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SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO PLENO DE 

FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 

2017 

 

En el Salón de Sesiones de las 

Casas Consistoriales de la ciudad 

de A Coruña, a 4 de diciembre de 

2017. Bajo la presidencia del 

Excmo. Sr. alcalde-presidente 

D. Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia de 

las y los ediles Dª María Rocío 

Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 

Gómez, Dª Silvia Cameán 

Calvete, D. José Manuel Sande 

García, Dª María Eugenia 

Vieito Blanco, D. Alberto Lema 

Suárez, Dª Claudia Delso 

Carreira, D. Daniel Díaz 

Grandío, Dª María García 

Gómez, Dª Rosa María Gallego 

Neira, Dª Rosa María Lendoiro 

Otero, Dª Lucía Canabal Pérez, 

D. Miguel Lorenzo Torres, Dª 

María Begoña Freire Vázquez, 

D. Roberto Luis Coira Andrade, 

D. Martín Fernández Prado, D. 

Francisco José Mourelo 

Barreiro, Dª María Luisa Cid 

Castro, D. José Manuel García 

Pérez, Dª. Silvia Longueira 

Castro, D. José Manuel Dapena 

Varela, Dª Eudoxia María Neira 

Fernández, Dª María 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. 

 SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO 

CONCELLO PLENO DE DATA 

CATRO DE DECEMBRO DE 

2017 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 

4 de decembro de 2017. Baixo a 

presidencia do Excmo. Sr. 

alcalde-presidente don Xulio 

Xosé Ferreiro Baamonde e coa 

asistencia das e  dos edís, Dª 

María Rocío Fraga Sáenz, D. 

Xiao Varela Gómez, Dª Silvia 

Cameán Calvete, D. José Manuel 

Sande García, Dª María Eugenia 

Vieito Blanco, D. Alberto Lema 

Suárez, Dª Claudia Delso 

Carreira, D. Daniel Díaz 

Grandío, Dª María García 

Gómez, Dª Rosa María Gallego 

Neira, Dª Rosa María Lendoiro 

Otero, Dª Lucía Canabal Pérez, 

D. Miguel Lorenzo Torres, Dª 

María Begoña Freire Vázquez, 

D. Roberto Luis Coira Andrade, 

D. Martín Fernández Prado, D. 

Francisco José Mourelo 

Barreiro, Dª María Luisa Cid 

Castro, D. José Manuel García 

Pérez, Dª Silvia Longueira 

Castro, D. José Manuel Dapena 

Varela, Dª Eudoxia María Neira 

Fernández, Dª María Pilar Neira 

Martínez y Dª Avia Veira 

González, reuníuse, previa 

convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

excelentísimo Concello Pleno, co 

obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira 

convocatoria. 
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Da fe del acto el infrascrito 

secretario general del Pleno, 

don Manuel José Díaz Sánchez, 

hallándose además presente el 

interventor general don Ángel 

David Murado Codesal. 
 

Justifica su ausencia o edil don 

Fito Ferreiro Seoane. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Bueno, moi boa tarde a todos e a 

todas, tanto ós membros da 

Corporación Municipal, como 

persoal do Concello da Coruña e o 

público que asiste ou nos ve  a 

través das redes. Comezamos esta 

Sesión de Pleno. 

 

Siendo las diecisiete horas y un 

minuto, por la presidencia se 

declara abierta la sesión 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del 

día. 

 

I - PARTE RESOLUTIVA. 

 

202 - Aprobación borradores 

actas. 

 

Remitida a todos y cada uno de 

los miembros corporativos, copia 

de los borradores de las actas de 

los Plenos extraordinario de 18 de 

septiembre, ordinario de 9 de 

octubre y extraordinario de 20 de 

octubre de 2017 las mismas se dan 

por leídas, procediéndose a su 

aprobación. 

 

 

Da fe do acto o infraescrito 

secretario xeral do Pleno, don 

Manuel José Díaz Sánchez, e 

atópase ademáis presente o 

interventor xeral don Ángel 

David Murado Codesal. 

 

Xustifica a súa ausencia o edil 

don Fito Ferreiro Seoane. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Bo, moi boa tarde a todos e a 

todas, tanto ós membros da 

Corporación Municipal, como 

persoal do Concello da Coruña e 

o público que asiste ou nos ve  a 

través das redes. Comezamos esta 

Sesión de Pleno. 

 

Sendo as dezasete horas e un 

minuto, pola presidencia 

declarase aberta a sesión 

pasándose a tratar os seguintes 

asuntos incluidos na orde do día. 

 

 

I – PARTE RESOLUTIVA. 

 

202 – Aprobación borradores 

actas. 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos, copia dos 

borradores das actas dos Plenos 

extraordinario de 18 de setembro, 

ordinario de 9 de outubro e 

extraordinario de 20 de outubro 

de 2017 as mesmas dasen por 

lídas, procedéndose a súa 

aprobación. 
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Intervenciones  

 

Presidencia 

 

Moi ben. Algunha aclaración ou 

algunha modificación que facer ás 

actas? Aprobamos, entonces. 

 

Comunicaciones de Alcaldía 

 

203 – Comunicado de la 

Alcaldía. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Ben. Pois de acordo coa moción 

conxunta sobre a violencia de 

xénero que aprobou no seu 

momento este Pleno, dentro dos 

compromisos adquiridos naquela  

moción estaba o de iniciar cada 

pleno ordinario gardando tantos 

minutos de silencio como persoas 

fosen asasinadas pola violencia 

machista dende o anterior Pleno e 

para este Pleno ordinario do 4 de 

decembro gardaremos un minuto 

de silencio por cada unha das 

seguintes vítimas: 

 

1.09/11/2017. Jessica Bravo, 28 

anos. Elda (Alicante). Feminicidio 

íntimo. 

 

2.12/11/2017. Maya Mihai, 2 

anos. Alzira (Valencia). 

Feminicidio infantil. 

 

3.24/11/2017. Katharina, 31 anos. 

Vinaróz (Castellón). Feminicidio 

íntimo. 

 

4.01/12/2017. Maricica G, 53 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Algunha aclaración ou 

algunha modificación que facer 

ás actas? Aprobamos, entonces. 

 

Comunicacións de Alcaldía 

 

203 – Comunicado da Alcaldía 

 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Ben. Pois de acordo coa moción 

conxunta sobre a violencia de 

xénero que aprobou no seu 

momento este Pleno, dentro dos 

compromisos adquiridos naquela  

moción estaba o de iniciar cada 

pleno ordinario gardando tantos 

minutos de silencio como persoas 

fosen  olución e pola violencia 

machista desde o anterior Pleno e 

para este Pleno ordinario do 4 de 

decembro gardaremos un minuto 

de silencio por cada unha das 

seguintes vítimas: 

 

1.09/11/2017. Jessica Bravo, 28 

anos. Elda (Alicante). 

Feminicidio íntimo. 

 

2.12/11/2017. Maya Mihai, 2 

anos. Alzira (Valencia). 

Feminicidio infantil. 

 

3.24/11/2017. Katharina, 31 anos. 

Vinaróz (Castellón). Feminicidio 

íntimo. 

 

4.01/12/2017. Maricica G, 53 
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anos. Guadassuar (Valencia). 

 

Son, por tanto, catro minutos de 

silencio. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Ben. Moitas grazas. 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

204 –Rectificación errores en 

acuerdos plenarios.  
 

Asunto.- Rectificación de erros 

nos acordos plenarios de 15 de 

decembro de 1971 e 7 de abril de 

2003, relativos a aprobación de 

nomes no nomenclátor de vías 

públicas (Isabel Zendal Gómez e 

José Sellier Loup). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Secretario, ten a palabra o 

concelleiro de Culturas José 

Manuel Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Ola a todas e a todos. Moi boa 

tarde. Planteamos, efectivamente, 

baseándonos en informes 

propostas e en conversas que 

levamos algún tempo na Comisión 

de Honras e Distincións 

xustamente o cambio de 

denominación de dúas rúas, 

realmente con erros nos apelidos 

ou erros, digamos, nas palabras, 

anos. Guadassuar (Valencia). 

 

Son, por tanto, catro minutos de 

silencio. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Ben. Moitas grazas. 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

204 – Rectificación erros en 

acordos plenarios. 

 

Asunto.- Rectificación de erros 

nos acordos plenarios de 15 de 

decembro de 1971 e 7 de abril de 

2003, relativos a aprobación de 

nomes no nomenclátor de vías 

públicas (Isabel Zendal Gómez e 

José Sellier Loup). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Secretario, ten a palabra o 

concelleiro de Culturas José 

Manuel Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Ola a todas e a todos. Moi boa 

tarde. Planteamos, efectivamente, 

baseándonos en informes 

propostas e en conversas que 

levamos algún tempo na Comisión 

de Honras e Distincións 

xustamente o cambio de 

denominación de dúas rúas, 

realmente con erros nos apelidos 

ou erros, digamos, nas palabras, 
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de maneira ben distinta. Nun caso, 

o caso do pioneiro do cinema José  

Sellier Loup, non se sabe si por 

inspiración catalanista, recibe 

unha “p” engadida ao nome e 

cando (e aí nos baseamos nun 

informe do historiador de cine, 

catedrático de comunicación 

audiovisual Jose Luis Castro de 

Paz) tal y como documenta, o seu 

nome en francés remataba en 

“ph”, ou ben a versión 

castelanizada unha vez que se 

instala na cidade da Coruña na 

segunda metade do século XIX é 

como José. Así finalmente, nesa 

corrección de erro que se propón 

desde a Comisión de Honras e 

Distincións e polo tanto ahora este 

Pleno. 

 

E o segundo caso, eu diría que 

máis destacado, e tamén máis 

curioso porque creo que ten, casi 

diría, plena actualidade una 

expedición Balmis a difusión da 

vacuna antivariólica lévase 

falando moito tempo, adquiriu 

relevancia nos últimos tempos, 

non só temos unha asociación na 

cidade, ademais entusiasta e ben 

empeñada en que ese legado poida 

pervivir na historia da cidade, 

senón que varias narracións 

recentes a través do cine, 

televisión, novela e ensaios están 

axudando a un coñecemento da 

figura de Isabel Zendal Gómez. A 

figura de Isabel Zendal Gómez 

que figura no rueiro da nosa 

cidade por unha decisión plenaria 

de decembro de 1971, como 

Isabel López Gandalla, máis co 

nome escrito como López 

Gandalia, neste caso, baseando 

de maneira ben distinta. Nun 

caso, o caso do pioneiro do 

cinema José  Sellier Loup, non se 

sabe si por inspiración 

catalanista, recibe unha “p” 

engadida ao nome e cando (e aí 

nos baseamos nun informe do 

historiador de cine, catedrático 

de comunicación audiovisual Jose 

Luis Castro de Paz) tal e como 

documenta, o seu nome en francés 

remataba en “ph”, ou ben a 

versión castelanizada unha vez 

que se instala na cidade da 

Coruña na segunda metade do 

século XIX é como José. Así 

finalmente, nesa corrección de 

erro que se propón desde a 

Comisión de Honras e Distincións 

e polo tanto ahora este Pleno. 

 

E o segundo caso, eu diría que 

máis destacado, e tamén máis 

curioso porque creo que ten, case 

diría, plena actualidade: unha 

expedición Balmis, a difusión da 

vacuna antivariólica, lévase 

falando moito tempo, adquiriu 

relevancia nos últimos tempos. 

Non só temos unha asociación na 

cidade, ademais entusiasta e ben 

empeñada en que ese legado 

poida pervivir na historia da 

cidade, senón que varias 

narracións recentes a través do 

cine, televisión, novela e ensaios 

están axudando a un coñecemento 

da figura de Isabel Zendal 

Gómez. A figura de Isabel Zendal 

Gómez que figura no rueiro da 

nosa cidade por unha decisión 

plenaria de decembro de 1971, 

como Isabel López Gandalla, 

máis co nome escrito como López 

Gandalia, neste caso, baseando 
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nun informe de don Antonio 

López Mariño, aquí, presente, 

xornalista, historiador e que 

consagrou boa parte dos seus 

estudios nos últimos anos 

xustamente a esa reivindicación e 

exploración na figura de Isabel 

Zendal Gómez, pois, bueno, 

temos toda unha documentación, 

un informe completísimo, un 

informe casi a modo de tomo con 

tapas duras que nos amosa todo o 

expediente e a corrección do erro 

e que finalmente nos leva á acta 

de bautismo incluida a ese 

recoñecemento de rúa Isabel 

Zendal Gómez e así se levará a 

cabo a substitución no rueiro.  

 

Polo tanto son dous casos de 

corrección de erros no 

nomenclátor da cidade que 

traemos a Pleno para a súa 

aprobación. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Sande, en principio na Comisión 

de Voceiros acordamos de común 

acordo non abrir unha quenda de 

debates sobre este asunto, pero en 

todo caso se algún membro dos 

grupos ten algo que sinalar ten a 

palabra se quere. 

 

Señora Veira, señor García, 

señora Gallego. Moi ben. Moitas 

grazas, procedemos directamente 

á votación deste asunto número 

dous: rectificación de erros nos 

acordos plenarios de 15 de 

decembro de 1971 e 7 de abril de 

2003, relativos a aprobación de 

nomes no nomenclátor de vías 

nun informe de don Antonio 

López Mariño, aquí, presente, 

xornalista, historiador e que 

consagrou boa parte dos seus 

estudos nos últimos anos 

xustamente a esa reivindicación e 

exploración na figura de Isabel 

Zendal Gómez, pois, bo, temos 

toda unha documentación, un 

informe completísimo, un informe 

casi a modo de tomo con tapas 

duras que nos amosa todo o 

expediente e a corrección do erro 

e que finalmente nos leva, á acta 

de bautismo incluida, a ese 

recoñecemento de rúa Isabel 

Zendal Gómez e así se levará a 

cabo a substitución no rueiro.  

 

Polo tanto son dous casos de 

corrección de erros no 

nomenclátor da cidade que 

traemos a Pleno para a súa 

aprobación. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Sande, en principio na Comisión 

de Voceiros acordamos de común 

acordo non abrir unha quenda de 

debates sobre este asunto, pero en 

todo caso se algún membro dos 

grupos ten algo que sinalar ten a 

palabra se quere. 

 

Señora Veira, señor García, 

señora Gallego. Moi ben. Moitas 

grazas, procedemos directamente 

á votación deste asunto número 

dous: rectificación de erros nos 

acordos plenarios de 15 de 

decembro de 1971 e 7 de abril de 

2003, relativos a aprobación de 

nomes no nomenclátor de vías 
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públicas (Isabel Zendal Gómez e 

José Sellier Loup). 

 

Votación asunto número dos 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación el asunto 

número dos referenciado en el 

orden del día produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Popular (PP) (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobado por 

unanimidade dos presentes. 

 

Acuerdo 

 

1. Corregir el error cometido en el 

número 36 del acuerdo plenario 

de 15 de diciembre de 1971: 

Donde dice “36. Isabel López 

Gandalla”, debe decir “35. Isabel 

Zendal Gómez”. 

 

2. Corregir el error cometido en el 

públicas (Isabel Zendal Gómez e 

José Sellier Loup). 

 

Votación asunto número dous 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación o asunto 

número dous  referenciado na 

orde do día producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) (10 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PsdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG/AA) (1 

voto). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobado por 

unanimidade dos presentes. 

 

Acordo 

 

1. Corrixir o erro cometido no 

número 36 do acordo plenario de 

15 de decembro de 1971: Onde dí 

“36. Isabel López Gandalla”, 

debe dicir “36. Isabel Zendal 

Gómez”. 

 

2. Corrixir o erro cometido no 
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número 7, punto 26 del acuerdo 

plenario de 7 de abril de 2003: 

Donde dice  “Josep Sellier Loup”, 

debe decir “José Sellier Loup”. 

 

3. Ordenar a los servicios 

municipales a la sustitución de la 

rotulación de las respectivas 

calles, y la realización de  las 

demás actuaciones administrativas 

para hacer efectivos los acuerdos. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Servicio de Presupuestos y 

Estudios Económicos 

 

205 – Aprobación de la 

modificación del Anexo de 

Inversiones del Presupuesto de 

2017. 

 

Asunto.- Aprobación de la  

modificación del Anexo de 

Inversiones del Presupuesto de 

2017, incorporando los cambios 

en las anualidades y en el importe 

total del proyecto, detalladas en el 

listado que se incorpora al mismo 

titulado “Expediente M11/2017. 

Modificación del Anexo de 

Inversiones. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

secretario. Ten a palabra de novo 

o señor Sande. 

 

Señor Sande García  
 

Boa tarde de novo. Traemos a este 

número 7, punto 26 do acordo 

plenario de 7 de abril de 2003: 

Onde dí “Josep Sellier Loup”, 

debe dicir “José Sellier Loup”. 

 

3. Ordenar aos servizos 

municipais á substitución da 

rotulación das respectivas rúas, e 

a realización das demais 

actuacións administrativas para 

facer efectivos os acordos. 

 

ÁREA DE FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Servizo de Orzamentos e Estudos 

Económicos 

 

205 – Aprobación da 

modificación do Anexo de 

Investimentos do Orzamento de 

2017. 

 

Aprobación da modificación do 

Anexo de Investimentos do 

Orzamento de 2017, 

incorporando os cambios nas 

anualidades e no importe total do 

proxecto, detalladas na listaxe 

que se incorpora ao mesmo 

titulado “Expediente M11/2017. 

Modificación do Anexo de 

Investimentos”. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

secretario. Ten a palabra de novo 

o señor Sande. 

 

Señor Sande García  

 

Boa tarde de novo. Traemos a 
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Pleno unha modificación do 

Anexo de Investimentos, en 

concreto a distribución de 

anualidades do proxecto de 

rehabilitación de estrutura e 

cubertas do estadio de Riazor, xa 

que unha vez realizada a licitación 

do proxecto de obra de este 

contrato é necesario adecuar as 

anualidades aos tempos de 

execución previstos da obra, 

según un plan de obra a oferta 

clasificada en primer lugar que os 

reduce. Esa adaptación derivada 

pola adxudicación do proxecto 

elimina a anualidade de 2019 e a 

distribución no Anexo de 

Investimentos según acordo 

plenario, se se lembra, do 3 de 

xullo atribuía a cantidade de 

5.168.518,12 á anualidade de 

2018 e algo máis de 3 millóns, 

3.064.519,56 a 2019.  Como 

resultado deste proceso, a 

licitación conxunta de proxecto e 

obra, a Mesa de Contratación 

clasificou en primeiro lugar unha 

oferta cunha baixa no prezo  total,  

que acababa en 7.162.000 que 

baixaba sensiblemente os máis de 

8.230.000 iniciais pero que 

implica máis que a totalidade de 

ahora e polo tanto os contratos de 

dirección da obra e coordinación 

de seguridade e saúde se executen, 

como decíamos, en 2018 en lugar 

de repartirse como estaba previsto 

entre 2018 e 2019; o que 

determina que sexa necesario 

modificar este Anexo de 

Investimentos nun dobre sentido: 

por unha parte no relativo ao 

propio contrato de reacción de 

proxecto execución de obra que 

pasa a ter ese importe total de 

este Pleno unha modificación do 

Anexo de Investimentos, en 

concreto a distribución de 

anualidades do proxecto de 

rehabilitación de estrutura e 

cubertas do estadio de Riazor, xa 

que unha vez realizada a 

licitación do proxecto de obra de 

este contrato é necesario adecuar 

as anualidades aos tempos de 

execución previstos da obra, 

según un plan de obra a oferta 

clasificada en primer lugar que os 

reduce. Esa adaptación derivada 

pola adxudicación do proxecto 

elimina a anualidade de 2019 e a 

distribución no Anexo de 

Investimentos según acordo 

plenario, se se lembra, do 3 de 

xullo atribuía a cantidade de 

5.168.518,12 á anualidade de 

2018 e algo máis de 3 millóns, 

3.064.519,56 a 2019. Como 

resultado deste proceso, a 

licitación conxunta de proxecto e 

obra, a Mesa de Contratación 

clasificou en primeiro lugar unha 

oferta cunha baixa no prezo  

total, que acababa en 7.162.000 

que baixaba sensiblemente os 

máis de 8.230.000 iniciais pero 

que implica máis que a totalidade 

de ahora e polo tanto os contratos 

de dirección da obra e 

coordinación de seguridade e 

saúde se executen, como 

decíamos, en 2018 en lugar de 

repartirse como estaba previsto 

entre 2018 e 2019; o que 

determina que sexa necesario 

modificar este Anexo de 

Investimentos nun dobre sentido: 

por unha parte no relativo ao 

propio contrato de reacción de 

proxecto execución de obra que 
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7.162.270,09 euros, e cun importe 

de máis de 43.788 correspondente 

ao ano 2017 e o resto en 2018; e 

por outra banda, en canto aos 

gastos de dirección da obra de 

coordinación de seguridade e 

saúde, xa que eses contratos pasan 

a incluirse no proxecto para poder 

adiantar toda esa execución a 

2018, de forma que se poida 

realizar unha tramitación 

anticipada no momento en que se 

aprobe a modificación do Anexo 

de Investimentos e así poder ter a 

dirección e a coordinación 

contratadas no momento en que o 

proxecto estea redactado o mes de 

marzo. Isto supón incluir en 2018 

máis de 300.000 euros, en 

concreto 343.700,62 da dirección 

da obra e 120.000 da coordinación 

de Seguridade e Saúde; e estas 

sumadas serían as cifras e esta é a 

situación e o desexo, polo tanto, 

de propoñer esta modificación do 

Anexo de Investimentos. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Sande. Ten a a palabra a señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. En primeiro lugar quixera 

saudar aos compañeiros e 

compañeiras da Corporación, 

funcionariado que nos acompaña, 

ao persoal dos medios de 

comunicación e tamén á xente que 

nos segue tanto no Salón de 

pasa a ter ese importe total de 

7.162.270,09 euros, e cun importe 

de máis de 43.788 correspondente 

ao ano 2017 e o resto en 2018; e 

por outra banda, en canto aos 

gastos de dirección da obra de 

coordinación de seguridade e 

saúde, xa que eses contratos 

pasan a incluirse no proxecto 

para poder adiantar toda esa 

execución a 2018,  de forma que 

se poida realizar unha 

tramitación anticipada no 

momento en que se aprobe a 

modificación do Anexo de 

Investimentos e así poder ter a 

dirección e a coordinación 

contratadas no momento en que o 

proxecto estea redactado o mes de 

marzo. Isto supón incluir en 2018 

máis de 300.000 euros, en 

concreto 343.700,62 da dirección 

da obra e 120.000 da 

coordinación de Seguridade e 

Saúde; e estas sumadas serían as 

cifras e esta é a situación e o 

desexo, polo tanto, de propoñer 

esta modificación do Anexo de 

Investimentos. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Sande. Ten a a palabra a señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. En primeiro lugar quixera 

saudar aos compañeiros e 

compañeiras da Corporación, 

funcionariado que nos acompaña, 

ao persoal dos medios de 

comunicación e tamén á xente que 

nos segue tanto no Salón de 
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Plenos como por “streaming”. 

 

Ben. Non foi sen tempo que temos 

data para a rehabilitación das 

cubertas do estadio de Riazor. O 

certo é que choveu sobre mollado 

no estadio de Riazor e 

desgraciadamente de xeito  literal. 

Tiveron que caer dúas veces as 

cubertas, en abril de 2016 e en 

febreiro de 2017, para que se 

resolvese, por fin, o contrato coa 

constructora e se pusexe a andar o 

proxecto, ou mellor dito, o 

contrato para o proxecto e a 

construcción das cubertas.  

 

 

Pola nosa banda, simplemente 

sinalar que votaremos a favor 

deste reaxuste das anualidades 

agardando que se cumpran os 

prazos que sinala a constructora, 

entendendo como moi importante 

que vai a ser o Deportivo quen 

finalmente se faga cargo do custo 

do mantemento desas cubertas, xa 

que é o único usuario e único 

beneficiario desta instalación 

municipal, e polo tanto, quen lle 

vai sacar maior rendemento a esta 

obra. Simplemente sinalar iso: que 

imos votar a favor e nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Polo grupo Socialista. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Saludar a los funcionarios 

Plenos como por “streaming”. 

 

Ben. Non foi sen tempo que temos 

data para a rehabilitación das 

cubertas do estadio de Riazor. O 

certo é que choveu sobre mollado 

no estadio de Riazor e 

desgraciadamente de xeito  

literal. Tiveron que caer dúas 

veces as cubertas, en abril de 

2016 e en febreiro de 2017, para 

que se resolvese, por fin, o 

contrato coa constructora e se 

pusexe a andar o proxecto, ou 

mellor dito, o contrato para o 

proxecto e a construción das 

cubertas.  

 

Pola nosa banda, simplemente 

sinalar que votaremos a favor 

deste reaxuste das anualidades 

agardando que se cumpran os 

prazos que sinala a constructora, 

entendendo como moi importante 

que vai a ser o Deportivo quen 

finalmente se faga cargo do custo 

do mantemento desas cubertas, xa 

que é o único usuario e único 

beneficiario desta instalación 

municipal, e polo tanto, quen lle 

vai sacar maior rendemento a 

esta obra. Simplemente sinalar 

iso: que imos votar a favor e nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Polo grupo Socialista. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Saudar aos funcionarios 
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presentes a los compañeros de 

Corporación, a los medios de 

comunicación, al público asistente 

y a la gente que nos sigue por 

“streaming”. 

 

Bueno, con respecto a este 

modificativo, adelantar la 

abstención del Grupo Municipal 

Socialista. Coa la mayoría simple 

sacan ustedes adelante este 

modificativo, el número 11 que 

traen e este Pleno. Es un 

modificativo que en su día ya nos 

vimos obligados a tratar en este 

Pleno, porque recuerden ustedes 

que se había incrementado, en la 

partida destinada a la reforma de 

las cubiertas del Deportivo, cerca 

de 3 millones de euros, porque 

había un estudio de alcance, un 

proyecto más definitivo que 

aconsejaba incrementar el 

presupuesto hasta esa cantidad y 

además aconsejaba hacerlo en una 

anualidad. En el pliego que se 

desarrolló para la contratación se 

primaba  que alguna empresa 

ofreciera alguna solución 

arquitectónica que acortara los 

plazos; a que salió ganadora así  

lo hizo y además reduce 

sustancialmente el dinero 

inicialmente presupuestado, de tal 

manera, bueno, que se entiende 

desde los servicios técnicos que es 

el proyecto más adecuado para 

adjudicar esta obra,  que es una 

obra de una importancia 

significativa para la ciudad, por lo 

que supone de inversión y por la 

utilidad que va a tener de dar 

cobertura a que el Deportivo tenga 

un estadio en condiciones que esté 

a la altura de la categoría. 

presentes aos compañeiros de 

Corporación, aos medios de 

comunicación, ao público 

asistente e á xente que nos segue 

por  “streaming”. 

 

Bo, con respecto a este  

modificativo, adiantar a 

abstención do Grupo Municipal 

Socialista. Coa maioría simple 

sacan vostedes adiante este  

modificativo, o número 11 que 

traen e este Pleno. É un  

modificativo que no seu día xa 

nos vimos obrigados a tratar 

neste Pleno, porque lembren 

vostedes que se incrementou, na 

partida destinada á reforma das 

cubertas do Deportivo, preto de 3 

millóns de euros, porque había un 

estudo de alcance, un proxecto 

máis definitivo que aconsellaba 

incrementar o orzamento ata esa 

cantidade e ademais aconsellaba 

facelo nunha anualidade. No 

prego que se desenvolveu para a 

contratación primábase  que 

algunha empresa ofrecese 

algunha solución arquitectónica 

que acurtase os prazos; a que 

saíu gañadora así  o fixo e 

ademais reduce substancialmente 

o diñeiro inicialmente orzado, de 

tal maneira, bo, que se entende 

desde os servizos técnicos que é o 

proxecto máis adecuado para 

adxudicar esta obra, que é unha 

obra dunha importancia 

significativa para a cidade, polo 

que supón de investimento e pola 

utilidade que vai ter de dar 

cobertura a que o Deportivo teña 

un estadio en condicións que 

estea á altura da categoría. 
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Destacar un matiz que me parece 

importante señalar: siempre que 

viene un modificativo a este 

Pleno, saben ustedes que se tienen 

que incorporar al mismo el estado 

de ejecución del Presupuesto. 

Nosotros tenemos la fotografía del 

estado de  ejecución del 

Presupuesto a 15 de noviembre de 

2017 y transmitir que el estado de 

ejecución es alarmantemente bajo. 

Tenemos partidas muy 

significadas en el que el nivel de 

ejecución a 15 del 11 está de una 

manera asombrosamente inmóvil. 

De tal manera que, sin duda, en 

2017 va a presentar un superávit 

de magnitudes astronómicas. 

Bastantes millones de euros que 

no van a ser posible ejecutar en el 

Presupuesto de 2017 de tal 

manera que ya anticipamos que 

pensemos a largo plazo qué hacer 

con ese superávit. A nosotros nos 

gustaría que se implementara lo 

que los presupuestos en este caso 

en que ustedes sacaron adelante a 

través de la moción de confianza, 

se ejecutara, pero ante la 

imposibilidad de hacerlo, entiendo 

yo por el tiempo que queda salvo 

milagro de última hora que no 

creo que se vaya a producir, que 

sería bueno que fuéramos 

reflexionando sobre qué  hacer de 

manera inteligente con el enorme 

superávit que el Ayuntamiento va 

a tener en este año 2017. 

 

Destacar sobremanera el capítulo 

VI de Inversiones reales  de unos 

créditos totales de 36, perdón, 

39.000.000 de euros, estamos en 

un nivel de ejecución que dan 

 

Destacar un matiz que me parece 

importante sinalar: sempre que 

vén un  modificativo a este Pleno, 

saben vostedes que se teñen que 

incorporar ao mesmo o estado de 

execución do Orzamento. Nós 

temos a fotografía do estado  de 

execución do Orzamento ao 15 de 

novembro de 2017 e transmitir 

que o estado de execución é  

alarmantemente baixo. Temos 

partidas moi significadas no que 

o nivel de execución a 15 do 11 

está dunha maneira 

asombrosamente  inmóbil. De tal 

maneira que, sen dúbida, en 2017 

vai presentar un superávit de 

magnitudes astronómicas. 

Bastantes millóns de euros que 

non van ser posible executar no 

Orzamento de 2017 de tal 

maneira que xa anticipamos que 

pensemos a longo prazo que facer 

con ese superávit. A nós 

gustaríanos que se implementase 

o que os orzamentos, neste caso 

en que vostedes sacaron adiante a 

través da moción de confianza, 

executásese, pero ante a 

imposibilidade de facelo, entendo 

eu polo tempo que queda, salvo 

milagre de última hora que non 

creo que se vaia a producir,  sería 

bo que fósemos reflexionando 

sobre que  facer de maneira 

intelixente co enorme superávit 

que o Concello vai ter neste ano 

2017. 

 

Destacar excesivamente o 

capítulo VI de investimentos reais  

duns créditos totais de 36, 

perdón, 39.000.000 de euros, 

estamos nun nivel de execución 
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pendiente a 33.300  y de la partida 

de transferencias de capital de 

cerca de 10.000.000 de euros aún 

quedan 9 por ejecutar y de las 

transferencias corrientes, ayudas 

al tercer sector de la ciudad (…), 

están todavía sin ejecutar 8 y 

medio de euros. Esto es 

muchísimo dinero para el total del 

Presupuesto que este 

ayuntamiento tiene: en total 

tenemos 103 millones sin ejecutar. 

Hay partidas que se van a ejecutar 

de manera automática, sobre todo 

las vinculadas con el gasto de 

personal, pero 103 millones sobre 

270 que fue el total a 15 de 

noviembre, eso es una cifra muy 

alta, señor alcalde. 

 

En cualquier caso, transmitir que 

ojalá, vamos, sin  ninguna duda, 

los servicios técnicos habrán 

supervisado que la obra reúne las 

condiciones necesarias, no nos 

cabe ninguna duda. esperemos 

que no haya ningún contratiempo 

para que se pueda ejecutar 

solamente esos cuatro meses que 

se propone por la solución  técnica 

de la empresa ganadora, y nos 

felicitamos porque el presupuesto 

se haya visto reducido en cerca de 

un millón de euros. Nada más. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

García. Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Gracias, señor alcalde y buenas 

tardes a todas las personas 

quedan pendente 33.300 e da 

partida de transferencias de 

capital de preto de 10.000.000 de 

euros aínda quedan 9 por 

executar, e das transferencias 

correntes, axudas ao terceiro 

sector da cidade (…), están aínda 

sen executar 8 e medio de euros. 

Isto é moitísimo diñeiro para o 

total do Orzamento que este 

concello ten: en total temos 103 

millóns sen executar. Hai partidas 

que se van a executar de maneira 

automática, sobre todo as 

vinculadas co gasto de persoal, 

pero 103 millóns sobre 270 que 

foi o total ao 15 de novembro, iso 

é unha cifra moi alta, señor 

alcalde. 

 

En calquera caso, transmitir que 

oxalá, imos, sen ningunha dúbida,  

os servizos técnicos terán 

supervisado que a obra reúne as 

condicións necesarias, non nos 

cabe ningunha dúbida. Esperemos 

que non haxa ningún contratempo 

para que se poida executar 

soamente eses catro meses que se 

propón pola solución  técnica da 

empresa gañadora, e 

felicitámonos porque o orzamento 

viuse reducido en preto dun 

millón de euros. Nada máis. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

García. Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Grazas, señor alcalde e boas 

tardes a todas as persoas 
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presentes y a las que nos siguen 

por “streaming”.  

 

Traen hoy el modificativo número 

14 de este año, 11 municipales y 3 

del IMCE. 14 veces han 

modificado su Presupuesto en seis 

meses. Se aprobó en mayo. Más 

de dos veces al mes de media. 

Ferreiro se automodifica.  

 

Seguimos con el espectáculo, 

porque en el primer Pleno de 

aprobación del Modificativo M10, 

hace sólo quince días, presentaron 

una enmienda a su  propio 

proyecto. Ferreiro se 

autoenmienda. E ahora traen la 

propuesta de modificación del 

Anexo de Inversiones para ajustar 

las anualidades de la obra de la 

cubierta de Riazor, una nueva 

rectificación porque, otra vez más, 

porque el M1, el primer 

modificativo  que trajeron este 

año a Pleno, era modificar el 

Anexo de inversiones para la 

cubierta del estadio de Riazor; por 

lo tanto en seis meses están 

modificándose ustedes mismos 

dentro del mismo año. Rizando el 

rizo, Ferreiro modifica  su 

modificación anterior. Ferreiro se 

automodifica, se autoenmienda y 

se modifica su modificación pero 

no tenemos autocrítica ninguna, 

autocrítica cero. Respecto a la 

obra, voy a leer unos párrafos de 

la intervención de mi compañero 

del Grupo Municipal Popular en 

el Pleno de julio, donde se aprobó 

ese primer modificativo para que, 

bueno, yo creo que estamos 

hablando de lo mismo, seis meses 

después. Entiendo que quieran 

presentes e ás que nos seguen por  

“streaming”. 

 

Traen hoxe o  modificativo 

número 14 deste ano: 11 

municipais e 3 do IMCE. 14 veces 

modificaron o seu Orzamento en 

seis meses. Aprobouse en maio. 

