
Remate  xa, señora Galego, por favor. 
 
 
Señora Galego Neira 
 
… (…) do manifesto, como vimos xa 
coa cesión gratuíta do cárcere 
provincial a unha asociación da que 
formaron parte concelleiros asesores e 
outros membros da Marea ou a súa 
pasividade ante a ocupación ilegal da  
Comandancia de Obras. Grazas. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Se ve que vostedes non están 
acostumados ás convocatorias en 
concorrencia aberta, en concorrencia 
pública, tanto as convocatorias do Co-
Lab de proxectos de coordinación, de 
comunicación, de mediación foron en 
convocatoria en concorrencia pública, 
así como foi tamén a  convocatoria 
para dinamización do cárcere como foi 
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tamén a convocatoria para 
dinamización xuvenil no barrio da 
Sagrada Familia. E todas estas 
convocatorias, pois, tiveron 
concorrencia e distintas Comisións 
Técnicas, pois, valoraron en base aos 
criterios establecidos. 
 
En todo caso, vostedes están 
empeñados, empeñados en que por 
máis de repetir unha mentira, pois, esta 
se volva verdade e están empeñados en 
convencer á xente que somos coma 
vostedes, pero non somos coma 
vostedes. Non podemos ser como o 
partido máis corrupto da historia da 
democracia en España con centos de 
imputados por todo o estado. Cercado 
por  ducias de operacións policiais. O 
partido que fixo a Coruña, tristemente 
unha cidade coñecida nos medios de 
comunicación pola súa implicación na 
operación Pikachu que investigaba, 
señora Gallego, unha trama de 
enchufes. Por favor, señora Gallego 
non están vostedes para dar  leccións.  
 
Respecto á transparencia e as peticións 
de información que é do que versaba a 
súa pregunta, teñen vostedes un asento 
na Xunta de Goberno Local, algo que 
nunca aconteceu  neste Concello, e non 
só teñen un asento, senón que  teñen 
voz, teñen acceso inmediato á 
documentación dos asuntos que tramita 
o principal órgano de goberno, pode 
preguntar o que queiran, resolver 
dúbidas, ampliar os datos. Teñen 
tamén a súa disposición como calquera 
cidadá da Coruña, todo un portal de 
transparencia que antes non existía e 
poden acceder tamén a toda a 
información económica da web onde 
van os meus impostos do mesmo xeito 
que calquera veciño ou veciña desta 

tamén a convocatoria para 
dinamización xuvenil no barrio da 
Sagrada Familia. E todas estas 
convocatorias, pois, tiveron 
concorrencia e distintas Comisións 
Técnicas, pois, valoraron en base aos 
criterios establecidos. 
 
En todo caso, vostedes están 
empeñados, empeñados en que por 
máis de repetir unha mentira, pois, 
esta se volva verdade e están 
empeñados en convencer á xente que 
somos coma vostedes, pero non somos 
coma vostedes. Non podemos ser como 
o partido máis corrupto da historia da 
democracia en España con centos de 
imputados por todo o estado. Cercado 
por  ducias de operacións policiais. O 
partido que fixo a Coruña, tristemente 
unha cidade coñecida nos medios de 
comunicación pola súa implicación na 
operación Pikachu que investigaba, 
señora Gallego, unha trama de 
enchufes. Por favor, señora Gallego 
non están vostedes para dar  leccións.  
 
Respecto á transparencia e as 
peticións de información que é do que 
versaba a súa pregunta, teñen vostedes 
un asento na Xunta de Goberno Local, 
algo que nunca aconteceu  neste 
Concello, e non só teñen un asento, 
senón que  teñen voz, teñen acceso 
inmediato á documentación dos 
asuntos que tramita o principal órgano 
de goberno, pode preguntar o que 
queiran, resolver dúbidas, ampliar os 
datos. Teñen tamén a súa disposición 
como calquera cidadá da Coruña, todo 
un portal de transparencia que antes 
non existía e poden acceder tamén a 
toda a información económica da web 
onde van os meus impostos do mesmo 
xeito que calquera veciño ou veciña 
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cidade. E podía poñer máis exemplos, 
pero xa sei que non lles importa. 
 
 
Este goberno respondeu positivamente 
a todas as súas demandas de acceso a 
información sempre que se axusten a 
normativa, e cómpre lembar que a 
normativa regula o acceso, a consulta, 
a información, non a copia, non traten 
de confundir unha cousa con a outra. E 
como iso os obriga a facer os deberes e 
non da para un titular ahora empéñanse 
en pedir a copia impresa. E tranquilos, 
tranquilas, lles estamos facilitando 
copias, de feito lle facilitamos a copia 
íntegra o expediente do cárcere, si 
lembra ben. Pero cómpre lembrar que a 
copia, como dicía non está regulada na 
normativa e todo para darlle máis 
traballo aos funcionarios e as 
funcionarias municipais, demorar un 
pouco máis o trámite para logo 
queixarse de que os trámites demoran. 
Un truco un tanto vello pero que ás 
veces sacaba cotas de auténtico 
ridículo. Vostedes teñen pedido acceso 
urxente a asuntos de máxima 
importancia, pero que despois non van 
a consultar os expedientes e hai varios 
expedientes nesta situación agardando 
que vostedes os consulten.  
 
 
Xa dixen que non está o Partido 
Popular para dar leccións, pero é que 
en materia de acceso a información 
ainda menos, señora Gallego. Recorda 
onde estaba vostede en 2013? Nós si. 
Nos si que nos acordamos. Estaba 
vostede no goberno municipal da 
Coruña denegando unha solicitude de 
acceso a información en febreiro, outra 
solicitude de información en marzo… 
 

desta cidade. E podía poñer máis 
exemplos, pero xa sei que non lles 
importa. 
 
Este goberno respondeu positivamente 
a todas as súas demandas de acceso a 
información sempre que se axusten a 
normativa, e cómpre lembar que a 
normativa regula o acceso, a consulta, 
a información, non a copia, non traten 
de confundir unha cousa con a outra. 
E como iso os obriga a facer os 
deberes e non da para un titular ahora 
empéñanse en pedir a copia impresa. E 
tranquilos, tranquilas, lles estamos 
facilitando copias, de feito lle 
facilitamos a copia íntegra o 
expediente do cárcere, si lembra ben. 
Pero cómpre lembrar que a copia, 
como dicía non está regulada na 
normativa e todo para darlle máis 
traballo aos funcionarios e as 
funcionarias municipais, demorar un 
pouco máis o trámite para logo 
queixarse de que os trámites demoran. 
Un truco un tanto vello pero que ás 
veces sacaba cotas de auténtico 
ridículo. Vostedes teñen pedido acceso 
urxente a asuntos de máxima 
importancia, pero que despois non van 
a consultar os expedientes e hai varios 
expedientes nesta situación agardando 
que vostedes os consulten.  
 
Xa dixen que non está o Partido 
Popular para dar leccións, pero é que 
en materia de acceso a información 
ainda menos, señora Gallego. Recorda 
onde estaba vostede en 2013? Nós si. 
Nos si que nos acordamos. Estaba 
vostede no goberno municipal da 
Coruña denegando unha solicitude de 
acceso a información en febreiro, 
outra solicitude de información en 
marzo… 
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Presidencia 
 
Remate xa, señora Delso, por favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
…e dúas, dúas solicitudes de 
información e outra en outubro. Nós 
non denegamos o acceso a 
información, señora Gallego, 
precisamente dende que goberna a 
Marea Atlántica hai bastantes  menos 
peticións de acceso a expedientes, 
porque gran parte da información que 
obra no Concello é de acceso público, 
para todo o mundo. 
 
Presidencia 
 
E última pregunta do Partido Popular 
relativa ao apoio de Xulio Ferreiro a 
actuacións contrarias a lei. 
 
Tercera.- Pregunta oral relativa  al 
apoyo de Xulio Ferreiro a 
actuaciones contrarias a la Ley. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Cuál es el motivo por el que Xulio 
Ferreiro, alcalde de todos los coruñeses 
y profesor de Derecho ha manifestado 
su apoyo público, a un referéndum y 
unas actuaciones en Cataluña 
contrarios a la Ley,  a la Constitución y  
a las decisiones judiciales? 
 
Presidencia 
 
Pois, como profesor de dereito, como 
alcalde da Coruña e como cidadán, 
manifestei e manifestarei sempre o 
meu apoio a unha saída dialogada e 
democrática para co conflicto de 

 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Delso, por favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
…e dúas, dúas solicitudes de 
información e outra en outubro. Nós 
non denegamos o acceso a 
información, señora Gallego, 
precisamente dende que goberna a 
Marea Atlántica hai bastantes  menos 
peticións de acceso a expedientes, 
porque gran parte da información que 
obra no Concello é de acceso público, 
para todo o mundo. 
 