Máis de dúas veces ao mes de 

media.  Ferreiro se  automodifica.  

 

Seguimos co espectáculo, porque 

no primeiro Pleno de aprobación 

do  Modificativo  M10, fai só 

quince días, presentaron unha 

emenda ao  seu propio proxecto. 

Ferreiro se  autoemenda. E agora 

traen a proposta de modificación 

do Anexo de Investimentos para 

axustar as anualidades da obra 

da cuberta de Riazor, unha nova 

rectificación porque, outra vez 

máis, porque o  M1, o primeiro  

modificativo  que trouxeron este 

ano a Pleno, era modificar o 

Anexo de investimentos para a 

cuberta do estadio de Riazor; por 

tanto en seis meses están a se 

modificar vostedes mesmos dentro 

do mesmo ano. Rizando o rizo, 

Ferreiro modifica  a súa 

modificación anterior. Ferreiro se  

automodifica, se  autoemenda e 

modifícase a súa modificación 

pero non temos autocrítica 

ningunha, autocrítica cero. 

Respecto da obra, vou ler uns 

parágrafos da intervención do 

meu compañeiro do Grupo 

Municipal Popular no Pleno de 

xullo, onde se aprobou ese 

primeiro  modificativo para que, 

bo, eu creo que estamos a falar do 

mesmo, seis meses despois. 

Entendo que queiran facer algo 
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hacer algo en el estadio: le 

remuerde la conciencia y con 

motivo, tras haber estafado al 

deportivismo con la anulación de 

la obra adjudicada en 2015. Una 

obra que estaría acabada hace 

meses y no se hubiesen producido 

los problemas derivados de un 

capricho político, entendemos, de 

anular el contrato poniendo en 

peligro a deportivistas o a los que 

pasean por las inmediaciones, 

como se pudo comprobar. 

 

Normal que le remuerda la 

conciencia porque para hacer algo 

tuvo que esperar a que volase la 

cubierta y que bueno, fuésemos 

noticia en toda España. 

Recordando el Partido Popular, 

contrató un informe del estado de 

la cubierta en 2011; en 2011 

decidió el presupuesto, las 

actuaciones a seguir, además de 

sustituir 600 metros cuadrados de 

cubierta. En 2013 encargó el 

proyecto de reforma, en el 14 

licitó la obra y la adjudicó en el 15 

firmando la obra. Unas obras, 

como se vieron en todo el 

expediente, perfectamente viables, 

como consta en varios informes 

contratados incluso por ustedes.  

 

La realidad es que el señor 

Ferreiro se sometió a los intereses 

de la empresa anterior, empresa 

adjudicataria, al anular el contrato 

adjudicado sin solicitarle una 

indemnización por daños y  

perjuicios tanto al Ayuntamiento, 

perjuicios al Ayuntamiento como 

al club y a los aficionados. Pero 

no solo eso, sino que le devolvió a 

la empresa el aval de 107.000 

no estadio: remórdelle a 

conciencia e con motivo, tras 

estafar ao deportivismo coa 

anulación da obra adxudicada en 

2015. Unha obra que estaría 

acabada hai meses e non se terían 

producido os problemas 

derivados dun capricho político, 

entendemos, de anular o contrato 

poñendo en perigo a deportivistas 

ou aos que pasean polas 

inmediacións, como se puido 

comprobar. 

 

Normal que lle remorda a 

conciencia porque para facer 

algo tivo que esperar a que voase 

a cuberta e que bo, fósemos 

noticia en toda España. 

Lembrando o Partido Popular, 

contratou un informe do estado 

da cuberta en 2011; en 2011 

decidiu o orzamento, as 

actuacións para seguir, ademais 

de substituír 600 metros cadrados 

de cuberta. En 2013 encargou o 

proxecto de reforma, no 14 licitou 

a obra e a adxudico no 15 

asinando a obra. Unhas obras, 

como se viron en todo o 

expediente, perfectamente viables, 

como consta en varios informes 

contratados mesmo por vostedes.  

 

A realidade é que o señor 

Ferreiro someteuse aos intereses 

da empresa anterior, empresa 

adxudicataria, ao anular o 

contrato adxudicado sen 

solicitarlle unha indemnización 

por danos e  prexuízos tanto ao 

Concello, prexuízos ao Concello 

como ao club e aos afeccionados. 

Pero non só iso, senón que lle 

devolveu á empresa o aval de 
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euros sin ni siquiera litigar.  

 

 

Por cierto, en la nueva adenda al 

convenio con el deportivismo le 

adjudican el mantenimiento de la 

cubierta y las obras de la fachada. 

Es decir, se lavan las manos y 

empeoran las condiciones al club, 

que tendrá que hacer frente a más 

gasto. Eso sí, usted consiguió lo 

que quería que era aumentar su 

presencia en los medios 

deportivistas y en los 

videomarcadores. Lo que 

preocupa, como siempre, es el 

autobombo. 

 

Y no diga que recoge 

colaboración del club con el 

fútbol base de la ciudad, porque lo 

del fútbol base de la ciudad es 

también sangrante. Le redujo los 

convenios a la FAC y a otras 

entidades deportivas. Si no llega a 

ser porque estuvimos ahí 

presionando, hubiesen cobrado 

muchísimo menos que otros años. 

Y no solo ha recortado dinero al 

fútbol base sino que además les 

quita un campo de fútbol 

eliminando el de A Grela. Sabe 

bien que la mejora y ampliación 

del Eirís estaba prevista y con 

proyecto en marcha y 

comenzando los trámites, 

protección de suelo con el 

presupuesto municipal sin tener 

que perder ese campo a mayores y 

los de la Federación Gallega de 

Fútbol, dos años después, siguen 

allí cerrados y deteriorándose. 

 

Igualmente teníamos previsto, y 

les animamos a que sigan con eso, 

107.000 euros sen nin sequera  

litigar.  

 

Por certo, na nova adenda ao 

convenio co deportivismo 

adxudícanlle o mantemento da 

cuberta e as obras da fachada. É 

dicir, lávanse as mans e 

empeoran as  condicións 

do club, que terá que facer 

fronte a máis gasto. Iso si, vostede 

conseguiu o que quería que era 

aumentar a súa presenza nos 

medios deportivistas e nos  

videomarcadores. O que 

preocupa, como sempre, é o  

autobombo. 

 

E non diga que recolle 

colaboración do club co fútbol 

base da cidade, porque o do 

fútbol base da cidade é tamén 

sanguento. Reduciulle os 

convenios á  FAC e a outras 

entidades deportivas. Se non 

chega a ser porque estivemos aí 

presionando, terían cobrado  

moitísimo menos que outros anos. 

E non só recortou diñeiro ao 

fútbol base senón que ademais 

quítalles un campo de fútbol 

eliminando o da Grela. Sabe ben 

que a mellora e ampliación do 

Eirís estaba prevista e con 

proxecto en marcha e comezando 

os trámites, protección de chan co 

orzamento municipal sen ter que 

perder ese campo a maiores e os 

da Federación Galega de Fútbol, 

dous anos despois, seguen alí 

pechados e deteriorándose. 

 

 

Igualmente tiñamos previsto, e 

animámoslles a que sigan con iso, 
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la mejora del campo de fútbol de 

la Zapateira con fondos propios 

del Presupuesto municipal. Están 

haciendo falta más que nunca, y 

desde que se elimine el de La 

Grela, todavía van a hacer mucha 

más falta.  

 

Iban a reformar la cubierta, pero 

seguiremos con un estadio viejo. 

Es decir, que de nuevo, yo creo 

que hay poca ambición y al final 

lo que va a pasar es que hipoteca 

la posibilidad que están 

planteando otras ciudades 

parecidas de tamaño  A Coruña 

que es una reforma moderna, 

integral de sus campos para el 

siglo XXI. 

 

En cualquier caso, como le digo, 

estos son los comentarios que mi 

compañero hacía en julio; creo 

que valen para ahora, siguen 

presentes. 6 meses después, 

seguimos prácticamente igual y le 

pedimos que en los próximos 

trámites futuros que aún quedan 

que sean lo más ágiles posibles. 

Más nada y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Fernández 

Prado, señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Vexo, señor Fernández Prado, que 

non aprende dos erros do pasado. 

As obras da Mariña, faraónicas, 

pero neste caso ademais é bastante 

contradictorio porque o seu 

proxecto, que vostedes tiñan 

destinado ao  estadio, é un 

a mellora do campo de fútbol da 

Zapateira con fondos propios do 

Orzamento municipal. Están a 

facer falta máis que nunca, e 

desde que se elimine o da Grela, 

aínda van facer moita máis falta.  

 

 

Ían reformar a cuberta, pero 

seguiremos cun estadio vello. É 

dicir, que de novo eu creo que hai 

pouca ambición e ao final o que 

vai pasar é que hipoteca a 

posibilidade que están a expor 

outras cidades parecidas de 

tamaño  A Coruña que é unha 

reforma moderna, integral, dos 

seus campos para o século  XXI. 

 

 

En calquera caso, como lle digo, 

estes son os comentarios que o 

meu compañeiro facía en xullo; 

creo que valen para agora, 

seguen presentes. 6 meses despois 

seguimos  practicamente  igual 

e pedímoslle que nos próximos 

trámites futuros que aínda quedan 

que sexan o máis áxiles posibles. 

Máis nada e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Fernández 

Prado, señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Vexo, señor Fernández Prado, 

que non aprende dos erros do 

pasado. As obras da Mariña, 

faraónicas, pero neste caso 

ademais é bastante contradictorio 

porque o seu proxecto, que 

vostedes tiñan destinado ao  
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proxecto mediocre, desvalido, non 

sei a razón pero en comparación 

sobre todo con este, bastante 

emblemático e o certo que 

ambicioso, pero claro cando non 

conven os outros son 

despilfarradores ou ben pouco 

ambiciosos. Respecto a ser 

noticia, calqueira podía ser noticia 

por esa razón naquel momento. Eu 

creo que queda bastante claro e a 

seguridade é unha das razóns 

polas que se acometen 

determinadas cousas. Pero vexo 

que están inesperadamente moi 

preocupados polo fútbol. Nós non 

quitamos campos, ni cousas a 

ninguén porque siguen 

desevolvéndose as actividades. 

 

 

Logo, por outro lado, hai un 

contrato de mantemento no 

estadio que non existía con 

vostedes e por outro lado tamén 

hai distintos tipos de 

modificacións orzamentarias, todo 

hai que decilo,  e esta ven 

derivada da adxudicación do 

proxecto, simplemente. Creo que 

isto no que respecta ao señor 

Fernández Prado.  

 

No que respecta ao señor García 

os datos non están actualizados. 

Eu non sei se á Comisión de 

Honras e Distincións habería que 

engadirlle outra, quizais a de 

memoria interna ou de historia do 

Concello, porque entre 2011 e 

2012, nos capítulos 6 e 7, en 

investimentos houbo 102 millóns 

sen executar. Actualmente o nivel 

de execución é un 72,53% que,  

por certo, sobrepasa o mellor ano 

estadio, é un proxecto mediocre, 

desvalido, non sei a razón pero en 

comparación sobre todo con este, 

bastante emblemático e o certo 

que ambicioso, pero claro cando 

non conven os outros son 

despilfarradores ou ben pouco 

ambiciosos. Respecto a ser 

noticia, calqueira podía ser 

noticia por esa razón naquel 

momento. Eu creo que queda 

bastante claro e a seguridade é 

unha das razóns polas que se 

acometen determinadas cousas. 

Pero vexo que están 

inesperadamente moi 

preocupados polo fútbol. Nós non 

quitamos campos nin cousas a 

ninguén, porque siguen 

desevolvéndose as actividades. 

 

Logo, por outro lado, hai un 

contrato de mantemento no 

estadio que non existía con 

vostedes, e por outro lado tamén 

hai distintos tipos de 

modificacións orzamentarias, 

todo hai que decilo,  e esta ven 

derivada da adxudicación do 

proxecto, simplemente. Creo que 

isto no que respecta ao señor 

Fernández Prado.  

 

No que respecta ao señor García 

os datos non están actualizados. 

Eu non sei se á Comisión de 

Honras e Distincións habería que 

engadirlle outra, quizais a de 

memoria interna ou de historia do 

Concello, porque entre 2011 e 

2012, nos capítulos 6 e 7, en 

investimentos houbo 102 millóns 

sen executar. Actualmente o nivel 

de execución é un 72,53% que,  

por certo, sobrepasa o mellor ano 
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do Goberno anterior do 2014 con 

maioría absoluta. Por certo, é 

bastante pasmoso que non se 

chegasen executar cousas e logo 

se responsabilice aos outros cando 

teñen, a veces, seis meses para 

investimentos. No 2014 era dun 

68,26. Como sempre, lanzar datos 

ou desactualizados ao azar e pode 

seducir a alguén, non son reais 

que é o que importa e eu creo que 

queda bastante claro que ahora o 

estadio vai cara adiante, é unha 

obra, como deciamos, creo que 

emblemática, necesaria para a 

cidade e, bueno,  creo que despois 

de todos estes meses de folletín en 

boa medida herdado, creo que por 

fin atopamos unha satisfacción en 

poder licitar esta obra e poder 

efectuala no ano  próximo. 

Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Señor 

Sande, señora Veira, señor García. 

 

 

Señor García Pérez 

 

Sí, señor alcalde, gracias. 

 

Varios apuntes, primero destacar 

que a nosotros nos parece correcto 

que el Deportivo de A Coruña, sea 

el usufructuario en exclusiva del 

estadio, sufrague los gastos de 

mantenimiento, nos parece los 

mínimos que en esta circunstancia 

pueden ser.  

 

Luego apuntar dos cosas. Señor 

Martín, voy a disculparle porque 

do Goberno anterior do 2014 con 

maioría absoluta. Por certo, é 

bastante pasmoso que non se 

chegasen executar cousas e logo 

se responsabilice aos outros 

cando teñen, a veces, seis meses 

para investimentos. No 2014 era 

dun 68,26. Como sempre, lanzar 

datos ou desactualizados ao azar 

e pode seducir a alguén, non son 

reais que é o que importa e eu 

creo que queda bastante claro 

que agora o estadio vai cara 

adiante, é unha obra, como 

deciamos, creo que emblemática, 

necesaria para a cidade e, bo,  

creo que, bo, despois de todos 

estes meses de folletín en boa 

medida herdado, creo que por fin 

atopamos unha satisfacción en 

poder licitar esta obra e poder 

efectuala no ano  próximo. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Señor 

Sande, señora Veira, señor 

García. 

 

Señor García Pérez 

 

Si, señor alcalde, grazas. 

 

Varios apuntamentos, primeiro 

destacar que a nós parécenos 

correcto que o Deportivo da 

Coruña, sexa o usufructuario en 

exclusiva do estadio, sufrague os 

gastos de mantemento, parécenos 

os mínimos que nesta 

circunstancia poden ser.  

 

Logo apuntar dúas cousas. Señor 

Martín, vou desculparlle porque 
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entiendo que leyó usted lo que le 

escribieron, pero las ayudas al 

deporte base en esta ciudad las 

hay este año gracias al Partido 

Socialista, no precisamente al 

Partido Popular. Que no se le 

olvide que si por ustedes fuera, 

estaríamos todavía peleándonos 

porque no hay ayudas sociales, 

porque no hay Presupuesto, 

porque el deporte está olvidado. 

Entonces era importante 

matizarlo, porque ¡hombre! el 

desliz yo se lo  perdono pero hasta 

cierto punto, porque nos costó lo 

nuestro convencer al Gobierno 

municipal de la importancia de 

apoyar al deporte de base, 

especialmente al fútbol. 

 

Y mire, señor Sande, me pareció 

entenderle que estábamos dando 

datos falsos. Si son datos falsos, 

por favor recrimine usted a su 

concejala de Hacienda que está 

aquí a mi izquierda, a mí 

izquierda en la posición, porque 

los tengo aquí delante. Es la hoja 

de su Concejalía a 15 de 

noviembre de 2017. Le voy a leer 

una partida para que tenga usted 

constancia exacta de lo que estoy 

diciendo. Capítulo 6, Inversiones 

reales, el total de créditos totales a 

gastar en el 2017 es de 38.990.000 

euros.   ¿Sabe usted cuánto queda 

por ejecutar al 15 de noviembre? 

33.351.000. De 39 quedan 33. Me 

gustaría que se lo hicieran mirar si 

usted duda de la información que 

damos en este Pleno, sobre todo 

cuando hacemos referencia a la 

información oficial que sale de la 

Concejalía de Hacienda,   en 

cualquier caso también refrendada 

entendo que leu vostede o que lle 

escribiron, pero as axudas ao 

deporte base nesta cidade hainas 

este ano grazas ao Partido 

Socialista, non precisamente ao 

Partido Popular. Que non se lle 

esqueza que se por vostedes fóra, 

estariamos aínda pelexándonos 

porque non hai axudas sociais, 

porque non hai Orzamento, 

porque o deporte está esquecido. 

Entón era importante matizalo, 

porque home! O descoido eu 

perdóollo   pero ata certo punto, 

porque nos custou o noso 

convencer ao Goberno municipal 

da importancia de apoiar ao 

deporte de base, especialmente ao 

fútbol. 

 

E mire, señor Sande, pareceume 

entenderlle que estabamos a dar 

datos falsos. Se son datos falsos, 

por favor recrimine vostede á súa 

concelleira de Facenda que está 

aquí, á miña esquerda, á miña 

esquerda na posición, porque os 

teño aquí diante. É a folla da súa 

Concellería ao 15 de novembro 

de 2017. Vou ler unha partida 

para que teña vostede constancia 

exacta do que estou a dicir: 

Capítulo 6, investimentos reais, o 

total de créditos totais a gastar no 

2017 é de 38.990.000 euros.   

Sabe vostede canto queda por 

executar ao 15 de novembro? 

33.351.000. De 39 quedan 33. 

Gustaríame que llo fixesen mirar 

se vostede dúbida da información 

que damos neste Pleno, sobre 

todo cando facemos referencia á 

información oficial que sae da 

Concellería de Facenda, en 

calquera caso tamén referendada 
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por el señor interventor.  

 

Señor Sande, la autocrítica, como 

le apuntaban, es importante. El 

nivel de ejecución del 

Ayuntamiento es muy bajo y 

además hay un montón de 

entidades que están sufriendo las 

penurias del retraso en los pagos 

por parte del Ayuntamiento. Ya 

no hablemos de las inversiones 

que se tenían que ejecutar en las 

distintas áreas: es lenta. Usted lo 

sabe y de nada vale que diga aquí 

en este Pleno no sé qué cuestiones 

vinculadas a que la información 

que damos no es correcta o que 

nos saca comparativos con 

tiempos pretéritos. Yo le hablo del 

2017, lo que va a pasar este año y 

esperemos que lo enmendemos 

para el 2018 aunque ya vamos con 

algo de retraso. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Gracias de nuevo, señor alcalde.  

 

Señor García, mire, los convenios 

los que presentamos las 

enmiendas al Presupuesto y los 

defendimos fuimos  nosotros. Yo 

entiendo que usted tiene que 

justificar ante los ciudadanos de 

alguna forma el matrimonio de 

conveniencia con la Marea y 

justificar algo  que no entiende 

ningún ciudadano y es que el 

señor Ferreiro gobierne por el 

apoyo del Partido Socialista. Sé 

polo señor interventor.  

 

Señor Sande, a autocrítica, como 

lle apuntaban, é importante. O 

nivel de execución do Concello é 

moi baixo e ademais hai unha 

chea de entidades que están a 

sufrir as penurias do atraso nos 

pagos por parte do Concello. Xa 

non falemos dos investimentos 

que se tiñan que executar nas 

distintas áreas: é lenta. Vostede 

sábeo e de nada vale que diga 

aquí neste Pleno non sei que 

cuestións vinculadas a que a 

información que damos non é 

correcta ou que nos saca 

comparativos con tempos 

pretéritos. Eu fálolle do 2017, o 

que vai pasar este ano e 

esperemos que o emendemos para 

o 2018 aínda que xa imos con 

algo de atraso. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas  grazas, señor García. 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Grazas de novo, señor alcalde.  

 

Señor García, mire, os convenios. 

Os que presentamos as emendas 

ao Orzamento e os defendemos 

fomos  nós. Eu entendo que 

vostede ten que xustificar ante os 

cidadáns dalgunha forma o 

matrimonio de conveniencia coa 

Marea e xustificar algo que non 

entende ningún cidadán e é que o 

señor Ferreiro  olució polo 

apoio do Partido Socialista. Sei 

que ten unha posición moi difícil e 
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que tiene una posición muy difícil 

y eso pues intenta justificarlo de 

alguna forma, pero el hecho e que 

este señor gobierna por el apoyo 

del Partido Socialista que lo 

sabemos todos los coruñeses. Ya 

lo siento. 

 

Mire, señor Sande, el folletín lo 

convirtieron ustedes. Aquí  había 

una obra contratada 

perfectamente, y un Gobierno lo 

que tiene que hacer es defender 

los intereses de los ciudadanos y 

no doblarse a los intereses de una 

empresa. Pero mire, cuando yo le 

digo, nosotros hacíamos no una 

obra de sustitución de cubierta 

sino de reparación que no 

hipotecaba un proyecto futuro 

mayor, sino era una obra para 

garantizar la seguridad del 

estadio. Aquí lo que están 

planteando es un proyecto a 

medias, que cambia una parte, 

sólo dos cubiertas y las otras dos 

de allí… pero además el estadio 

sigue siendo el mismo. Lo que 

están planteando todos los demás 

estadios de España es otra cosa. 

Es decir, La Coruña nos gustaría, 

bueno, por lo menos igual que los 

demás, entonces, no  mezcle una 

cosa con la otra. Una cosa es un 

proyecto de reparaciones y por 

cierto no  había contrato de 

mantenimiento porque el 

mantenimiento lo hacíamos con 

obras normales, de hecho, fíjese 

en los 600 metros cuadrados que 

hemos modificado. Usted con el 

contrato de mantenimiento no 

llegan a los 600 ni con lo que 

levantó la otra vez, y si llegan es 

por causas sobrevenidas. En 

iso pois tenta xustificalo dalgunha 

forma, pero o feito e que este 

señor goberna polo apoio do 

Partido Socialista que o sabemos 

todos os coruñeses. Xa síntoo. 

 

 

 

Mire, señor Sande, o  folletín o  

convertiron vostedes. Aquí  había 

unha obra contratada 

perfectamente, e un Goberno o 

que ten que facer é defender os 

intereses dos cidadáns e non 

dobrarse aos intereses dunha 

empresa. Pero mire, cando eu 

dígolle, nós faciamos non unha 

obra de substitución de cuberta 

senón de reparación que non 

hipotecaba un proxecto futuro 

maior, senón era unha obra para 

garantir a seguridade do estadio. 

Aquí o que están a expor é un 

proxecto a medias, que cambia 

unha parte, só dúas cubertas e as 

outras dúas de alí… pero ademais 

o estadio segue sendo o mesmo. O 

que están a expor todos os demais 

estadios de España é outra cousa. 

É dicir, A Coruña gustaríanos, 

bo, polo menos igual que os 

demais, entón, non  mesture unha 

cousa coa outra. Unha cousa é un 

proxecto de reparacións e por 

certo non había contrato de 

mantemento porque o 

mantemento faciámolo con obras 

normais, de feito, fíxese nos 600 

metros cadrados que 

modificamos. Vostede co contrato 

de mantemento non chegan aos 

600 nin co que levantou a outra 

vez, se chegan é por causas 

sobrevindas. En calquera caso,  

sinceramente, eu, gustaríame 
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cualquier caso, sinceramente, yo, 

me gustaría pedirle a ustedes, en 

la parte sobre todo, también con 

su compañero, que en la medida 

de lo posible agilicen la 

tramitación del estudio de detalle 

que es necesario; tanto el estudio 

de detalle como luego el proceso 

de aprobación del proyecto o 

licencia son dos trámites que van 

a llevar mucho tiempo todavía, 

con informes sectoriales 

complicados, con una tramitación 

todavía larga, y en ese sentido 

pues ya sabemos que no son, 

como hemos visto en este 

expediente y en otros, digamos, 

los Usain Bolt de agilidad en los 

expedientes. En ese sentido, 

pedirles, de verdad, que en la 

medida de lo posible refuercen 

esta tramitación. Y luego pedirles 

también, a nivel constructivo 

también, que se repiensen alguno 

de los criterios técnicos que 

hemos leído en la prensa  y que 

parece que se anuncian. En 

concreto hablan de una cubierta 

translucida, no sé si al final se 

confirma, pero no sé si es la mejor 

solución. Una cubierta aparte de la 

lluvia protege del sol. En un 

partido como el del otro día, creo 

que gran parte del estadio estaba 

molesto del sol; si todavía la 

hacen más translucida, y no 

hablamos de la imagen que va a 

dar una cubierta con las gaviotas 

dejando sus rastros, va a tener una 

imagen bastante lamentable. 

También yo creí que iba a 

defenderlo su compañero, pero… 

 

Presidencia 

 

pedirlle a vostedes, na parte sobre 

todo, tamén co seu compañeiro, 

que na medida do posible axilicen 

a tramitación do estudo de detalle 

que é necesario; tanto o estudo de 

detalle como logo o proceso de 

aprobación do proxecto ou 

licenza  son dous trámites que van 

levar moito tempo aínda, con 

informes sectoriais complicados, 

cunha tramitación aínda longa, e 

nese sentido pois xa sabemos que 

non son, como vimos neste 

expediente e noutros, digamos, os  

Usain  Bolt de axilidade nos 

expedientes. Nese sentido, 

pedirlles, de verdade, que na 

medida do posible reforcen esta 

tramitación. E logo pedirlles 

tamén, a nivel construtivo tamén, 

que se repensen algúns dos 

criterios técnicos que lemos na 

prensa  e que parece que se 

anuncian. En concreto falan 

dunha cuberta  translúcida, non 

sei se ao final confírmase, pero 

non sei se é a mellor solución. 

Unha cuberta, á parte da choiva, 

protexe do sol. Nun partido como 

o do outro día, creo que gran 

parte do estadio estaba molesto 

do sol; se aínda a fan máis  

translúcida, e non falamos da 

imaxe que vai dar unha cuberta 

coas gaivotas deixando os seus 

rastros, vai ter unha imaxe 

bastante lamentable. Tamén eu 

crin que ía defendelo o seu 

compañeiro, pero… 

 

 

 

 

Presidencia 
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Vaia remantando, señor 

Fernández Prado, por favor. 

 

Señor Fernández Prado  

 

Remato ya, solo otro comentario.  

 

Cuando  leemos los arquitectos, 

un compañero que es arquitecto, 

que el proyecto se justifica 

diciendo que lo que se hace es 

simular una estructura,  simular 

los tirantes… Son frases que 

crujen un poquito porque ya 

hablan de soluciones, bueno, 

digamos que técnicamente es una 

palabra, las disimulaciones que no 

nos gusta mucho como le puede 

explicar su compañero que seguro 

que se lo explicará. En cualquier 

caso, nosotros nos abstendremos y 

le pedimos por favor que aceleran 

al máximo la tramitación de este 

expediente. Más nada y muchas 

gracias. 

 

Presidente 

 

Gracias, señor Fernández Prado. 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Falaba de matrimonio de 

conveniencia, desde logo 

matrimonio de conveniencia o de 

vostedes co deporte que non lles 

interesa para nada, pero sempre 

pode ser xustificación para 

calqueira protesta. E falaba tamén 

de maridaxes ou de alianzas con 

empresas, tamén veñen vostedes 

respaldados de exemplos 

múltiples de alizanzas con elas. 

Tomo nota porque ademais tamén 

Vaia  remantando, señor 

Fernández Prado, por favor. 

 

Señor Fernández Prado  

 

Remato xa, só outro comentario.  

 

Cando  lemos os arquitectos, un 

compañeiro que é arquitecto, que 

o proxecto se xustifica dicindo 

que o que se fai é simular unha 

estrutura, simular os tirantes… 

Son frases que  cruxen un 

pouquiño porque xa falan de 

solucións, bo, digamos que 

técnicamente  é unha palabra, as  

disimulaciones que non nos gusta 

moito como lle pode explicar o 

seu compañeiro que seguro que 

llo explicará. En calquera caso, 

nós absterémonos e pedímoslle 

por favor que aceleran ao 

máximo a tramitación deste 

expediente. Máis nada e moitas 

grazas. 

 

Presidente 

 

Grazas, señor Fernández Prado. 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Falaba de matrimonio de 

conveniencia, desde logo 

matrimonio de conveniencia o de 

vostedes co deporte que non lles 

interesa para nada, pero sempre 

pode ser xustificación para 

calqueira protesta. E falaba 

tamén de maridaxes ou de 

alianzas con empresas, tamén 

veñen vostedes respaldados de 

exemplos múltiples de alizanzas 

con elas. Tomo nota porque 
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porque como están preto os Reis 

Magos, dese novo estadio, desa 

petición pola súa parte e por outro 

lado, pois de gaviotas non imos 

falar mellor. 

 

O estudio de detalle, pasou por 

Xunta de Goberno xa, non sei se 

está informado e con respecto ao 

que dicía o señor García, non 

falaba de falsedades ou mentiras, 

falaba de datos non actualizados 

corroborado pola data que acaba 

de expresar, 15 de novembro, en 

que están os datos e recordar 

tamén que nas etapas en que o 

goberno do PSOE nesta  cidade 

foron poucos os exercicios que 

sobrepasou a execución 

orzamentaria o 60% global. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Sande. 

 

Procedemos á votación deste 

asunto número tres: aprobación da 

modificación do Anexo de 

investimentos do Orzamento de 

2017, incorporando os cambios 

nas anualidades e no importe total 

do proxecto, detalladas na listaxe 

que se incorpora ao mesmo, 

titulado expediente M11/2017 de 

modificación do Anexo de 

Investimentos. 

 

Votación asunto número tres 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación el asunto 

número tres referenciado en el 

Orden del Día produciéndose el 

siguiente resultado: 

ademais tamén porque como 

están preto os Reis Magos, dese 

novo estadio, desa petición pola 

súa parte e por outro lado, pois 

de gaivotas non imos falar mellor. 

 

O estudo de detalle, pasou por 

Xunta de Goberno xa, non sei se 

está informado e con respecto ao 

que dicía o señor García, non 

falaba de falsedades ou mentiras, 

falaba de datos non actualizados 

corroborado pola data que acaba 

de expresar, 15 de novembro, en 

que están os datos e recordar 

tamén que nas etapas en que o 

goberno do PSOE nesta  cidade 

foron poucos os exercicios que 

sobrepasou a execución 

orzamentaria o 60% global. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Sande. 

 

Procedemos á votación deste 

asunto número tres: aprobación 

da modificación do Anexo de 

investimentos do Orzamento de 

2017, incorporando os cambios 

nas anualidades e no importe 

total do proxecto, detalladas na 

listaxe que se incorpora ao 

mesmo, titulado expediente 

M11/2017 de modificación do 

Anexo de Investimentos. 

 

Votación asunto número tres 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación o asunto 

número tres  referenciado na 

Orde do Día producíndose o 

seguinte resultado: 
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Vota a favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Popular  (PP) (10 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado este asunto 

número tres. Señor secretario. 

 

Acuerdo 

 

1.-Aprobar la modificación del 

Anexo de Inversiones del 

Presupuesto de 2017, 

incorporando los cambios en las 

anualidades y en el importe total 

del proyecto, detalladas en el 

listado que se incorpora al mismo 

titulado “Expediente M11/2017. 

Modificaciones del Anexo de 

Inversiones”.   

 

2.- Facultar al Excmo. Sr. alcalde 

para la adopción de los decretos 

que sean necesarios para dar 

efectividad a lo acordado. 

 

 

Hacienda y Gestión de Tributos 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Abstense o frupo municipal do 

Partido Popular  (PP) (10 

abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) 

(5 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica/ Asembleas  

Abertas (BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado este asunto 

número tres. Señor secretario. 

 

Acordo 

 

1.-Aprobar a modificación do 

Anexo de Investimentos do 

Orzamento de 2017, 

incorporando os cambios nas 

anualidades e no importe total do 

proxecto, detalladas na listaxe 

que se incorpora ao mesmo 

titulado “Expediente M11/2017. 

Modificacións do Anexo de 

Investimentos”. 

 

2.- Facultar ao Excmo. Sr. 

Alcalde para a adopción dos 

decretos que sexan necesarios 

para dar efectividade ao 

acordado. 

 

Facenda e Xestión de Tributos 
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206 – Aprobación provisional 

del expediente de modificación 

de la Ordenanza número 46. 

 

Asunto.- Aprobación provisional 

del expediente de modificación de 

la Ordenanza número 46 

reguladora del precio público  por 

la prestación de servicios y 

utilización de instalaciones  en los 

centros municipales de empresas 

de A Grela y del Papagayo. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moi ben moitas grazas. Ten a 

palabra o señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben. Boa  tarde moitas grazas. 

 

A modificación que propoñemos 

atinxe únicamente ao Centro de 

Empresas do Papagaio que, aínda 

que agora mesmo ten unha 

ocupación realmente alta, superior 

ao 90%, entendemos que necesita 

axustes para que se axeite mellor a 

súa finalidade que é a de facilitar 

de facilitar a actividade, perdón,  

empresarial na nosa cidade. 

 

 

Propoñemos, polo tanto, axustar 

as tarifas do Centro de Empresas 

Accede Papagaio que aínda que 

presenta, como dixemos unha 

ocupación moi alta, precisa de 

seren adaptadas para (…) mellor 

coas necesidades dos seus 

usuarios. Nese sentido solicitamos  

non imputar ningún custe aos 

206 – Aprobación provisional do 

expediente de modificación da 

Ordenanza número 46. 

 

Asunto.-Aprobación provisional 

do expediente de modificación da 

Ordenanza número 46 reguladora 

do prezo público pola prestación 

de servizos e utilización de 

instalacións nos centros 

municipais de empresas de A 

Grela e do Papagaio. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi ben moitas grazas. Ten a 

palabra o señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben. Boa  tarde moitas grazas. 

 

A modificación que propoñemos 

atinxe únicamente ao Centro de 

Empresas do Papagaio que, aínda 

que agora mesmo ten unha 

ocupación realmente alta, 

superior ao 90%, entendemos que 

necesita axustes para que se 

axeite mellor a súa finalidade que 

é a de facilitar a actividade, 

perdón,  empresarial na nosa 

cidade. 

 

Propoñemos, polo tanto, axustar 

as tarifas do Centro de Empresas 

Accede Papagaio que aínda que 

presenta, como dixemos unha 

ocupación moi alta, precisa de 

seren adaptadas para (…) mellor 

coas necesidades dos seus 

usuarios. Nese sentido solicitamos  

non imputar ningún custe aos 
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proxectos de preincubación 

durante os primeiros seis meses e 

tamén axustar o prezo público, 

número de viveristas, 

cobrándolles un aluguer por 

proxecto non por persoa até un 

máximo de 5 persoas por 

proxecto. Finalmente a relación de 

prezos quedaría do seguinte xeito: 

como dixemos, para proxectos de 

preincubación os seis primeiros 

meses serían gratuitos (dunha soa 

persoa) e os seis seguintes até un 

total de 12, imputaríaseslles un 

prezo de 60 euros máis IVE. Dúas 

persoas sería 70 euros máis IVE, 

tres persoas 80 euros máis IVE, 

catro persoas 90 e cinco persoas 

100 euros máis IVE.  

 

 

No caso de proxectos de 

incubación de empresas quedaría 

do seguinte xeito as tarifas. 

proxectos dunha persoa 108 euros 

máis IVE, proxectos de dúas 

persoas 128 euros, de tres 138, de 

catro 148 e cinco persoas 158 

euros máis IVE. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Lema, ten a palabra a señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Simplemente sinalar que imos 

votar a favor. Si que me gustaría 

preguntarlle ao señor Lema si, 

bueno, que ten planificado para 

esta cidade en materia de 

dinamización económica que vaia 

máis aló simplemente do que son 

proxectos de preincubación 

durante os primeiros seis meses e 

tamén axustar o prezo público, 

número de viveristas, 

cobrándolles un aluguer por 

proxecto non por persoa até un 

máximo de 5 persoas por 

proxecto. Finalmente a relación 

de prezos quedaría do seguinte 

xeito: como dixemos, para 

proxectos de preincubación os 

seis primeiros meses serían 

gratuitos (dunha soa persoa) e os 

seis seguintes até un total de 12, 

imputaríaseslles un prezo de 60 

euros máis IVE. Dúas persoas 

sería 70 euros máis IVE, tres 

persoas 80 euros máis IVE, catro 

persoas 90 e cinco persoas 100 

euros máis IVE.  

 

No caso de proxectos de 

incubación de empresas quedaría 

do seguinte xeito as tarifas: 

proxectos dunha persoa 108 euros 

máis IVE, proxectos de dúas 

persoas 128 euros, de tres 138, de 

catro 148 e cinco persoas 158 

euros máis IVE. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Lema, ten a palabra a señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Simplemente sinalar que imos 

votar a favor. Si que me gustaría 

preguntarlle ao señor Lema si, 

bo, que ten planificado para esta 

cidade en materia de 

dinamización económica que vaia 

máis aló simplemente do que son 
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as ordenanzas que regulan os 

viveiros de Empresa e as 

cuestións que se están facendo ao 

redor da cobertura dos postos nos 

mercados municipais porque 

entendo que, bueno,  a cidade da 

moitísimo máis, hai moitísimas 

máis posibilidades de 

desenvolvemento económico da 

cidade, nas que a cidade pode ser 

líder, pode ser impulsora, pero 

que estamos vendo que non está a 

facer nada. Gustaríame que 

comentase algo ao respecto 

porque simplemente a Pleno 

veñen cuestións que, aínda que 

efectivamente esta pode ser vital 

para a xente que ten os seus  

proxectos no viveiro, realmente 

non son da dimensión que 

deberían. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. Anunciar 

el voto afirmativo del Grupo 

Municipal Socialista a la 

modificación de la Ordenanza. 

Significar un par de cuestiones 

sobre este particular. 

 

Es importante destacar que la 

ciudad de La Coruña tiene un 

importante ecosistema de viveros 

parecido de empresa, impulsados 

por la iniciativa privada, 

principalmente en el sector de 

“startups” tecnológicas pero 

también en otros espacios, por 

ejemplo, arquitectónicos o de 

as ordenanzas que regulan os 

viveiros de empresa e as cuestións 

que se están facendo ao redor da 

cobertura dos postos nos 

mercados municipais porque 

entendo que, bueno,  a cidade da 

moitísimo máis, hai moitísimas 

máis posibilidades de 

desenvolvemento económico da 

cidade, nas que a cidade pode ser 

líder, pode ser impulsora, pero 

que estamos vendo que non está a 

facer nada. Gustaríame que 

comentase algo ao respecto 

porque simplemente a Pleno 

veñen cuestións que, aínda que 

efectivamente esta pode ser vital 

para a xente que ten os seus  

proxectos no viveiro, realmente 

non son da dimensión que 

deberían. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

  

Grazas, señor alcalde. Anunciar o 

voto afirmativo do Grupo 

Municipal Socialista á 

modificación da Ordenanza. 

Significar un par de cuestións 

sobre este particular. 

 

É importante destacar que a 

cidade da Coruña ten un 

importante ecosistema de viveiros 

parecido de empresa, impulsados 

pola iniciativa privada, 

principalmente no sector de  

“startups” tecnolóxicas pero 

tamén noutros espazos, por 

exemplo, arquitectónicos ou de 
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diseño, hay una pléyade de 

espacios de coworking en la 

ciudad que nos  transmiten de 

manera permanente que se sienten 

bastante abandonados por el 

Ayuntamiento. Ao fio de lo que 

apuntaba la compañera del Bloque 

Nacionalista Galego era 

importante que desde el 

Ayuntamiento recogiéramos la 

sensibilidad y el potencial que la 

ciudad tiene para  el pequeño 

emprendimiento  cuando se arropa 

al amparo de estructuras como 

espacios de coworking que están 

batiéndose el cobre para poder 

subsistir. 

 

Entiendo que tiene que haber 

infraestructuras municipales que 

dean  cobertura a un espacio que 

desde lo público permita amparar 

una serie de iniciativas, pero 

bueno a lo mejor no es la mejor 

manera competir en precios, 

aunque cierto es que hay que 

optimizar las tarifas para aquellos 

proyectos que presenten más de 

un socio en el mismo, porque las 

ordenanzas iniciales disparaban 

las tarifas, pero bueno, no dejo de 

apuntar aquí la importancia que 

desde el Ayuntamiento se 

adquiere  una sensibilidad especial 

con los espacios de coworking en 

la ciudad porque les está costando 

desarrollar sus proyectos, 

proyectos vitales para el 

emprendimiento actual, porque 

necesitan de un espacio que le 

ofrezca una competitividad en 

precio de infraestructuras y de 

servicios y de compartir 

experiencias y sinergias desde el 

punto de vista empresarial  que 

deseño, hai unha pléyade de 

espazos de  “coworking” na 

cidade que nos transmiten  de 

maneira permanente que séntense 

bastante abandonados polo 

Concello. Ao fío do que apuntaba 

a compañeira do Bloque 

Nacionalista  Galego era 

importante que desde o Concello 

recollésemos a sensibilidade e o 

potencial que a cidade ten para  o 

pequeno emprendemento  cando 

se arroupa ao amparo de 

estruturas como espazos de  

coworking que están a se bater o 

cobre para poder subsistir. 

 

 

Entendo que ten que haber 

infraestruturas municipais que 

dean  cobertura a un espazo que 

desde o público permita amparar 

unha serie de iniciativas, pero bo 

se cadra non é a mellor maneira 

competir en prezos, aínda que 

certo é que hai que optimizar as 

tarifas para aqueles proxectos 

que presenten máis dun socio no 

mesmo, porque as ordenanzas 

iniciais disparaban as tarifas, 

pero bo, non deixo de apuntar 

aquí a importancia que desde o 

Concello adquírese unha 

sensibilidade especial cos espazos 

de  coworking na cidade porque 

lles está custando desenvolver os 

seus proxectos, proxectos vitais 

para o emprendemento actual, 

porque necesitan dun espazo que 

lle ofreza unha competitividade en 

prezo de infraestruturas e de 

servizos e de compartir 

experiencias e sinerxias desde o 

punto de vista empresarial  que 

están a triunfar polo mundo 
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están triunfando por el mundo 

adelante, pero que en La Coruña 

les está costando sobrevivir  

porque desde lo público ponemos 

en marcha iniciativas que son 

transversales, generalistas, en este 

caso, en el mundo de la tecnología 

que les impide a las iniciativas de 

jóvenes empresarios mantenerse 

en el tiempo, y esto sería afectar 

gravemente desde lo público por 

un error de  concepto o por  una 

falta de foco, sería aceptar de 

manera grave a esos pequeños 

ecosistemas que se están 

generando actualmente en la 

ciudad y que sin duda van a 

traducirse en el futuro del sector 

en A Coruña.  Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

García. Señora Cid. 

 

Señora Cid Castro 

 

Gracias, señor alcalde. Buenas 

tardes tanto a las personas que se 

encuentran presentes como 

aquellos que siguen el Pleno a 

través de internet. 

 

Hace apenas algunos meses que se 

aprobó la ordenanza de los dos 

viveros y estaba por supuesto el 

de  A Grela, el tradicional y por 

supuesto también el nuevo, o 

Accede Papagayo. En aquel 

momento nosotros votamos en 

contra y uno de los motivos fue 

precisamente lo que se trae hoy 

aquí. Dijimos que las tarifas… 

(Señora Vieito, señora Vieito,  

perdone es que es interesante que 

adiante, pero que na Coruña está 

a custarlles sobrevivir  porque 

desde o público poñemos en 

marcha iniciativas que son 

transversais, xeneralistas, neste 

caso, no mundo da tecnoloxía que 

lles impide ás iniciativas de novos 

empresarios manterse no tempo, e 

isto sería afectar gravemente 

desde o público por un erro  de 

concepto ou por unha  falta de 

foco, sería aceptar de maneira 

grave a eses pequenos 

ecosistemas que se están xerando 

actualmente na cidade e que sen 

dúbida van traducirse no futuro 

do sector na Coruña.  Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas  grazas, señor 

García. Señora Cid. 

 

Señora Cid Castro 

 

Grazas, señor alcalde. Boas 

tardes tanto ás persoas que se 

atopan presentes como aqueles 

que seguen o Pleno a través de 

internet. 

 

Hai apenas algúns meses que se 

aprobou a ordenanza dos dous 

viveiros e estaba por suposto o da  

Grela, o tradicional e por suposto 

tamén o novo, o Accede 

Papagaio. Naquel momento nós 

votamos en contra e un dos 

motivos foi precisamente o que se 

trae hoxe aquí. Dixemos que as 

tarifas… (Señora  Vieito, señora  

Vieito,  perdoe é que é interesante 

que a señor Lema que é o 
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el señor Lema que es el 

responsable de este punto preste 

atención). Perdone, señor alcalde, 

pero es que me parece interesante 

que el señor concejal responsable 

escuche. 

 

En aquel momento ya le dijimos 

que las tarifas no eran las 

adecuadas. Entonces hoy vamos a 

apoyar esta modificación  porque 

van en la dirección correcta que 

les habíamos ya dicho en aquel 

momento y  se está apoyando, 

efectivamente, que los proyectos 

sean más grandes y se está 

apoyando también el que no sean 

excesivamente onerosos. Pero 

pese a que efectivamente, dá 

respuesta a algunas de las cosas 

que nosotros les poníamos como 

problemas en aquel momento, 

tenemos que seguir diciendo que 

este proyecto no se ajusta a la 

realidad de lo que necesita  

Coruña.  

 

O sea, vamos a apoyar esta 

modificación porque es mejor que 

la anterior pero sigue sin ser y es 

importante que tenga usted en 

cuenta cosas que le han dicho ya 

los compañeros de los otros dos 

Grupos de la oposición. A señora 

Avia Veira, no vamos como 

deberíamos ir; el señor García: 

esto se está utilizando para hacer 

una competencia desleal a 

empresarios que pagan sus 

impuestos y a otro tipo  de…  no 

solamente de empresas, sino 

también de instituciones que se 

dedican e esto, y no es eso.  

 

Este espacio, un espacio 

responsable deste punto preste 

atención). Perdoe, señor alcalde, 

pero é que me parece interesante 

que o señor concelleiro 

responsable escoite. 

 

 

Naquel momento xa lle dixemos 

que as tarifas non eran as 

adecuadas. Entón hoxe imos 

apoiar esta modificación  porque 

van na dirección correcta que lles 

dixemos xa naquel momento e  

estase apoiando, efectivamente, 

que os proxectos sexan máis 

grandes e estase apoiando tamén 

o que non sexan excesivamente  

onerosos. Pero, a pesar de que 

efectivamente dá resposta a 

algunhas das cousas que nós lles 

poñiamos como problemas naquel 

momento, temos que seguir 

dicindo que este proxecto non se 

axusta á realidade do que 

necesita  Coruña.  

 

 

Ou sexa, imos apoiar esta 

modificación porque é mellor que 

o anterior pero segue sen ser, e é 

importante que teña vostede en 

conta cousas que lle dixeron xa os 

compañeiros dos outros dous 

Grupos da oposición. A señora 

Avia  Veira: non imos como 

deberiamos ir; o señor García: 

isto estase utilizando para facer 

unha competencia desleal a 

empresarios que pagan os seus 

impostos e a outro tipo  de… non  

soamente de empresas, senón 

tamén de institucións que se 

dedican e isto, e non é iso.  

 

Este espazo, un espazo 



34 

 

privilegiado que se generó 

además, con prácticamente 

1.000.000 de euros de 

subvenciones europeas para dar 

una oportunidad a los nuevos 

negocios de La Coruña no está 

respondiendo a la función que 

debería de tener y necesita un 

replanteamiento en profundidad. 

No es suficiente que tenga una 

alta ocupación, lo sabemos; yo 

cada vez que paso por allí entro, y 

miro lo que hay, y hablo con la 

gente y le pregunto a los  

funcionarios y me intereso, pero 

aun así, y aunque tiene un alto 

nivel de ocupación y desde luego  

a la gente que está allí dentro le  

es útil, no es lo que debería de ser. 

Hay algo detrás de todo esto,que 

no está funcionando.  

 

En la ciudad de La Coruña los 

proyectos empresariales están 

yendo a otros lugares y ustedes no 

están haciendo su función. No 

están atrayendo proyectos ni 

generando, además, ni  la 

seguridad jurídica, ni por supuesto 

ejecutando el Presupuesto  ni 

dando ningún motivo para que los 

proyectos empresariales vengan a 

Coruña, se asiente, se consoliden, 

crezcan y  generen empleo. Así 

pues, insisto, vamos a apoyar esta 

modificación porque mejora la 

Ordenanza existente pero les 

volvemos a solicitar que repiensen 

este proyecto porque lo que hay 

que hacer son otras cosas: 

impulsar proyectos que generen 

probablemente, movimientos de 

multiplicación económica más 

grandes y no dedicarse a hacer la 

competencia a este tejido 

privilexiado que se xerou 

ademais, con prácticamente  

1.000.000 de euros de 

subvencións europeas para dar 

unha oportunidade aos novos 

negocios da Coruña non está a 

responder á función que debería 

de ter e necesita un  

reformulación en profundidade. 

Non é suficiente que teña unha 

alta ocupación, sabémolo; eu 

cada vez que paso por alí entro, e 

miro o que hai, e falo coa xente e 

pregúntolle aos  funcionarios e 

interésome, pero aínda así, e 

aínda que ten un alto nivel de 

ocupación e desde logo  á xente 

que está alí dentro élle   útil, non 

é o que debería de ser. Hai algo 

detrás de todo isto que non está a 

funcionar.  

 

Na cidade da Coruña os 

proxectos empresariais están a ir 

a outros lugares e vostedes non 

están a facer a súa función. Non 

están a atraer proxectos nin 

xerando, ademais, nin a 

seguridade xurídica, nin por 

suposto executando o Orzamento  

nin dando ningún motivo para 

que os proxectos empresariais 

veñan a Coruña, aséntese, 

consolídense, crezan e  xeren 

emprego. Así pois, insisto, imos 

apoiar esta modificación porque 

mellora a Ordenanza existente 

pero volvemos solicitarlle que 

repensen este proxecto porque o 

que hai que facer son outras 

cousas: impulsar proxectos que 

xeren probablemente, 

movementos de multiplicación 

económica máis grandes e non 

dedicarse a facer a competencia a 
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empresarial ya existente al que se 

refería el señor García. Gracias, 

señor alcalde. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cid. Señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Vou empezar a contestar desde o 

final cara ao principio. Se esta 

instalación supón unha 

competencia desleal, quere dicir 

que a instalación existe grazas a 

súa  iniciativa. Tamén espero que 

na súa segunda quenda nos aclare 

que é ese factor tan misterioso que 

vostede dice que  falta. 

 

 

Corresponder ao que dicía a 

señora Veira: nos mercados 

municipais vai ter lugar 

posiblemente o segundo concurso 

para proveerse de postos baleiros 

por un sistema de concurso non 

por un sistema de subastas. É o 

segundo que se fai en dous anos e 

antes diso o anterior databa do ano 

94. Xa tamén gobernara o seu 

partido nesta cidade e tivera 

responsabilidades no ámbito dos 

mercados e nunca convocara a 

ningún concurso. 

 

En canto ao que dicía vostede de 

políticas de máis largo alcance, 

tendo en conta as limitacións que 

temos tanto orzamentarias como 

de competencias, como vostede 

sabe, acabamos de convocar 

novamente hai escasamente un par 

de semanas o  Pacto Local polo 

este tecido empresarial xa 

existente ao que se refería o señor 

García. Grazas, señor alcalde. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cid. Señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Vou empezar a contestar desde o 

final cara ao principio. Se esta 

instalación supón unha 

competencia desleal, quere dicir 

que a instalación existe grazas a 

súa  iniciativa. Tamén espero que 

na súa segunda quenda nos 

aclare que é ese factor tan 

misterioso que vostede dice que  

falta. 

 

Corresponder ao que dicía a 

señora Veira: nos mercados 

municipais vai ter lugar 

posiblemente o segundo concurso 

para proverse de postos baleiros 

por un sistema de concurso non 

por un sistema de poxas. É o 

segundo que se fai en dous anos e 

antes diso o anterior databa do 

ano 94. Xa tamén gobernara o 

seu partido nesta cidade e tivera 

responsabilidades no ámbito  dos 

mercados e nunca convocara a 

ningún concurso. 

 

En canto ao que dicía vostede de 

políticas de máis largo alcance, 

tendo en conta as limitacións que 

temos tanto orzamentarias como 

de competencias, como vostede 

sabe, acabamos de convocar 

novamente hai escasamente un 

par de semanas o  Pacto Local 
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Emprego coa presenza de 25 

entidades da cidade, tanto as 

vinculadas ao emprego como 

vinculadas ao mundo da  empresa 

de emprendemento, que ten entre 

as súas finalidades revisar o pacto 

ao plan municipal de emprego, 

que entendemos que é o 

documento reitor estratéxico que 

debe crear as estratéxias á 

dirección que leve por onde 

orientar a vida económica desta 

cidade. 

 

Tamén estamos elaborando, 

tivemos hoxe unha reunión con 

axentes do mundo da empresa, 

estamos elaborando ahora mesmo 

un plan de industrialización para 

A Coruña no cal xa se foron 

situando, ubicando dentro do 

debate as cuestións que se entende 

que son decisivas para o futuro da 

nosa cidade. A maior parte delas 

teñen que ver con cuestións de 

equipamentos e infraestruturas. 

Teñen que ver por exemplo coa 

necesidade de que o porto exterior 

conte cun enlace portuario; ten 

que ver tamén con que se lle dea 

incluso a área metropolitana a 

unidade económica 

verdadeiramente eficaz, non é a 

local se non é a metropolitana. 

Temos que ter en conta, por 

exemplo, que a maior parte do 

solo industrial dispoñible na nosa 

contorna non está no noso 

municipio senón nos municipios 

colindantes e que  polo tanto, para 

levar a cabo, como citaba a señora 

Cid, para traer empresas ao noso 

ámbito económico, necesitamos 

dispoñer de solo industrial. Na 

Coruña  hai carencia del. Hai que 

polo Emprego coa presenza de 25 

entidades da cidade, tanto as 

vinculadas ao emprego como 

vinculadas ao mundo da  empresa 

de emprendemento, que ten entre 

as súas finalidades revisar o 

pacto ao plan municipal de 

emprego, que entendemos que é o 

documento reitor estratéxico que 

debe crear as estratéxias á 

dirección que leve por onde 

orientar a vida económica desta 

cidade. 

 

Tamén estamos elaborando, 

tivemos hoxe unha reunión con 

axentes do mundo da empresa, 

estamos elaborando ahora mesmo 

un plan de industrialización para 

A Coruña no cal xa se foron 

situando, ubicando dentro do 

debate as cuestións que se 

entende que son decisivas para o 

futuro da nosa cidade. A maior 

parte delas teñen que ver con 

cuestións de equipamentos e 

infraestruturas. Teñen que ver por 

exemplo coa necesidade de que o 

porto exterior conte cun enlace 

portuario; ten que ver tamén con 

que se lle dea incluso a área 

metropolitana a unidade 

económica verdadeiramente 

eficaz, non é a local se non é a 

metropolitana. Temos que ter en 

conta, por exemplo, que a maior 

parte do solo industrial dispoñible 

na nosa contorna non está no 

noso municipio senón nos 

municipios colindantes e que polo 

tanto, para levar a cabo, como 

citaba a señora Cid, para traer 

empresas ao noso ámbito 

económico, necesitamos dispoñer 

de solo industrial. Na Coruña  hai 
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polo tanto,  ter en conta a área 

metropolitana como enfoque 

mellor para ter para ter 

posibilidades de 

desenvolvemento. E outra das 

cuestións que se poñían sobre a 

mesa relacionadas tamén coa 

cuestión do porto, o porto exterior 

que se ve efectivamente como un 

dos eixos sobre os cales o futuro 

económico da cidade terá que 

pivotar. O outro tamén era a 

necesidade de que nos  terreos 

desafectados do porto interior, 

pois  teña volta un organismo 

esencial: as actividades 

económicas vinculadas coa 

economía azul e tamén coa 

economía verde. 

 

Entedemos que este tipo de 

proxectos son proxectos de longo 

alcance, proxectos que non deben 

estar definidos desde unha óptica 

partidista, senón desde unha 

óptica de sector, desde unha 

óptica de cidade, para que, 

digamos, veña que veña 

posteriormente ao ostentar a 

Alcaldía, o Goberno da Coruña 

teñamos unha estratexia, unha 

guía para acción para que sexa 

eficaz cando menos nun prazo de 

tempo medio. Nese sentido, como 

decimos, son esenciais que 

teñamos en conta os investimentos 

necesarios en infraestruturas, que 

teñamos en conta a visión 

metropolitana e ademais que para 

os terreos desafectados, os terreos 

do porto interior, teñamos claro 

tamén unha estratexia para que se 

convirtan nun posible foco de 

recuperación industrial da nosa 

cidade. 

carencia del. Hai que polo tanto,  

ter en conta a área metropolitana 

como enfoque mellor para ter 

posibilidades de desenvolvemento. 

E outra das cuestións que se 

poñían sobre a mesa relacionadas 

tamén coa cuestión do porto, o 

porto exterior que se ve 

efectivamente como un dos eixos 

sobre os cales o futuro económico 

da cidade terá que pivotar. O 

outro tamén era a necesidade de 

que nos  terreos desafectados do 

porto interior, teña volta un 

organismo esencial: as 

actividades económicas 

vinculadas coa economía azul e 

tamén coa economía verde.  

 

 

Entedemos que este tipo de 

proxectos son proxectos de longo 

alcance, proxectos que non deben 

estar definidos desde unha óptica 

partidista, senón desde unha 

óptica de sector, desde unha 

óptica de cidade, para que, 

digamos, veña que veña 

posteriormente ao ostentar a 

Alcaldía, o Goberno da Coruña 

teñamos unha estratexia, unha 

guía para acción para que sexa 

eficaz cando menos nun prazo de 

tempo medio. Nese sentido, como 

decimos, son esenciais que 

teñamos en conta os investimentos 

necesarios en infraestruturas, que 

teñamos en conta a visión 

metropolitana e ademais que para 

os terreos desafectados, os 

terreos do porto interior, teñamos 

claro tamén unha estratexia para 

que se convirtan nun posible foco 

de recuperación industrial da 

nosa cidade. 
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Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Lema. Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pois que me alegra que ao final 

estean executando algunhas das 

nosas propostas para os 

Orzamentos como era ese plan de 

industrialización que demandamos 

xa hai tempo porque é a industria, 

realmente, a que crea emprego de 

calidade, emprego a longo prazo, 

e que crea riqueza realmente é na 

cidade.  

 

Agora ben, eu quixera facer unha 

reflexión sobre a área 

metropolitana. Sendo unha das 

cuestións vitais do noso programa 

electoral desde hai moitos anos, 

falo do programa do BNG, a min 

non  me gusta que se utilice 

tampouco a área metropolitana 

como escusa nas políticas máis 

importantes para a cidade. Eu 

entendo que a área metropolitana 

é importante, é un marco de 

analise importantísimo do que non 

podemos escapar porque é unha 

realidade para o conxunto das 

persoas que viven e traballan na 

nosa contorna e na nosa cidade 

pero realmente quixera deixar esa 

reflexión enriba da mesa. Non me 

gusta que se utilice como unha 

escusa para non tomar decisións 

en materia de mobilidade ou para 

non tomar decisións en materia 

económica. Nada máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Lema. Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pois que me alegra que ao final 

estean executando algunhas das 

nosas propostas para os 

Orzamentos como era ese plan de 

industrialización que 

demandamos xa hai tempo porque 

é a industria, realmente, a que 

crea emprego de calidade, 

emprego a longo prazo, e que 

crea riqueza realmente na cidade.  

 

Agora ben, eu quixera facer unha 

reflexión sobre a área 

metropolitana. Sendo unha das 

cuestións vitais do noso programa 

electoral desde hai moitos anos, 

falo do programa do BNG, a min 

non  me gusta que se utilice 

tampouco a área metropolitana 

como escusa nas políticas máis 

importantes para a cidade. Eu 

entendo que a área metropolitana 

é importante, é un marco de 

analise importantísimo do que 

non podemos escapar porque é 

unha realidade para o conxunto 

das persoas que viven e traballan 

na nosa contorna e na nosa 

cidade pero realmente quixera 

deixar esa reflexión enriba da 

mesa. Non me gusta que se utilice 

como unha escusa para non 

tomar decisións en materia de 

mobilidade ou para non tomar 

decisións en materia económica. 

Nada máis. 
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Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Bueno. Nada sobre las palabras 

del señor concejal de la materia, 

bueno,  trasladar que vamos a ver 

el… Desde el Ayuntamiento se 

tienen que amparar el desarrollo 

de estrategias que tengan un foco 

determinado, que tengan un 

propósito, es decir, impulsar 

alguno de los vectores que la 

ciudad de La Coruña puede ser 

capaz de poner en producción. 

Ahora mismo en la ciudad 

tenemos varios ecosistemas que si 

se tratan de la manera adecuada 

pueden aflorar de nuevo. Tenemos 

una Universidad especialista en el 

ámbito de la salud, en el ámbito 

de las ciencias de la información y 

en otros ámbitos más de 

humanidades que tienen más 

dificultades para el apoyo del 

emprendimiento. En la ciudad 

tenemos un capital importante de 

empresas pequeñas tecnológicas 

que se sienten hoy por hoy 

desamparadas. Todo el esfuerzo 

que hace el Ayuntamiento sobre 

este sector se centra en el vivero 

de La Grela y en el Papagayo que 

son dos espacios públicos que 

poco menos que nos  limitamos a 

trasladar subvenciones para que 

aquello funcione. No hay una 

estrategia en clave ciudad que 

ampare el impulso de proyectos 

que tengan que ver con lo 

tecnológico o con la innovación 

en este campo.  

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Bo. Nada sobre as palabras do 

señor concelleiro da materia, bo,  

trasladar que imos ver o… Desde 

o Concello téñense que amparar o 

desenvolvemento de estratexias 

que teñan un foco determinado, 

que teñan un propósito, é dicir, 

impulsar algún dos  vectores que 

a cidade da Coruña pode ser 

capaz de poñer en produción. 

Agora mesmo na cidade temos 

varios ecosistemas que se se 

tratan da maneira adecuada 

poden aflorar de novo. Temos 

unha Universidade especialista 

no ámbito da saúde, no ámbito 

das ciencias da información e 

noutros ámbitos máis de 

humanidades que teñen máis 

dificultades para o apoio do 

emprendemento. Na cidade temos 

un capital importante de 

empresas pequenas tecnolóxicas 

que séntense neste momento 

desamparadas. Todo o  esforzo 

que fai o Concello sobre este 

sector céntrase no viveiro da 

Grela e no Papagaio que son 

dous espazos públicos que pouco 

menos que limitámonos a 

trasladar subvencións para que 

aquilo funcione. Non hai unha 

estratexia en clave cidade que 

ampare o impulso de proxectos 

que teñan que ver co tecnolóxico 

ou coa innovación neste campo.  
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Con respecto al comercio se 

pueden hacer millones de cosas 

más, ya no es tanto que seamos la 

última ciudad de Galicia en 

encender las luces de Navidad. 

Hace poco estábamos comentando 

la importancia que tienen las 

tecnologías de la información en 

el pequeño comercio. Como no 

hagamos algo, el comercio de la 

ciudad se va descapitalizar porque 

entre otras cosas, la gente, está 

comprando todo por internet. El 

pequeño comercio de la ciudad, si 

no le damos un soporte también 

desde el punto de vista 

tecnológico, si el Ayuntamiento 

no se compromete, principalmente 

con que el comercio tenga una 

fortaleza desde el asociacionismo 

porque si hay  una asociación 

profesional de comercio, son 

capaces, ellos mismos, de 

desarrollar estrategias que les 

permitan sobrevivir mejor a la 

tormenta que se les viene encima 

que es enorme. Aparte de los 

centros comerciales, muchos de 

ellos hechos en etapas socialista, 

pero hay un abandono 

generalizado de las políticas de 

comercio en la ciudad. Los 

mercados vemos como están: no 

acaban de levantar cabeza. 

Entonces el ámbito de las 

tecnologías desde lo público que 

pueden ayudar a impulsar al 

pequeño comercio, bueno, o lo 

hace ellos con pequeñas ayudas o 

la ciudad se está desentendiendo y 

una ciudad como Coruña en la que 

lo industrial es importante pero 

principalmente subsiste a base de 

los servicios, como no amparemos 

 

Con respecto ao comercio 

pódense facer millóns de cousas 

máis, xa non é tanto que sexamos 

a última cidade de Galicia en 

acender as luces de Nadal. Hai 

pouco estabamos a comentar a 

importancia que teñen as 

tecnoloxías da información no 

pequeno comercio. Como non 

fagamos algo, o comercio da 

cidade vaise  descapitalizar 

porque entre outras cousas, a 

xente, está a comprar todo por 

internet. O pequeno comercio da 

cidade, se non lle damos un 

soporte tamén desde o punto de 

vista tecnolóxico, se o Concello 

non se compromete, 

principalmente con que o 

comercio teña unha fortaleza 

desde o asociacionismo porque se 

hai  unha asociación profesional 

de comercio, son capaces, eles 

mesmos, de desenvolver 

estratexias que lles permitan 

sobrevivir mellor á tormenta que 

se lles vén encima que é enorme. 

Á parte dos centros comerciais, 

moitos deles feitos en etapas 

socialista, pero hai un abandono 

xeneralizado das políticas de 

comercio na cidade. Os mercados 

vemos como están: non acaban de 

levantar cabeza. Entón o ámbito 

das tecnoloxías desde o público 

que poden axudar a impulsar ao 

pequeno comercio, bo, ou o fan 

eles con pequenas axudas ou a 

cidade está a desentenderse e 

unha cidade como Coruña na que 

o industrial é importante pero 

principalmente subsiste a base 

dos servizos, como non 

amparemos este sector, ímonos 
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este sector, nos vamos a arrepentir 

para décadas. Hoy leíamos una 

noticia que el sector turístico está 

preocupado porque en el 2018 no 

hay congresos. ¿Cuántas veces le 

dijimos en este Pleno que la 

ciudad está perdiendo… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, por 

favor. 

 

Señor García Pérez 

 

Ya acabo señor alcalde. 

 

Está perdiendo todos los 

congresos que no somos 

competitivos frente a otras 

ciudades de nuestro entorno para 

atraer congresos con la  

importancia que tiene eso para 

generar valor y empleo en la 

ciudad? Bueno pues de momento, 

parece que llueve sobre mojado. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

Señora Cid. 

 

Señora Cid Castro 

 

Gracias, señor alcalde. Me  

preguntaba el señor Lema por una 

solución, no sé si dijo misteriosa, 

o mágica o algo así, ni una cosa ni 

la otra. Lo cierto es que es una 

cuestión de análisis lo que acaba 

de decir el señor García o lo que 

puede decirle cualquier 

economista. Una de las primeras 

cosas que hay que tener es un 

arrepentir para décadas. Hoxe 

liamos unha noticia que o sector 

turístico está preocupado porque 

no 2018 non hai congresos. 

Cantas veces dixémoslle neste 

Pleno que a cidade está a 

perder… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, 

por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

Xa acabo señor alcalde. 

 

Está a perder todos os congresos 

que non somos competitivos 

fronte a outras cidades da nosa 

contorna para atraer congresos 

coa  importancia que ten iso para 

xerar valor e emprego na cidade? 

Bo pois de momento, parece que 

chove sobre mollado. Moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas  grazas, señor García. 

Señora Cid. 

 

Señora Cid Castro 

 

Grazas, señor alcalde. 

Preguntábame   o señor Lema por 

unha solución, non se se dixo 

misteriosa, ou máxica, ou algo 

así, nin unha cousa nin a outra. O 

certo é que é unha cuestión de 

análise o que acaba de dicir o 

señor García ou o que pode 

dicirlle calquera economista. 

Unha das primeiras cousas que 
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conocimiento de la ciudad y saber 

dónde están los nichos, los nichos 

de negocio y dónde están, 

efectivamente, aquellos viveros de 

actividad y aquellas oportunidades 

futuras. Cuando usted recoge el 

Gobierno hay ya varios análisis 

hechos, hay varios análisis 

estratégicos desde el Coruña 

futura hasta varios análisis 

específicos por sectores en la 

concejalía de coordinaba yo y que 

ahora coordina usted y en otras. A 

lo mejor usted podría haber dicho 

bueno: bueno, pues a mí no me 

gustan estos planteamientos y 

quiero hacer otros, pero es que  lo 

cierto es que han pasado dos años 

y medio y no hay nada, no hay 

nada, señor Lema. Entonces, no 

hay seguridad jurídica, no hay 

ambición, no hay conocimiento de 

la ciudad, no hay interlocución 

con los actores, no  hay, y es lo 

más grave de todo, proyecto de 

ciudad. Ante toda esta falta de 

colaboración, de diálogo, de 

seguridad jurídica, fíjese me viene 

a la mente ahora mismo un 

ejemplo, ya que estamos hablando 

del Vivero del Papagayo: han 

vuelto otra vez a echar a AG 

Coruña, los jóvenes empresarios. 

Nada más llegar lo primero que 

hicieron fue echarlos del Centro 

de Empleo y Empresa. Estaban 

ellos participando activamente en 

las actividades que se 

desarrollaban en el Papagayo y 

ahora parece ser que vuelven, otra 

vez,  a prescindir de ellos, cosa 

que no podemos entender y no  

hay ningún proyecto con ellos en 

el Vivero de Empresas del 

Papagayo para el 2018. Quizás no 

hai que ter é un coñecemento da 

cidade e saber onde están os 

nichos, os nichos de negocio e 

onde están, efectivamente, aqueles 

viveiros de actividade e aquelas 

oportunidades futuras. Cando 

vostede recolle o Goberno hai xa 

varias análises feitas, hai varias 

análises estratéxicas desde o 

Coruña futura ata varias análises 

específicas por sectores na 

concellería de coordinaba eu e 

que agora coordina vostede e 

noutras. Se cadra vostede podería 

ter dito: bo, pois a min non me 

gustan estas formulacións e quero 

facer outras, pero é que  o certo é 

que pasaron dous anos e medio e 

non hai nada, non hai nada, señor 

Lema. Entón, non hai seguridade 

xurídica, non hai ambición, non 

hai coñecemento da cidade, non 

hai interlocución cos actores, non  

hai, e é o máis grave de todo, 

proxecto de cidade. Ante toda esta 

falta de colaboración, de diálogo, 

de seguridade xurídica, fíxese 

vénme á mente agora mesmo un 

exemplo, xa que estamos a falar 

do Viveiro do Papagaio: volveron 

outra vez para botar a AG 

Coruña, os novos empresarios. 