Presidencia 
 
E última pregunta do Partido Popular 
relativa ao apoio de Xulio Ferreiro a 
actuacións contrarias a lei. 
 
Terceira.- Pregunta oral relativa  ao 
apoio de  Xulio Ferreiro a actuacións 
contrarias á Lei. 
 
Señora Galego Neira 
 
Cal é o motivo polo que  Xulio 
Ferreiro, alcalde de todos os 
coruñeses e profesor de Dereito 
manifestou o seu apoio público, a un 
referendo e unhas actuacións en 
Cataluña contrarios á Lei,  á 
Constitución e  ás decisións xudiciais? 
 
 Presidencia 
 
Pois, como profesor de dereito, como 
alcalde da Coruña e como cidadán, 
manifestei e manifestarei sempre o 
meu apoio a unha saída dialogada e 
democrática para co conflicto de 
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Cataluña. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, pues, yo creo que lecciones 
quienes apoyan a los golpistas y aquí 
hay bastantes concejales que lo han 
hecho en redes sociales y 
públicamente, pues, me parece a mí 
que no procede. 
 
En Cataluña lo que hay es un golpe de 
Estado en toda regla, (…) por  los 
políticos y usted, señor Ferreiro y su 
equipo lo apoyan porque han apoyado 
públicamente que se silencie la 
oposición al Parlamento Catalán, a lo 
Venezuela, un referéndum ilegal 
basado en unas leyes suspendidas por 
el Tribunal Constitucional que el 
gobierno catalán incumpla órdenes 
judiciales, las leyes y la Constitución, 
bueno pues, una parte minoritaria de la 
sociedad catalana insulta a otra parte 
mayoritaria para que acepte las 
ilegalidades o se vaya de Cataluña, eso 
es libertad de expresión, igual que 
llevar la estelada  pero  llevar la 
bandera de España o lucirla, eso les 
parece fascista que los dirigentes 
catalanes promuevan acciones de 
acoso hacia las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, etcétera, etcétera. 
Y eso se parece bastante a la Alemania 
de los años 30. Yo creo que ustedes lo 
apoyan, están bajo la misma bandera y 
la misma pancarta que el señor Otegui, 
y se lo tengo que decir, señor Ferreiro. 
Han participado en actos de apoyo en 
los que se anunció su presencia… 
 
A las veintiuna horas y cincuenta y 
un minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Neira Martínez. 
 

Cataluña. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo, pois, eu creo que leccións quen 
apoia aos golpistas e aquí hai 
bastantes concelleiros que o fixeron en 
redes sociais e publicamente, pois, 
paréceme a min que non procede. 
 
 
En Cataluña o que hai é un golpe de 
estado en toda regra, (…) polos  
políticos e vostede, señor Ferreiro e o 
seu equipo apóiano porque apoiaron 
publicamente que se silencie a 
oposición ao Parlamento Catalán, ao 
Venezuela, un referendo ilegal 
baseado nunhas leis suspendidas polo 
Tribunal Constitucional que o goberno 
catalán incumpra ordes xudiciais, as 
leis e a Constitución, bo pois, unha 
parte minoritaria da sociedade catalá 
insulta a outra parte maioritaria para 
que acepte as ilegalidades ou se vaia 
de Cataluña, iso é liberdade de 
expresión, igual que levar a  estelada  
pero  levar a bandeira de España ou 
lucila, iso parécelles fascista que os 
dirixentes cataláns promovan accións 
de acoso hacia as forzas e corpos de 
seguridade do Estado, etcétera, 
etcétera. E iso parécese bastante á 
Alemaña dos anos 30. Eu creo que 
vostedes o apoian, están baixo a 
mesma bandeira e a mesma pancarta 
que o señor  Otegui, e téñollo que 
dicir, señor Ferreiro. Participaron en 
actos de apoio nos que se anunciou a 
súa presenza… 
 
Ás vinte e unha horas e cincuenta e 
un minutos entra no Salón de Sesións 
a señora Neira Martínez. 
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… como alcalde y no representa a 
todos los coruñeses  cuando apoya 
estas actuaciones y decisiones ilegales. 
No hablen de diálogo con golpistas, 
señor Ferreiro, la Ley por la Ley. O se 
está del lado de la Constitución y de 
las leyes o se está del otro lado. España 
es una democracia y hay cauces legales 
para modificar lo que haya que 
modificar si los ciudadanos lo 
consideran.  
 
En España se dialoga desde hace 
cuarenta años aunque ustedes no lo 
crean en que hay democracia y se 
seguirá dialogando pero no se puede 
admitir el chantaje y ahora mismo lo 
que tiene que pasar es cesen en lo que 
están haciendo y luego se dialogará en 
lo que haya que hacer. 
 
¿Cómo van a decirles ustedes a los 
coruñeses que cumplan las normas 
cuando apoyan su incumplimiento? 
¿Cómo volverá a ser magistrado 
suplente  y dictar sentencias cuando 
apoya el incumplimiento de las leyes o 
volver a dar clases de Derecho, cuando 
también apoya el incumplimiento de 
las leyes? 
 
El día 13 de junio del 2015 tomó 
posesión como alcalde y lo hizo así: 
“Por imperativo da lei prometo 
cumprir fielmente as obrigas do cargo 
de alcalde con lealdade ao rei e gardar 
e facer gardar a  Constitución como 
norma fundamental do Estado”. 
Aunque sea por imperativo legal es un 
compromiso, señor  Ferreiro yo creo 
que suerte tuvo la justicia cuando dejó 
de ser magistrado suplente, tuvo suerte 
la Facultad de Derecho cuando dejó de 
dar clase y mala suerte La Coruña, 
desde que es alcalde. Gracias. 

… como alcalde e non representa a 
todos os coruñeses  cando apoia estas 
actuacións e decisións ilegais. Non 
falen de diálogo con golpistas, señor 
Ferreiro, a Lei pola Lei. Ou se está ao 
lado da Constitución e das leis ou se 
está do outro lado. España é unha 
democracia e hai canles legais para 
modificar o que haxa que modificar se 
os cidadáns considérano.  
 
 
En España dialógase desde fai corenta 
anos aínda que vostedes non o crean 
en que hai democracia e seguirase 
dialogando pero non se pode admitir a 
chantaxe e agora mesmo o que ten que 
pasar é cesen no que están a facer e 
logo dialogarase no que haxa que 
facer. 
 
Como van dicirlles vostedes aos 
coruñeses que cumpran as normas 
cando apoian o seu incumprimento? 
Como volverá ser maxistrado suplente  
e ditar sentenzas cando apoia o 
incumprimento das leis ou volver dar 
clases de Dereito, cando tamén apoia 
o incumprimento das leis? 
 
 
O día 13 de xuño do 2015 tomou 
posesión como alcalde e fíxoo así: 
“Por imperativo da  lei prometo  
cumprir fielmente  as  obrigas  do 
cargo de alcalde con  lealdade  ao  rei 
e  gardar e  facer  gardar a 
Constitución  como norma 
fundamental  do Estado”. Aínda que 
sexa por imperativo legal é un 
compromiso, señor  Ferreiro eu creo 
que sorte tivo a xustiza cando deixou 
de ser maxistrado suplente, tivo sorte a 
Facultade de Dereito cando deixou de 
dar clase e mala sorte A Coruña, 
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Presidencia 
 
Señora Gallego, eu hoxe podía ter 
deixado que esta pregunta a respondese 
calquera dos meus compañeiros de 
bancada ou compañeiras. Podían 
responder no meu nome, de verdade 
confío neles o suficiente para facelo, 
pero non quixen, non quixen que fose 
así, quixen responder eu persoalmente, 
e quixen responder persoalmente 
porque me parece este un asunto de 
máxima calma. Un asunto co que non 
se debería xogar. Un asunto co que non 
se debería incurrir en, vamos a decilo, 
así imprecisións, por non  chamarlle 
doutra forma como acaba de facer 
vostede sobre cal a miña postura ao 
respecto. É un asunto co que non se 
debería xogar. Un asunto no que 
conven ser precisos, honestos e sobre 
todo responsables. Creo que xa hai 
irresponsables de abondo nestes 
momentos, poñendo en perigo a nosa 
convivencia. 
 
 
Sen ir máis lonxe esta misma mañán, 
escoitamos as palabras que a señora 
Avia non reproduciu aquí do señor 
Pablo Casado a este paso vai a acabar 
como o señor Compays, xa sabemos 
hoxe como rematou o señor Compays. 
Vostedes so queren crispar a situación 
nestes momentos. A vostedes, señora 
Gallego, non lles interesa Cataluña, 
dálles exactamente igual o que lle pase 
a xente de Cataluña o que pensé a 
xente de Cataluña. Cataluña para 
vostedes é unicamente unha excusa. Eu 
a diferenza de vostedes estou moi 
preocupado pola situación. Estou moi 
preocupado porque me toca representar 

desde que é alcalde. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, eu hoxe podía ter 
deixado que esta pregunta a 
respondese calquera dos meus 
compañeiros de bancada ou 
compañeiras. Podían responder no 
meu nome, de verdade confío neles o 
suficiente para facelo, pero non 
quixen, non quixen que fose así, quixen 
responder eu persoalmente, e quixen 
responder persoalmente porque me 
parece este un asunto de máxima 
calma. Un asunto co que non se 
debería xogar. Un asunto co que non 
se debería incurrir en, vamos a decilo, 
así imprecisións, por non  chamarlle 
doutra forma como acaba de facer 
vostede sobre cal a miña postura ao 
respecto. É un asunto co que non se 
debería xogar. Un asunto no que 
conven ser precisos, honestos e sobre 
todo responsables. Creo que xa hai 
irresponsables de abondo nestes 
momentos, poñendo en perigo a nosa 
convivencia. 
 
Sen ir máis lonxe esta misma mañán, 
escoitamos as palabras que a señora 
Avia non reproduciu aquí do señor 
Pablo Casado a este paso vai a acabar 
como o señor Compays, xa sabemos 
hoxe como rematou o señor Compays. 
Vostedes so queren crispar a situación 
nestes momentos. A vostedes, señora 
Gallego, non lles interesa Cataluña, 
dálles exactamente igual o que lle pase 
a xente de Cataluña o que pensé a 
xente de Cataluña. Cataluña para 
vostedes é unicamente unha excusa. Eu 
a diferenza de vostedes estou moi 
preocupado pola situación. Estou moi 
preocupado porque me toca 
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moitas sensibilidades nunha cidade 
como esta que, efectivamente, é plural 
e diversa. Vostedes afirman estar moi 
preocupados polos problemas da 
Coruña, pero hoxe gastan dúas 
intervencións no Pleno en falar de 
Cataluña. Eu si puidese escoller hoxe 
non falaba de Cataluña aquí. Eu si 
puidese escoller falaría do borde 
litoral, falaría das pequenas obras na 
cidade que lle solucionan a vida á 
xente.  
 
 
Esta semana sen ir máis lonxe na rúa 
Altavista, 7 anos agardando, señor 
Fernánadez Prado, 7 anos agardando 
na rúa Altavista por unha beirarrúa, 
pero non podo escoller, non podo 
escoller. Non podo escoller, primeiro 
porque vostedes non me deixan, e 
segundo porque como alcalde non 
podo ser alleo ás situacións de política 
xeral nin as preocupacións da 
veciñanza da Coruña. Veciñanza de 
distinto signo, preocupacións diversas, 
pero preocupacións a fin e ao cabo. A 
mín me preocupan as súas 
intervencións de hoxe con respecto a 
Cataluña, me preocupan porque non 
atopo ningunha empatía, ningunhas 
gañas de solucionar un problema, 
ningunha mención ao ocurrido o 1 de 
outubro, ningún xesto amable para 
quen non pensa como vostedes, 
ningunha chamada ao diálogo, 
ningunha proposta de solución, todo o 
contrario afondar na crispación, na 
división, escolla un lado ou outro. A 
crispación que levou hoxe en Valencia 
a persoas a agredir a veciños, veciños 
agredindo a veciños en Valencia hoxe, 
no monopolio dos símbolos. Veñen 
aquí coa intención de a ver se hai sorte 
e monto algún papelón para que non 

representar moitas sensibilidades 
nunha cidade como esta que, 
efectivamente, é plural e diversa. 
Vostedes afirman estar moi 
preocupados polos problemas da 
Coruña, pero hoxe gastan dúas 
intervencións no Pleno en falar de 
Cataluña. Eu si puidese escoller hoxe 
non falaba de Cataluña aquí. Eu si 
puidese escoller falaría do borde 
litoral, falaría das pequenas obras na 
cidade que lle solucionan a vida á 
xente.  
 
Esta semana sen ir máis lonxe na rúa 
Altavista, 7 anos agardando, señor 
Fernánadez Prado, 7 anos agardando 
na rúa Altavista por unha beirarrúa, 
pero non podo escoller, non podo 
escoller. Non podo escoller, primeiro 
porque vostedes non me deixan, e 
segundo porque como alcalde non 
podo ser alleo as situacións de política 
xeral nin as preocupacións da 
veciñanza da Coruña. Veciñanza de 
distinto signo, preocupacións diversas, 
pero preocupacións a fin e ao cabo. A 
mín me preocupan as súas 
intervencións de hoxe con respecto a 
Cataluña, me preocupan porque non 
atopo ningunha empatía, ningunhas 
gañas de solucionar un problema, 
ningunha mención ao ocurrido o 1 de 
outubro, ningún xesto amable para 
quen non pensa como vostedes, 
ningunha chamada ao diálogo, 
ningunha proposta de solución, todo o 
contrario afondar na crispación, na 
división, escolla un lado ou outro. A 
crispación que levou hoxe en Valencia 
a persoas a agredir a veciños, veciños 
agredindo a veciños en Valencia hoxe, 
no monopolio dos símbolos. Veñen 
aquí coa intención de a ver se hai sorte 
e monto algún papelón para que non 
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teñan aí as bandeiras, non é porque non 
teñamos bandeira, temos aquí unha a 
de todos, non hai unhas bandeiras, 
vostedes non son propietarios de 
ningunha bandeira. Aí está. Non fai 
falta, creo, tampouco faltarlle ao 
respecto. 
 
Na linguaxe autoritaria non teñen 
ningunha solución como o goberno de 
Mariano Rajoy, ningunha solución que 
ofrecerlle a España e ningunha 
solución que ofrecerlle a Cataluña. 
Tampouco as forzas e corpos de 
seguridade do Estado, din que se 
preocupan por eles, pero os utilizan 
como meros peóns, peóns, cos que 
xogar nunha  partida de axedrez e non 
son so os seus peóns señora Gallego. 
 
Rajoy é hoxe en día un problema para 
a convivencia en España, non escoita, 
non ven, está afastado dos problemas 
reais da xente, dos pensamentos reíais 
da xente, dos desexos reais da xente.  
 
Cataluña é un exemplo, o máis 
doloroso, pero non é o único exemplo. 
É unha ameza para os seus dereitos e 
para as nosas liberdades básicas, 
insensible co dereito a decidir da xente, 
incapaz de liderar unha solución 
política e domocrática para maior crise 
institucional que atrevesa o Estado 
español dende que se estableceu a 
democracia.  
 
Eu, señora Gallego, non mantiven en 
ningún momento a postura que vostede 
acaba de relatar. Novamente é máis 
fácil imputar, pero si manteño que os 
problemas políticos piden solucións 
políticas e en democracia as solucións 
políticas pasan polo diálogo, non polo 
uso da forza e esto que son partidario 

teñan aí as bandeiras, non é porque 
non teñamos bandeira, temos aquí 
unha a de todos, non hai unhas 
bandeiras, vostedes non son 
propietarios de ningunha bandeira. Aí 
está. Non fai falta, creo, tampouco 
faltarlle ao respecto. 
 
Na linguaxe autoritaria non teñen 
ningunha solución como o goberno de 
Mariano Rajoy, ningunha solución que 
ofrecerlle a España e ningunha 
solución que ofrecerlle a Cataluña. 
Tampouco as forzas e corpos de 
seguridade do Estado, din que se 
preocupan por eles, pero os utilizan 
como meros peóns, peóns, cos que 
xogar nunha  partida de axedrez e non 
son so os seus peóns señora Gallego. 
 
Rajoy é hoxe en día un problema para 
a convivencia en España, non escoita, 
non ven, está afastado dos problemas 
reais da xente, dos pensamentos reíais 
da xente, dos desexos reais da xente.  
 
Cataluña é un exemplo, o máis 
doloroso, pero non é o único exemplo. 
É unha ameza para os seus dereitos e 
para as nosas liberdades básicas, 
insensible co dereito a decidir da 
xente, incapaz de liderar unha 
solución política e domocrática para 
maior crise institucional que atrevesa 
o Estado español dende que se 
estableceu a democracia.  
 
Eu, señora Gallego, non mantiven en 
ningún momento a postura que vostede 
acaba de relatar. Novamente é máis 
fácil imputar, pero si manteño que os 
problemas políticos piden solucións 
políticas e en democracia as solucións 
políticas pasan polo diálogo, non polo 
uso da forza e isto que son partidario 
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do diálogo o digo aquí, como alcalde o 
direi como profesor de dereito e do 
direi como cidadán. A iso fun a 
Zaragoza, como outros… 
 
 O tempo o controlo eu señora… E.. 
Señor Coira, invocan o nome do 
fascismo con demasiada lixeireza. 
 