Nada máis chegar o primeiro que 

fixeron foi botalos do Centro de 

Emprego e Empresa. Estaban eles 

participando activamente nas 

actividades que se desenvolvían 

no Papagaio e agora parece ser 

que volven, outra vez,  a 

prescindir deles, cousa que non 

podemos entender e non  hai 

ningún proxecto con eles no 

Viveiro de Empresas do Papagaio 

para o 2018. Quizais non sexa 

exactamente así porque vexo que 
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sea exactamente así porque veo 

que se encoge usted las manos, 

ojalá  porque lo cierto es que hay 

que hablar, hay que colaborar hay 

que generar proyectos, cosa que 

no se está haciendo y no tiene que 

ver con el suelo industrial como 

usted dice. El suelo industrial, 

como bien acaba de indicar, 

efectivamente hay en el área 

metropolitana, en la ciudad 

también no está agotado, los 

polígonos industriales que están 

dentro del ámbito de nuestra 

ciudad no están agotados, pero en 

cualquier caso, en el centro de 

Madrid, hay un buen número de 

empresas instaladas y suelo 

industrial bastante poco. Es una 

pobre escusa, señor Lema. Las 

cosas se pueden hacer mejor pero 

se siguen haciendo peor y eso 

repercute en toda la ciudad y 

vuelve a repercutir otra vez en el 

dato que ha salido hoy del empleo 

y que no quiero, por favor, dejar 

de mencionárselo porque es muy 

importante. En el Pleno anterior 

estaba usted muy contento y muy 

ufano porque en el anterior dato le 

habían dado que había 200 

empleos nuevos, bueno, pues se 

han vuelto a perder empleos en A 

Coruña: 64, o sea que ahora ni 

usted podrá sostener que las cosas 

van bien porque en los datos 

interanuales seguimos siendo con 

mucha diferencia otra vez, la 

ciudad que peor se comporta de 

toda Galicia. Esto es penoso. Esto 

es triste. El empleo que insisto, 

tiene mucho que ver con los 

macro, por lo tanto ahora hay  una 

ola de crecimiento de empleo que 

la ciudad está desaprovechando. 

se encolle vostede as mans, oxalá  

porque o certo é que hai que 

falar, hai que colaborar hai que 

xerar proxectos, cousa que non se 

está facendo e non ten que ver co 

solo industrial como vostede di. O 

solo industrial, como ben acaba 

de indicar, efectivamente hai na 

área metropolitana, na cidade 

tamén non está esgotado, os 

polígonos industriais que están 

dentro do ámbito da nosa cidade 

non están esgotados, pero en 

calquera caso, no centro de 

Madrid, hai un bo número de 

empresas instaladas e chan 

industrial bastante pouco. É unha 

pobre  escusa, señor Lema. As 

cousas pódense facer mellor pero 

séguense facendo peor e iso 

repercute en toda a cidade e volve 

repercutir outra vez no dato que 

saíu hoxe do emprego e que non 

quero, por favor, deixar de 

mencionarllo porque é moi 

importante. No Pleno anterior 

estaba vostede moi contento e moi  

ufano porque no anterior dato 

habíanlle dado que había 200 

empregos novos, bo, pois se 

volveron a perder empregos na 

Coruña: 64, ou sexa que agora 

nin vostede poderá soster que as 

cousas van ben porque nos datos 

interanuais seguimos sendo con 

moita diferenza outra vez, a 

cidade que peor se comporta de 

toda Galicia. Isto é penoso. Isto é 

triste. O emprego que insisto, ten 

moito que ver cos macro, por 

tanto agora hai  unha onda de 

crecemento de emprego que a 

cidade está a desaproveitar. Na 

media de Galicia estamos nun 

11% e Coruña nun 6, 
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En la media de Galicia estamos en 

un 11% y Coruña en un 6, 

prácticamente la mitad, ¿a usted 

eso no le preocupa? El resto de las 

ciudades 11, 15, 9 y nosotros en el 

6. En vez de coger la ola, vamos a 

la contra. Somos la ciudad que 

peor funcionamos, otro mes más 

que se destruye empleo en esta 

ciudad. Está todo relacionado 

señor Lema, no se están haciendo 

bien las cosas. Usted ahora saldrá 

con su típico chascarrillo o su 

supuesta  ironía bastante poco 

ingeniosa, todo hay que decirlo… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cid, por 

favor. 

 

Señora Cid Castro 

 

Y no soluciona el problema de los 

más de 17.000 parados que hay en 

esta ciudad y de las empresas que 

tenemos que generarles un 

entorno para que se asienten aquí 

y generen proyectos que 

realmente permitan a esta ciudad 

crecer. No se están haciendo las 

cosas. En vez de centrarse en 

charlar tanto con los compañeros 

cuando se está hablando de temas 

tan importantes concéntrese en 

trabajar y haga algo porque no 

vamos nada bien y va al pan de las 

familias. Gracias, señor alcalde. 

 

Presidencia 

 

Gracias, a vostede. Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

prácticamente a metade, a vostede 

iso non lle preocupa? O resto das 

cidades 11, 15, 9 e nós no 6. No 

canto de coller a onda, imos á 

contra. Somos a cidade que peor 

funcionamos, outro mes máis que 

destrúese emprego nesta cidade. 

Está todo relacionado señor 

Lema, non se están facendo ben 

as cousas. Vostede agora sairá co 

seu típico  chascarrillo ou a súa 

suposta  ironía bastante pouco 

enxeñosa, todo hai que dicilo… 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cid, por 

favor. 

 

Señora Cid Castro 

 

E non soluciona o problema dos 

máis de 17.000 parados que hai 

nesta cidade e das empresas que 

temos que xerarlles unha 

contorna para que se asenten 

aquí e xeren proxectos que 

realmente permitan a esta cidade 

crecer. Non se están facendo as 

cousas. No canto de centrarse en 

charlar tanto cos compañeiros 

cando se está falando de temas 

tan importantes concéntrese en 

traballar e faga algo porque non 

imos nada ben e vai ao pan das 

familias. Grazas, señor alcalde. 

 

Presidencia 

 

Gracias, a vostede. Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
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Si, señora García, non teño polo 

costume facer apelacións persoais 

que o resto das persoas fan 

mentres están sentadas. Eu creo 

que tampouco procede demasiado 

que vostede as faga. En todo caso, 

escoiteina con atención aínda que 

realmente non sei se o dixo o 

discurso, realmente é de moito 

proveito. Non hai esa fórmula 

máxica que vostede dicía para a 

reactivación do Papagaio como 

sospeitaba. Os datos de emprego 

que vostedes cita, tamén estaría 

ben que lle repetise ese mesmo 

dircurso aos seus amigos da Xunta 

de Galicia, porque os datos tamén 

a nivel de comunidade deixan 

moito que desexar e por empezar 

a responder outras cousas que se 

dixeron, nós entendemos que o 

documento vector que  ten que 

organizar a estratexia, a vida 

económica da cidade, ten que ser 

un plan municipal de emprego no 

que estean representados todos os 

sectores da cidade, tanto sectores 

vinculados ao mundo do traballo 

como sectores vinculados ao 

mundo do empresarial, como ás 

entidades do terceiro sector. Ese 

documento é o Plan municipal de 

emprego e vai ser sometido a 

revisión como dixemos no 

contexto do Pacto local polo 

emprego que agrupa a vinte e 

cinco entidades da cidade e que 

foi convocado a iniciativa desta 

Concellería sen vernos forzados a 

facelo  para xestionar unha 

subvención europea, como se fixo 

anteriormente.  

 

 

Ademais deste traballo en equipo 

Si, señora García, non teño polo 

costume facer apelacións persoais 

que o resto das persoas fan 

mentres están sentadas. Eu creo 

que tampouco procede demasiado 

que vostede as faga. En todo caso, 

escoiteina con atención aínda que 

realmente non sei se o que dixo o 

discurso realmente é de moito 

proveito. Non hai esa fórmula 

máxica que vostede dicía para a 

reactivación do Papagaio como 

sospeitaba. Os datos de emprego 

que vostedes cita, tamén estaría 

ben que lle repetise ese mesmo 

discurso aos seus amigos da 

Xunta de Galicia, porque os datos 

tamén a nivel de comunidade 

deixan moito que desexar e por 

empezar a responder outras 

cousas que se dixeron, nós 

entendemos que o documento 

vector que  ten que organizar a 

estratexia, a vida económica da 

cidade, ten que ser un plan 

municipal de emprego no que 

estean representados todos os 

sectores da cidade, tanto sectores 

vinculados ao mundo do traballo 

como sectores vinculados ao 

mundo do empresarial, como ás 

entidades do terceiro sector. Ese 

documento é o Plan municipal de 

emprego e vai ser sometido a 

revisión como dixemos no 

contexto do Pacto local polo 

emprego que agrupa a vinte e 

cinco entidades da cidade e que 

foi convocado a iniciativa desta 

Concellería sen vernos forzados a 

facelo  para xestionar unha 

subvención europea, como se fixo 

anteriormente.  

 

Ademais deste traballo en equipo 
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no contexto do Pacto local polo 

emprego, como lle dixen antes 

estamos agora mesmo 

desenvolvendo esas liñas 

estratéxicas que deben definir  por 

donde deben camiñar a Coruña do 

futuro, a Coruña que ten que estar 

vinculada con actividades que se 

distingan  pola súa calidade, pola 

súa  innovación e valor engadido, 

aproveitando como dicía o señor 

García, as sinerxias coa 

Universidade da Coruña. Aí 

estamos definindo esta estratexia 

dentro deste estudo sobre as 

necesidades para que A Coruña 

acade un desenvolvemento 

industrial que agora mesmo está 

perdendo; e  tamén no contexto da 

rede local de emprendemento 

innovador, donde aquelas 

empresas, aqueles emprendedores 

máis ben vinculados unicamente 

ao mundo das TICS e da 

economía dixital que empezan a 

aflorar na nosa cidade, poidan 

coñecerse e poidan ter ademais, 

elaborar unha axenda común e 

trasladarnos a nós as súas 

peticións. Esta forma de traballar 

creo que non é a primeira vez que 

damos mostras que é, digamos,   a 

maneira que buscamos de acordar 

as nosas estratexias que non son 

nunca estratexias de goberno son 

estratexias de cidade, son 

estratexias pactadas co sector co 

que realmente están a pé de obra e 

que coñecen mellor que ninguén 

cales son as súas necesidades, e 

entendemos que esta vai ser a 

forma na que a futuro sexa 

necesario definir as estratexias da 

nosa cidade. 

 

no contexto do Pacto local polo 

emprego, como lle dixen antes 

estamos agora mesmo 

desenvolvendo esas liñas 

estratéxicas que deben definir  

por onde deben camiñar a 

Coruña do futuro, a Coruña que 

ten que estar vinculada con 

actividades que se distingan  pola 

súa calidade, pola súa  

innovación e valor engadido, 

aproveitand, como dicía o señor 

García, as sinerxias coa 

Universidade da Coruña. Aí 

estamos definindo esta estratexia 

dentro deste estudo sobre as 

necesidades para que A Coruña 

acade un desenvolvemento 

industrial que agora mesmo está 

perdendo; e  tamén no contexto 

da rede local de emprendemento 

innovador, donde aquelas 

empresas, aqueles emprendedores 

máis ben vinculados unicamente 

ao mundo das TICS e da 

economía dixital que empezan a 

aflorar na nosa cidade, poidan 

coñecerse e poidan ter ademais, 

elaborar unha axenda común e 

trasladarnos a nós as súas 

peticións. Esta forma de traballar 

creo que non é, digamos,  a 

primeira vez que damos mostras 

que é  a maneira que buscamos de 

acordar as nosas estratexias que 

non son nunca estratexias de 

goberno son estratexias de 

cidade, son estratexias pactadas 

co sector co que realmente están 

a pé de obra e que coñecen mellor 

que ninguén cales son as súas 

necesidades, e entendemos que 

esta vai ser a forma na que “a  

futuro” sexa necesario definir as 

estratexias da nosa cidade. 
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Indo a outro tipo de cuestións, 

respondendo á cuestión das luces 

do Nadal, nós… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señor Lema, por 

favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Desculpe, moitas grazas. 

 

Encendemos as luces na ponte da 

Constitución que é como se viña 

facendo. Agora creo que noutras 

ciudades de signo…, algunhas 

delas gobernadas polo seu partido 

parece que hai unha competencia 

para ver quen prende antes as 

luces. Bueno, eu creo que desde 

logo non é un debate nin unha 

forma racional de facer as cousas 

e eu a verdade nin tan sequera me 

sinto demasiado…, paréceme un 

pouco bochornoso esa carreira ao 

prendido das luces do Nadal, case, 

case no verán o despois do verán. 

 

 

Falaba vostede, por último, das 

cuestións vinculadas á protección 

e ao desenvolvemento do 

comercio local e dicía vostede que 

na etapa do goberno socialista 

fora cando se desenvolvera na 

nosa cidade os grandes centros 

comerciais. Pois mire, 

exactamente traballamos en contra 

desa herdanza. Traballamos en 

contra dunha herdanza que pulou 

e que facilitou, promocionou as 

grandes concentracións 

comerciais na periferia da cidade 

 

Indo a outro tipo de cuestións, 

respondendo á cuestión das luces 

do Nadal, nós… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señor Lema, por 

favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Desculpe, moitas grazas. 

 

Encendemos as luces na ponte da 

Constitución que é como se viña 

facendo. Agora creo que noutras 

ciudades de signo…, algunhas 

delas gobernadas polo seu 

partido parece que hai unha 

competencia para ver quen 

prende antes as luces. Bo, eu creo 

que desde logo non é un debate 

nin unha forma racional de facer 

as cousas e eu a verdade nin tan 

sequera me sinto demasiado…, 

paréceme un pouco bochornoso 

esa carreira ao prendido das 

luces do Nadal, case, case no 

verán o despois do verán. 

 

Falaba vostede, por último, das 

cuestións vinculadas á protección 

e ao desenvolvemento do 

comercio local e dicía vostede que 

na etapa do goberno socialista 

fora cando se  desenvolvera na 

nosa cidade os grandes centros 

comerciais. Pois mire, 

exactamente traballamos en 

contra desa herdanza. 

Traballamos en contra dunha 

herdanza que pulou e que 

facilitou, promocionou as grandes 

concentracións comerciais na 
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que foron as que impediron, as 

que facilitan que eses visitantes 

que veñen fóra da Coruña, non 

teñan necesidade de entrar na 

cidade e coñecer o comercio local 

e, polo tanto, eu creo que  un 

pouco menos de fariseísmo ás 

veces  nos debates é bastante 

conveniente. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Lema, pasamos xa que logo á 

votación deste asunto número 

catro: aprobación provisional do 

expediente de modificación da 

Ordenanza Nº 46 reguladora do 

prezo público pola prestación de 

servizos e utilización de 

instalacións nos centros 

municipais de empresas de A 

Grela e do Papagaio. 

 

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). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Popular (PP) (10 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

periferia da cidade que foron as 

que impediron, as que facilitan 

que eses visitantes que veñen fóra 

da Coruña, non teñan necesidade 

de entrar na cidade e coñecer o 

comercio local e, polo tanto, eu 

creo que un pouco menos de 

fariseísmo ás veces  nos debates é 

bastante conveniente. Nada máis 

e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Lema, pasamos xa que logo á 

votación deste asunto número 

catro: aprobación provisional do 

expediente de modificación da 

Ordenanza Nº 46 reguladora do 

prezo público pola prestación de 

servizos e utilización de 

instalacións nos centros 

municipais de empresas de A 

Grela e do Papagaio. 

 

Votación asunto número catro 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese 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). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) (10 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PsdeG-

PSOE) (5 votos). 
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Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobado o 

asunto número catro. 

 

Acuerdo 

 

 Primero.-Aprobar provisional-

mente la modificación de la 

Ordenanza nº 46 reguladora del 

precio público por la prestación de 

servicios y utilización de 

instalaciones en el centro 

municipal de empresas Iglesario 

de la Grela y del Papagaio, y que 

figura como documento Anexo 

del presente acuerdo: 

 

ORDENANZA Nº 46 

REGULADORA DEL PRECIO 

PÚBLICO POR LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y UTILIZACION 

DE INSTALACIONES EN LOS 

CENTROS MUNICIPALES DE 

EMPRESAS DE LA GRELA Y 

DEL PAPAGAIO. Se modifica 

el artículo 3. 

 

Segundo. Las modificaciones 

aprobadas entrarán en vigor a 

partir del día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia. En la Disposición 

Final de cada Ordenanza se 

consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su 

vigencia. 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG/AA) (1 

voto). 

 

Intervencións 

 

 Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobado o 

asunto número catro. 

 

Acordo 

 

Primeiro.-Aprobar provisional-

mente a modificación da 

Ordenanza nº 46 reguladora do 

prezo público pola prestación de 

servizos e utilización de 

instalacións nos Centros 

Municipais de Empresas da Grela 

e do Papagaio, que figura como 

documento Anexo do presente 

acordo: 

 

ORDENANZA Nº 46 

REGULADORA DO PREZO 

PÚBLICO POLA PRESTACIÓN 

DE SERVIZOS E 

UTILIZACIÓN DE 

INSTALACIÓNS NOS 

CENTROS MUNICIPAIS DE 

EMPRESAS DA GRELA E DO 

PAPAGAIO. Modifícase o artigo 

3. 

 

Segundo. As modificacións 

aprobadas entrarán en vigor a 

partir do día seguinte da súa 

publicación no Boletín Oficial da 

Provincia. Na Disposición Final 

de cada Ordenanza consignarase 

a data da súa aprobación e a do 

inicio da súa vixencia. 
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Tercero. Someter a información 

pública los acuerdos precedentes, 

en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín 

Oficial de la Provincia, así como 

en uno de los diarios de gran 

difusión de la provincia, con el fin 

de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a 

partir del día siguiente al de la 

publicación de referencia, realizar 

las alegaciones y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si 

durante el citado trámite no se 

presentara ninguna, el acuerdo de 

aprobación  provisional se elevará 

a definitivo de manera automática. 

 

 

Cuarto. Facultar al alcalde – 

presidente, tan ampliamente como 

en derecho sea posible, para 

garantizar la plena efectividad del 

presente acuerdo. 

 

ÁREA DE IGUALDAD Y 

DIVERSIDAD 

 

Seguridad Ciudadana 

 

207 – Aprobación inicial de la 

Ordenanza contraincendios. 

 

Asunto.- Aprobación inicial de la 

ordenanza municipal 

contraincendios del Ayuntamiento 

de A Coruña. 

 

Este asunto ha sido dictaminado 

por la Comisión Informativa de 

Igualdad y Diversidad con los 

votos a favor de los Grupos 

 

Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, 

no Taboleiro de Anuncios do 

Concello e a través de anuncio 

inserido no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da 

provincia, co fin de que os 

interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do 

día seguinte ao da publicación de 

referencia, realizar as alegacións 

e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia 

expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de 

aprobación  provisional elevarase 

a definitivo de maneira 

automática. 

 

Cuarto. Facultar ao alcalde – 

presidente, tan amplamente como 

en dereito sexa posible, para 

garantir a plena efectividade do 

presente acordo. 

 

ÁREA DE IGUALDADE E 

DIVERSIDADE 

 

Seguridade Cidadana 

 

207 – Aprobación inicial da 

Ordenanza contraincendios. 

 

Asunto.-Aprobación inicial da 

ordenanza municipal 

contraincendios do Concello da 

Coruña. 

 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de 

Igualdade e Diversidade cos 
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Municipales de Marea Atlántica 

y Socialista y las abstenciones de 

los Grupos Municipales del 

Partido Popular y Mixto (BNG-

AA), y en los propios términos 

de la propuesta de ordenanza 

formulada por el Servicio, se 

propone al Pleno Municipal, de 

conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 49 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, la 

adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la 

ordenanza municipal de 

protección contraincendios del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segundo.- Información pública y 

audiencia a los interesados por el 

plazo mínimos de treinta días para 

la presentación de reclamaciones 

y sugerencias. 

 

Tercero.- Resolución de todas las 

reclamaciones y sugerencias 

presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera 

presentado ninguna reclamación o 

sugerencia, se entenderá 

definitivamente adoptado el 

acuerdo hasta entonces 

provisional. 

 

Cuarto.- Facultar a la Alcaldía–

Presidencia para la adopción de 

cuantos actos, trámites o gestiones 

sean procedentes para la 

efectividad de lo acordado. 

 

Intervencións 

  

votos a favor dos Grupos 

Municipais de de Marea 

Atlántica e Socialista e as 

abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular e 

Mixto (BNG-AA), e nos propios 

termos da proposta de ordenanza 

formulada polo Servizo, 

proponse ao Pleno Municipal, de 

conformidade co disposto no 

artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de 

abril, Reguladora das Bases do 

Réxime Local, a adopción dos 

acordos seguintes: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a 

ordenanza municipal de 

protección contraincendios do 

Concello da Coruña. 

 

Segundo.- Información pública e 

audiencia aos interesados polo 

prazo mínimos de trinta días para 

a presentación de reclamacións e 

suxestións. 

 

Terceiro.- Resolución de todas as 

reclamacións e suxestións 

presentadas dentro do prazo e 

aprobación definitiva polo Pleno. 

No caso de que non se presentou 

ningunha reclamación ou 

suxestión, entenderase 

definitivamente adoptado o 

acordo ata entón provisional. 

 

 

Cuarto.- Facultar á Alcaldía- 

Presidencia para a adopción de 

cuantos actos, trámites ou 

xestións sexan procedentes para a 

efectividade do acordado. 

 

Intervencións 
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Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Secretario. Ten a palabra a señora 

Fraga, 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Si. Boa  tarde a todas e a todos. 

Traemos, desta vez si, a proposta 

de Ordenanza… 

 

A las dieciocho horas y un 

minuto se ausenta del Salón de 

Sesiones el señor Lorenzo 

Torres. 

 

… contraincendios que, bueno, 

sendo unha competencia 

municipal é a primeira que hai na 

cidade e en Galiza. É unha 

ordenanza básicamente técnica 

que se limita a incorporar 

esixencias complementarias 

establecidas na vixente normativa 

estatal e de protección 

contraincendios e realizarase 

actuacións precisas para a 

aplicación das mesmas 

peculiaridades do municipio. A 

data de exposición referidas a 

esencias básicas de seguridade en 

caso de incendio, seguridade de 

utilización e accesibilidade do 

código técnico de edificación, 

seguridade contraincendios, 

establecementos industriais e 

regulación das instalacións de 

protección contra incendios, as 

disposicións referidas a 

espectáculos públicos e 

actividades recreativas, do 

emprendemento da 

competitividade de Galicia, plans 

de autoprotección de centros, 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Secretario. Ten a palabra a 

señora Fraga, 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Si. Boa  tarde a todas e a todos. 

Traemos, desta vez si, a proposta 

de Ordenanza… 

 

Ás dezaoito horas e un minuto 

auséntase do Salón de Sesións o 

señor Lorenzo Torres. 

 

 

… contraincendios que, bo, sendo 

unha competencia municipal é a 

primeira que hai na cidade e en 

Galicia. É unha ordenanza 

básicamente técnica que se limita 

a incorporar esixencias 

complementarias establecidas na 

vixente normativa estatal e de 

protección contraincendios e 

realizarase actuacións precisas 

para a aplicación das mesmas 

peculiaridades do municipio. A 

data de exposición referidas a 

esencias básicas de seguridade en 

caso de incendio, seguridade de 

utilización e accesibilidade do 

código técnico de edificación, 

seguridade contraincendios, 

establecementos industriais e 

regulación das instalacións de 

protección contraincendios, as 

disposicións referidas a 

espectáculos públicos e 

actividades recreativas, do 

emprendemento da 

competitividade de Galicia, plans 

de autoprotección de centros, 

establecementos, dependencias 
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establecementos, dependencias 

dedicadas a actividades que podan 

dar orixe a situacións de 

emerxencia e a Ordenanza 

municipal reguladora dos 

procedementos para a 

intervención e control na 

execución de obras, implantación 

e instalacións de actividades ou 

servizos. Simplemente, bueno o 

obxectivo da ordenanza e manter 

o nivel de seguridade da 

cidadanía, potenciando a 

prevención e autoprotección 

cidadá para tratar de evitar que se 

produzan eses incendios. Da 

estrutura da ordenanza non vou 

falar e bueno, básicamente pois 

iso, o obxectivo da ordenanza é a 

parte máis técnica de prevención 

de incendios para previlos en vez 

de abordalos unha vez 

acontecidos. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Fraga. Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Voulle pedir perdón á señora 

Fraga e o conxunto da 

Corporación pero é que quero 

comentar unha cuestión que saiu 

antes no Pleno. 

 

Paréceme indecente que ninguén 

do Partido Popular fale de que hai 

unha onda de emprego cando hai 

300 empregos en xogo na nosa 

cidade pola restruturación do 

Pastor. Iso si que é unha onda 

pero vai ser, vamos, unha 

labazada, como di moitas veces o 

dedicadas a actividades que 

podan dar orixe a situacións de 

emerxencia e a Ordenanza 

municipal reguladora dos 

procedementos para a 

intervención e control na 

execución de obras, implantación 

e instalacións de actividades ou 

servizos. Simplemente, o  

obxectivo da ordenanza e manter 

o nivel de seguridade da 

cidadanía, potenciando a 

prevención e autoprotección 

cidadá para tratar de evitar que 

se produzan eses incendios. Da 

estrutura da ordenanza non vou 

falar e bo, básicamente pois iso, o 

obxectivo da ordenanza é a parte 

máis técnica de prevención de 

incendios para previlos en vez de 

abordalos unha vez acontecidos. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Fraga. Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Voulle pedir perdón á señora 

Fraga e o conxunto da 

Corporación pero é que quero 

comentar unha cuestión que saiu 

antes no Pleno. 

 

Paréceme indecente que ninguén 

do Partido Popular fale de que 

hai unha onda de emprego cando 

hai 300 empregos en xogo na 

nosa cidade pola restruturación 

do Pastor. Iso si que é unha onda 

pero vai ser, vamos, unha 

labazada, como di moitas veces o 
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señor Varela, unha labazada en 

toda a cara á cidade. Están en 

xogo eses empregos e á vez, eu xa 

non sei, parece unha broma 

macabra, pero á vez nomease 

como presidenta do banco Pastor 

á señora Isabel Tocino que tanto 

vale para ser ministra de medio 

ambiente, como para ser 

conselleira de ENCE como para 

ser presidenta do Banco Pastor. 

Non sei se vostedes poden falar 

con ela, para que realmente a 

cidade non  leve esa labazada, esa 

auténtica labazada e esas 300 

familias que teñen os seus 

ingresos en xogo poidan durmir 

tranquilas. Simplemente quería 

contestar a iso porque me parece 

alucinante que se fale de onda de 

emprego tal e como están as 

cousas. 

 

En canto á Ordenanza, que é a 

cuestión que imos tratar neste 

punto da Orde do Día, 

simplemente sinalar que imos 

votar a favor, que se trata 

efectivamente, como dicía a 

concelleira do ramo, é unha 

ordenanza moi técnica e o que si 

quixera preguntar esta ordenanza 

veu a Pleno? ao final non se 

debateu. Eu non percibin cambios 

no texto e quixera saber se ao 

final sufriu algún cambio ou non 

porque realmente non volveu á 

Comisión, entón, simplemente 

pois iso,  resolver esa dúbida. 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Señora Neira. 

señor Varela, unha labazada en 

toda a cara á cidade. Están en 

xogo eses empregos e á vez, eu xa 

non sei, parece unha broma 

macabra, pero á vez nomease 

como presidenta do banco Pastor 

á señora Isabel Tocino que tanto 

vale para ser ministra de medio 

ambiente, como para ser 

conselleira de ENCE como para 

ser presidenta do Banco Pastor. 

Non sei se vostedes poden falar 

con ela, para que realmente a 

cidade non  leve esa labazada, 

esa auténtica labazada e esas 300 

familias que teñen os seus 

ingresos en xogo poidan durmir 

tranquilas. Simplemente quería 

contestar a iso porque me parece 

alucinante que se fale de onda de 

emprego tal e como están as 

cousas. 

 

En canto á Ordenanza, que é a 

cuestión que imos tratar neste 

punto da Orde do Día, 

simplemente sinalar que imos 

votar a favor, que se trata 

efectivamente, como dicía a 

concelleira do ramo, é unha 

ordenanza moi técnica e o que si 

quixera preguntar: esta 

ordenanza veu a Pleno? ao final 

non se debateu. Eu non percibin 

cambios no texto e quixera saber 

se ao final sufriu algún cambio ou 

non porque realmente non volveu 

á Comisión, entón, simplemente 

pois iso,  resolver esa dúbida. 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Señora Neira. 
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Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. Desde el 

Grupo Municipal Socialista 

simplemente anunciar la 

abstención en esta fase de 

aprobación inicial de la 

Ordenanza  a la espera de efectuar 

alegaciones para la mejora del 

texto. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Buenas tardes a 

todos los presentes y a los que nos 

escuchan por “streaming”. 

 

A las dieciocho horas y nueve 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Lorenzo 

Torres. 

 

Bueno, traen hoy a Pleno la 

aprobación inicial de la ordenanza 

municipal de protección contra 

incendios, por fin, dijo la 

concejala porque en el Pleno 

anterior creo recordar que la 

retiraron después de la Comisión 

de Portavoces a petición del 

Partido Socialista y ni tuvo la 

deferencia de avisar a nuestro 

grupo, el sectarismo llega a 

límites ya inimaginables. O sea, ni 

un papel de las Ordenanzas  

fiscales, ni de los modificativos, 

ni del Presupuesto ni de nada, 

pero ni siquiera avisarnos de que 

 

 

 Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señor alcalde. Desde o 

Grupo Municipal Socialista 

simplemente anunciar a 

abstención nesta fase de 

aprobación inicial da Ordenanza  

á espera de efectuar alegacións 

para a mellora do texto. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

Señora Gallego 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Boas tardes a 

todos os presentes e aos que nos 

escoitan por  “streaming”. 

 

Ás dezaoito horas e nove minutos 

entra no Salón de Sesións o 

señor  Lorenzo Torres. 

 

 

Bo, traen hoxe a Pleno a 

aprobación inicial da ordenanza 

municipal de protección 

contraincendios, por fin, dixo a 

concelleira porque no Pleno 

anterior creo lembrar que a 

retiraron despois da Comisión de 

Voceiros a petición do Partido 

Socialista e nin tivo a deferencia 

de avisar ao noso grupo, o 

sectarismo chega a límites xa 

inimaxinables. Ou sexa, nin un 

papel das Ordenanzas  fiscais, nin 

dos  modificativos, nin do 

Orzamento nin de nada, pero nin 

sequera avisarnos de que vai 
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va a retirar un tema del orden del 

día cuando ya lo tienen claro. 

Como dijo la concejala, 

simplemente es adaptarse a las 

exigencias de la normativa estatal 

y autonómica adaptándolas a las 

peculiaridades del municipio. 

Como bien explicó el director de 

Seguridad Ciudadana en la 

Comisión, pues el trabajo ha sido 

iniciado hace tres años, hace tres 

años, y el objetivo era plasmar 

algo que se viene aplicando desde 

hace mucho tiempo. Fíjese, casi lo 

único que han hecho bien hasta 

ahora: dejar que los bomberos 

sigan funcionando como venían 

haciendo hasta ahora, no meterse 

en su trabajo, casi es lo único que 

se puede salvar de todo lo que han 

hecho en estos dos años y medio.  

 

El servicio de bomberos en La 

Coruña es un referente por su 

dedicación y eficacia desde hace 

muchos años, no solamente ahora. 

Y permítame que le recuerde 

algunas de las mejoras que hizo el 

gobierno del Partido Popular. 

 

Firmamos un convenio en el 2012 

que establece que UNESPA 

aporte cada año para los 

contribuciones especiales un 68% 

más con respecto al anterior  

convenio firmado por el bipartito 

municipal. Entre 2012 y 2015, la 

inversión municipal para reforzar, 

renovar y mejorar el equipamiento 

del 6, fue de casi 4.000.000 de 

euros. Es decir destinamos un 

51,5% más que el anterior 

Gobierno. En los cuatro años del 

gobierno Popular, se realizó una 

inversión de 1.000.000 de euros 

retirar un tema da orde do día 

cando xa o teñen claro. Como 

dixo a concelleira, simplemente é 

adaptarse ás esixencias da 

normativa estatal e autonómica 

adaptándoas ás peculiaridades do 

municipio. Como ben explicou o 

director de Seguridade Cidadá na 

Comisión, pois o traballo foi 

iniciado hai tres anos, hai tres 

anos, e o obxectivo era plasmar 

algo que vén aplicando desde hai 

moito tempo. Fíxese, case o único 

que fixeron ben ata agora: deixar 

que os bombeiros sigan 

funcionando como viñan facendo 

ata agora, non meterse no seu 

traballo, case é o único que se 

pode salvar de todo o que fixeron 

nestes dous anos e medio.  

 

 

O servizo de bombeiros na 

Coruña é un referente pola súa 

dedicación e eficacia desde hai 

moitos anos, non soamente agora. 

E permítame que lle lembre 

algunhas das melloras que fixo o 

goberno do Partido Popular. 

 

Asinamos un convenio no 2012 

que establece que  UNESPA 

achegue cada ano para os 

contribucións especiais un 68% 

máis con respecto ao anterior  

convenio asinado polo bipartito 

municipal. Entre 2012 e 2015, o 

investimento municipal para 

reforzar, renovar e mellorar o 

equipamento do 6, foi de case 

4.000.000 de euros. É dicir 

destinamos un 51,5% máis que o 

anterior Goberno. Nos catro anos 

do goberno Popular, realizouse 

un investimento de 1.000.000 de 
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en las obras de ampliación del 

edificio de A Grela que 

incluyeron un nuevo centro de 

control de emergencias y la nueva 

unidad de prevención e 

investigación de incendios, 

además de la construcción de un 

nuevo garaje para vehículos de 

bomberos, así como se 

modificaron las vías de salida  del 

parque para mejorar la llegada de 

los vehículos. 

 

También creamos la unidad 

especializada en rescates en el 

litoral y multiplicamos por cinco 

las horas que destinan los 

bomberos a labores de 

prevención, charlas en colegios, 

semana de la prevención, retenes 

preventivos en eventos deportivos, 

culturales, sociales y de 

seguridad; simulacros y visitas 

escolares al parque de bomberos. 