Me controlo eu o tempo. Bueno, eu 
estou,  teño a pausa no tempo. Xa 
rematarei cando poda, cando me deixe 
vostede. 
 
Creo, creo, creo, creo, creo que nunca 
lle… Bueno se ve que novamente non 
lles interesa escoitar, só lles interesa o 
din vostedes. 
 
Señor Coira, cando cortei a palabra a 
unha soa persona neste Pleno? Cando? 
Lle pedín que fose rematando. Bueno, 
eu sigan a lea eu vou rematar o que  
teña que rematar no tempo que eu vou 
a ocupar. 
 
INCIDENCIA: 
 
Distintos concejales y concejalas del 
Grupo Municipal del Partido 
Popular protestan por la utilización 
que hace del tiempo de intervención 
el señor alcalde. 
 
Presidencia 
 
Podemos calar? Está vostede no  uso 
da palabra, señor Coira? Está vostede 
no uso da palabra? Pode manter o 
silencio un momento. En unha sola 
intervención, poderían vostedes 
escoitar ao que fala? Nunha sola 
intervención deste Pleno, só nunha. 
Sólo nunha señor Coira, podería calar, 
señor Coira, por favor? Podería calar 

do diálogo o digo aquí, como alcalde o 
direi como profesor de dereito e do 
direi como cidadán. A iso fun a 
Zaragoza, como outros… 
 
 O tempo o controlo eu señora… E.. 
Señor Coira, invocan o nome do 
fascismo con demasiada lixeireza. 
 
Me controlo eu o tempo. Bo, eu estou,  
teño a pausa no tempo. Xa rematarei 
cando poda, cando me deixe vostede. 
 
 
Creo, creo, creo, creo, creo que nunca 
lle… Bueno se ve que novamente non 
lles interesa escoitar, só lles interesa o 
din vostedes. 
 
Señor Coira, cando cortei a palabra a 
unha soa persona neste Pleno? 
Cando? Lle pedín que fose rematando. 
Bueno, eu sigan a lea eu vou rematar o 
que  teña que rematar no tempo que eu 
vou a ocupar. 
 
INCIDENCIA: 
 
Distintos concelleiros e concelleiras 
do Grupo Municipal do Partido 
Popular protestan pola utilización que 
fai do tempo de intervención o señor 
alcalde. 
  
Presidencia 
 
Podemos calar? Está vostede no  uso 
da palabra, señor Coira? Está vostede 
no uso da palabra? Pode manter o 
silencio un momento. En unha sola 
intervención, poderían vostedes 
escoitar ao que fala? Nunha sola 
intervención deste Pleno, só nunha. 
Sólo nunha señor Coira, podería calar, 
señor Coira, por favor? Podería calar 
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señor  Coira ou teño que pedirlle que 
abandone o Pleno? Teño que pedirlle 
que abandone o Pleno, señor Coira ou 
vai vostede a calar? Vai vostede a 
calar, señor Coira?  
 
INCIDENCIA: 
 
El señor Coira responde al alcalde 
pero no se entienden sus palabras 
porque el micrófono está cerrado. 
 
 
Presidencia 
 
Teño as mismas normas do uso do 
tempo conmigo que co resto das 
persoas deste Pleno. As mesmas… 
 
Home, non o vou a contar todo… Esto 
imputa o tempo do señor Coira. 
 
Señor Coira, vai manter o silencio ou 
vou ter que pedirlle que abandone o 
Salón de Plenos? É a única pregunta 
que estou facendo. Vai manter o 
silencio? Podo acabar a miña 
intervención? Moitas grazas. 
 
Dicía que para iso fun a Zaragoza con 
moitos cargos electos a iso, a pedir 
diálogo e propoñer diálogo e volvería a 
facelo porque estou convencido que o 
diálogo é o camiño e por iso aproveito 
para instar tanto ao presidente do 
goberno, Mariano Rajoy, como o 
presidente da Generalitat Carlos 
Puigdemont que abandonen as súas 
respectivas trincheiras, que exploren as  
propostas de mediación que se lle están 
a facer, proposta de mediación, como 
por exemplo, se lle está facendo dende 
o Concello de Barcelona. 
 
 

señor  Coira ou teño que pedirlle que 
abandone o Pleno? Teño que pedirlle 
que abandone o Pleno, señor Coira ou 
vai vostede a calar? Vai vostede a 
calar, señor Coira? 
 
INCIDENCIA: 
 
O señor Coira responde o alcalde 
pero non se entenden as súas 
palabras porque o micrófono está 
pechado. 
 
Presidencia 
 
Teño as mismas normas do uso do 
tempo conmigo que co resto das 
persoas deste Pleno. As mesmas… 
 
Home, non o vou a contar todo… Esto 
imputa o tempo do señor Coira. 
 
Señor Coira, vai manter o silencio ou 
vou ter que pedirlle que abandone o 
Salón de Plenos? É a única pregunta 
que estou facendo. Vai manter o 
silencio? Podo acabar a miña 
intervención? Moitas grazas. 
 
Dicía que para iso fun a Zaragoza con 
moitos cargos electos a iso, a pedir 
diálogo e propoñer diálogo e volvería 
a facelo porque estou convencido que 
o diálogo é o camiño e por iso 
aproveito para instar tanto ao 
presidente do goberno, Mariano 
Rajoy, como o presidente da 
Generalitat Carlos Puigdemont que 
abandonen as súas respectivas 
trincheiras, que exploren as  propostas 
de mediación que se lle están a facer, 
proposta de mediación, como por 
exemplo, se lle está facendo dende o 
Concello de Barcelona. 
 



236 

 

E remato xa, remato xa. Señora 
Gallego eu entendo que vostede está 
no tempo de desconto xa, non é que o 
diga eu, é que o dixo o seu xefe 
Alberto Núñez Feijoo cando a apartou 
da foto dous anos antes, dous anos 
despois de ser voceira. Ahora que non 
me sorprende, non me sorprende que a 
aparten da foto porque efectivamente 
creo que non mantén o nivel nos 
problemas reais deste país. Sobre 
todo… 
 
INCIDENCIA: 
 
Se escuchan las protestas de las 
señoras y señores concejales del 
Partido Popular. 
 
Presidencia 
 
Señor  Lorenzo… Señor Lorenzo, o 
señor Coira acaba de chamarme 
fascista. Señor Lorenzo, o señor Coira 
me acaba de chamar fascista, golpista, 
fascista e o único que quero é rematar 
de falar. Solo quero rematar de falar, 
señor Lorenzo, señor Lorenzo solo 
quero rematar de falar. 
 
INCIDENCIA: 
 
Habla el señor Lorenzo a micrófono 
cerrado y no se entiende. 
 
Presidencia 
 
Non é o meu estilo, Pero que me 
chamen fascista  e golpista ese si é o 
estilo?  
 
Home, iso é verdade… 
 
Por favor,  podo rematar? Podo 
rematar, señor Lorenzo? Podo rematar, 

E remato xa, remato xa. Señora 
Gallego eu entendo que vostede está 
no tempo de desconto xa, non é que o 
diga eu, é que o dixo o seu xefe Alberto 
Núñez Feijoo cando a apartou da foto 
dous anos antes, dous anos despois de 
ser voceira. Ahora que non me 
sorprende, non me sorprende que a 
aparten da foto porque efectivamente 
creo que non mantén o nivel nos 
problemas reais deste país. Sobre 
todo… 
 
INCIDENCIA: 
 
Escóitanse as protestas das señoras e 
señores concelleiros do Partido 
Popular. 
 
Presidencia 
 
Señor  Lorenzo… Señor Lorenzo, o 
señor Coira acaba de chamarme 
fascista. Señor Lorenzo, o señor Coira 
me acaba de chamar fascista, golpista, 
fascista e o único que quero é rematar 
de falar. Solo quero rematar de falar, 
señor Lorenzo, señor Lorenzo solo 
quero rematar de falar. 
 
INCIDENCIA: 
 
Fala o señor Lorenzo a micrófono 
pechado e non se entende. 
 
Presidencia 
 
Non é o meu estilo, Pero que me 
chamen fascista  e golpista ese si é o 
estilo?  
 
Home,  iso é verdade… 
 
Por favor,  podo rematar? Podo 
rematar, señor Lorenzo? Podo 
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señor Lorenzo? Podo rematar? 
 
 
Vostede escoitou a conversación, a 
intervención da señora Gallego. Donde 
poñía que tivo sorte a Facultade de 
Dereito desprenderse de mín. Iso está 
en consonancia co discurso ou non? 
Pregunto, pregunto se está en 
consonancia.  
 
Pois eu estou vertendo aquí as miñas. 
Señora Gallego, pois, eu só quero 
rematar as miñas opinións. O que 
pasa… Pero es que non me deixan, 
señora Freire. Eu estaría encantado de 
rematar porque  tamén me quero ir 
para casa. 
 
Pode gardar silencio, vostede, por 
favor? Moitas grazas. 
 
Remato xa. Entendo que vostede está 
nunha situación difícil. Trate de levalo 
o mellor que poda, pero sobre todo 
trate de levalo sen facer dano á 
Coruña. A Coruña é unha cidade 
diversa, é unha cidade de longuísima 
tradición democrática, unha cidade 
maravillosa que non ten a culpa do que 
lle está pasando a vostede. Sexa 
responsable, por  favor. Traballe polo 
diálogo en non por facer liñas que 
dividan. A última vez que en España se 
trazou unha liña e se obligou aos 
españois a elixir bando a cousa acabou 
como acabou, con centos de miles de 
mortos. Eu agardo de novo que iso non 
se repita. Moitas grazas. 
 
4º.-Preguntas escritas. 
 
Preguntas escritas realizadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 

rematar, señor Lorenzo? Podo 
rematar? 
 
Vostede escoitou a conversación, a 
intervención da señora Gallego. 
Donde poñía que tivo sorte a 
Facultade de Dereito desprenderse de 
mín. Iso está en consonancia co 
discurso ou non? Pregunto, pregunto 
se está en consonancia.  
 
Pois eu estou vertendo aquí as miñas. 
Señora Gallego, pois, eu só quero 
rematar as miñas opinións. O que 
pasa… Pero é que non me deixan, 
señora Freire. Eu estaría encantado de 
rematar porque  tamén me quero ir 
para casa. 
 
Pode gardar silencio, vostede, por 
favor? Moitas grazas. 
 
Remato xa. Entendo que vostede está 
nunha situación difícil. Trate de levalo 
o mellor que poda, pero sobre todo 
trate de levalo sen facer dano á 
Coruña. A Coruña é unha cidade 
diversa, é unha cidade de longuísima 
tradición democrática, unha cidade 
maravillosa que non ten a culpa do 
que lle está pasando a vostede. Sexa 
responsable, por  favor. Traballe polo 
diálogo en non por facer liñas que 
dividan. A última vez que en España se 
trazou unha liña e se obligou aos 
españois a elixir bando a cousa 
acabou como acabou, con centos de 
miles de mortos. Eu agardo de novo 
que iso non se repita. Moitas grazas. 
 
4º.- Preguntas escritas. 
 
Preguntas escritas realizadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista  Galego/ Asembleas  
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Abertas 
 
Primera.- Pregunta escrita respecto 
da proliferación do chamado 
“plumacho da Pampa” no termo 
municipal da Coruña. 
 
Ten realizado o Goberno municipal un 
censo das zonas do termo municipal 
onde está aparecendo de xeito 
incontrolado o  “plumacho da Pampa”? 
 
 
Que medidas ten pensado realizar o 
Goberno municipal para atallar a praga 
do chamado “plumacho da Pampa” no 
termo municipal da Coruña? 
 
 
Para zonas de titularidade privada, que 
medidas ten pensado realizar ou 
incentivar para impedir a proliferación 
de xeito indiscriminado desta especie 
invasora? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre la 
situación del edificio de la calle 
Damas 3. 
 
Pode o Goberno municipal informar de 
cal é a situación actual deste edificio 
así como das obras para as que se 
permitiu a colocación da estada, a 
caducidade desta licencia e o motivo 
da obra? 
 
Que medidas ten pensado realizar o 
Goberno municipal se a situación de 
deterioro do edificio se agrava de xeito 
definitivo e que prazos manexa para 
incoar as medidas oportunas para 
normalizar a situación da rúa? 
 
Existe algún informe ou informes da 
area de Rexeneración Urbana a 

Abertas 
 
Primeira.- Pregunta escrita respecto 
da proliferación  do  chamado “ 
plumacho da  Pampa” no termo 
municipal da Coruña. 
 
Ten realizado o Goberno municipal un 
censo das zonas do termo municipal 
onde está aparecendo de xeito 
incontrolado o  “plumacho da 
Pampa”? 
 
Que medidas ten pensado realizar o 
Goberno municipal para atallar a 
praga do chamado “plumacho da 
Pampa” no termo municipal da 
Coruña? 
 
Para zonas de titularidade privada, 
que medidas ten pensado realizar ou 
incentivar para impedir a 
proliferación de xeito indiscriminado 
desta especie invasora? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre a 
situación do edificio da rúa Damas 3. 
 
 
Pode o Goberno municipal informar 
de cal é a situación actual deste 
edificio así como das obras para as 
que se permitiu a colocación da 
estada, a caducidade desta licencia e o 
motivo da obra? 
 
Que medidas ten pensado realizar o 
Goberno municipal se a situación de 
deterioro do edificio se agrava de xeito 
definitivo e que prazos manexa para 
incoar as medidas oportunas para 
normalizar a situación da rúa? 
 
Existe algún informe ou informes da 
area de Rexeneración Urbana a 
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respecto da situación actual do 
edificio? Poderían ser achegados coas 
respostas a estas preguntas. 
 
Preguntas escritas del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primera.- Pregunta escrita sobre 
denuncias de vecinos de San Pedro 
de Visma sobre el aparcamiento 
irregular en este barrio. 
 
1-¿Conoce el gobierno local las quejas 
de los vecinos de San Pedro de Visma 
respecto al aparcamiento irregular en 
dicho barrio? 
 
2-¿Cuántas llamadas de vecinos de la 
zona ha recibido el 092 para denunciar 
el aparcamiento ilegal?  
 
3-¿Cuántas veces se ha desplazado la 
Policía Local hasta Visma en respuesta 
a estas denuncias? 
 
3-¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuántas 
infracciones se han denunciado y han 
concluido con una multa? 
 
4-¿Ha adoptado alguna medida para 
evitar que se repita este 
estacionamiento irregular? ¿Cuáles y 
cuál ha sido el resultado? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre 
seguridad vial en los colegios. 
 
1-¿Ha establecido un dispositivo 
especial de Policía Local en el entorno 
de los colegios para garantizar la 
seguridad vial? 
 
2-¿En qué consiste dicho dispositivo?  
¿A cuántos colegios alcanza? Si alguno 

respecto da situación actual do 
edificio? Poderían ser achegados coas 
respostas a estas preguntas. 
 
Preguntas escritas do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
denuncias de veciños de San Pedro de  
Visma sobre o aparcadoiro irregular 
neste barrio. 
 
1-Coñece o goberno local as queixas 
dos veciños de San Pedro de  Visma 
respecto ao aparcadoiro irregular no 
devandito barrio? 
 
2-Cantas chamadas de veciños da zona 
recibiu o 092 para denunciar o 
aparcadoiro ilegal?  
 
3-Cantas veces desprazouse a Policía 
Local ata  Visma en resposta a estas 
denuncias? 
 
3-Cal foi o resultado? Cantas 
infraccións denunciáronse e 
concluíron cunha multa? 
 
4-Adoptou algunha medida para evitar 
que se repita este estacionamento 
irregular? Cales e cal foi o resultado? 
 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre 
seguridade viaria nos colexios. 
 
1-Estableceu un dispositivo especial de 
Policía Local na contorna dos colexios 
para garantir a seguridade viaria? 
 
 
2-En que consiste o devandito 
dispositivo?  A cantos colexios 
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no está dentro del dispositivo, ¿cuáles 
son los motivos? ¿Cuántos policías 
participan? ¿Cuáles son los horarios? 
 
 
3-¿Se ha producido alguna incidencia 
desde el inicio del presente curso 
académico? 
 
Tercera.-Pregunta escrita sobre la 
existencia de un edificio okupa en la 
calle José Baldomir. 
 
1-¿Tiene conocimiento de la 
okupación del número 16 de la calle de 
José Baldomir? Si es así, ¿desde 
cuándo? 
 
2-¿Ha tomado alguna medida? ¿Cuál? 
¿Qué solución ofrece a los vecinos de 
la calle que sufren “los excesos del 
edificio okupa”? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
denuncias de los vecinos de la calle 
Vista Alegre por falta de aceras. 
 
1-¿Es conocedor de las quejas 
vecinales por las aceras inacabadas en 
la calle de Vista Alegre? 
 
2-¿Ha previsto alguna actuación para 
completar esta infraestructura? 
 
3-¿En qué plazo y cuál es el 
presupuesto? 
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre el 
estado de los proyectos de las 
grandes infraestructuras. 
 
1-¿En qué punto se encuentra el 
desarrollo de la estación intermodal: 
proyecto definitivo, estado del proceso 
administrativo, presupuestos, plazos de 

alcanza? Se algún non está dentro do 
dispositivo, cales son os motivos? 
Cantos policías participan? Cales son 
os horarios? 
 