También se reforzó la elaboración 

y participación en los dispositivos 

de seguridad y emergencias en 

todos los eventos deportivos y 

espectáculos al aire libre: San 

Juan, batalla naval, Noroeste Pop 

Rock, conciertos en María Pita, 

etcétera, y protocolos de actuación 

para riesgos químicos y alertas 

meteorológicas.  

 

En resumen, se aposto por la 

modernización de las 

instalaciones y del material, por la 

formación activa y continua del 

personal del seis y  por la 

incorporación de nuevas 

tecnologías y equipamiento. Pero 

no solo se mejoró en medios 

técnicos, también en medios 

humanos, a pesar que en 2012 nos 

euros nas obras de ampliación do 

edificio da Grela que incluíron un 

novo centro de control de 

emerxencias e a nova unidade de 

prevención e investigación de 

incendios, ademais da 

construción dun novo garaxe para 

vehículos de bombeiros, así como 

modificáronse as vías de saída  do 

parque para mellorar a chegada 

dos vehículos. 

 

 

Tamén creamos a unidade 

especializada en rescates no 

litoral e multiplicamos por cinco 

as horas que destinan os 

bombeiros a labores de 

prevención, charlas en colexios, 

semana da prevención, reténs 

preventivos en eventos deportivos, 

culturais, sociais e de seguridade; 

simulacros e visitas escolares ao 

parque de bombeiros. Tamén se 

reforzou a elaboración e 

participación nos dispositivos de 

seguridade e emerxencias en 

todos os eventos deportivos e 

espectáculos ao aire libre: San 

Xoan, batalla naval, Noroeste 

Pop Rock, concertos en María 

Pita, etcétera, e protocolos de 

actuación para riscos químicos e 

alertas meteorolóxicas.  

 

En resumo, apostouse pola 

modernización das instalacións e 

do material, pola formación 

activa e continua do persoal do 

seis e  pola incorporación de 

novas tecnoloxías e equipamento. 

Pero non só mellorouse en medios 

técnicos, tamén en medios 

humanos, a pesar que en 2012 

atopámonos cunha taxa de 
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encontramos con una tasa de 

reposición de efectivos del cero, 

ahora es del 100% y se quejan 

ustedes del señor Montoro. A 

pesar de eso, fíjese, entre los años 

2013 y 2015 la oferta de empleo 

público aprobada por el Partido 

Popular fue de 13 bomberos, 13 

plazas nuevas en los dos años y 

medio de la Marea, cuatro plazas 

a pesar de que la tasa de 

reposición es del 100%, le repito. 

Y no hablemos de promoción 

interna con nosotros un oficial, 

tres suboficiales, tres sargentos, 

cinco cabos. Con ustedes dos 

suboficiales y cuatro cabos, la 

diferencia es clara. 

 

Centrándome en la Ordenanza, 

¿por qué una Ordenanza que se 

lleva elaborando más de tres años 

y que ya fue presentada en unas 

jornadas en diciembre de 2.015, se 

trae hoy a Pleno? Pues como 

ahora lo hacen todo ustedes: 

despacito. A lo que llaman ustedes 

“a bo ritmo”, pues tres años.  

 

 

En los medios de comunicación, 

lo único que destacaron de toda la  

Ordenanza es uno de sus 

apartados, el que tiene menor 

incidencia y que no supone 

ninguna novedad: condiciones que 

deben de cumplir los solares, 

parcelas, fincas, terrenos rústicos 

y urbanizables para prevenir los 

incendios y evitar su  

propagación. Está bien que lo 

incluyan a ver si le sirve para 

ponerse las pilas.  

 

La despreocupación de este 

reposición de efectivos do cero, 

agora é do 100% e quéixanse 

vostedes do señor Montoro. A 

pesar diso, fíxese, entre os anos 

2013 e 2015 a oferta de emprego 

público aprobada polo Partido 

Popular foi de 13 bombeiros, 13 

prazas novas nos dous anos e 

medio da Marea, catro prazas a 

pesar de que a taxa de reposición 

é do 100%, repítolle. E non 

falemos de promoción interna 

connosco un oficial, tres 

suboficiais, tres sarxentos, cinco 

cabos. Con vostedes dous 

suboficiais e catro cabos, a 

diferenza é clara. 

 

 

Centrándome na Ordenanza, por 

que unha ordenanza que leva 

elaborando máis de tres anos e 

que xa foi presentada nunhas 

xornadas en decembro de 2.015, 

tráese hoxe a Pleno? Pois como 

agora fano todo vostedes: 

amodiño. Ao que chaman 

vostedes “a  bo ritmo”, pois tres 

anos.  

 

Nos medios de comunicación, o 

único que destacaron de toda a  

Ordenanza é un dos seus 

apartados, o que ten menor 

incidencia e que non supón 

ningunha novidade: condicións 

que deben de cumprir os solares, 

parcelas, leiras, terreos rústicos e 

urbanizables para previr os 

incendios e evitar a súa  

propagación. Está ben que o 

inclúan a ver se lle serve para 

poñerse as pilas.  

 

A despreocupación deste Goberno 
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Gobierno es clara. En el verano de 

2015, le recuerdo que hubo un fin 

de semana con varios incendios en 

Bens, ¿qué hizo el señor Ferreiro? 

Coger un avión y marcharse de 

vacaciones y en ese momento aún 

no había delegado en la señora 

Fraga, era responsable directo.  

 

El primero que tiene que empezar 

por cumplir la norma es el 

Ayuntamiento; usted, señor 

Ferreiro. No hay visita a un barrio, 

o a un vecino con el que hablemos 

que no nos hable de la deficiente 

limpieza y mantenimiento. Se 

quejan continuamente de solares 

que están a monte, nunca mejor 

dicho. No limpian ni desbrozan. 

Muchos de esos solares son 

municipales. Empiecen por 

aplicarse el cuento y déjense de 

demagogia que en eso son 

expertos.  

 

Me gustaría, señora Fraga, que me 

contestara a dos preguntas. La 

primera: el artículo 4.3 otorga a 

los bomberos el carácter de 

agentes de la autoridad. Como 

bien sabrá ese carácter solo se 

puede reconocer por lei, ¿cuál es 

la norma que lo ampara?  

 

Y la segunda: dicen que han 

realizado jornadas informativas 

con el Colegio de arquitectos, 

arquitectos técnicos, ingenieros, 

ingenieros técnicos, instaladores  

y mantenedores de instalaciones 

de protección contraincendios. 

Pero me gustaría saber si ¿se la 

han presentado a hosteleros, 

comerciantes, asociaciones de 

vecinos o algún colectivo más? 

é clara. No verán de 2015, 

lémbrolle que houbo un fin de 

semana con varios incendios en  

Bens, que fixo o señor Ferreiro? 

Coller un avión e marcharse de 

vacacións e nese momento aínda 

non delegara na señora Fraga, 

era responsable directo.  

 

O primeiro que ten que empezar 

por cumprir a norma é o 

Concello; vostede, señor 

Ferreiro. Non hai visita a un 

barrio, ou a un veciño co que 

falemos que non nos fale da 

deficiente limpeza e mantemento. 

Quéixanse continuamente de 

solares que están a monte, nunca 

mellor dito. Non limpan nin 

rozan. Moitos deses solares son 

municipais. Empecen por 

aplicarse o conto e déixense de 

demagoxia que niso son expertos.  

 

 

Gustaríame, señora Fraga, que 

me contestase a dúas preguntas. A 

primeira: o artigo 4.3 outorga  

aos bombeiros o carácter de 

axentes da autoridade. Como ben 

saberá ese carácter só pódese 

recoñecer por  lei, cal é a norma 

que o ampara?  

 

E a segunda: din que realizaron 

xornadas informativas co Colexio 

de arquitectos, arquitectos 

técnicos, enxeñeiros, enxeñeiros 

técnicos, instaladores  e 

mantedores de instalacións de 

protección contraincendios. Pero 

gustaríame saber se 

presentáronlla a hostaleiros, 

comerciantes, asociacións de 

veciños ou algún colectivo máis? 
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Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Señora Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Bueno. Moi ben, se ve que 

vostedes fixeron de todo, menos 

conseguir aprobar esta Ordenanza 

que, como dicía ten un carácter 

técnico que non entendo por que 

entón no o fixeron. Pero bueno, o 

caso é que se fai agora e, bueno 

me chama a atención que 

aproveiten tamén este punto para 

meter un pouco todo o que se lles 

pasa pola cabeza. Eu podía falar 

da nefasta xestión de incendios 

que fai a Xunta de Galicia e que 

creo que ten unha gravidade que 

deberíamos ter en conta antes de 

votar a pacer a lingua sobre este 

tipo de cousas.  

 

En todo caso, bueno, por entrar un 

pouco máis nos temas da 

Ordenanza dicir que 

efectivamente se está apostando 

pola prevención neste sentido e 

que bueno, que é a primeira 

ordenanza de protección de 

contraincendios non solo do 

Concello senón tamén da 

Comunidade Autónoma co fin de 

aumentar o nivel de seguridade da 

cidadanía, desde o máis estricto 

respecto a lexislación para evitar 

duplicidades e facer eso que 

parece que vostedes terían sido 

capaces de facer e que finalmente 

se fai agora. Se fixeron 

efectivamente todas estas 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas  grazas, señora Gallego. 

Señora Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Bo. Moi ben, se ve que vostedes 

fixeron de todo, menos conseguir 

aprobar esta Ordenanza que, 

como dicía ten un carácter 

técnico que non entendo por que 

entón no o fixeron. Pero bo, o 

caso é que se fai agora e, bo me 

chama a atención que aproveiten 

tamén este punto para meter un 

pouco todo o que se lles pasa pola 

cabeza. Eu podía falar da nefasta 

xestión de incendios que fai a 

Xunta de Galicia e que creo que 

ten unha gravidade que 

deberíamos ter en conta antes de 

votar a pacer a lingua sobre este 

tipo de cousas.  

 

En todo caso, bo, por entrar un 

pouco máis nos temas da 

Ordenanza dicir que 

efectivamente se está apostando 

pola prevención neste sentido e 

que bo, que é a primeira 

ordenanza de protección de 

contraincendios non solo do 

Concello senón tamén da 

Comunidade Autónoma co fin de 

aumentar o nivel de seguridade 

da cidadanía, desde o máis 

estricto respecto a lexislación 

para evitar duplicidades e facer 

iso que parece que vostedes terían 

sido capaces de facer e que 

finalmente se fai agora. Se fixeron 

efectivamente todas estas 
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consultas a diferentes colexios 

profesionais, a diferentes, 

concellerías implicadas, 

Urbanismo, Infraestruturas, Medio 

Ambiente, estes colexios de 

arquitectura, arquitectura técnica, 

enxenería, peritaxes, presas 

instaladoras, mantedoras de 

equipos contraincendios e con 

diferentes concellos con 

ordenanzas propias, e aos que 

aproveito, ademais, para 

agradecerlles a todos eses 

participantes na creación desta 

ordenanza.  

 

É un documento de fácil lectura 

que efectivamente haberá que ir 

trasladando a todas aquelas 

persoas que se poidan ver 

afectadas ante aplicación de novas 

licenzas para actividades que se 

vexan afectadas e bueno, sen 

entrar en moito máis detalle, dicir 

que efectivamente non, como 

preguntaba a señora Veira, a 

ordenanza non sufriu ningún 

cambio no seu texto, foron unhas 

consultas técnicas que se 

resolveron rapidamente e que 

mantiveron o texto tal cual, pero 

que non se puideron facer a tempo 

e por iso se traen a día de hoxe.  

 

 

En todo caso, bueno, aproveitando 

todo isto, lles lembro que non 

todo o que din que fixeron tan ben 

debeu de ser así cando sufriron os 

bombeiros, pois teñen todavía 

reclamacións pendentes, como 

promesas que lles fixeron no 

anterior goberno e non foron 

capaces de cumprir.  

 

consultas a diferentes colexios 

profesionais, a diferentes, 

concellerías implicadas, 

Urbanismo, Infraestruturas, 

Medio Ambiente, estes colexios de 

arquitectura, arquitectura 

técnica, enxenería, peritaxes, 

presas instaladoras, mantedoras 

de equipos contraincendios e con 

diferentes concellos con 

ordenanzas propias, e aos que 

aproveito, ademais, para 

agradecerlles a todos eses 

participantes na creación desta 

ordenanza.  

 

É un documento de fácil lectura 

que efectivamente haberá que ir 

trasladando a todas aquelas 

persoas que se poidan ver 

afectadas ante aplicación de 

novas licenzas para actividades 

que se vexan afectadas e bo, sen 

entrar en moito máis detalle, dicir 

que efectivamente non, como 

preguntaba a señora Veira, a 

ordenanza non sufriu ningún 

cambio no seu texto, foron unhas 

consultas técnicas que se 

resolveron  rapidamente   e 

que mantiveron o texto tal cual,  

pero que non se puideron facer a 

tempo e por iso se traen a día de 

hoxe.  

 

En todo caso, bo, aproveitando 

todo isto, lles lembro que non 

todo o que din que fixeron tan ben 

debeu de ser así cando sufriron os 

bombeiros, pois teñen todavía 

reclamacións pendentes, como 

promesas que lles fixeron no 

anterior goberno e non foron 

capaces de cumprir.  
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Fraga. 

Señora Veira. Señora Neira. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Mire no sé de qué promesas habla 

porque nosotros desde luego 

dejamos diez plazas de oferta de 

empleo público para convocar. 

Ustedes nada, nada, ninguna. 

Iigual que le están prometiendo 

ahora a los policías, que les van a 

cumplir el acuerdo de 

reclasificación dejando en manos 

de la oposición un futuro 

modificativo, por si acaso. Que 

sea la oposición la que diga que si 

o que no. Pongan todo el dinero 

en el Presupuesto y así se verá su 

voluntad, señora Fraga. 

 

Mire, no nos ha contado 

absolutamente nada de la 

Ordenanza, ha leído exactamente 

lo que dijo el director de 

Seguridad Ciudadana en la 

Comisión, yo creo que ni la ha 

leído.  

 

Le he hecho dos preguntas, una 

por cuestiones de legalidad y otra 

porque le preguntamos si ha 

hablado con hosteleros, 

comerciantes, empresarios, 

asociaciones de vecinos, etcétera 

y dice que se la trasladarán ahora. 

Claro, una vez que la aprueben ya 

me dirá que van a alegar; bueno, 

que presenten alegaciones, claro, 

es la opción, pero desde luego no 

negociarla, ni hablarla, ni 

explicarla antes de tanta 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Fraga. 

Señora Veira. Señora Neira. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

Mire non sei de que promesas fala 

porque nós desde logo deixamos 

dez prazas de oferta de emprego 

público para convocar. Vostedes 

nada, nada, ninguna. Igual que lle 

están prometendo agora aos 

policías, que lles van a cumprir o 

acordo de reclasificación 

deixando en mans da oposición 

un futuro  modificativo, polo si ou 

polo non. Que sexa a oposición a 

que diga que se ou que non. 

Poñan todo o diñeiro no 

Orzamento e así se verá a súa 

vontade, señora Fraga. 

 

Mire, non nos contou 

absolutamente nada da 

Ordenanza, leu exactamente o que 

dixo o director de Seguridade 

Cidadá na Comisión, eu creo que 

nin a leu.  

 

 

Fíxenlle dúas preguntas, unha por 

cuestións de legalidade e outra 

porque lle preguntamos se falou 

con hostaleiros, comerciantes, 

empresarios, asociacións de 

veciños, etcétera e di que lla 

trasladarán agora. Claro, unha 

vez que a aproben xa me dirá que 

van alegar; bo, que presenten 

alegacións, claro, é a opción, 

pero desde logo non negociala, 

nin falala, nin explicala antes de 

tanta participación. Porque  
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participación. Porque  fíjese: la 

Ordenanza es mucho más 

restrictiva que la normativa estatal 

y autonómica, y obliga a casi  

cualquier negocio a elaborar un 

plan de autoprotección, con el 

gasto que les va a suponer y el 

retraso en la apertura de los 

negocios, cuando existe una 

normativa técnica de obligado 

cumplimiento según para qué tipo 

de locales y además está el código 

técnico de la edificación. 

 

Evidentemente con la seguridad 

no se puede jugar, eso lo tenemos 

muy claro y desde luego es algo 

que es incuestionable, y desde 

luego no vamos a cuestionar ni los 

dispositivos, ni los retenes, ni los 

equipos o instalaciones de 

protección, que por cierto ya 

estaban en nuestro mandato, y por 

otro lado que hayamos reforzado 

todos estos cuatro años que hemos 

gobernado. Pero hay algunos 

aspectos que nos generan dudas y 

además creo que pueden ser 

susceptibles de que la gente 

presente alegaciones.  

 

Pero hay una cuestión más: 

algunas funciones que se 

atribuyen ahora a los bomberos, 

hasta ahora  eran propias de otros 

servicios, en concreto los planes 

de autoprotección los elaboraba y 

los revisaba Protección Civil, con 

la ayuda de bomberos, pero  los 

revisaba Protección Civil. Porque 

antes se contaba con una  técnico 

interina en el departamento que ha 

sido despedida por finalización 

del contrato. Cierto es también y 

yo no digo nada porque ha habido 

fíxese: a Ordenanza é moito máis 

restritiva  que a normativa estatal 

e autonómica, e obriga a case  

calquera negocio para elaborar 

un plan de  autoprotección, co 

gasto que lles vai a supoñer e o 

atraso na apertura dos negocios, 

cando existe unha normativa 

técnica de obrigado cumprimento 

segundo para que tipo de locais e 

ademais está o código técnico da 

edificación. 

 

 

Evidentemente coa seguridade 

non se pode xogar, iso témolo moi 

claro e desde logo é algo que é 

incuestionable, e desde logo non 

imos cuestionar nin os 

dispositivos, nin os reténs, nin os 

equipos ou instalacións de 

protección, que por certo xa 

estaban no noso mandato, e 

doutra banda que reforzásemos 

todos estes catro anos que 

gobernamos. Pero hai algúns 

aspectos que nos xeran dúbidas e 

ademais creo que poden ser 

susceptibles de que a xente 

presente alegacións.  

 

Pero hai unha cuestión máis: 

algunhas funcións que se atribúen 

agora aos bombeiros, ata agora  

eran propias doutros servizos, en 

concreto os plans de  

autoprotección elaborábaos e 

revisábaos Protección Civil, coa 

axuda de bombeiros, pero  

revisábaos Protección Civil. 

Porque antes contábase cunha  

técnica interina no departamento 

que foi despedida por finalización 

do contrato. Certo é tamén e eu 

non digo nada porque houbo 
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una sentencia, yo ahí  no digo 

nada más, pero cierto es también 

que la nueva oferta de empleo 

público que han sacado, esta plaza 

no se va a cubrir, no la han 

convocado.  

 

El director de seguridad dijo en la 

Comisión que los planes, ahora 

mismo, los estaban encargando 

fuera. Iso lo anoté yo en la 

Comisión. Es decir, externalizan 

hasta los planes de 

autoprotección. Increíble, ya no 

les queda nada a los que iban a 

remunicipalizar todo. La realidad 

es que los encargan fuera, lo dijo 

su director de Área, los encargan 

fuera y los revisan los bomberos. 

 

La realidad es que la Memoria de 

gestión de 2016 está muy clara. 

En 2014 se hicieron 36 planes de 

autoprotección, en 2015, cero y en 

2016, cero. Los primeros planes 

de autoprotección que tienen que 

elaborar de manera urgente son 

tres: uno, el de la Comandancia de 

obras. Llevan  un año ahí metidos 

los okupas haciendo actividades y 

obras ilegales; exíjales el plan de 

autoprotección según la ordenanza 

que van a aprobar ahora… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, 

por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí. Ahora termino. 

 

En el botellón también. Y tres el 

unha sentenza, eu aí  non digo 

nada máis, pero certo é tamén 

que a nova oferta de emprego 

público que sacaron, esta praza 

non se vai a cubrir, non a 

convocaron.  

 

O director de seguridade dixo na 

Comisión que os plans, agora 

mesmo, estaban a encargalos 

fóra. Iso anoteino eu na 

Comisión. É dicir, externalizan 

ata os plans de  autoprotección. 

Incrible, xa non lles queda nada 

aos que ían a  remunicipalizar 

todo. A realidade é que os 

encargan fóra, díxoo o seu 

director de Área, encárganos fóra 

e revísanos os bombeiros. 

 

A realidade é que a Memoria de 

xestión de 2016 está moi clara. 

En 2014 fixéronse 36 plans de  

autoprotección, en 2015, cero e 

en 2016, cero. Os primeiros plans 

de  autoprotección que teñen que 

elaborar de maneira urxente son 

tres: un, o da  Comandancia de 

obras. Levan  un ano aí metidos 

os okupas facendo actividades e 

obras ilegais; esíxalles o plan de  

autoprotección segundo a 

ordenanza que van aprobar 

agora… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, 

por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si. Agora termino. 

 

No botellón tamén. E tres o do 
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de la cárcel. Nos vamos a 

abstener, vamos a dejar  que pase 

el período de alegaciones y a ver 

las que hay y decidiremos 

después, en la aprobación 

definitiva, según su resolución. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego, 

señora Fraga. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

Bueno, nada, constestarlle 

brevemente que bueno, como 

vexo que quere aproveitar para 

meter todos os temas e a mín o 

que me interesa é que aprobemos 

esta ordenanza… e bueno, decirlle 

que esta ordenanza afecta a quen 

afecta e como calquera ordenanza  

terá que ser efectuada por quen lle 

corresponda, cando se produzan 

aperturas de novas actividades e 

serán revisadas porque ademais se 

creou unha unidade técnica cun 

oficial técnico que será o 

responsable, xunto con outras 

persoas, de revisar eses plans de 

autoprotección que se están 

pedindo na ordenanza que así 

suceda. E non vou a entrar nas, 

nas… Non quero abrir ademais 

como usted si outros melones que 

nos está lanzando porque se ve 

que tampouco… fixo vostede a 

consulta bastante tarde aos seus 

contactos na Xunta de Galicia 

para facer ese texto que agora le. 

Entón, bueno, como non vou a 

entrar nesas acusacións que fai de 

reservas de tal, de mesturar outros 

corpos e outras historias, sen máis 

cárcere. Imonos abster, imos 

deixar  que pase o período de 

alegacións e a ver as que hai e 

decidiremos despois, na 

aprobación definitiva, segundo a 

súa resolución. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego, 

señora Fraga. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

Bo, nada, constestarlle 

brevemente que bo, como vexo 

que quere aproveitar para meter 

todos os temas e a mín o que me 

interesa é que aprobemos esta 

ordenanza… e bo, decirlle que 

esta ordenanza afecta a quen 

afecta e como calquera ordenanza  

terá que ser efectuada por quen 

lle corresponda, cando se 

produzan aperturas de novas 

actividades e serán revisadas 

porque ademais se creou unha 

unidade técnica cun oficial 

técnico que será o responsable, 

xunto con outras persoas, de 

revisar eses plans de 

autoprotección que se están 

pedindo na ordenanza que así 

suceda. E non vou a entrar nas, 

nas… Non quero abrir ademais 

como usted si outros melóns que 

nos está lanzando porque se ve 

que tampouco… fixo vostede a 

consulta bastante tarde aos seus 

contactos na Xunta de Galicia 

para facer ese texto que agora le. 

Entón, bo, como non vou a entrar 

nesas acusacións que fai de 

reservas de tal, de mesturar 
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dicirlles que aquí o importante é 

aprobar esta ordenanza e que 

efectivamente as persoas, as 

comunidades de veciños non se 

ven afectadas pola ordenanza, 

polo cal as comunidades de 

veciños non foron consultadas 

previamente e que nos veñan a 

falar  de que aquí as ordenanzas 

que as creamos nós, cando se 

acaba de dicir toda a participación 

que tivo a elaboración desta 

ordenanza e que nos veñan 

vostedes aquí a dicir leccións de 

participación, perdone, pero me da 

un poquito la risa. Así que bueno, 

sen máis queda pendente de 

aprobación definitiva e fagan as 

alegacións correspondentes en 

todo caso. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Fraga. Procedemos á votación 

deste punto da Orde do Día que é 

a aprobación inicial da ordenanza 

municipal contraincendios do 

Concello da Coruña. 

 

 

Votación asunto número cinco 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación el asunto 

número cinco referenciado en el 

orden del día produciéndose el 

siguiente resultado:  

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

outros corpos e outras historias, 

sen máis, dicirlles que aquí o 

importante é aprobar esta 

ordenanza e que efectivamente as 

persoas, as comunidades de 

veciños non se ven afectadas pola 

ordenanza, polo cal as 

comunidades de veciños non 

foron consultadas previamente e 

que nos veñan a falar  de que aquí 

as ordenanzas que as creamos 

nós, cando se acaba de dicir toda 

a participación que tivo a 

elaboración desta ordenanza e 

que nos veñan vostedes aquí a 

dicir leccións de participación, 

perdoe, pero me da un poquito la 

risa. Así que bo, sen máis queda 

pendente de aprobación definitiva 

e fagan as alegacións 

correspondentes en todo caso. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Fraga. Procedemos á votación 

deste punto da Orde do Día que é 

a aprobación inicial da 

ordenanza municipal 

contraincendios do Concello da 

Coruña. 

 

Votación asunto número cinco 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación o asunto 

número cinco  referenciado na 

orde do día producíndose o 

seguinte resultado:  

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 
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del Partido Popular (PP) (10 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Acuerdo 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la 

ordenanza municipal de 

protección contraincendios del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segundo.- Información pública y 

audiencia a los interesados por el 

plazo mínimos de treinta días para 

la presentación de reclamaciones 

y sugerencias. 

 

Tercero.- Resolución de todas las 

reclamaciones y sugerencias 

presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera 

presentado ninguna reclamación o 

sugerencia, se entenderá 

definitivamente adoptado el 

acuerdo hasta entonces 

provisional. 

 

Cuarto.- Facultar a la Alcaldía– 

Presidencia para la adopción de 

cuantos actos, trámites o gestiones 

sean procedentes para la 

efectividad de lo acordado. 

 

ÁREA DE INNOVACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

Partido Popular (PP) (10 

abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) 

(5 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG/AA) (1 

voto). 

 

Acordo 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a 

ordenanza municipal de 

protección contraincendios do 

Concello da Coruña. 

 

Segundo.- Información pública e 

audiencia aos interesados polo 

prazo mínimos de trinta días para 

a presentación de reclamacións e 

suxestións. 

 

Terceiro.- Resolución de todas as 

reclamacións e suxestións 

presentadas dentro do prazo e 

aprobación definitiva polo Pleno. 

No caso de que non se presentou 

ningunha reclamación ou 

suxestión, entenderase 

definitivamente adoptado o 

acordo ata entón provisional. 

 

 

Cuarto.- Facultar á Alcaldía–

Presidencia para a adopción de 

cuantos actos, trámites ou 

xestións sexan procedentes para a 

efectividade do acordado. 

 

ÁREA DE INNOVACIÓN E 

PARTICIPACIÓN  
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Sugerencias y Reclamaciones 

 

208 – Informe anual de 

sugerencias y reclamaciones. 

 

Asuntos.- Presentación del 

Informe anual de sugerencias y 

reclamaciones 2016. 

 

Acuerdo 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, 

en sesión ordinaria celebrada el 

día 4 de diciembre de 2017, toma   

conocimiento del informe 

denominado “Informe anual de 

Sugerencias y Reclamaciones 

2016”, que recoge la gestión 

realizada en la organización 

municipal con las reclamaciones y 

sugerencias presentadas por los 

ciudadanos a lo largo del pasado 

ejercicio 2016. 

 

II – PARTE NO RESOLUTIVA 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LA GESTIÓN: 

 

1º.-Toma de conocimiento: 

 

209 – Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos. 

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

dieciséis mil quinientos uno 

(16.501), de veinticinco de 

octubre de dos mil diecisiete, a la 

número dieciocho mil seiscientos 

(18.600), de veinte de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, 

desde el número cuatro mil 

 

Suxestións e Reclamacións 

 

208 – Informe anual de 

suxestións e reclamacións. 

 

Asunto.- Presentación do Informe 

anual de suxestións e 

reclamacións. 

 

Acordo 

 

O Excmo. Concello Pleno en 

sesión ordinaria realizada o día 4 

de decembro de 2017, toma  

coñecemento do informe 

denominado “Informe anual de 

Suxestións e Reclamacións 2016”, 

que recolle a xestión realizada na 

organización municipal coas 

reclamacións e suxestións 

presentadas polos cidadáns ao 

longo do pasado exercicio 2016. 

 

 

II – PARTE NON 

RESOLUTIVA CONTROL E 

SEGUIMENTO DA XESTIÓN: 

 

1º.- Toma de coñecemento: 

 

209 – Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos. 

 

-Das resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 

dezaseis mil cincocentos un 

(16.501), de vinte e cinco de 

outubro de dous mil dezasete, á 

número dezaoito mil seiscentos 

(18.600), de vinte de novembro de 

dous mil dezasete.  

 

-E dos decretos da Alcaldía, 

desde o número catro mil 
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ochocientos uno (4.801), de 

diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, a la número cinco mil 

cuatrocientos (5.400), de catorce 

de  noviembre de dos mil 

diecisiete. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Bueno, procedemos, polo tanto, a 

iniciar esta parte non dispositiva. 

 

Hai presentada unha moción 

conxunta do Bloque Nacionalista 

Galego, grupo Socialista e Marea 

Atlántica sobre a posible 

instalación dunha planta de 

almacenaxe e  pretratamiento de 

aceites industriais e hidrocarburos 

no peirao de Oza da Coruña. 

 

 

Unha moción do Bloque 

Nacionalista Galego sobre a suba 

das peaxes na AP-9.  

 

Dúas mocións do Partido 

Socialista: unha relativa  á 

creación dunha web cultural, e 

outra relativa á moción sobre 

medidas para proceder a 

eliminación das colonias de 

roedores. 

 

E tres mocións do Partido Popular 

para a celebración do 40 

aniversario da Constitución 

Española; para finalizar co 

abandono e a suciedade nos 

barrios; e para a okupación ilegal 

da Comandancia de Obras. 

 

E dúas mocións da Marea 

oitocentos un (4.801), de dezasete 

de outubro de dous mil dezasete, 

á número cinco mil catrocentos 

(5.400), de catorce de novembro 

de dous mil dezasete. 

 

 

Intervencións 

    

Presidencia 

 

Bo, procedemos, polo tanto, a 

iniciar esta parte non dispositiva. 

 

Hai presentada unha moción 

conxunta do Bloque Nacionalista 

Galego, grupo Socialista e Marea 

Atlántica sobre a posible 

instalación dunha planta de 

almacenaxe e  pretratamento de 

aceites industriais e 

hidrocarburos no peirao de Oza 

da Coruña. 

 

Unha moción do Bloque 

Nacionalista Galego sobre a suba 

das peaxes na AP-9.  

 

Dúas mocións do Partido 

Socialista: unha relativa  á 

creación dunha web cultural, e 

outra relativa á moción sobre 

medidas para proceder a 

eliminación das colonias de 

roedores. 

 

E tres mocións do Partido 

Popular para a celebración do 40 

aniversario da Constitución 

Española; para finalizar co 

abandono e a suciedade nos 

barrios; e para a okupación ilegal 

da Comandancia de Obras. 

 

E dúas mocións da Marea 
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Altántica: unha moción sobre a 

campaña de difamación do Partido 

Popular, que sufre unha 

modificación que lle acabo de 

entregar, a través dos servizos 

administrativos, a todos os grupos, 

de substitución parcial da moción 

presentada esta mañán; e outra de 

apoio as traballadoras/es 

xinecólogas que realizan gardas 

no Hospital Materno Infantil. 

 

A primeira das emendas á 

conxunta da planta de 

hidrocarburos do peirao de Oza 

ten unha emenda de sustitución do 

Partido Popular, tamén. 

 

Temos que proceder á votar a 

urxencia de todas as mocións, 

como facemos habitualmente. 

 

Votación de la urgencia de todas 

las mociones 

 

Sometida por la presidencia todas 

las mociones  presentadas por los 

distintos Grupos Municipales 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) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

Altántica: unha moción sobre a 

campaña de difamación do 

Partido Popular, que sufre unha 

modificación que lle acabo de 

entregar, a través dos servizos 

administrativos, a todos os 

grupos, de substitución parcial da 

moción presentada esta mañán; e 

outra de apoio as traballadoras 

xinecólogas que realizan gardas 

no Hospital Materno Infantil. 

 

A primeira das emendas á 

conxunta da planta de 

hidrocarburos do peirao de Oza 

ten unha emenda de sustitución 

do Partido Popular, tamén. 

 

Temos que proceder á votar a 

urxencia de todas as mocións, 

como facemos habitualmente. 

 

Votación da urxencia de todas as 

mocións 

 

Sometida pola presidencia todas 

as mocións  presentadas polos 

distintos Grupos Municipais 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) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 
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del Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

2º.- Mociones. 

 

Moción presentada por los 

Grupos Municipales de Marea 

Atlántica (MA) del Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE y 

Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) 

 

Primera.- Moción sobre  la 

posible instalación de una 

planta de almacenaje y 

pretratamiento de aceites 

industriales e hidrocarburos en 

el  muelle de Oza de A Coruña. 

 

Intervenciones  

 

Presidencia 

 

Moi ben. Comezamos o debate 

pola posible instalación dunha 

planta de almacenaxe e 

pretatamento de aceites industriais 

e hidrocarburos no peirao de Oza 

da Coruña.  

 

Le a señora García ou a señora 

Veira e o señor García, non sei, 

dame igual quen dos tres, é 

conxunta, se quere señora Veira 

pode comezar coa lectura. 

Perfecto. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. Os Grupos Municipais da 

Marea Atlántica, o Partido 

Socialista e o Bloque Nacionalista 

Galego, propoñen a adopción dos 

do Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas 

 

 

2º.- Mocións. 

 

Moción presentada polos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica 

(MA) do Partido Socialista 

(PsdeG-PSOE e Bloque 

Nacionalista  Galego/ Asembleas  

Abertas (BNG/AA) 

 

 

Primeira.- Moción sobre  a 

posible instalación dunha planta 

de almacenaxe e  pretratamiento 

de aceites industriais e 

hidrocarburos no  peirao de Oza 

da Coruña. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi  ben.  Comezamos o debate  

pola posible instalación  dunha 

planta de  almacenaxe e  

pretatamento de aceites  

industriais e hidrocarburos no  

peirao de Oza de Coruña.  

 

Le a señora García  ou a señora  

Veira e ou señor García,  non  sei, 

dáme igual quen dos tres,  é  

conxunta, se  quere señora  Veira 

pode  comezar  coa lectura. 

Perfecto. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. Os Grupos Municipais da 

Marea Atlántica, o Partido 

Socialista e o Bloque Nacionalista 

Galego, propoñen a adopción dos 
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seguintes acordos: 

 

-Amosar públicamente o 

rexeitamento ao proxecto de 

construcción desta planta de 

pretratamento de aceites 

industriais e hidrocarburos no 

Peirao de Oza de A Coruña. 

 

-Apoiar ás entidades veciñais e 

organizacións que xa se teñen 

posicionado en contra desta planta 

e xa teñen presentado alegacións 

ao proxecto. 