3-Produciuse algunha incidencia 
desde o inicio do presente curso 
académico? 
 
Terceira.-Pregunta escrita sobre a 
existencia dun edificio okupa na rúa 
José Baldomir. 
 
1-Ten coñecemento da  okupación do 
número 16 da rúa de José Baldomir? 
Se é así, desde cando? 
 
 
2-Tomou algunha medida? Cal? Que 
solución ofrece aos veciños da rúa que 
sofren “os excesos do edificio okupa”? 
 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
denuncias dos veciños da rúa Vista 
Alegre por falta de beirarrúas. 
 
1-É coñecedor das queixas veciñais 
polas beirarrúas inacabadas na rúa de 
Vista Alegre? 
 
2-Previu algunha actuación para 
completar esta infraestrutura? 
 
3-En que prazo e cal é o orzamento? 
 
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre o 
estado dos proxectos das grandes 
infraestruturas. 
 
1-En que punto atópase o 
desenvolvemento da estación 
intermodal: proxecto definitivo, estado 
do proceso administrativo, 
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ejecución?  
 
2-¿En qué punto se encuentra el 
desarrollo del proyecto de Alfonso 
Molina: proyecto definitivo, estado del 
proceso administrativo, presupuestos, 
plazos de ejecución?  
 
3-¿En qué punto se encuentra el 
desarrollo del proyecto de 
regeneración de la ría del Burgo: 
proyecto definitivo, estado del proceso 
administrativo, presupuestos, plazos de 
ejecución?  
 
4-¿En qué punto se encuentra el 
desarrollo del proyecto de accesos del 
Puerto Exterior: proyecto definitivo, 
estado del proceso administrativo, 
presupuestos, plazos de ejecución?  
 
 
5-¿En qué punto se encuentra el 
desarrollo del proyecto de 
recuperación de los muelles: proyecto 
definitivo, estado del proceso 
administrativo, presupuestos, plazos de 
ejecución?  
 
Sexta.-Pregunta escrita sobre el 
Campo de Marte. 
 
1-Ante las denuncias vecinales por el 
mal estado del suelo en Campo de 
Marte que provoca caídas, ¿Tiene 
constancia de estas quejas? 
 
2-¿Ha adoptado alguna medida o 
piensa realizar alguna actuación para 
mejorar este espacio? 
 
3-Si es así, ¿en qué consiste la obra, en 
qué plazo y cuál es el presupuesto? 
 
Preguntas escritas realizadas por el 

orzamentos, prazos de execución?  
 
2-En que punto atópase o 
desenvolvemento do proxecto de 
Alfonso Molina: proxecto definitivo, 
estado do proceso administrativo, 
orzamentos, prazos de execución?  
 
3-En que punto atópase o 
desenvolvemento do proxecto de 
rexeneración da ría do Burgo: 
proxecto definitivo, estado do proceso 
administrativo, orzamentos, prazos de 
execución?  
 
4-En que punto atópase o 
desenvolvemento do proxecto de 
accesos do Porto Exterior: proxecto 
definitivo, estado do proceso 
administrativo, orzamentos, prazos de 
execución?  
 
5-En que punto atópase o 
desenvolvemento do proxecto de 
recuperación dos peiraos: proxecto 
definitivo, estado do proceso 
administrativo, orzamentos, prazos de 
execución?  
 
Sexta.-Pregunta escrita sobre o 
Campo de Marte. 
 
1-Ante as denuncias veciñais polo mal 
estado do chan en Campo de Marte 
que provoca caídas, Ten constancia 
destas queixas? 
 
2-Adoptou algunha medida ou pensa 
realizar algunha actuación para 
mellorar este espazo? 
 
3-Se é así, en que consiste a obra, en 
que prazo e cal é o orzamento? 
 
Preguntas escritas realizadas polo 
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Grupo Municipal del Partido 
Popular 
 
Primera.-Pregunta escrita sobre 
renta social. 
 
1-¿A cuánto asciende el gasto 
realizado (pagos realizados) en la 
partida para la Renta Social municipal 
a fecha 1 de octubre de 2017? 
 
2.-¿Cuál es desglose de rentas sociales 
concedidas según el país de origen de 
los beneficiarios? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre 
Laboratorio de participación 
ciudadana. 
 
1-¿Cuántos presupuestos y a qué 
empresas pidió la concejalía de 
Participación Ciudadana para el 
contrato menor para el servicio de 
asistencia técnica para el 
asesoramiento en la valoración de las 
propuestas presentadas para las 
convocatorias relativas al Laboratorio 
de Participación Ciudadana e 
Innovación Democrática 2017? 
 
2.-¿Cuántos presupuestos recibió la 
concejalía y de qué empresas? 
 
3.-¿Cuál fue el importe de cada uno de 
ellos? 
 
4.-¿Hubo valoración técnica o fue sólo 
económica? ¿Quién hizo la valoración? 
 
Tercera.-Pregunta escrita sobre 
escaño ciudadano. 
 
¿Por qué Xulio Ferreiro impidió que el 
Grupo Municipal Popular participase 
en el Escaño Ciudadano del Pleno 

Grupo Municipal do Partido Popular 
 
 
Primeira.-Pregunta escrita sobre 
renda social. 
 
1-A canto ascende o gasto realizado 
(pagos realizados) na partida para a 
Renda Social municipal a data 1 de 
outubro de 2017? 
 
2.-Cal é desagregación de rendas 
sociais concedidas segundo o país de 
orixe dos beneficiarios? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre 
Laboratorio de participación cidadá. 
 
 
1-Cantos orzamentos e a que empresas 
pediu a concellería de Participación 
Cidadá para o contrato menor para o 
servizo de asistencia técnica para o 
asesoramento na valoración das 
propostas presentadas para as 
convocatorias relativas ao Laboratorio 
de Participación Cidadá e Innovación 
Democrática 2017? 
 
 
2.-Cantos orzamentos recibiu a 
concellería e de que empresas? 
 
3.-Cal foi o importe de cada un deles? 
 
 
4.-Houbo valoración técnica ou foi só 
económica? Quen fixo a valoración? 
 
Terceira.-Pregunta escrita sobre 
escano cidadán. 
 
Por que  Xulio Ferreiro impediu que o 
Grupo Municipal Popular participase 
no Escano Cidadán do Pleno ordinario 
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ordinario del 11 de septiembre de 2017 
a pesar de haberlo pedido 
expresamente en reiteradas ocasiones 
una de las personas participantes y 
permitiéndolo la instrucción que regula 
dicho Escaño Ciudadano, firmada por 
el propio alcalde? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre 
cubierta del Estadio de Riazor. 
 
1.- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 
municipal aprobar inicialmente el 
Estudio de Detalle en trámite? 
 
2.- ¿Considera correcto haber licitado 
la contratación de la obra basada en un 
proyecto que puede verse afectado por 
el estudio de detalle que puede verse 
modificado tanto en la parte técnica 
como económica por las alegaciones a 
dicho estudio o porque puede ser 
rechazado durante su tramitación?  
 
3.- ¿Qué tiene previsto hacer el 
Gobierno municipal en caso de que el 
estudio de detalle afecte al proyecto 
licitado?  
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre 
suscripciones prensa. 
 
1-¿Cuántas suscripciones al diario La 
Voz de Galicia paga el Ayuntamiento a 
través de cualquier concejalía?  
 
2-¿Cuántas suscripciones al diario La 
Opinión paga el Ayuntamiento a través 
de cualquier concejalía?  
 
3-¿Cuántas suscripciones al diario El 
Ideal Gallego paga el Ayuntamiento a 
través de cualquier concejalía?  
 
4-¿Cuántas suscripciones al diario El 

do 11 de setembro de 2017 a pesar de 
pedilo expresamente en reiteradas 
ocasións unha das persoas 
participantes e permitíndoo a 
instrución que regula do devandito 
Escano Cidadán, asinada polo propio 
alcalde? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre 
cuberta do Estadio de Riazor. 
 
1.-Cando ten previsto o Goberno 
municipal aprobar inicialmente o 
Estudo de Detalle en trámite? 
 
2.-Considera correcto licitar a 
contratación da obra baseada nun 
proxecto que pode verse afectado polo 
estudo de detalle que pode verse 
modificado tanto na parte técnica 
como económica polas alegacións ao 
devandito estudo ou porque pode ser 
rexeitado durante a súa tramitación?  
 
3.- Que ten previsto facer o Goberno 
municipal no caso de que o estudo de 
detalle afecte o proxecto licitado?  
 
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre 
subscricións prensa. 
 
1-Cantas subscricións ao diario La 
Voz de Galicia paga o Concello a 
través de calquera concellería?  
 
2-Cantas subscricións ao diario A 
Opinión paga o Concello a través de 
calquera concellería?  
 
3-Cantas subscricións ao diario O 
Ideal Galego paga o Concello a través 
de calquera concellería?  
 
4-Cantas subscricións ao diario O 
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Correo Gallego paga el Ayuntamiento 
a través de cualquier concejalía?  
 
5-¿Cuántas suscripciones al diario El 
País paga el Ayuntamiento a través de 
cualquier concejalía?  
 
6-¿Cuántas suscripciones a cualquier 
otro diario paga el Ayuntamiento a 
través de cualquier concejalía?  
 
Sexta.-Pregunta escrita sobre 
campos de fútbol de San Pedro de 
Visma. 
 
1.- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 
municipal poner a disposición de los 
coruñeses los campos de fútbol de San 
Pedro de Visma? 
 
Séptima.-Pregunta escrita sobre 
venta ilegal en la vía pública 
 
1-¿Cuántas actas de intervención 
cautelar de productos vendidos en vía 
pública levantó la Policía Local desde 
el 13 de junio de 2015? 
 
2.-¿A cuántas personas se les ha 
levantado más de un acta y cuántas en 
cada caso?  
 
3.-¿Cuántos expedientes se han 
iniciado a raíz de estas actas?  
 
4.-¿Cuántos de estos expedientes 
iniciados fueron resueltos con 
imposición de multa? 
 
5.-¿Cuántos fueron iniciados y 
archivados, anulando la multa, en base 
al informe de Asesoría Jurídica 
I2017021 de 13 de marzo de 2017?  
 
6.-Después del archivo de los 

Correo Galego paga o Concello a 
través de calquera concellería?  
 
5-Cantas subscricións ao diario O 
País paga o Concello a través de 
calquera concellería?  
 
6-Cantas subscricións a calquera 
outro diario paga o Concello a través 
de calquera concellería?  
 
Sexta.-Pregunta escrita sobre campos 
de fútbol de San Pedro de  Visma. 
 
 
1.- Cando ten previsto o Goberno 
municipal poñer a disposición dos 
coruñeses os campos de fútbol de San 
Pedro de  Visma? 
 
Sétima.-Pregunta escrita sobre venda 
ilegal na vía pública 
 
1-Cantas actas de intervención 
cautelar de produtos vendidos en vía 
pública levantou a Policía Local desde 
o 13 de xuño de 2015? 
 
2.-A cantas persoas levantóuselles 
máis dun acta e cantas en cada caso?  
 
 
3.-Cantos expedientes iniciáronse por 
mor destas actas?  
 
4.-Cantos destes expedientes iniciados 
foron resoltos con imposición de 
multa? 
 
5.-Cantos foron iniciados e 
arquivados, anulando a multa, en base 
ao informe de Asesoría Xurídica 
I2017021 do 13 de marzo de 2017?  
 
6.-Despois do arquivo dos expedientes, 
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expedientes, ¿cuántos se iniciaron por 
infracción de la Ley de Seguridad 
Ciudadana y en qué fechas? 
 
5º.- Ruegos 
 
Ruegos oral 
 
Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Rogo oral do Bloque Nacionalista 
Galego para mellorar a seguridade na 
contorna de Santo Amaro. 
 
Primero.- Ruego oral para mejorar 
la seguridad en la entorno de San 
Amaro. 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, traslada o 
seguinte rogo: 
 
Diante da agresión sexual que sufriu 
unha muller na contorna de Santo 
Amaro, a finais do mes de agosto que o 
Goberno Local, realice as accións 
oportunas para que na contorna de 
Santo Amaro sexa máis segura, 
especialmente en canto alumeado, 
limpeza e apertura da zona de acceso 
por escaleiras. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Sabe que 
xa se está traballando nese sentido 
dende o Concello. 
 
Ruego escrito 
 
Ruego escrito del Grupo Municipal 

cantos se iniciaron por infracción da 
Lei de Seguridade Cidadá e en que 
datas? 
 
5º.- Rogos 
 
Ruegos oral 
 
Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Rogo oral do Bloque Nacionalista 
Galego para mellorar a seguridade na 
contorna de Santo Amaro. 
 
Primeiro.- Rogo oral para mellorar a 
seguridade na contorna de Santo 
Amaro. 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, traslada o 
seguinte rogo: 
 
Diante da agresión sexual que sufriu 
unha muller na contorna de Santo 
Amaro, a finais do mes de agosto que o 
Goberno Local, realice as accións 
oportunas para que na contorna de 
Santo Amaro sexa máis segura, 
especialmente en canto alumeado, 
limpeza e apertura da zona de acceso 
por escaleiras. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Sabe que 
xa se está traballando nese sentido 
dende o Concello. 
 
Ruego escrito 
 
Ruego escrito del Grupo Municipal 
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del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA). 
 
Primero.- Ruego escrito sobre 
situación de la calle Damas 3. 
 
Que o Goberno municipal proceda, á 
maior brevidade posíbel, a realizar as 
xestións oportunas para que se 
normalice a situación na rúa Damas 3, 
a respecto da colocación da estada que 
hoxe en día permanece colocada desde 
hai anos na fachada do edificio, así 
como proceda a realizar as actuacións 
que sexan pertinentes para cos 
propietarios do mesmo e se executen 
as obras de rehabilitación ou 
reconstrución que eviten un deterioro 
definitivo desta edificación. 
 
Ruegos orales el Partido Popular 
(PP) 
 
Presidencia 
 
Rogo oral para… Rogo oral si, do 
Partido Popular sobre peticións de 
medios materiais. 
 
Primero.- Ruego oral para que Xulio 
Ferreiro responda  a las peticiones 
de medios materiales por la 
oposición hace dos años y un mes. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Ruego para que el alcalde responda a 
las peticiones de medios materiales de 
los Grupos Municipales de la 
oposición formuladas hace 2 años y 1 
mes por Registro a pesar de decir que 
creía que ya estaban resueltas, a pesar 
de habérselo recordado en varias 
Juntas de Portavoces y en varias 

del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA). 
 
Primero.- Ruego escrito sobre 
situación de la calle Damas 3. 
 
Que o Goberno municipal proceda, á 
maior brevidade posíbel, a realizar as 
xestións oportunas para que se 
normalice a situación na rúa Damas 3, 
a respecto da colocación da estada 
que hoxe en día permanece colocada 
desde hai anos na fachada do edificio, 
así como proceda a realizar as 
actuacións que sexan pertinentes para 
cos propietarios do mesmo e se 
executen as obras de rehabilitación ou 
reconstrución que eviten un deterioro 
definitivo desta edificación. 
 
Rogos orais o Partido Popular (PP) 
 
 
Presidencia 
 
Rogo oral para…  Rogo oral se,  do 
Partido Popular sobre  peticións de 
medios  materiais. 
 
Primeiro.- Rogo oral para que  Xulio 
Ferreiro responda ás peticións   de 
medios materiais pola oposición hai 
dous anos e un mes. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Rogo para que o alcalde responda as 
peticións de medios materiais dos 
Grupos Municipais da oposición 
formuladas hai 2 anos e 1 mes por 
Rexistro a pesar de dicir que cría que 
xa estaban resoltas, a pesar de 
haberllo lembrado en varias Xuntas de 
Portavoces e en varias intervencións 
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intervenciones en los Plenos, a pesar 
de haber presentado 18 ruegos orales 
en los Plenos de noviembre de 2015, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016 y enero, febrero, 
marzo abril, mayo, junio, julio y 
septiembre de 2017. A pesar de 
haberse aprobado dos mociones al 
respecto en los Plenos de septiembre 
de 2015 y enero de 2016 por lo que 
solo se puede interpretar como otro 
intento de obstaculizar 
intencionadamente el trabajo de la 
oposición, ya que mientras nos llegan 
los medios materiales, la Marea se ha 
autoadjudicado al menos 30 teléfonos 
móviles, 12 ordenadores portátiles y 12 
tablets en una clara muestra de 
sectarismo y de falta de espíritu 
democrático y es un claro 
incumplimiento del acuerdo de 
organización firmado por todos los 
grupos municipales como se le recordó 
al alcalde en el Pleno extraordinario 
para corregir la eliminación de la plaza 
de su jefe de gabinete de la plantilla 
municipal. 
 
Presidencia 
 
Rogo oral do Partido Popular para que 
non se paralice e prosiga o Plan de 
Mobilidade Urbana sostible da Coruña 
(PMUS) en su apartado Plan de 
Fomento da Mobilidade Ciclista. 
 
Segundo.- Ruego oral para que no se 
paralice y prosiga la ejecución del 
Plan de Movilidad Urbana sostenible 
de A Coruña (PMUS) en su 
apartado de Plan de Fomento de la 
Movilidad Ciclista. 
 