 

-Que o Goberno municipal se 

presente, diante dos 

procedementos administrativos 

correspondentes, como parte 

interesada, co obxecto de garantir 

en todo momento a legalidade en 

base ás súas  competencias. 

 

-Instar á Xunta de Galiza a 

desestimar e rexeitar a 

construcción dunha planta de 

recepción e pre-tratamento de 

residuos xerados por buques, no 

Concello da Coruña promovido 

por Limpeza Marítima de Óleos, 

S.L.U., Limpoil (clave do 

proxecto 2015/0167). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Non sei 

se desde o Grupo Popular, se nos 

quere facer lectura da emenda de 

substitución. Señor Fernández  

Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 

 

seguintes acordos: 

 

- Amosar públicamente o 

rexeitamento ao proxecto de 

construción desta planta de 

pretratamento de aceites 

industriais e hidrocarburos no 

Peirao de Oza de A Coruña. 

 

- Apoiar ás entidades veciñais e 

organizacións que xa se teñen 

posicionado en contra desta 

planta e xa teñen presentado 

 olución e e  proxecto. 

 

- Que o Goberno municipal se 

presente, diante dos 

procedementos administrativos 

correspondentes, como parte 

interesada, co obxecto de garantir 

en todo momento a legalidade en 

base ás súas  competencias. 

 

- Instar á Xunta de Galiza a 

desestimar e rexeitar a 

construción dunha planta de 

recepción e pre-tratamento de 

residuos xerados por buques, no 

Concello da Coruña promovido 

por Limpeza Marítima de Óleos, 

S.L.U., Limpoil (clave do proxecto 

2015/0167). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Non sei 

se desde o Grupo Popular, se nos 

quere facer lectura da emenda de 

substitución. Señor Fernández  

Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 
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1.- Sustituir la parte expositiva de 

la moción por la siguiente: instar a 

la Consellería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio para 

que a través de la autorización 

ambiental integrada exija para la 

instalación… exigida para la 

instalación, aplique estrictamente 

la Directiva de emisiones 

industriales y el Texto Refundido, 

de la Ley de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación. 

 

2.- Animar a los vecinos a 

participar de manera efectiva en el 

trámite de información pública 

incluido en la tramitación de la 

autorización ambiental integrada,  

mediante la formulación de las 

observaciones, alegaciones 

procedentes acogiéndose a las 

garantías de transparencia y  

participación que dicho 

procedimiento incorpora. 

 

Y 3.- Que el Gobierno Municipal 

mantenga la coherencia con lo ya 

informado por sus servicios 

técnicos en el trámite de 

valoración de impacto ambiental. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Non sei 

se polos grupos propoñentes se 

acepta esta emenda de 

substitución… Entendo que non, 

co cal pasamos ao debate da 

mesma para o cal ten a palabra a 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Pois estamos neste asunto, e a 

emenda do Partido Popular 

1.- Substituír a parte expositiva 

da moción pola seguinte: instar á 

Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio para 

que a través da autorización 

ambiental integrada esixa para a 

instalación… esixixida para a 

instalación, aplique estritamente 

a Directiva de emisións 

industriais e o Texto Refundido da 

Lei de Prevención e Control 

Integrados da Contaminación. 

 

2.- Animar aos veciños para 

participar de maneira efectiva no 

trámite de información pública 

incluído na tramitación da 

autorización ambiental integrada,  

mediante a formulación das 

observacións, alegacións 

procedentes acolléndose ás 

garantías de transparencia e  

participación que devandito 

procedemento incorpora. 

 

E 3.- Que o Goberno municipal 

manteña a coherencia co xa 

informado polos seus servizos 

técnicos no trámite de valoración 

de impacto ambiental. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Non sei 

se polos grupos propoñentes se 

acepta esta emenda de 

substitución… Entendo que non, 

co cal pasamos ao debate da 

mesma para o cal ten a palabra a 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Pois estamos neste asunto, e a 

emenda do Partido Popular 
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recórdame moito ao proceso un 

pouco vivido coa planta de Santa 

Icía. Quere poñerse o debate ou o 

foco do debate sobre a legalidade 

ou non da implantación desas 

plantas, nunca mellor dito, nesas 

ubicacións, pero nós en concreto 

desde o BNG entendemos que non 

se trata dunha cuestión de 

legalidade senón que se trata 

dunha cuestión de que non é a 

ubicación axeitada para unha 

planta de recepción e tratamento 

de aceites e de hidrocarburos. 

Estamos falando do peirao de 

Oza, estamos falando dun peirao 

que está na bocana da ría, estamos 

falando da zona de Oza que 

acabamos… está facendo o 

Goberno municipal un esforzo 

por… bueno, pois que se limpe 

esa zona e poder rexenerar 

efectivamente o que era a praia de 

Lazareto e recuperar esa calidade 

da auga, e ven o Partido Popular, 

e ven en concreto a señora Beatriz 

Mato coa súa Consellería a querer 

darlle permiso a esta planta na 

Coruña. 

 

O  outro día debatíase esta mesma 

moción no Pleno de Oleiros e 

recordaba o seu alcalde, que esta 

empresa precisamente tamén tivo 

unha planta de tratamento deste 

tipo de residuos e ao final tivo que 

marcharse porque incumplía e 

vertía directamente ao mar. Polo 

tanto, ademais, estamos falando 

dunha empresa que é reincidente 

ou podería ser reincidente no que 

é ás agresións ao medio. Pero 

como digo quérese instalar nunha 

zona que ten unha sensibilidade 

concreta na bocana da ría do 

recórdame moito ao proceso un 

pouco vivido coa planta de Santa 

Icía. Quere poñerse o debate ou o 

foco do debate sobre a legalidade 

ou non da implantación desas 

plantas, nunca mellor dito, nesas 

ubicacións, pero nós en concreto 

desde o BNG entendemos que non 

se trata dunha cuestión de 

legalidade senón que se trata 

dunha cuestión de que non é a 

ubicación axeitada para unha 

planta de recepción e tratamento 

de aceites e de hidrocarburos. 

Estamos falando do peirao de 

Oza, estamos falando dun peirao 

que está na bocana da ría, 

estamos falando da zona de Oza 

que acabamos… está facendo o 

Goberno municipal un  esforzo 

por… bo, pois que se limpe esa 

zona e poder rexenerar 

efectivamente o que era a praia 

de Lazareto e recuperar esa 

calidade da auga, e ven o Partido 

Popular, e ven en concreto a 

señora Beatriz Mato coa súa 

Consellería a querer darlle 

permiso a esta planta na Coruña. 

 

O outro día debatíase esta mesma 

moción no Pleno de Oleiros e 

recordaba o seu alcalde, que esta 

empresa precisamente tamén tivo 

unha planta de tratamento deste 

tipo de residuos e ao final tivo 

que marcharse porque incumpría 

e vertía directamente ao mar. 

Polo tanto, ademais, estamos 

falando dunha empresa que é 

reincidente ou podería ser 

reincidente no que é ás 

agresións ao medio. Pero como 

digo quérese instalar nunha zona 

que ten unha sensibilidade 
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Burgo. Xa temos falado en 

numerosísimas ocasións dos 

problemas que ten a ría do Burgo, 

das verteduras que aínda se 

producen a esa ría, inda queremos, 

permítanme o xogo de palabras 

votarlle máis gasolina ao lume. 

Nós entendemos que non é o  

lugar para implantalo e cremos 

que é moi importante esa voz de 

alarma que deu a Asociación de 

Veciños de Oza-Gaiteira-Os 

Castros que nos achegou esta 

moción e que nos convidou a 

apoiala. Cremos tamén que é 

importantísimo que este Pleno se 

posicione en contra da instalación 

desta planta porque parece que a 

conselleira de Medio Ambiente 

cre, esa que aspira a estar neste 

salón de plenos e a ser alcaldesa, 

debe de pensar que  A Coruña e a 

súa contorna é unha papeleira 

onde poder verquer residuos. 

Vímolo con Santa Icía, vémolo 

agora aquí. E até que punto ten 

sentido instalar non peirao de Oza 

unha planta do que sexa cando 

estamos falando de que nun futuro 

se van desafectar eses terreos? En 

todo caso que vaía para o porto 

exterior se ten que ir a algún lado, 

pero desde logo en Oza non o 

queremos. Nada máis. 

 

 

 

Presidencia  

  

Moitas grazas, señora Veira.  

 

Polo Grupo Socialista, señor 

García. 

 

Señor García Pérez 

concreta na bocana da ría do 

Burgo. Xa falamos en 

numerosísimas ocasións dos 

problemas que ten a ría do Burgo, 

das verteduras que aínda se 

producen a esa ría, inda 

queremos, permítanme o xogo de 

palabras votarlle máis gasolina 

ao lume. Nós entendemos que non 

é o  lugar para implantalo e 

cremos que é moi importante esa 

voz de alarma que deu a 

Asociación de Veciños de Oza-

Gaiteira-Os Castros que nos 

achegou esta moción e que nos 

convidou a apoiala. Cremos 

tamén que é importantísimo que 

este Pleno se posicione en contra 

da instalación desta planta 

porque parece que a conselleira 

de Medio Ambiente cre, esa que 

aspira a estar neste salón de 

plenos e a ser alcaldesa, debe de 

pensar que  A Coruña e a súa 

contorna é unha papeleira onde 

poder verquer residuos. Vímolo 

con Santa Icía, vémolo agora 

aquí. E até que punto ten sentido 

instalar no peirao de Oza unha 

planta do que sexa cando estamos 

falando de que nun futuro se van 

desafectar eses terreos? En todo 

caso que vaía para o porto 

exterior se ten que ir a algún 

lado, pero desde logo en Oza non 

o queremos. Nada máis. 

 

Presidencia  

  

Moitas grazas, señora Veira.  

 

Polo Grupo Socialista, señor 

García. 

 

Señor García Pérez 
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Gracias, señor alcalde.  

 

Bueno este es el tipo de mociones 

que hacen ciudad. Son mociones 

que retratan la sensibilidad de 

cada uno de los partidos con lo 

que quieren construir en el 

entorno en que se les vota. 

 

Vamos a ver, Oza es un espacio 

llamado a ser un espacio singular 

de la ciudad. Un espacio de ocio y 

disfrute del deporte náutico, de las 

playas que tiene alrededor, un 

nuevo espacio con el desarrollo 

urbanístico del puerto, un espacio 

singular. Entonces viene una 

empresa pide una autorización  y 

siguiendo los trámites 

administrativos que la ley 

contempla pretende una actuación 

industrial, en este caso, un 

pretratamiento de aceites navales 

en Oza. Nosotros entendemos que 

la Consellería tiene lo que tiene 

que tener: es unos procedimientos 

protocolizados para admitir a 

trámite determinadas cuestiones 

empresariales. Pero un partido 

político en  esta ciudad 

representado en el Pleno, no 

puede  bajo ningún concepto 

instar a que la Consellería cumpla 

la ley. En cuanto a su enmienda: 

es que faltaría plus; es que claro, 

instamos a que la Consellería 

cumpla la ley. Instamos a que los 

vecinos usen de manera efectiva 

el trámite de información pública 

y que el gobierno municipal 

mantenga la coherencia con lo ya 

informado. Nosotros no sabemos 

la coherencia que tiene el 

gobierno municipal, lo que sí 

 

Grazas, señor alcalde.  

 

Bo este é o tipo de mocións que 

fan cidade. Son mocións que 

retratan a sensibilidade de cada 

un dos partidos co que queren 

construír na contorna en que se 

lles vota. 

 

Imos ver, Oza é un espazo 

chamado a ser un espazo singular 

da cidade. Un espazo de lecer e 

goce do deporte náutico, das 

praias que ten ao redor, un novo 

espazo co desenvolvemento 

urbanístico do porto, un espazo 

singular. Entón ven unha empresa 

pide unha autorización  e 

seguindo os trámites 

administrativos que a lei 

contempla pretende unha 

actuación industrial, neste caso, 

un  pretratamento de aceites 

navais en Oza. Nós entendemos 

que a Consellería ten o que ten 

que ter: é uns procedementos  

protocolizados para admitir a 

trámite determinadas cuestións 

empresariais. Pero un partido 

político nesta  cidade 

representado no Pleno, non pode  

baixo ningún concepto instar a 

que a Consellería cumpra a lei. 

En canto á súa emenda: é que 

faltaría plus; e que claro, 

instamos a que a Consellería 

cumpra a lei. Instamos a que os 

veciños usen de maneira efectiva 

o trámite de información pública 

e que o Goberno municipal 

manteña a coherencia co xa 

informado. Nós non sabemos a 

coherencia que ten o Goberno 

municipal, o que si sabemos é que 
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sabemos es que en Oza esa 

instalación industrial de 

tratamiento de aceites y de 

pretratamiento no se puede 

instalar porque en clave política, 

en clave de desarrollo de la 

ciudad, la ciudad tiene que decir 

alto y claro que no solamente 

dándoles voz a los vecinos de 

Oza, que así nos lo piden en este 

Pleno, sino por un simple sentido 

común de desarrollo estratégico 

de lo que queremos que sea la 

ciudad en el futuro. Pero si para 

eso hicimos el puerto exterior, que 

nos está llevando décadas 

construirlo: para sacar del centro 

de la ciudad o de espacios como el 

de Oza, (no me mira ninguno de 

ustedes. Está muy bien que tengan 

todos la cabeza baja), o sea, 

¿cómo se puede, cómo se puede 

políticamente…? No, no señor… 

¿cómo se puede políticamente 

defender? Pues que se cumpla la 

ley. Si viene la empresa y lo pide, 

la Consellería lo pide, bueno, la 

Consellería tendrá que hacer lo 

que tenga que hacer en base a la 

ley, pero políticamente habrá que 

alzar la voz y decir: no mire en La 

Coruña,  en Oza, esa planta no se 

puede poner. ¿Sabe por qué? 

porque nosotros queremos que el 

futuro de la ciudad sea otro. Es 

que no me voy a lo más básico del 

desarrollo medioambiental, me 

voy a que ¿cómo vamos a meter 

en Oza este tipo de industrias en 

el 2017? Si me dice estamos 

hablando del 60, del 70, del 80, 

vale, pero si la ciudad está 

haciendo todo lo posible por 

transformar a una velocidad 

acelerada, la mayor mudanza de 

en Oza esa instalación industrial 

de tratamento de aceites e de  

pretratamento non se pode 

instalar porque en clave política, 

en clave de desenvolvemento da 

cidade, a cidade ten que dicir alto 

e claro que non soamente 

dándolles voz aos veciños de Oza, 

que así nolo piden neste Pleno, 

senón por un simple sentido 

común de desenvolvemento 

estratéxico do que queremos que 

sexa a cidade no futuro. Pero se 

para iso fixemos o porto exterior, 

que nos está levando décadas 

construílo: para sacar do centro 

da cidade ou de espazos como o 

de Oza, (non me mira ningún de 

vostedes. Está moi ben que teñan 

todos a cabeza baixa), ou sexa, 

como se pode, como se pode 

políticamente…? Non, non 

señor… como se pode 

políticamente  defender? Pois 

que se cumpra a lei. Se vén a 

empresa e pídeo, a Consellería 

pídeo, bo, a Consellería terá que 

facer o que teña que facer en base 

á lei, pero politicamente haberá 

que alzar a voz e dicir: non mire 

na Coruña,  en Oza, esa planta 

non se pode poñer. Sabe por que? 

porque nós queremos que o futuro 

da cidade sexa outro. É que non 

me vou todo o máis básico do 

desenvolvemento ambiental, 

voume a que como imos meter en 

Oza este tipo de industrias no 

2017? Se me di estamos a falar do 

60, do 70, do 80, vale, pero se a 

cidade está a facer todo o posible 

por transformar a unha 

velocidade acelerada, a maior 

mudanza da súa historia, para 

sacar do centro da cidade 
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su historia, para sacar del centro 

de la ciudad instalaciones que 

causen un perjuicio a la ciudad 

desde el punto de vista 

medioambiental. Estamos 

hablando de Oza, señor Martín, 

que ya veo que va a ser usted el 

que lo va a defender.  

 

Oza está llamado a ser el espacio 

más medioambientalmente 

necesario para toda la ciudad 

desde el punto de vista marítimo. 

Si metemos allí esta instalación 

estaremos construyendo en contra 

de lo que la ciudad necesita para 

el futuro y en contra de lo que los 

vecinos de la ciudad quieren. Eso 

sí, posiblemente, la Consellería 

sea capaz de aprobar eso y 

cualquier otra cosa. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Boas tardes a todos e a todas. 

Cito textualmente o que di a 

Dirección Xeral de Saúde Pública 

no informe de impacto ambiental 

que emite a Xunta de Galicia, que 

falando da planta de Oza di que 

indica carencias en relación a  un 

plan de seguimento da calidade 

das augas mariñas e un plan de 

emerxencias. A Dirección Xeral 

de Desenvolvemento Pesqueiro da 

Xunta de Galicia lembra que a ría 

do Burgo presenta bancos 

marisqueiros da categoría A, é 

dicir a categoría máis alta, e 

instalacións que causen un 

prexuízo á cidade desde o punto 

de vista ambiental. Estamos a 

falar de Oza, señor Martín, que 

xa vexo que vai ser vostede o que 

o vai a defender.  

 

 

 

Oza está chamado a ser o espazo 

máis  medioambientalmente 

necesario para toda a cidade 

desde o punto de vista marítimo. 

Se metemos alí esta instalación 

estaremos a construír en contra 

do que a cidade necesita para o 

futuro e en contra do que os 

veciños da cidade queren. Iso si, 

posiblemente, a Consellería sexa 

capaz de aprobar iso e calquera 

outra cousa. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Boas tardes a todos e a todas. 

Cito textualmente o que di a 

Dirección Xeral de Saúde Pública 

no informe de impacto ambiental 

que emite a Xunta de Galicia, que 

falando da planta de Oza di que 

indica carencias en relación a  un 

plan de seguimento da calidade 

das augas mariñas e un plan de 

emerxencias. A Dirección Xeral 

de Desenvolvemento Pesqueiro da 

Xunta de Galicia lembra que a ría 

do Burgo presenta bancos 

marisqueiros da categoría A, é 

dicir a categoría máis alta, e 
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insiste no caso de que se produza 

vertidos accidentais ocasionarían 

un impacto moi negativo na 

contorna. Os residuos que vai 

tratar a planta de almacenamento 

e pretratamento de aceites de Oza 

son residuos incluidos no 

convenio MARPOL e veñen dos 

buques dos barcos, son residuos 

das sentinas, aceites minerais de 

motor, auga aceitosa mixturada, 

filtros de aceite,  baterías de 

chumbo, tubos fluorescentes de 

mercurio, e outro tipo de residuos 

considerados perigosos. E dende 

ese punto de vista o Concello 

solicitou que a este tipo de 

instalacións, polo menos, se lles 

someta a unha evaliación 

ambiental completa. É dicir… Si, 

foi o que se solicitou dende o 

Concello da Coruña. Non sei qué 

 informe teñen vostedes pero se 

solicitou unha evaliación de 

impacto ordinaria, completa, para 

analizar ben todos estes factores e 

todos estes riscos. A veciñanza de 

Oza detecta carencias moi graves 

e nós estamos de acordo no plan 

de emerxencias, na evaliación de 

riscos, nos protocolos de 

accidentes. Sabemos que este tipo 

de plantas teñen un 

funcionamento rutinario e teñen 

que facer fronte e estar preparados 

realmente ás situacións de 

emerxencias  e a incidentes polos 

que hai que pagar un prezo moi 

caro, e é que todos eses 

hidrocarburos, eses aceites e 

residuos perigosos vaian dar ao 

mar, ao lado dunha praia de uso 

público. 

 

 

insiste no caso de que se produza 

verteduras accidentais 

ocasionarían un impacto moi 

negativo na contorna. Os residuos 

que vai tratar a planta de 

almacenamento e pretratamento 

de aceites de Oza son residuos 

incluidos no convenio MARPOL e 

veñen dos buques dos barcos, son 

residuos das sentinas, aceites 

minerais de motor, auga aceitosa 

mixturada, filtros de aceite,  

baterías de chumbo, tubos 

fluorescentes de mercurio, e outro 

tipo de residuos considerados 

perigosos. E desde ese punto de 

vista o Concello solicitou que a 

este tipo de instalacións, polo 

menos, se lles someta a unha 

evaliación ambiental completa. É 

dicir… Si, foi o que se solicitou 

desde o Concello da Coruña. Non 

sei que informe teñen vostedes 

pero se solicitou unha evaliación 

de impacto ordinaria, completa, 

para analizar ben todos estes 

factores e todos estes riscos. A 

veciñanza de Oza detecta 

carencias moi graves e nós 

estamos de acordo no plan de 

emerxencias, na evaliación de 

riscos, nos protocolos de 

accidentes. Sabemos que este tipo 

de plantas teñen un 

funcionamento rutinario e teñen 

que facer fronte e estar 

preparados realmente ás 

situacións de emerxencias  e a 

incidentes polos que hai que 

pagar un prezo moi caro, e é que 

todos eses hidrocarburos, eses 

aceites e residuos perigosos vaian 

dar ao mar, ao lado dunha praia 

de uso público. 
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Sorprende, neste contexto, que a 

Xunta de Galicia ditamine que os 

efectos ambientais neste tipo de 

instalacións non son relevantes e 

que polo tanto só e suficiente unha 

evaliación ambiental simplificada. 

Realmente sorprende moitísimo 

pero é que en realidad é o xeito de 

facer da Consellería de Medio 

Ambiente: simplificamos, 

eliminamos garantías ambientais 

porque o medio ambiente molesta, 

a participación molesta eu creo 

que molesta respecto aos veciños 

e veciñas dunha contorna. A 

planta ten que someterse a 

evaliación ambiental integrada e 

iso indica dúas cousas: primeiro 

que as repercusións ambientais 

deste tipo de proxectos non son 

tan menores e en segundo  lugar 

que a competencia corresponde, 

neste caso, á Xunta de Galicia. 

Estamos afeitos a este tipo de 

procedementos, vemos que a 

conselleira de Medio Ambiente 

está todo o día tirándose fotos 

pero cando en realidade se trata de 

protexer o medioambiente e 

protexer a calidade ambiental do 

barrio e dos veciños e veciñas, a 

Consellería de Medio Ambiente 

non está por ningún lado. 

 

 

Eu creo que isto contrasta co que 

se está facendo dende o Concello 

que en menos dun ano de 

actuacións relativas ao 

saneamento e a mellora da 

calidade das augas a través  do 

programa de  “vertido cero” 

conseguimos recuperar a calidade 

de excelente na praia de Oza. Eu 

creo que iso é un labor que 

Sorprende, neste contexto, que a 

Xunta de Galicia ditamine que os 

efectos ambientais neste tipo de 

instalacións non son relevantes e 

que polo tanto só e suficiente 

unha evaliación ambiental 

simplificada. Realmente 

sorprende moitísimo pero é que 

en realidad é o xeito de facer da 

Consellería de Medio Ambiente: 

simplificamos, eliminamos 

garantías ambientais porque o 

medio ambiente molesta, a 

participación molesta eu creo que 

molesta respecto aos veciños e 

veciñas dunha contorna. A planta 

ten que someterse a evaliación 

ambiental integrada e iso indica 

dúas cousas: primeiro que as 

repercusións ambientais deste 

tipo de proxectos non son tan 

menores e en segundo  lugar que 

a competencia corresponde, neste 

caso, á Xunta de Galicia. Estamos 

afeitos a este tipo de 

procedementos, vemos que a 

conselleira de Medio Ambiente 

está todo o día tirándose fotos 

pero cando en realidade se trata 

de protexer o medioambiente e 

protexer a calidade ambiental do 

barrio e dos veciños e veciñas, a 

Consellería de Medio Ambiente 

non está por ningún lado. 

 

Eu creo que isto contrasta co que 

se está facendo desde o Concello 

que en menos dun ano de 

actuacións relativas ao 

saneamento e a mellora da 

calidade das augas a través  do 

programa de  “vertido cero” 

conseguimos recuperar a 

calidade de excelente na praia de 

Oza. Eu creo que iso é un labor 
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debería ser acompañado tanto pola 

Autoridade Portuaria vixiando as 

actividades que  teñan lugar non 

seu  territorio e a todas luces non 

o está facendo, e pola Xunta de 

Galicia, eu creo que 

acompañándonos nese camiño de 

melloras para os veciños e 

veciñas. A verdade é que bueno, 

neste tipo de asuntos é onde se 

nota que non todos os políticos 

son iguais e non todos os 

gobernos son iguais, moitas 

grazas. 

  

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias. Buenas tardes de 

nuevo. 

 

Pues efectivamente, señora Veira,  

estamos en un caso similar al que 

se planteó en Santa Icía y tenemos 

que presentar esta enmienda, 

señor García, porque la que 

presentan ustedes están pidiéndole 

a la Xunta que cumpla una 

ilegalidad, por eso hay que pedir 

que se cumpla la legalidad. 

Léasela porque parece que ha 

venido aquí sin prepararla, 

hablando de los pajaritos. 

 

Mire, la propuesta que presentaba 

la Asociación de Vecinos de Oza 

pretende que la Xunta resuelva sin 

hacer el trámite y que deniegue 

directamente como en Santa Icía. 

Eso no se le puede pedir a una 

administración. Hay que  tramitar 

que debería ser acompañado 

tanto pola Autoridade Portuaria 

vixiando as actividades que  teñan 

lugar non seu  territorio e a todas 

luces non o está facendo, e pola 

Xunta de Galicia, eu creo que 

acompañándonos nese camiño de 

melloras para os veciños e 

veciñas. A a verdade é que bueno, 

neste tipo de asuntos é onde se 

nota que non todos os políticos 

son iguais e non todos os 

gobernos son iguais, moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas. Boas tardes de 

novo. 

 

Pois efectivamente, señora  Veira,  

estamos nun caso similar ao que 

se expuxo en Santa  Icía e temos 

que presentar esta emenda, señor 

García, porque a que presentan 

vostedes estánlle a pedir á Xunta 

que cumpra unha ilegalidade, por 

iso hai que pedir que se cumpra a 

legalidade. Léalla porque parece 

que veu aquí sen preparala, 

falando dos  paxariños. 

 

 

Mire, a proposta que presentaba 

a Asociación de Veciños de Oza 

pretende que a Xunta resolva sen 

facer o trámite e que  denegue 

directamente como en Santa  Icía 

Iso non se lle pode pedir a unha 

administración. Hai que  tramitar 
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con las máximas exigencias,  y ya 

se lo digo y así se lo hemos 

trasladado a la asociación: que 

estaremos detrás de ellos y 

apoyándoles para que se exija al 

máximo posible las exigencias en 

esa tramitación ambiental. Pero lo 

que no puede hacer, lo que no 

puede hacer es pedir, por eso 

tenemos que pedir la enmienda, 

que se haga sin… ¡Qué pena! han 

cambiado un poco la enmienda 

que presentó la Asociación de 

Vecinos en el punto 3. Qué pena 

que esos cambios que piden para 

el Ayuntamiento no sean los 

mismos para la Xunta. Es decir, al 

Ayuntamiento sí, dentro de la 

legalidad y de las garantías 

legales, a la Xunta que prevarique 

y que diga que no, para traer aquí 

con unos intereses simplemente 

partidistas (…) y no por el interés. 

Con que hubiesen tenido la misma 

sensibilidad que tuvieron para 

ustedes en poner esos cambios en 

el punto 3, con que esa 

sensibilidad para cumplir la 

legalidad se la hubiesen pedido 

también a la Xunta, pues no haría 

falta hacer enmiendas pidiendo 

que lo que hay que hacer es no 

pedir a una administración que 

cumpla la ilegalidad. 

 

Pero miren, esta tramitación ha  

tenido dos informes municipales. 

Pudieron haberse opuesto ahí a 

esta tramitación. Ya les adelanto: 

todavía tenemos la tramitación 

integrada y tenemos la licencia y 

tiene también dos nuevas 

ocasiones e incluso, miro para 

otro compañero, si ustedes 

urbanísticamente creen que no es 

coas máximas esixencias,  e xa llo 

digo e así llo trasladamos á 

asociación: que estaremos detrás 

deles e apoiándolles para que se 

esixa ao máximo posible as 

esixencias nesa tramitación 

ambiental. Pero o que non pode 

facer, o que non pode facer é 

pedir, por iso temos que pedir a 

emenda, que se faga sen… Que 

pena! cambiaron un pouco a 

emenda que presentou a 

Asociación de Veciños no punto 3. 

Que pena que eses cambios que 

piden para o Concello non sexan 

os mesmos para a Xunta. É dicir, 

ao Concello si, dentro da 

legalidade e das garantías legais, 

á Xunta que  prevarique e que 

diga que non, para traer aquí 

cuns intereses simplemente  

partidistas (…) e non polo 

interese. Con que tivesen a mesma 

sensibilidade que tiveron para 

vostedes en poñer eses cambios 

no punto 3, con que esa 

sensibilidade para cumprir a 

legalidade pedísena tamén á 

Xunta, pois non faría falta facer 

emendas pedindo que o que hai 

que facer é no pedir a unha 

administración que cumpra a 

ilegalidade. 

 

 

Pero miren, esta tramitación tivo   

dous informes municipais. 

Puideron opoñerse aí a esta 

tramitación. Xa lles adianto: 

aínda temos a tramitación 

integrada e temos a licenza e ten 

tamén dúas novas ocasións e 

mesmo, miro para outro 

compañeiro, se vostedes 

urbanisticamente  cren que non 
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apropiado, no doy más pistas, 

pero si no lo hicieron antes, pues 

el informe del Ayuntamiento se  le 

pide para que informen esas cosas. 

Es decir, que lo que pedía el 

informe eran  8 o 9 cosas; se 

cumplieron 8, se condicionó la 

otra, es decir, se ha escuchado al 

Ayuntamiento, ha  tenido la 

tramitación apropiada, pero mire, 

también  mientras siga aquí esas 

actividades creo que 

ambientalmente es más 

importante pretratar porque no es 

un tratamiento, se tratan fuera del 

puerto, pretratar, porque se van a 

seguir produciendo residuos y 

evidentemente vamos a seguir 

teniendo una década de 

actividades portuarias allí 

vinculadas con actividades que 

todavía no se trasladan al otro 

puerto, y va a seguir habiendo 

barcos allí, ojalá decenas de años, 

de otras actividades que también 

hay que hacer un pretratamiento. 

Habrá que hacerlo, como bien 

informó el Ayuntamiento, con las 

mayores garantías posibles que es 

lo mismo que la Xunta recogió. 

Pero mirando para otro lado, los 

barcos van a seguir necesitando, 

como cualquier otro puerto, un 

pretratamiento para llevar a otro 

sitio y tratar en otro sitio. Por lo 

tanto, creo que tenemos que ser un 

poquito más responsables, porque 

si estamos hablando de aumentar 

la actividad portuaria y esa es la 

gran estrategia, la gran idea, 

también tenemos que  tener en 

cuenta que se acabarán los 

residuos… 

 

Presidencia 

é apropiado, non dou máis pistas, 

pero se non o fixeron antes, pois o 

informe do Concello pídeselle   

para que informen esas cousas. É 

dicir, que o que pedía o informe 

eran  8 ou 9 cousas; cumpríronse 

8, condicionouse a outra, é dicir, 

escoitouse ao Concello, tivo   a 

tramitación apropiada, pero mire, 

tamén  mentres siga aquí esas 

actividades creo que  

ambientalmente é máis 

importante  pretratar porque non 

é un tratamento, trátanse fóra do 

porto,  pretratar, porque se van a 

seguir producindo residuos e 

evidentemente imos seguir tendo 

unha década de actividades 

portuarias allí vinculadas con 

actividades que aínda non se 

trasladan ao outro porto, e vai 

seguir habendo barcos alí, oxalá 

decenas de anos, doutras 

actividades que tamén hai que 

facer un  pretratamento. Haberá 

que facelo, como ben informou o 

Concello, coas maiores garantías 

posibles que é o mesmo que a 

Xunta recolleu. Pero mirando 

para outro lado, os barcos van 

seguir necesitando, como 

calquera outro porto, un  

pretratamento para levar a outro 

sitio e tratar noutro sitio. Por 

tanto, creo que temos que ser un 

pouquiño máis responsables, 

porque se estamos a falar de 

aumentar a actividade portuaria e 

esa é a gran estratexia, a gran 

idea, tamén temos que  ter en 

conta que se acabarán os 

residuos… 

 

 

Presidencia 
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Vaia rematando, señor Fernández 

Prado, por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Acabo ya señor alcalde. 

 

Y por eso, creo que tenemos que 

ser responsables. Creo que lo 

mejor, si queremos seguir 

teniendo un puerto, lo mejor es 

que podamos tratar esos residuos 

y pretratarlos para llevarlos a otra 

planta de tratamiento. 

Sinceramente creo que eso sería lo 

responsable, y lo que no se le 

puede pedir a la Xunta es que 

resuelva y que deniegue sin 

previamente tramitar el 

expediente. Más nada y muchas 

gracias.  

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Fernández Prado, procedemos á 

votación da moción. 

 

Votación de la moción conjunta 

presentada por los Grupos 

Municipales de Marea Atlántica 

(MA), Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE) y Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación la moción 

conjunta presentada por los 

Grupos Municipales de Marea 

Atlántica (MA), Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE) y Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA), 

 

Vaia rematando, señor Fernández 

Prado, por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Acabo xa señor alcalde. 

 

E por iso, creo que temos que ser 

responsables. Creo que o mellor, 

se queremos seguir tendo un 

porto, o mellor é que podamos 

tratar eses residuos e  pretratalos 

para levalos a outra planta de 

tratamento.  Sinceramente creo 

que iso sería o responsable, e o 

que non se lle pode pedir á Xunta 

é que resolva e que  denegue sen 

previamente tramitar o 

expediente. Máis nada e moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Fernández Prado, procedemos á 

votación da moción. 

 

Votación da moción conxunta 

presentada polos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica 

(MA), Partido Socialista (PsdeG-

PSOE) e Bloque Nacionalista  

Galego/Asembleas  Abertas 

(BNG/AA) 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación a moción 

conxunta presentada polos 

Grupos Municipais de Marea 

Atlántica (MA), Partido Socialista 

(PsdeG-PSOE) e Bloque 

Nacionalista  Galego/Asembleas  

Abertas (BNG/AA), producíndose 
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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 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

 Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

Permítanme felicitar ao 

propoñente da mesma, o 

representante da Asociación de 

Veciños de Oza-Gaiteira-Os 

Castros, que temos con nós hoxe. 

 

210 – Moción sobre posible 

instalación de una Planta de 

almacenaje y pretratamiento de 

aceites industriales e 

hidrocarburos en el muelle de 

Oza de A Coruña. 

 

- Mostrar  públicamente el 

rechazo al proyecto de  

construcción de esta planta de  

pretratamiento de aceites 

industriales e hidrocarburos en el 

Muelle de Oza de A Coruña. 

 

o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PsdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

 Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG/AA) (1 

voto). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

Permítanme felicitar ao 

propoñente da mesma, o 

representante da Asociación de 

Veciños de Oza-Gaiteira-Os 

Castros, que temos con nós hoxe. 

 

210 – Moción sobre posíbel 

instalación de una Planta de 

almacenaxe e pretratamento de 

aceietes industrais e 

hidrocarburos no peira de Oza de 

A Coruña. 

 

- Amosar públicamente o 

rexeitamento ao proxecto de 

construción desta planta de 

pretratamento de aceites 

industriais e hidrocarburos no 

Peirao de Oza de A Coruña. 
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- Apoyar a las entidades vecinales 

y organizaciones que ya se tienen  

posicionado en contra de esta 

planta y ya han presentado alegato 

al proyecto. 

 

- Que el Gobierno municipal 

presente, delante de los 

procedimientos administrativos 

correspondientes, como parte 

interesada, con el objeto de 

garantizar en todo momento la 

legalidad en base a sus 

competencias. 

 

- Instar a la Xunta de Galicia a 

desestimar y rechazar la  

construcción de una planta de 

recepción y  pre-tratamiento de 

residuos generados por buques, en 

el Ayuntamiento de A Coruña 

promovido por Limpieza 

Marítima de Óleos,  S.L.U.,  

Limpoil (clave del proyecto 

2015/0167). 

 

MOCIONES DEL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA 

GALEGO/ASEMBLEAS 

ABERTAS 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. A seguinte moción é 

unha moción  do Bloque 

Nacionalista Galego sobre ou en 

contra da suba das peaxes na AP-

9. Ten a palabra a señora Veira, 

para a lectura da parte dispositiva 

da moción. 

 

Señora Veira González 

 

- Apoiar ás entidades veciñais e 

organizacións que xa se teñen 

posicionado en contra desta 

planta e xa teñen presentado 

alegación ao proxecto. 

 

- Que o Goberno municipal 

presente, diante dos 

procedementos administrativos 

correspondentes, como parte 

interesada, co obxecto de garantir 

en todo momento a legalidade en 

base ás súas  competencias. 

 

 

- Instar á Xunta de Galiza a 

desestimar e rexeitar a 

construción dunha planta de 

recepción e pre-tratamento de 

residuos xerados por buques, no 

Concello da Coruña promovido 

por Limpeza Marítima de Óleos, 

S.L.U., Limpoil (clave do proxecto 

2015/0167). 

 

 

MOCIÓNS DO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA 

GALEGO/ASEMBLEAS 

ABERTAS 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. A seguinte moción é 

unha moción  do Bloque 

Nacionalista Galego sobre ou en 

contra da suba das peaxes na AP-

9. Ten a palabra a señora Veira, 

para a lectura da parte 

dispositiva da moción. 

 

Señora Veira González 
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O Bloque Nacionalista Galego 

propón que o Pleno da 

Corporación Municipal adopte os 

seguintes acordos: 

 

1. Manifestar o rexeitamento á 

suba das peaxes na AP-9, instando 

á Xunta de Galiza a que demande 

a súa supresión. 

 

2. Instar á Xunta de Galiza a que 

cumpra os acordos do Parlamento 

galego e demande do Goberno do 

Estado: 

 

• A transferencia da AP-9 á 

administración galega. 

 

• A supresión da peaxe no treito 

da AP-9 Vigo-Rande. 

 

3. Trasladar o presente acordo aos 

grupos parlamentares do 

Parlamento de Galiza, presidente 

da Xunta de Galiza e presidente 

do Goberno do Estado. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira, pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Pois creo que sabemos todas e 

todos que o Goberno do Estado, a 

través do Ministerio de Fomento, 

ven de autorizar a AUDASA unha 

subida extraordinaria durante os 

próximos tres anos do 3,1 por 

cento para todos os tramos da AP-

9, é dicir, unha nova suba de 

peaxes e que ven representando o 

dobre do IPC. A privatización da 

O Bloque Nacionalista Galego 

propón que o Pleno da 

Corporación Municipal adopte os 

seguintes acordos: 

 

1. Manifestar o rexeitamento á 

suba das peaxes na AP-9, 

instando á Xunta de Galiza a que 

demande a súa supresión. 

 

2. Instar á Xunta de Galiza a que 

cumpra os acordos do 

Parlamento galego e demande do 

Goberno do Estado: 

 

• A transferencia da AP-9 á 

administración galega. 

 

• A supresión da peaxe no treito 

da AP-9 Vigo-Rande. 

 

3. Trasladar o presente acordo 

aos grupos parlamentares do 

Parlamento de Galiza, presidente 

da Xunta de Galiza e presidente 

do Goberno do Estado. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira, pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Pois creo que sabemos todas e 

todos que o Goberno do Estado, a 

través do Ministerio de Fomento, 

ven de autorizar a AUDASA unha 

subida extraordinaria durante os 

próximos tres anos do 3,1 por 

cento para todos os tramos da 

AP-9, é dicir, unha nova suba de 

peaxes e que ven representando o 

dobre do IPC. A privatización da 
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AP-9 no ano 2003 está a significar 

grandes incrementos das peaxes 

nunha infraestrutura que está en 

máns dun fondo especulativo 

norteamericano e que goza dunha 

concesión ampliada até o ano 

2048 baixo o goberno do Partido 

Popular, presidido polo señor 

Aznar, unha explotación que lle 

outorga grandes beneficios 

económicos por unha 

infraestrutura que xa está 

amortizada, como demostran esos 

multimillonarios beneficios da 

empresa concesionaria. Son unhos 

beneficios que aínda por riba nin 

sequera repercuten na mellora do 

servizo, non se mellorou nin a 

iluminación, nin o asfaltado en 

moitos tramos; reduciuse 

drasticamente o persoal das 

cabinas de pago, temos colas de 

horas en períodos estivais ou en 

datas sinaladas sen que se adopte 

absolutamente ningunha medida. 

Desde o BNG, levamos 

demandando desde hai anos que 

se tomen medidas  para que a AP-

9 sexa realmente unha vía de 

comunicación galega, nin que se 

lle escapa que pasa polos 

principais núcleos de pobación do 

país e que artella os núcleos de 

poboación tamén  máis punteiros 

a nivel económico, e nós 

entendemos que ten que ser de 

competencia do Goberno galego 

de acceso gratuito para todas as 

galegas e os galegos. 

 

O BNG presentou iniciativas tanto 

no Parlamento de Galiza como no 

Congreso dos Deputados para 

demandar, entre outras, a 

transferencia á Xunta de Galiza  e 

AP-9 no ano 2003 está a 

significar grandes incrementos 

das peaxes nunha infraestrutura 

que está en máns dun fondo 

especulativo norteamericano e 

que goza dunha concesión 

ampliada até o ano 2048 baixo o 

goberno do Partido Popular, 

presidido polo señor Aznar, unha 

explotación que lle outorga 

grandes beneficios económicos 

por unha infraestrutura que xa 

está amortizada como, demostran 

eses multimillonarios beneficios 

da empresa concesionaria. Son 

unhos beneficios que aínda por 

riba nin sequera repercuten na 

mellora do servizo, non se 

mellorou nin a iluminación, nin o 

asfaltado en moitos tramos; 

reduciuse drasticamente o persoal 

das cabinas de pago, temos colas 

de horas en períodos estivais ou 

en datas sinaladas sen que se 

adopte absolutamente ningunha 

medida. Desde o BNG, levamos 

demandando desde hai anos que 

se tomen medidas  para que a AP-

9 sexa realmente unha vía de 

comunicación galega, nin que se 

lle escapa que pasa polos 

principais núcleos de pobación do 

país e que artella os núcleos de 

poboación tamén  máis punteiros 

a nivel económico, e nós 

entendemos que ten que ser de 

competencia do Goberno galego 

de acceso gratuito para todas as 

galegas e os galegos. 

 

O BNG presentou iniciativas 

tanto no Parlamento de Galiza 

como no Congreso dos Deputados 

para demandar, entre outras, a 

transferencia á Xunta de Galiza  e 
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tamén que se suprimisen as 

peaxes. A AP-9, como dígo, 

abrangue, unha ampla parte do 

territorio galego, conecta toda a 

franxa atlántica, as catro das sete 

cidades galegas, pero depende do 

Goberno do Estado e  está 

concedida por múltiples 

millonarios beneficios 

económicos a unha empresa 

privada. Nós cremos que Galiza 

ten que deixar de mirar para un 

lado, ten que reivindicar para si 

esta vía que é fulcral para o seu 

desenvolvemento económico e 

que hai que rematar con esa 

explotación privada.  

 

Chama moito a atención esa dobre 

vara de medir que ten o Partido 

Popular que aquí en Galiza, no 

Pazo do Hórreo vota a favor desa 

transferencia, desa proposición de 

lei orgánica de transferencia da 

titularidade da AP-9, pero logo no 

Congreso dedicase a vetar esa 

iniciativa. Realmente para nós é 

unha cuestión prioritaria, 

prioritaria de país pero tamén 

daquelas vilas polas que atravesa 

a AP-9, acabar con estas 

deficiencias na xestión, con estas 

tarifas abusivas e realmente 

cremos que é imprescindíbel. 

Imos ver a ver que fai o Partido 

Popular, que por certo se está 

rindo moito pero eu creo que a 

xente que pasa polas peaxes da 

AP-9 non lle fai ningunha  graza. 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

Señora Neira. 

tamén que se suprimisen as 

peaxes. A AP-9, como dígo, 

abrangue, unha ampla parte do 

territorio galego, conecta toda a 

franxa atlántica, as catro das sete 

cidades galegas, pero depende do 

Goberno do Estado e  está 

concedida por múltiples 

millonarios beneficios 

económicos a unha empresa 

privada. Nós cremos que Galiza 

ten que deixar de mirar para un 

lado, ten que reivindicar para si 

esta vía que é fulcral para o seu 

desenvolvemento económico e que 

hai que rematar con esa 

explotación privada.  

 

Chama moito a atención esa 

dobre vara de medir que ten o 

Partido Popular que aquí en 

Galiza, no Pazo do Hórreo vota a 

favor desa transferencia, desa 

proposición de lei orgánica de 

transferencia da titularidade da 

AP-9, pero logo no Congreso 

dedicase a vetar esa iniciativa. 

Realmente para nós é unha 

cuestión prioritaria, prioritaria de 

país pero tamén daquelas vilas 

polas que atravesa a AP-9, 

acabar con estas deficiencias na 

xestión, con estas tarifas abusivas 

e realmente cremos que é 

imprescindíbel. Imos ver a ver 

que fai o Partido Popular, que 

por certo se está rindo moito pero 

eu creo que a xente que pasa 

polas peaxes da AP-9 non lle fai 

ningunha  graza. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

Señora Neira. 
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Señora Neira Fernández 

 

Muchas gracias. Bueno pues 

desde el Grupo Municipal 

Socialista votaremos a favor de 

esta moción. Lo dice bien en lo 

que es la exposición de motivos, 

que el año pasado el Parlamento 

de Galicia aprobaba por 

unanimidad de todos los grupos 

parlamentarios, esta proposición 

de lei orgánica  de transferencia 

de la titularidad, a pesar de que en  

los últimos tiempos tanto el 

ministro de Fomento como el 

señor presidente de la Xunta de 

Galicia dicen que no. Y yo, como 

hablo antes de los portavoces del 

Grupo Municipal Popular y no 

hablo después y esto es una 

moción y no tengo derecho a 

réplica, me voy a adelantar 

seguramente a lo que me van a 

contar de que la subida tiene que 

ver con ese acuerdo que firmó en 

su momento el ministro socialista 

Pepe Blanco. Pero como 

seguramente me van a decir eso 

yo ya me adelanto y les voy a 

decir que bueno, que 

efectivamente, lo que está escrito 

está escrito y que la subida 

máxima era de un 1,5% en su 

momento, el 1% de tal manera 

que el 2% restante, hasta el 3,1 le 

corresponda una revisión que hizo 

la ministra Ana Pastor.  

 

Sea  como sea y teniendo en 

cuenta que la subida de los pajes 

se hacía con el ánimo de financiar 

una serie de obras, obras que por 

otra parte no están hechas, en el 

caso de Alfonso Molina no está 

 

Señora Neira Fernández 

 

Moitas grazas. Bo pois desde o 

Grupo Municipal Socialista 

votaremos a favor desta moción. 

Dio ben no que é a exposición de 

motivos, que o ano pasado o 

Parlamento de Galicia aprobaba 

por unanimidade de todos os 

grupos parlamentarios, esta 

proposición de  lei orgánica  de 

transferencia da titularidade, a 

pesar de que nos  últimos tempos 

tanto o ministro de Fomento como 

o señor presidente da Xunta de 

Galicia din que non. E eu, como 

falo antes dos voceiros do Grupo 

Municipal Popular e non falo 

despois e isto é unha moción e 

non teño dereito a réplica, voume 

adiantar seguramente ao que me 

van a contar de que a subida ten 

que ver con ese acordo que 

asinou no seu momento o ministro 

socialista Pepe Blanco. Pero 

como seguramente me van a dicir 

iso eu xa me adianto e voulles 

dicir que bo, que efectivamente, o 

que está escrito está escrito e que 

a subida máxima era dun 1,5% no 

seu momento, o 1% de tal 

maneira que o 2% restante, ata o 

3,1 correspóndalle unha revisión 

que fixo a ministra Ana Pastor.  

 

 

 

 

Sexa  como sexa e tendo en conta 

que a subida dos paxes facíase co 

ánimo de financiar unha serie de 

obras, obras que por outra banda 

non están feitas, no caso de 

Alfonso Molina non está feita e 
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hecha y lógicamente nuestra 

postura a día de hoy, teniendo en 

cuenta que los datos que arroja la 

tercera Ronda, desde su momento 

hasta ahora es que avanza, van 

subiendo lo que es la utilización 

de esta nueva vía en detrimento de 

Alfonso Molina y creemos que no 

se tiene que hacer. Desde luego, 

consideramos que los 

responsables del Ministerio de 

Fomento y también por su parte 

del Partido Popular de Galicia y el 

ministro, del ministro no, perdón, 

le estoy ya poniendo un cargo que 

no le corresponde, el presidente 

Núñez Feijoo desde luego  

tendrán, desde luego tendrán que 

tomar las medidas necesarias para 

dar salida a lo que ha sido esa 

aprobación unánime del 

Parlamento Gallego, porque si 

pensaban que no era correcto, 

como dice el ministro de Fomento 

que habla de que cambiar la 

titularidad de las autopistas al 

ámbito económico puede suponer 

poco menos que la 

desmembración del Estado. 

Bueno, consideramos que 

seguramente el Partido Popular, 

no lo hubiera aprobado en su 

momento. Por lo tanto, nuestro 

apoyo a esta cuestión. Estamos 

absolutamente de acuerdo con lo 

que dice la exposición de motivos: 

que si en algún momento hubo 

que hacer algún tipo de concesión 

a las empresas concesionarias y 

que explotan las autopistas ya está 

amortizado todo lo que han hecho, 

y que desde luego, bueno,  lo más 

lógico en estos momentos es que 

la transferencia de la titularidad se 

haga y que le corresponda al 

loxicamente a nosa postura a día 

de hoxe, tendo en conta que os 

datos que arroxa a terceira 

Rolda, desde o seu momento ata 

agora é que avanza, van subindo 

o que é a utilización desta nova 

vía en detrimento de Alfonso 

Molina e cremos que non se ten 

que facer. Desde logo, 

consideramos que os 

responsables do Ministerio de 

Fomento e tamén pola súa banda 

do Partido Popular de Galicia e o 

ministro, do ministro non, perdón, 

estoulle xa poñendo un cargo que 

non lle corresponde, o presidente 

Núñez Feijoo desde logo  terán, 

desde logo terán que tomar as 

medidas necesarias para dar 

saída ao que foi esa aprobación 

unánime do Parlamento Galego, 

porque se pensaban que non era 

correcto, como di o ministro de 

Fomento que fala de que cambiar 

a titularidade das autoestradas ao 

ámbito económico pode  supoñer 

pouco menos que a 

desmembración do Estado. Bo, 

consideramos que seguramente o 

Partido Popular, non o aprobase 

no seu momento. Polo tanto, o 

noso apoio a esta cuestión. 

Estamos absolutamente de acordo 

co que di a exposición de motivos: 

que se nalgún momento houbo 

que facer algún tipo de concesión 

ás empresas concesionarias e que 

explotan as autoestradas xa está 

amortizado todo o que fixeron, e 

que desde logo, bo,  o máis lóxico 

nestes momentos é que a 

transferencia da titularidade 

fágase e que lle corresponda ao 

Goberno de Galicia.  

 



92 

 

Gobierno de Galicia.  

 

Y por nuestra parte nada más. 

Anunciar nuestro voto positivo. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Neira. Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas, señor alcalde. Boas 

tardes. Pois mire, dona Avia, pois 

claro que estamos en contra de 

que suban as peaxes como creo 

que o resto de galegos. 

Gustaríanos que as estradas foran 

sempre sen peaxes ou o mínimo 

posible, entre outras cousas, pero 

con estas demagoxias e con estas 

mocións cortoplacistas creo que 

non o vamos a acadar. Eu vexo 

aquí que o que teñen é bastante 

mala conciencia. Llevan 40 anos 

en contra da autopista desde a 

navallada e todavía siguen. E 

teñen mala conciencia, ¿saben  

por que? porque teñen distinta 

opinión cando o BNG está no 

goberno que cando está na 

oposición. Todavía o outro día 

recordáballe o señor presidente a 

súa voceira nacional, como lle 

chaman vostedes, señora Pontón, 

que cando estaba na oposición se 

presentou o tema do traspaso de 

competencias votou en contra o 

BNG. Claro, daquela gobernaban 

e apoiaban ao goberno de 

Zapatero en Madrid. E daquela 

votaban que non. Miren, o Partido 

Popular votamos o mesmo no 

goberno e na oposición e vamos a 

seguir votando o mesmo e non 

 

 

E pola nosa banda nada máis. 

Anunciar o noso voto positivo. 

 

Presidencia 
 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Neira. Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 

Boas tardes. Pois mire, dona 

Avia, pois claro que estamos en 

contra de que suban as peaxes 

como creo que o resto de galegos. 

Gustaríanos que as estradas foran 

sempre sen peaxes ou o mínimo 

posible, entre outras cousas, pero 

con estas demagoxias e con estas 

mocións cortoplacistas creo que 

non o vamos a acadar. Eu vexo 

aquí que o que teñen é bastante 

mala conciencia. Levan 40 anos 

en contra da autopista desde a 

navallada e todavía seguen. E 

teñen mala conciencia, saben  por 

que? porque teñen distinta 

opinión cando o BNG está no 

goberno que cando está na 

oposición. Todavía o outro día 

recordáballe o señor presidente a 

súa voceira nacional, como lle 

chaman vostedes, señora Pontón, 

que cando estaba na oposición se 

presentou o tema do traspaso de 

competencias votou en contra o 

BNG. Claro,  daquela 

gobernaban e apoiaban ao 

goberno de Zapatero en Madrid. 

E daquela votaban que non. 

Miren, o Partido Popular 

votamos o mesmo no goberno e 

na oposición e vamos a seguir 
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como vostedes, por iso teñen 

bastante mala conciencia. Pero 

miren, este asunto do traspaso non 

sólo hai unanimidade no 

Parlamento senón que ademais o 

que pide no punto segundo xa está 

feito. É dicir que o fai 

continuamente o presidente, eu 

creo que en todas as declaracións 

é claro, e ademais se fixo 

formalmente, oficialmente, por 

escrito e por carta, tanto o 

ministro como na Comisión de 

Seguemento, polo tanto está feito 

e vamos a seguir demandando e  

vamos a seguir demandando. Pero 

como dicía onte o señor 

presidente, todavía non é o 

momento máis acadado. 

Seguramente todos sabemos cómo 

está neste momento o tema do 

modelo territorial o tema das 

transferencias. 

 

E seguramente, eu me atrevo a 

dicir que é outro dos danos 

colaterais da declaración de 

unilateral de independencia que 

alguns amigos seus, cataláns deses 

que queren a independencia, pois, 

creo que nos están a causar aos 

cataláns, aos galegos e ao resto 

dos españois. Por iso creo que non 

conven mezclar as cousas. A parte 

da transferencia, presentouse por 

unanimidade unha lei ante o 

Parlamento do Estado e por outra 

non confundan a transferencia coa 

redución das peaxes. 

Efectivamente, como dicía a 

señora Neira, aquí estamos 

asumindo un convenio firmado 

polo señor Blanco no goberno de 

Zapatero. Casualidad: o firmaron 

48 horas antes das eleccións e o 

votando o mesmo e non como 

vostedes, por iso teñen bastante 

mala conciencia. Pero miren, este 

asunto do traspaso non só hai 

unanimidade no Parlamento 

senón que ademais o que pide no 

punto segundo xa está feito. É 

dicir que o fai continuamente o 

presidente, eu creo que en todas 

as  declaracións é claro, e 

ademais se fixo formalmente, 

oficialmente, por escrito e por 

carta, tanto o ministro como na 

Comisión de Seguemento, polo 

tanto está feito e vamos a seguir 

demandando, e  vamos a seguir 

demandando. Pero como dicía 

onte o señor presidente, todavía 

non é o momento máis acadado. 

Seguramente todos sabemos cómo 

está neste momento o tema do 

modelo territorial o tema das 

transferencias. 

 

E seguramente, eu me atrevo a 

dicir que é outro dos danos 

colaterais da declaración de 

unilateral de independencia que 

alguns amigos seus, cataláns 

deses que queren a 

independencia, pois, creo que nos 

están a causar aos cataláns, aos 

galegos e ao resto dos españois. 

Por iso creo que non conven 

mezclar as cousas. A parte da 

transferencia, presentouse por 

unanimidade unha lei ante o 

Parlamento do Estado e por outra 

non confundan a transferencia 

coa redución das peaxes. 

Efectivamente, como dicía a 

señora Neira, aquí estamos 

asumindo un convenio asinado 

polo señor Blanco no goberno de 

Zapatero. Casualidade: o  
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anunciou no  Consello de 

Ministros, xusto como o 

Ofimático, e cando se lle 

preguntou como se pagaba, dixo 

que iso xa saldría no BOE. 

Evidentemente saiu despois das 

eleccións. Como se pagaba? Cas 

peaxes, incrementando as peaxes 

dos galegos. 

 

 

Pero mire, de toda a moción o que 

máis graza me fai é que o que 

pidan no Pleno da Coruña sea 

liberación da peaxe de Vigo. 

Grande, cando temos cousas que 

pedir na Coruña, pero non, remite 

a mesma que lle mandan de 

Santiago é ese o interés pola 

Coruña.  

 

Podiamos falar de Alfonso 

Molina, claro, pero non vaia a ser, 

non vaia a ser que se molesten os 

da Marea e vostede que está aí 

para apoiar no posible, van a 

intentar que catro anos non se 

mova Alfonso Molina e o van a 

conseguir, o van a conseguir. Van 

a conseguir que en catro anos non 

se toque en nada Alfonso Molina. 

 

 

Por último, remato xa, señor 

alcalde, temos deste ano, falando 

de peaxes, un gran acordo, 

7.000.000 de euros que nos 

ahorramos ao ano, casi 400 

millóns de aquí a que acabe a 

concesión que firmou o bipartito 

do BNG, o bipartito do BNG, das 

peaxes de Rande e A Barcala. 

Quen pagaba? Pagaban os 

orzamentos  da Xunta. Feijoo, do 

que tanto falan este ano, 

firmaron 48 horas antes das 

eleccións e o anunciou no  

Consello de Ministros, xusto 

como o Ofimático, e cando se lle 

preguntou como se pagaba, dixo 

que iso xa saldría no BOE. 

Evidentemente saiu despois das 

eleccións. Como se pagaba? Cas 

peaxes, incrementando as peaxes 

dos galegos. 

 

Pero mire, de toda a moción o 

que máis graza me fai é que o que 

pidan no Pleno da Coruña sexa 

liberación da peaxe de Vigo. 

Grande, cando temos cousas que 

pedir na Coruña, pero non, remite 

a mesma que lle mandan de 

Santiago é ese o interés pola 

Coruña.  

 

Podiamos falar de Alfonso 

Molina, claro, pero non vaia a 

ser, non vaia a ser que se 

molesten os da Marea e vostede 

que está aí para apoiar no 

posible, van a intentar que catro 

anos non se mova Alfonso Molina 

e o van a conseguir, o van a 

conseguir. Van a conseguir que 

en catro anos non se toque en 

nada Alfonso Molina. 

 

Por último, remato xa, señor 

alcalde, temos deste ano, falando 

de peaxes, un gran acordo, 

7.000.000 de euros que nos 

aforramos ao ano, casi 400 

millóns de aquí a que acabe a 

concesión que firmou o bipartito 

do BNG, o bipartito do BNG, das 

peaxes de Rande e A Barcala. 

Quen pagaba? Pagaban os 

orzamentos  da Xunta. Feijoo, do 

que tanto falan este ano, 
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conseguiu que esos estean nos 

Orzamentos do Estado, 7.000.000 

de euros aforrando. Claro que 

teñen mala conciencia… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, por favor, señor 

Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Remato xa. 

 

Teñen  mala conciencia. Cando 

están na oposición votan en contra 

do traspaso e cando gobernan… 

Perdón, cando gobernan votan en 

contra do traspaso e cando 

goberna o BNG votan e fan 

acordos que nos costan 7.000.000  

de euros  ao ano de peaxes. 

 

 

Peaxes que eliminou o presidente 

Feijoo. Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, boa tarde a todos. En 

primeiro lugar aproveito este 

inicio de intervención para 

comunicar o sentido de voto 

positivo ao texto desta moción, 

unha moción que versa, afonda, 

nunha concesión administrativa, 

que curiosamente a pesares de 

nacer no ano setenta e nove, un 

prazo máximo de 39 anos o cal 

remataría no 2018, veu ampliado 

o seu prazo concesional con 

gobernos de distinta cor. Veu o 

ministro socialista para ampliar 

ese prazo ata 2023, despois o 

outro ministro  popular para 

conseguiu que esos estean nos 

Orzamentos do Estado, 7.000.000 

de euros aforrando. Claro que 

teñen mala conciencia… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, por favor, señor 

Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Remato xa. 

 

Teñen  mala conciencia. Cando 

están na oposición votan en 

contra do traspaso e cando 

gobernan… Perdón, cando 

gobernan votan en contra do 

traspaso e cando goberna o BNG 

votan e fan acordos que nos 

costan 7.000.000  de euros  ao 

ano de peaxes. 

 

Peaxes que eliminou o presidente 

Feijoo. Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bo, boa tarde a todos. En 

primeiro lugar aproveito este 

inicio de intervención para 

comunicar o sentido de voto 

positivo ao texto desta moción, 

unha moción que versa, afonda, 

nunha concesión administrativa, 

que curiosamente a pesares de 

nacer no ano setenta e nove, un 

prazo máximo de 39 anos o cal 

remataría no 2018, veu ampliado 

o seu prazo concesional con 

gobernos de distinta cor. Veu o 

ministro socialista para ampliar 

ese prazo ata 2023, despois o 

outro ministro  popular para 
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ampliar o prazo até o 2048. Unha 

vez esgotada esta opción de seguir 

ampliando o período concesional 

veu outra ministra popular, para 

máis inri galega, para asegurarlle 

o negocio a empresa AUDASA de 

forma que suban os prezos das 

peaxes. Subas que supoñen para 

este 2018 un incremento do 3,1%  

e que, digamos, traspasado a 

monedas supón para un usuario 

que circule entre Ferrol e Tui un 

custo de 20,6 euros unha viaxe 

nun sentido, pero que supone 41,2 

euros en esa viaxe de ida e volta.  

41,2 euros polo uso da autopista, 

unha das autopistas máis rendibles 

de todo o territorio europeo e que 

se deixa, e que deixa pingües 

beneficios para a empresa 

concesionaria, de feito un de cada 

tres euros que cobran as peaxes 

van directamente a saca de 

beneficios de AUDASA. E o que 

me gustaría engadir ademais 

destas temeridades ou peor de 

toda esa deixadez de función, de 

toda esa temeridade do Goberno 

do Estado de deixar nas máns 

dunha empresa privada cun 

interese lícito  en aumentar a súa 

cifra de negocio, a súa porcentaxe 

de beneficios, que comande o 

deseño e financiamento das obras 

e actuacións en ámbitos urbanos 

sensibles e na proximidade das 

cidades a cambio das subas das 

peaxes, pasa agora mesmo con 

Vigo e Santiago, non pasa na 

Coruña por ese desencontro entre 

o Ministerio de Fomento e 

AUDASA no financiamento nas 

obras da Vedra pero que deixa, 

marca unha deixadez de funcións 

terrible para que os concellos 

ampliar o prazo até o 2048. Unha 

vez esgotada esta opción de 

seguir ampliando o período 

concesional veu outra ministra 

popular, para máis inri galega, 

para asegurarlle o negocio a 

empresa AUDASA de forma que 

suban os prezos das peaxes. 

Subas que supoñen para este 

2018 un incremento do 3,1%  e 

que, digamos, traspasado a 

monedas supón para un usuario 

que circule entre Ferrol e Tui un 

custo de 20,6 euros unha viaxe 

nun sentido, pero que supón 41,2 

euros en esa viaxe de ida e volta.  

41,2 euros polo uso da autopista, 

unha das autopistas máis 

rendibles de todo o territorio 

europeo e que se deixa, e que 

deixa pingües beneficios para a 

empresa concesionaria, de feito 

un de cada tres euros que cobran 

as peaxes van directamente a saca 

de beneficios de AUDASA. E o 

que me gustaría engadir ademais 

destas temeridades ou peor de 

toda esa deixadez de funcións, de 

toda esa temeridade do Goberno 

do Estado de deixar nas máns 

dunha empresa privada cun 

interese lícito  en aumentar a súa 

cifra de negocio, a súa porcentaxe 

de beneficios, que comande o 

deseño e financiamento das obras 

e actuacións en ámbitos urbanos 

sensibles e na proximidade das 

cidades a cambio das subas das 

peaxes, pasa agora mesmo con 

Vigo e Santiago, non pasa na 

Coruña por ese desencontro entre 

o Ministerio de Fomento e 

AUDASA no financiamento nas 

obras da Vedra pero que deixa, 

marca unha deixadez de funcións 
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podan decidir o seu modelo de 

cidade, o seu modelo de cremento 

adaptado ao xeito de facer e de 

facer crecer as nosas cidades no 

século XXI.  

 

 

Nós dicimos claramente non a 

suba da peaxe na autopista AP-9, 

non a que os galegas e as 

empresas galegas teñamos que 

pagar unha das autopistas máis 

caras do Estado, unha das rendas 

máis baixas, non a que a 

administración central descanse 

nas máns dunha empresa xestora 

de autopistas o deseño do noso 

territorio. Vivímolo na obra e no 

proxecto da Vedra, pero o están 

vivindo ahora mesmo as xentes de 

Vigo, con esa estrutura da 

autopista até ao centro da cidade 

polo  barrio de Chapela, 

impactando no só co ruido senón 

consolidando unha sección de 

autopista por unha zona 

tremendamente urbana e dicimos 

si claramente a transferencia da 

xestión e da titularidade da 

autopista a Galicia. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

Procedemos a votar a moción.  

 

Votación de la moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo 

terrible para que os concellos 

podan decidir o seu modelo de 

cidade, o seu modelo de cremento 

adaptado ao xeito de facer e de 

facer crecer as nosas cidades no 

século XXI.  

 

Nós dicimos claramente non a 

suba da peaxe na autopista AP-9, 

non a que os galegas e as 

empresas galegas teñamos que 

pagar unha das autopistas máis 

caras do Estado, unha das rendas 

máis baixas, non a que a 

administración central descanse 

nas máns dunha empresa xestora 

de autopistas o deseño do noso 

territorio. Vivímolo na obra e no 

proxecto da Vedra, pero o están 

vivindo ahora mesmo as xentes de 

Vigo, con esa estrutura da 

autopista até ao centro da cidade 

polo  barrio de Chapela, 

impactando no só co ruido senón 

consolidando unha sección de 

autopista por unha zona 

tremendamente urbana e dicimos 

si claramente a transferencia da 

xestión e da titularidade da 

autopista a Galicia. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

Procedemos a votar a moción.  

 

Votación da moción presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista  Galego/ Asembleas  

Abertas (BNG/AA) 

 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación a moción 

presentada polo Grupo Municipal 
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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) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobada a 

moción. 

 

211 – Moción contra a suba das 

peaxes da AP-9. 

 

1. Manifestar o rexeitamento á 

suba das peaxes na AP-9, instando 

á Xunta de Galiza a que demande 

a súa supresión. 

 

2. Instar á Xunta de Galiza a que 

cumpra os acordos do Parlamento 

galego e demande do Goberno do 

Estado: 

 

• A transferencia da AP-9 á 

administración galega. 

 

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) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG/AA) (1 

voto). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Queda aprobada a 

moción. 

 

211 – Moción contra a suba das 

peaxes da AP-9. 

 

1. Manifestar o rexeitamento á 

suba das peaxes na AP-9, 

instando á Xunta de Galicia a que 

demande a súa supresión. 

 

2. Instar á Xunta de Galicia a que 

cumpra os acordos do 

Parlamento galego e demande do 

Goberno do Estado: 

 

• A transferencia da AP-9 á 

administración galega. 
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• A supresión da peaxe no treito 

da AP-9 Vigo-Rande. 

 

3. Trasladar o presente acordo aos 

grupos parlamentares do 

Parlamento de Galiza, presidente 

da Xunta de Galiza e presidente 

do Goberno do Estado. 

 

MOCIONES DEL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA (PSdeG-PSOE) 

 

Presidencia 

 

Moción do Partido Socialista de 

Galicia-PSOE, relativa á creación 

dunha web cultural. 

 

Señora Longueira. 

 

Primera.-Moción sobre la 

creación de una web cultural. 

 

Intervenciones 

 

Señora Longueira Castro 

 

Buenas tardes el Grupo Municipal 

del Partido Socialista Obrero 

Español, registra y presenta la 

siguiente moción para su debate y 

que el Pleno de la Corporación 

apruebe: 

 

1- La puesta en marcha de una 

web municipal cultural que 

incluya la agenda cultural 

realizada por el sector privado, 

colectivos, asociaciones, 

fundaciones y por las diferentes 

instituciones públicas. Una agenda 

cultural que bien archivada en los 

servidores informáticos 

municipales servirá como fondo 

• A supresión da peaxe no treito 

da AP-9 Vigo-Rande. 

 

3. Trasladar o presente acordo 

aos grupos parlamentares do 

Parlamento de Galicia, presidente 

da Xunta de Galicia e presidente 

do Goberno do Estado. 

 

MOCIONS DO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA (PSdeG-PSOE) 

 

Presidencia 

 

Moción do Partido Socialista de 

Galicia-PSOE, relativa á 

creación dunha web cultural. 

 

Señora Longueira. 

 

Primeira.-Moción sobre a 

creación dunha web cultural. 

 

Intervencións 

 

Señora Longueira Castro 

 

Boas tardes o Grupo Municipal 

do Partido Socialista Obreiro 

Español, rexistra e presenta a 

seguinte moción para o seu 

debate e que o Pleno da 

Corporación  aprobe: 

 

1- A posta en marcha dunha web 

municipal cultural que inclúa a 

axenda cultural realizada polo 

sector privado, colectivos, 

asociacións, fundacións e polas 

diferentes institucións públicas. 