Señora Freire Vázquez 

nos Plenos, a pesar de presentar 18 
rogos orais nos Plenos de novembro 
de 2015, marzo, abril, maio, xuño, 
xullo, setembro, outubro, novembro e 
decembro de 2016 e xaneiro, febreiro, 
marzo abril, maio, xuño, xullo e 
setembro de 2017. A pesar de 
aprobarse dúas mocións respecto diso 
nos Plenos de setembro de 2015 e 
xaneiro de 2016 polo que só pódese 
interpretar como outro intento de 
obstaculizar intencionadamente o 
traballo da oposición, xa que mentres 
nos chegan os medios materiais, a 
Marea autoadxudicouse polo menos 30 
teléfonos móbiles, 12 computadores 
portátiles e 12  tablets nunha clara 
mostra de sectarismo e de falta de 
espírito democrático e é un claro 
incumprimento do acordo de 
organización asinado por todos os 
grupos municipais, como se lle 
lembrou ao alcalde no Pleno 
extraordinario para corrixir a 
eliminación da praza do seu xefe de 
gabinete do persoal municipal. 
 
 
 
Presidencia 
 
Rogo oral  do Partido Popular para 
que  non se paralice e prosiga o Plan 
de  Mobilidade Urbana sostible da 
Coruña ( PMUS) no seu apartado Plan 
de Fomento da  Mobilidade Ciclista. 
 
Segundo.- Rogo oral para que non se 
paralice e prosiga a execución do 
Plan de Mobilidade Urbana 
sustentable da Coruña ( PMUS) no 
seu apartado de Plan de Fomento da 
Mobilidade Ciclista. 
 
Señora Freire Vázquez 
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Ruego  para que el gobierno municipal 
no paralice y prosiga el Plan de 
Movilidad  Urbana sostenible de A 
Coruña, aprobado por la Corporación 
en 2013, y concretamente lleve a cabo 
las siguientes medidas en el ámbito de 
la Movilidad Ciclista. 
 
-Ampliación de la red de itinerarios 
ciclistas en el viario de tráfico local 
calmado, zonas 20-30 conforme a la 
jerarquización viaria del PMUS 
conectando barrio y centros 
detractores.  
 
-Agilización de los trámites para la 
construcción del carril bici 
metropolitano, proyectado por el 
ejecutivo anterior. 
 
-Se proteja la limpieza y 
mantenimiento del carril bici a la 
UDC, así como la señalización viaria 
en los itinerarios ciclabes existentes. 
 
-Se vigile el estacionamiento indebido 
en los carriles bici existentes. 
 
-Se señalice convenientemente  el 
tramo Avda. de la Marina-Montoto 
para permitir el uso de la bicicleta. 
 
-Ampliación del servicio de bicicleta 
pública BiciCoruña, duplicando las 
bases existentes de modo que con 
carácter general se sitúe una estación 
cada 500 metros, así como se renueve 
el parque de bicicletas, y se vaya 
incorporando la bicicleta eléctrica.  
 
-Mejora del servicio de bicicleta 
pública BiciCoruña, ampliando el 
horario del servicio en atención a las 
demandas ciudadanas y mejora de la 

 
Rogo  para que o goberno municipal 
non paralice e prosiga o Plan de 
Mobilidade  Urbana sustentable da 
Coruña, aprobado pola Corporación 
en 2013, e concretamente leve a cabo 
as seguintes medidas no ámbito da 
Mobilidade Ciclista. 
 
-Ampliación da rede de itinerarios 
ciclistas no viario de tráfico local 
acougado, zonas 20-30 conforme á 
xerarquización viaria do  PMUS 
conectando barrio e centros 
detractores.  
 
-Axilización dos trámites para a 
construción do carril bici 
metropolitano, proxectado polo 
executivo anterior. 
 
-Se protexa a limpeza e mantemento do 
carril bici á UDC, así como a 
sinalización viaria nos itinerarios  
ciclabes existentes. 
 
-Se vixíe o estacionamento indebido 
nos carrís bici existentes. 
 
-Se sinalice convenientemente  o tramo 
Avda. da Mariña-Montoto para 
permitir o uso da bicicleta. 
 
-Ampliación do servizo de bicicleta 
pública  BiciCoruña, duplicando as 
bases existentes de modo que con 
carácter xeral se sitúe unha estación 
cada 500 metros, así como renóvese o 
parque de bicicletas, e se vaia 
incorporando a bicicleta eléctrica.  
 
-Mellora do servizo de bicicleta 
pública  BiciCoruña, ampliando o 
horario do servizo en atención ás 
demandas cidadás e mellora da  app 
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app smartphone de información.  
  
-Se recuperen las actividades de 
concienciación, formación y fomento 
del uso de la bici, puestas en marcha 
por el gobierno municipal anterior, 
como: "EmBiciate" (talleres teóricos y 
rutas urbanas para aprender a circular 
en bicicleta de forma segura por la 
ciudad); "Escuela Bici" (programa 
dirigido a toda la ciudadanía para 
afianzar habilidades y aprender a andar 
en bici); cursos de circulación en bici 
para centros educativos; "Hospital de 
la Bici" (talleres de reparación básica 
de bicicletas); talleres teórico-prácticos 
y puntos de información sobre 
ergonomía, mecánica básica; uso 
seguro de la bici en la ciuda;, 
equipamiento circulación segura; 
asesoramiento sobre itinerarios origen-
destino; actividades divulgativas sobre 
consejos para una buena movilidad en 
bici, educación y seguridad vial). 
 
 
 
-Se agilice la implantación del 
Biciregistro, sistema informativo 
nacional de registro de bicicletas, 
propiedad de la Red de Ciudades por la 
Bicicleta de que A Coruña forma parte 
desde 2014, y que cuenta con la 
participación de la DGT, como 
herramienta para disuadir del robo y 
facilitar la identificación del vehículo 
si el robo llega a producirse.  
 
-Se rectifique el "mapa participativo" 
que la Concejalía de Movilidad acaba 
de poner en marcha en colaboración 
con cartoLAB, toda vez dicho mapa no 
refleja una información veraz de los 
aparcabicis existentes al eliminar u 
ocultar los colocados por el ejecutivo 

smartphone de información.  
  
-Se recuperen as actividades de 
concienciación, formación e fomento 
do uso da bici postas en marcha polo 
goberno municipal anterior, como: 
"EnBiciate" (talleres teóricos e rutas 
urbanas para aprender a circular en 
bicicleta de forma segura pola 
cidade); "Escola Bici" (programa 
dirixido a toda a cidadanía para 
afianzar habilidades e aprender a 
andar en bicicleta); cursos de 
circulación en bicicleta para centros 
educativos; "Hospital da Bici" 
(talleres de reparación básica de 
bicicletas); talleres teórico-prácticos e 
puntos de información sobre 
ergonomía, mecánica básica; uso 
seguro da bici na cidade; equipamento 
circulación segura; asesoramento 
sobre itinerarios orixe-destino; 
actividades divulgativas sobre 
consellos para unha boa mobilidade en 
bicicleta, educación e seguridade 
viaria). 
 
-Se axilice a implantación do  
Biciregistro, sistema informativo 
nacional de rexistro de bicicletas, 
propiedade da Rede de Cidades pola 
Bicicleta de que A Coruña forma parte 
desde 2014, e que conta coa 
participación da DXT, como 
ferramenta para disuadir do roubo e 
facilitar a identificación do vehículo se 
o roubo chega a producirse.  
 
-Se rectifique o "mapa participativo" 
que a Concellería de Mobilidade 
acaba de poñer en marcha en 
colaboración con  cartoLAB, toda vez 
devandito mapa non reflicte unha 
información veraz dos  aparcabicis 
existentes ao eliminar ou ocultar os 
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del PP durante su mandato y donde se 
incrementaron en más de un 50 %. En 
la web municipal -plataforma Smart 
City- están georreferenciadas todas las 
ubicaciones, incluyendo las que omite 
ahora la web de participación del 
actual gobierno.  
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, a 
las veintidós horas y seis minutos la 
Presidencia levanta la sesión, y se 
redacta la presente acta que firman y 
autorizan la Alcaldía-Presidencia y el 
secretario general; todo ello en 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 110.2 del Real Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades 
locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

colocados polo executivo do PP 
durante o seu mandato e onde se 
incrementaron en máis dun 50 %. Na 
web municipal -plataforma  Smart  
City- están  xeorreferenciadas todas as 
localizacións, incluíndo as que  omite 
agora a web de participación do 
actual goberno. 
 
Ó non haber máis asuntos que tratar, 
ás vinte e dúas horas e seis minutos a 
presidencia remata a sesión, e 
redáctase a presente acta que asinan e 
autorizan a Alcaldía-Presidencia e o 
secretario xeral; todo elo consonte co 
disposto no artigo 110.2 do Real 
Decreto 2568/86, do 28 de novembro, 
polo que se se aproba o Regulamento 
de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais.   
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