Unha axenda cultural que ben 

arquivada nos servidores 

informáticos municipais servirá 

como fondo histórico da Cultura 
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histórico de la Cultura de A 

Coruña.  

 

2-Dentro de esta web se construirá 

también un espacio virtual, 

Coruña en Red. Que será un 

espacio promocional de trabajos, 

intervenciones, proyectos de 

creadores culturales que trabajen 

tanto dentro como fuera de la 

ciudad. En él aparecerán 

reflejadas las actividades 

formativas culturales, las 

demandas de colectivos, las 

propuestas individuales de 

ciudadanos y de creadores de 

cualquier ámbito. 

 

3- Crear un plan de programación 

y difusión anual de las actividades 

de las diferentes entidades 

culturales y artísticas de la ciudad. 

Un plan que publicite  nuestras 

actividades culturales más 

importantes  en la comarca, 

provincia, en Galicia, resto del 

Estado y más allá. 

 

4- Incluir en la promoción 

turística de la ciudad la 

programación cultural de A 

Coruña. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira, 

pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Básicamente dentro de las 

diferentes formas de publicitar lo 

que sucede en esta ciudad, con 

una actividad cultural 

da Coruña.  

 

 

2- Dentro desta web construirase 

tamén un espazo virtual, Coruña 

en Rede. Que será un espazo 

promocional de traballos, 

intervencións, proxectos de 

creadores culturais que traballen 

tanto dentro como fóra da cidade. 

Nel aparecerán reflectidas as 

actividades formativas culturais, 

as demandas de colectivos, as 

propostas individuais de cidadáns 

e de creadores de calquera 

ámbito. 

 

 

3- Crear un plan de 

programación e difusión anual 

das actividades das diferentes 

entidades culturais e artísticas da 

cidade. Un plan que publicite  as 

nosas actividades culturais máis 

importantes  na comarca, 

provincia, en Galicia, resto do 

Estado e máis aló. 

 

4- Incluír na promoción turística 

da cidade a programación 

cultural da Coruña. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira, 

pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señora  Longueira Castro 

 

Basicamente dentro das diferentes 

formas de publicitar o que sucede 

nesta cidade, cunha actividade 

cultural evidentemente diversa e 
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evidentemente diversa y copiosa a 

lo largo de todo el año, ni siquiera 

con una periodicidad estacional 

dentro del gobierno municipal se 

articulase esta web de forma ya 

definitiva, toda vez que el acceso 

a las diferentes acciones culturales 

que existen día a día en la ciudad 

se hace difícil, e insisto, es una 

actividad copiosa y muy variada. 

Esto supondría no solo un 

beneficio, evidentemente, para los 

ciudadanos o para todos los 

usuarios sino que este registro es 

también una forma de sentar 

marca, de sentar dignidad en la 

labor de muchísimos creativos de 

la ciudad y de muchísimos 

programadores privados sobre 

todo, y produciría, entendemos 

también, un mayor beneficio 

económico para aquellos locales 

sobre todo que tienen una 

programación prácticamente 

diaria en algunos casos y con una 

periodicidad muy regular, y que 

provoca que muchas veces no 

exista esa información de manera 

directa. Por otro lado, 

solicitábamos también que con 

esta página la información pudiese 

ser vertida dentro de un registro, 

como decíamos en la moción, que 

nos  hable del tejido cultural que 

se promueve en las ciudades, en 

este caso, en La Coruña y esto 

viene a colación porque la 

historia, la historia cultural, la 

historia de los movimientos 

sociales, la historia de los 

creativos que al final algunas 

veces acaban siendo 

institucionalizados, en el sentido 

de que acaban llegando a un nivel 

dos o tres pasos por encima de lo 

copiosa ao longo de todo o ano, 

nin sequera cunha periodicidade  

estacional dentro do Goberno 

municipal articulásese esta web 

de forma xa definitiva, tendo en 

conta que o acceso ás diferentes 

accións culturais que existen día 

a día na cidade faise difícil, e 

insisto, é unha actividade copiosa 

e moi variada. Isto supoñería non 

só un beneficio, evidentemente, 

para os cidadáns ou para todos os 

usuarios senón que este rexistro é 

tamén unha forma de sentar 

marca, de sentar dignidade no 

labor de moitísimos creativos da 

cidade e de moitísimos 

programadores privados sobre 

todo, e produciría, entendemos 

tamén, un maior beneficio 

económico para aqueles locais 

sobre todo que teñen unha 

programación practicamente 

diaria nalgúns casos e cunha 

periodicidade moi regular, e que 

provoca que moitas veces non 

exista esa información de maneira 

directa. Doutra banda, 

solicitabamos tamén que con esta 

páxina a información puidese ser 

vertida dentro dun rexistro, como 

diciamos na moción, que nos fale  

do tecido cultural que se promove 

nas cidades, neste caso, na 

Coruña e isto vén a colación 

porque a historia, a historia 

cultural, a historia dos 

movementos sociais, a historia 

dos creativos que ao final 

algunhas veces acaban sendo 

institucionalizados, no sentido de 

que acaban chegando a un nivel 

dous ou tres pasos por encima do 

que é a cultura dunha cidade, 

queda rexistrado e iso é parte, 
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que es la cultura de una ciudad, 

queda registrado y eso es parte, 

sobre todo, de la investigación 

diaria. Traíamos aquí antes, por 

ejemplo, una rectificación que se 

ha hecho en la Comisión de 

Honores y Distinciones donde se 

habla de todo lo que supuso estos 

dos personajes que hubo que 

rectificar en el callejero. Bueno, 

una web de este tipo además de 

trabajar con la historia presente, 

con la historia actual, permite que  

investigadores futuros, sobre todo,  

tengan ese espejo de lo que sucede 

en un momento determinado en 

una ciudad y que no va a pasar 

como a una referencia a los libros 

de historia, por ejemplo, de los 

movimientos culturales y ahí 

tenemos lo que en alguna vez, en 

algún momento empezó de una 

manera muy solapada.  

 

Por otra parte, Coruña que es una 

ciudad de servicios, 

evidentemente, y con un atractivo 

turístico, tiene aquí también una 

herramienta para focalizar y 

llamar la atención sobre lo que 

existe y lo que ocurre en sus 

locales, en sus instituciones y 

sobre todo si descendemos un 

poco más, como decíamos antes, a 

nivel particular, en los creadores 

que día a día están en la ciudad. 

Entiendo que tiene una 

benevolencia esta moción y 

espero que sea aceptada por todos 

ustedes. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira, 

señora Veira. 

sobre todo, da investigación 

diaria. Traiamos aquí antes, por 

exemplo, unha rectificación que 

se fixo na Comisión de Honras e 

Distincións onde se fala de todo o 

que supuxo estes dous personaxes 

que houbo que rectificar no 

rueiro. Bo, unha web deste tipo 

ademais de traballar coa historia 

presente, coa historia actual, 

permite que investigadores 

futuros, sobre todo,  teñan ese 

espello do que sucede nun 

momento determinado nunha 

cidade e que non vai pasar como 

a unha referencia aos libros de 

historia, por exemplo, dos 

movementos culturais e aí temos o 

que nalgunha vez, nalgún 

momento empezou dunha maneira 

moi  solapada.  

 

 

 

Por outra banda, Coruña que é 

unha cidade de servizos, 

evidentemente, e cun atractivo 

turístico, ten aquí tamén unha 

ferramenta para focalizar e 

chamar a atención sobre o que 

existe e o que ocorre nos seus 

locais, nas súas institucións e 

sobre todo se descendemos un 

pouco máis, como diciamos antes, 

a nivel particular, nos creadores 

que día a día están na cidade. 

Entendo que ten unha 

benevolencia esta moción e 

espero que sexa aceptada por 

todos vostedes. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira, 

señora Veira. 
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Señora Veira González 

 

Si. Desde o BNG sinalar que imos 

votar a favor, aínda que realmente 

existe xa unha web municipal 

cultural que, en principio, limita a 

súa axenda e a súa información ao 

que é exclusivamente de 

organización municipal ,pero que 

é certo que si que se pode levar a 

cabo ese escaparate, ese necesario 

escaparate do que é a intensísima 

actividade cultural que  ten a nosa 

cidade, a nosa cidade, pois se algo 

ten é cantidade de asociacións 

culturais que levan moitísimos 

anos traballando na nosa cidade, 

que sería moi interesante darlles 

ese dinamismo a esa 

programación cultural que 

realizan estas entidades e tamén 

nos parece moi interesante que se 

fale de que iso forme parte desa 

promoción turística da cidade, 

como podemos atraer xente a nosa 

cidade a través do que é a nosa, o 

noso tecido cultural. 

 

 

E simplemente sinalar unha 

cuestión, claro, logo isto hai que 

poñelo en marcha e a mín 

gustaríame que isto se puxera en 

marcha directamente polo 

Concello, pero tamén  son 

coñecedora das múltiples 

limitacións que ten o propio 

Servizo de Cultura. Aproveito 

para pedirlle ao concelleiro que 

traballe no reforzo dese Servizo 

porque realmente o que fan nese 

Servizo é case, non sei, titánico 

cos medios que teñen… 

 

 

Señora Veira González 

 

Si. Desde o BNG sinalar que imos 

votar a favor, aínda que 

realmente existe xa unha web 

municipal cultural que, en 

principio, limita a súa axenda e a 

súa información ao que é 

exclusivamente de organización 

municipal, pero que é certo que si 

que se pode levar a cabo ese 

escaparate, ese necesario 

escaparate do que é a intensísima 

actividade cultural que  ten a 

nosa cidade, a nosa cidade, pois 

se algo ten é cantidade de 

asociacións culturais que levan 

moitísimos anos traballando na 

nosa cidade, que sería moi 

interesante darlles ese dinamismo 

a esa programación cultural que 

realizan estas entidades e tamén 

nos parece moi interesante que se 

fale de que iso forme parte desa 

promoción turística da cidade, 

como podemos atraer xente a 

nosa cidade a través do que é a 

nosa, o noso tecido cultural. 

 

E simplemente sinalar unha 

cuestión, claro, logo isto hai que 

poñelo en marcha e a mín 

gustaríame que isto se puxera en 

marcha directamente polo 

Concello, pero tamén  son 

coñecedora das múltiples 

limitacións que ten o propio 

Servizo de Cultura. Aproveito 

para pedirlle ao concelleiro que 

traballe no reforzo dese Servizo 

porque realmente o que fan nese 

Servizo é case, non sei, titánico 

cos medios que teñen… 
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A las diecinueve horas se 

ausenta del Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

… e realmente, dígoo pola 

cantidade de xente que son, de 

feito, hai ben pouco viñamos de 

reclamar que se tramitara un 

convenio que non simplemente 

está retrasado por unha cuestión 

de orzamentos, senón por unha 

cuestión de medios  persoais no 

propio Servizo. Polo tanto, nós 

imos votar a favor. Esperamos que 

se poda xestionar directamente 

desde o Concello pero, como 

digo, somos escépticos porque 

realmente o Servizo ten 

dificultades. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Popular, señora Padín. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Gracias, alcalde, buenas tardes.  

 

La Coruña siempre se ha 

destacado por tener una gran 

oferta en cultura, y a través de una 

web cultural propia enlazada a la 

web de turismo tendríamos 

información actualizada de todos 

aquellos eventos culturales que se 

realizan en la ciudad y no solo de 

aquellos en los que participa o 

promociona el Ayuntamiento. 

Daríamos a conocer toda la oferta 

cultural de diferentes instituciones 

públicas y de los diferentes 

colectivos a los que hace 

referencia esta moción, tal como 

Ás dezanove horas auséntase do 

Salón de Sesións o señor 

Fernández Prado. 

 

… e realmente, dígoo pola 

cantidade de xente que son, de 

feito, hai ben pouco viñamos de 

reclamar que se tramitara un 

convenio que non simplemente 

está retrasado por unha cuestión 

de orzamentos, senón por unha 

cuestión de medios  persoais no 

propio Servizo. Polo tanto, nós 

imos votar a favor. Esperamos 

que se poda xestionar 

directamente desde o Concello 

pero, como digo, somos 

escépticos porque realmente o 

Servizo ten dificultades. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Popular, señora Padín. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Grazas, alcalde, boas tardes.  

 

A Coruña sempre se destacou por 

ter unha gran oferta en cultura, e 

a través dunha web cultural 

propia enlazada á web de turismo 

teriamos información actualizada 

de todos aqueles eventos culturais 

que se realizan na cidade e non só 

daqueles nos que participa ou 

promociona o Concello. 

Dariamos a coñecer toda a oferta 

cultural de diferentes institucións 

públicas e dos diferentes 

colectivos aos que fai referencia 

esta moción, tal como fundacións, 

asociacións, sector privado, 
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fundaciones, asociaciones, sector 

privado, etcétera, sirviendo de 

guía a los ciudadanos de La 

Coruña y a aquellos que nos 

visitan teniendo en cuenta el auge 

de turismo de cultura. Turismo 

cultural cada vez más importante. 

Es importante que la web sea de 

fácil acceso, intuitiva, para que 

todos los públicos puedan acceder 

con facilidad y en la que además 

del idioma gallego y castellano se 

incluya toda la información en 

inglés. 

 

El Partido Popular apoya esta 

moción, pero queremos destacar y 

denunciar que la Concejalía de 

Cultura, contrató en el año 2016 

una nueva web que costó 19.000 

euros. Un contrato menor ofertado 

a una sola persona, empresa, o sea 

a dedo, que ya está pagada y aún 

no está en funcionamiento y en 

ellas se podría incluir lo que se 

solicita en esta moción. Gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Padín. 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Grazas. Moi de acordo coa 

moción do Grupo Municipal 

Socialista ,que see me acaban de 

anticipar. Levamos meses 

traballando no deseño, desarrollo 

do que se propón. O contrato non 

ten a contía que se acaba de 

indicar, pero bueno…  

 

 

etcétera, servindo de guía aos 

cidadáns da Coruña e a aqueles 

que nos visitan tendo en conta o 

auxe de turismo de cultura. 

Turismo cultural cada vez máis 

importante. É importante que a 

web sexa de fácil acceso, 

intuitiva, para que todos os 

públicos poidan acceder con 

facilidade e na que ademais do 

idioma galego e castelán inclúase 

toda a información en inglés. 

 

 

 

O Partido Popular apoia esta 

moción, pero queremos destacar e 

denunciar que a Concellería de 

Cultura contratou no ano 2016 

unha nova web que custou 19.000 

euros. Un contrato menor 

ofertado a unha soa persoa, 

empresa, ou sexa a dedo, que xa 

está paga e aínda non está en 

funcionamento e nelas poderíase 

incluír o que se solicita nesta 

moción. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Padín. 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Grazas. Moi de  acordo coa 

moción do Grupo Municipal 

Socialista, que se me acaban de 

anticipar. Levamos meses 

traballando no deseño, 

desenvolvemento do que se 

propón. O contrato non ten a 

contía que se acaba de indicar, 

pero bo…  
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Se falou de que non había esa 

plasmación definitiva, e 

efectivamente hai un rexistro de 

accións que se fixeron durante 

todo este tempo, que van desde a 

actualización fotográfica dos 40 

espazos culturais municipais até o 

propio deseño, desarrollo da web 

Coruña Cultura e parte do servizo 

si que está prestado e a web en 

proceso. Creo que hai un 

apuntamento moi valioso. Parte 

do que se dixo, nós tamén 

coincidimos nesa integración 

necesaria do tecido cultural no seu 

sentido máis amplo. Debe ir 

realmente da sociedade civil 

tamén ás outras institucións 

existentes na cidade e polo tanto 

cubrir ese abanico cultural máis 

completo, e nada máis. Anunciar 

o noso voto favorable. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pois procedemos logo á 

votación desta moción. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE) 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación la primera 

moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular, 

produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

Falouse de que non había esa 

plasmación definitiva, e 

efectivamente hai un rexistro de 

accións que se fixeron durante 

todo este tempo, que van desde a 

actualización fotográfica dos 40 

espazos culturais municipais até o 

propio deseño, desenvolvemento 

da web Coruña Cultura e parte do 

servizo si que está prestado e a 

web en proceso. Creo que hai un 

apuntamento moi valioso. Parte 

do que se dixo, nós tamén 

coincidimos nesa integración 

necesaria do tecido cultural no 

seu sentido máis amplo. Debe ir 

realmente da sociedade civil 

tamén ás outras institucións 

existentes na cidade e polo tanto 

cubrir ese abano cultural máis 

completo, e nada máis. Anunciar 

o noso voto favorable. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pois procedemos logo á 

votación desta moción. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

(PsdeG-PSOE) 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación a primeira 

moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, 

producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (10 

votos). 

 

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

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Se contabiliza la abstención de 

don Martín Fernández Prado (PP) 

de acuerdo con el artículo 100.1 

del ROF, por ausentarse del Salón 

de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en 

el momento de la votación. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Aprobada por 

unanimidade. 

 

212 – Moción sobre la creación 

de una web cultural. 

 

1- La puesta en marcha de una 

web municipal cultural que 

incluya la agenda cultural 

realizada por el sector privado, 

colectivos, asociaciones, 

fundaciones y por las diferentes 

instituciones públicas. Una agenda 

cultural que bien archivada en los 

servidores informáticos 

municipales servirá como fondo 

histórico de la Cultura de A 

Coruña.  

 

2- Dentro de esta web se 

construirá también un espacio 

do Partido Popular (PP) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PsdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG/AA) (1 

voto). 

 

Contabilízase a abstención de don 

Martín Fernández Prado (PP) de 

acordo co artigo 100.1 do  ROF, 

por ausentarse do Salón de 

Sesións unha vez iniciada a 

deliberación e non estar presente 

no momento da votación. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Aprobada por 

unanimidade. 

 

212 – Moción sobre a creación 

dunha web cultural. 

 

1- A posta en marcha dunha web 

municipal cultural que inclúa a 

axenda cultural realizada polo 

sector privado, colectivos, 

asociacións, fundacións e polas 

diferentes institucións públicas. 

Unha axenda cultural que ben 

arquivada nos servidores 

informáticos municipais servirá 

como fondo histórico da Cultura 

da Coruña.  

 

 

2- Dentro desta web construirase 

tamén un espazo virtual, Coruña 
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virtual, Coruña en Red. Que será 

un espacio promocional de 

trabajos, intervenciones, proyectos 

de creadores culturales que 

trabajen tanto dentro como fuera 

de la ciudad. En él aparecerán 

reflejadas las actividades 

formativas culturales, las 

demandas de colectivos, las 

propuestas individuales de 

ciudadanos y de creadores de 

cualquier ámbito. 

 

3- Crear un plan de programación 

y difusión anual de las actividades 

de las diferentes entidades 

culturales y artísticas de la ciudad. 

Un plan que publicite  nuestras 

actividades culturales más 

importantes  en la comarca, 

provincia, en Galicia, resto del 

Estado y más allá. 

 

4- Incluir en la promoción 

turística de la ciudad la 

programación cultural de A 

Coruña. 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

A continuación procedemos á 

votación do Partido Socialista de 

Galicia PSOE relativo á toma de 

medidas para proceder a 

eliminación de colonias de 

roedores. 

 

Tal e como se acordou na 

Comisión de Voceiros desta 

mañán, debatiremos 

conxuntamente esta moción e a 

número dous do Partido Popular, 

para finalizar co abandono e 

suciedade nos barrios. 

en Rede. Que será un espazo 

promocional de traballos, 

intervencións, proxectos de 

creadores culturais que traballen 

tanto dentro como fóra da cidade. 

Nel aparecerán reflectidas as 

actividades formativas culturais, 

as demandas de colectivos, as 

propostas individuais de cidadáns 

e de creadores de calquera 

ámbito. 

 

 

3- Crear un plan de 

programación e difusión anual 

das actividades das diferentes 

entidades culturais e artísticas da 

cidade. Un plan que publicite  as 

nosas actividades culturais máis 

importantes  na comarca, 

provincia, en Galicia, resto do 

Estado e máis aló. 

 

4- Incluír na promoción turística 

da cidade a programación 

cultural da Coruña. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

A continuación procedemos á 

votación do Partido Socialista de 

Galicia PSOE relativo á toma de 

medidas para proceder a 

eliminación de colonias de 

roedores. 

 

Tal e como se acordou na 

Comisión de Voceiros desta 

mañán, debatiremos 

conxuntamente esta moción e a 

número dous do Partido Popular, 

para finalizar co abandono e 

suciedade nos barrios. 
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Ten a palabra a señora Longueira 

para a lectura da parte dispositiva 

da súa moción. 

 

Moción.- Segunda sobre la toma 

de medidas para proceder a la 

eliminación de colonias de 

roedores. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Gracias, señor alcalde.  

 

El Grupo Municipal Socialista,… 

 

A las diecinueve horas y cinco 

minutos se ausentan del Salón 

de Sesiones la señora Veira 

González y la señora Cameán 

Calvete. 

 

…debido a la situación de 

abandono de solares y falta de 

limpieza de locales cerrados y el 

imparable crecimiento de la 

colonia de ratas en la ciudad, que 

llegan a transitar a plena luz del 

día en zonas de juego y paseo, 

como en el Parque de San Diego, 

presenta la siguiente moción para 

su debate en Pleno y aprobación: 

 

1) Solicitar al alcalde, Xulio 

Ferreiro, que implante de forma 

urgente un protocolo de 

fiscalización a terrenos y locales 

abandonados, en especial en la 

zona de San Diego para que se 

haga efectiva la limpieza de estos 

dos tipos de superficie. 

 

2) Realizar de forma urgente una 

desratización intensa en la zona de 

San Diego y alrededores debido al 

 

Ten a palabra a señora Longueira 

para a lectura da parte 

dispositiva da súa moción. 

 

Moción.- Segunda sobre a toma 

de medidas para proceder á 

eliminación de colonias de 

roedores. 

 

Señora  Longueira Castro 

 

Grazas, señor alcalde.  

 

O Grupo Municipal Socialista,… 

 

Ás dezanove horas e cinco 

minutos auséntanse do Salón de 

Sesións a señora  Veira González 

e a señora  Cameán  Calvete. 

 

 

…debido á situación de abandono 

de solares e falta de limpeza de 

locais pechados e o imparable 

crecemento da colonia de ratas 

na cidade, que chegan a transitar 

a plena luz do día en zonas de 

xogo e paseo, como no Parque de 

San Diego, presenta a seguinte 

moción para o seu debate en 

Pleno e aprobación: 

 

1) Solicitar ao alcalde,  Xulio 

Ferreiro, que implante de forma 

urxente un protocolo de 

fiscalización a terreos e locais 

abandonados, en especial na zona 

de San Diego para que se faga 

efectiva a limpeza destes dous 

tipos de superficie. 

 

2) Realizar de forma urxente unha 

desratización intensa na zona de 

San Diego e arredores debido ao 
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alto número de ratas de la zona 

 

3) El diseño de un procedimiento 

más eficaz que el actual para el 

control del buen estado de higiene 

de espacios privados. En concreto 

medidas severas de sanción para 

quienes no cumplan con la 

limpieza de terrenos y locales. Y 

la sistematización de puntos de 

desratización de la ciudad, 

siguiendo un protocolo de 

actuación que será diseñado por 

técnicos expertos en extinción de 

plagas. 

 

Nada más. 

 

A las diecinueve horas y cinco 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Fernández 

Prado. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira. 

 

 

Para a lectura da moción do 

Partido Popular, señora Lendoiro. 

 

 

Moción.- Segunda del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

para finalizar con el abandono y 

la suciedad en los barrios. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

La Corporación Municipal de A 

Coruña en Pleno acuerda por 

unanimidad instar a Xulio Ferreiro 

a: 

 

1.- Adoptar las medidas 

alto número de ratas da zona 

 

3) O deseño dun procedemento 

máis eficaz que o actual para o 

control do bo estado de hixiene de 

espazos privados. En concreto 

medidas severas de sanción para 

quen non cumpran coa limpeza de 

terreos e locais. E a 

sistematización de puntos de 

desratización da cidade, seguindo 

un protocolo de actuación que 

será deseñado por técnicos 

expertos en extinción de pragas. 

 

 

Nada máis. 

 

Ás dezanove horas e cinco 

minutos entra no Salón de 

Sesións o señor Fernández 

Prado. 

 

Presidencia 

 

Moitas  grazas, señora  

Longueira. 

 

Para a lectura da moción  do 

Partido Popular, señora 

Lendoiro. 

 

Moción.- Segunda do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

para rematar co abandono e a 

suciedade nos barrios. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

A Corporación Municipal da 

Coruña en Pleno acorda por 

unanimidade instar a  Xulio 

Ferreiro a: 

 

1.- Adoptar as medidas 
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necesarias y  urgentes para 

finalizar con la falta de 

mantenimiento y en especial con 

la suciedad generalizada en los 

barrios, ya que es un clamor 

ciudadano como demuestra el 

informe  de Sugerencias y 

Reclamaciones de 2016 y la 

anunciada recuperación del Plan 

RUA no pasó de una pegada 

masiva de carteles. 

 

2.- Licitar a la mayor brevedad los 

nuevos contratos de: 

 

- recogida de residuos, que 

finalizó en enero de 2017 y desde 

entonces Ferreiro paga casi 

900.000€ mensuales mediante 

facturas irregulares con reparo 

suspensivo. 

 

- suministro, instalación, limpieza, 

conservación y reposición de 

papeleras y contenedores, que 

finalizó en julio de 2017 y desde 

entonces Ferreiro paga 140.000€ 

mensuales mediante facturas 

irregulares con reparo suspensivo. 

 

 

- limpieza viaria, que finaliza en 

2018 y desde entonces Ferreiro 

pagará otros 900.000 € mensuales 

mediante facturas irregulares con 

reparo suspensivo. 

 

 

2.- Ejecutar las partidas 

presupuestarias para inversiones 

en los barrios, tras dejar sin gastar 

88 millones… 

 

A las diecinueve horas y siete 

minutos entra en el Salón de 

necesarias e  urxentes para 

finalizar coa falta de mantemento 

e en especial coa sucidade 

xeneralizada nos barrios, xa que é 

un clamor cidadán como 

demostra o informe  de Suxestións 

e Reclamacións de 2016 e a 

anunciada recuperación do Plan  

RUA non pasou dunha pegada 

masiva de carteis. 

 

 

2.- Licitar o máis axiña posible os 

novos contratos de: 

 

- recollida de residuos, que 

finalizou en xaneiro de 2017 e 

desde entón Ferreiro paga case 

900.000€ mensuais mediante 

facturas irregulares con reparo  

suspensivo. 

 

- subministración, instalación, 

limpeza, conservación e 

reposición de papeleiras e 

colectores, que finalizou en xullo 

de 2017 e desde entón Ferreiro 

paga 140.000€ mensuais 

mediante facturas irregulares con 

reparo  suspensivo. 

 

- limpeza viaria, que finaliza en 

2018 e desde entón Ferreiro 

pagará outros 900.000 € 

mensuais mediante facturas 

irregulares con reparo  

suspensivo. 

 

2.- Executar as partidas 

orzamentarias para investimentos 

nos barrios, tras deixar sen gastar 

88 millóns… 

 

Ás dezanove horas e sete minutos 

entra no Salón de Sesións a 
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Sesiones la señora Cameán 

Calvete 

 

… de euros entre 2016 y 2017 de 

los capítulos 6 y 7, según los datos 

de la Liquidación del pasado 

ejercicio y del estado de ejecución 

de este año a 15 de noviembre. 

 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Lendoiro. Ten a 

palabra a señora Longueira. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Gracias. 

 

Pasó ya algún tiempo y además 

tiempos necesarios para que 

cuando alguien, perdón,… 

 

A las diecinueve horas y siete 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora Veira 

González. 

 

… llega  a una concejalía sepa qué 

modelo quiere implantar y cómo 

lo quiere desarrollar, y 

entendemos, además, que la 

concejala de Medio Ambiente es 

una persona experta y con una 

sensibilidad que en algunos 

puntos sí que es compartida por el 

Partido Socialista, pero lo cierto 

es que ese modelo supuesto de 

nuevo modelo de cuidado 

medioambiental  basado en una 

sostenibilidad y en una serie de 

propuestas de vanguardia, 

podíamos pensarlo, vemos que en 

señora  Cameán  Calvete 

 

 

… de euros entre 2016 e 2017 dos 

capítulos 6 e 7, segundo os datos 

da Liquidación do pasado 

exercicio e do estado de 

execución deste ano ao 15 de 

novembro. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Lendoiro. Ten a 

palabra a señora  Longueira. 

 

Señora  Longueira Castro 

 

Grazas. 

 

Pasou xa algún tempo e ademais 

tempos necesarios para que 

cando alguén, perdón,… 

 

Ás dezanove horas e sete minutos 

entra no Salón de Sesións a 

señora  Veira González. 

 

 

… chega  a unha concellería 

saiba que modelo quere implantar 

e como o quere desenvolver, e 

entendemos, ademáis, que a 

concelleira de Medio Ambiente é 

unha persoa experta e cunha 

sensibilidade que nalgúns puntos 

si que é compartida polo Partido 

Socialista, pero o certo é que ese 

modelo suposto de novo modelo 

de coidado medioambiental  

baseado nunha sustentabilidade e 

nunha serie de propostas de 

vangarda, podiamos pensalo, 

vemos que en certa medida, non 
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cierta medida, no da resultado y 

cuando digo en cierta medida es 

en medidas contrastadas.  

 

Hay zonas de la ciudad que cada 

cierto tiempo sufren esa 

colonización por parte de roedores 

y demás y que viene en muchas 

ocasiones propiciada por el mal 

estado de algunos locales y 

terrenos abandonados, y eso es 

así. Una cuestión sistémica que 

cada cierto tiempo existe en la 

ciudad y que hay que estar alerta 

porque, entre otras cosas, es un 

foco de transmisión de 

enfermedades, quiero decir, no 

estamos hablando simplemente de 

una cuestión estética o de 

abandono y de un nivel de 

suciedad importante, como existe 

hoy en la ciudad. 

 

Entonces entendemos que este 

tipo de, bueno, pues de abandono 

en el cuidado del medioambiente 

llega incluso, en el caso de San 

Diego, denunciado por los vecinos 

de forma reiterada, creo que 

además estuvo ya en algún medio 

de comunicación, pero en 

cualquier caso denuncias que 

llegan a través de los vecinos, se 

convierten en un problema 

alarmante. Son zonas de juegos de 

los niños del parque de San 

Diego, son zonas de paseo y de 

mucho tránsito. Es un espacio, 

bueno, pues  de esparcimiento, 

donde va la gente al centro cívico, 

donde van al polideportivo, donde 

pasan caminando hacia la playa de 

Oza y bueno, nos han llegado 

fotos realmente escabrosas de 

ratones de cierto tamaño cruzando 

da resultado e cando digo en 

certa medida é en medidas 

contrastadas.  

 

Hai zonas da cidade que cada 

certo tempo sofren esa 

colonización por parte de 

roedores e demais e que vén en 

moitas ocasións propiciada polo 

mal estado dalgúns locais e 

terreos abandonados, e iso é así. 

Unha cuestión  sistémica que 

cada certo tempo existe na cidade 

e que hai que estar alerta porque, 

entre outras cousas, é un foco de 

transmisión de enfermidades, 

quero dicir, non estamos a falar 

simplemente dunha cuestión 

estética ou de abandono e dun 

nivel de sucidade importante, 

como existe hoxe na cidade. 

 

 

Entón entendemos que este tipo 

de, bo, pois de abandono no 

coidado do medioambiente chega 

mesmo, no caso de San Diego, 

denunciado polos veciños de 

forma reiterada, creo que 

ademais estivo xa nalgún medio 

de comunicación, pero en 

calquera caso denuncias que 

chegan a través dos veciños, 

convértese nun problema 

alarmante. Son zonas de xogos 

dos nenos do parque de San 

Diego, son zonas de paseo e de 

moito tránsito. É un espazo, bo, 

pois  de esparexemento, onde vai 

a xente ao centro cívico, onde van 

ao polideportivo, onde pasan 

camiñando cara á praia de Oza e 

bo, chegáronnos fotos realmente  

escabrosas de ratos de certo 

tamaño cruzando polas zonas de 
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por las zonas de juego e incluso 

niños que les gritan para que se 

aparten y para que se escapen. No 

estamos hablando de una cuestión 

menor, es algo que sucede, que 

molesta a los vecinos y sobre todo 

que tiene un problema de sanidad 

importante. Les pedimos eso: que 

activen con esa periodicidad que 

se hace necesaria una campaña de 

desratización o un protocolo 

determinado o, es más, dentro de 

esas medidas que algunas tendrán 

que ser severas, pero dentro de 

esas medidas alternativas 

propongan ustedes para los 

dueños, a lo mejor de solares o de 

locales que están cerrados, algún 

tipo de uso alternativo que pueda 

ser bueno, pues una medida de 

castigo, sino una medida de 

disuasión, incluso de participación 

a través desde, no sé, desde que 

puedan ser cedidos para algún uso 

en concreto de forma provisional, 

20.000 historias que cuando uno 

está en una concejalía es capaz de 

pensar y de actuar en consonancia. 

Lo que les pedimos, por favor, es 

que este problema se solucione 

cuanto antes porque es alarmante 

en estos momentos. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. A verdade e que nunca crin 

verme nunha situación así, debater  

unha moción sobre roedores.  

 

xogo e mesmo nenos que lles 

gritan para que se aparten e para 

que se escapen. Non estamos a 

falar dunha cuestión menor, é 

algo que sucede, que molesta aos 

veciños e sobre todo que ten un 

problema de sanidade importante. 

Pedímoslles iso: que activen con 

esa periodicidade que se fai 

necesaria unha campaña de 

desratización ou un protocolo 

determinado ou, é máis, dentro 

desas medidas que algunhas terán 

que ser severas, pero dentro desas 

medidas alternativas propoñan 

vostedes para os donos, se cadra 

de solares ou de locais que están 

pechados, algún tipo de uso 

alternativo que poida ser bo, pois 

unha medida de castigo, senón 

unha medida de  disuasión, 

mesmo de participación a través 

desde, non sei, desde que poidan 

ser cedidos para algún uso en 

concreto de forma provisional, 

20.000 historias que cando un 

está nunha concellería é capaz de 

pensar e de actuar en 

consonancia. O que lles pedimos, 

por favor, é que este problema 

soluciónese canto antes porque é 

alarmante nestes momentos. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. A verdade e que nunca crin 

verme nunha situación así, 

debater  unha moción sobre 

roedores.  
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Eu non digo que a cuestión  non 

sexa real que seguro que o é, non 

o dubido; non dubido das 

reivindicacións das veciñas e dos 

veciños de San Diego, como 

outras tantas reivindicacións que  

temos transmitido nós por…, a 

través doutros medios: de 

preguntas escritas etcétera, 

etcétera. Vénme á cabeza en 

concreto de Palavea, que nos 

comentaban un caso tamén así 

bastante chamativo e tamén do 

barrio de Monte Alto. 

Efectivamente eu creo que unha  

cuestión é esa outra cuestión 

importante sería a posibilidade de 

reutilizar os solares baleiros. Esa 

foi unha cuestión que mesmo lle 

transmitin ao señor Varela, se se 

podía poñer en marcha na nosa 

cidade iniciativas como se teñen 

posto en marcha noutras ciudades, 

como en Zaragoza, para  poder 

reutilizar solares, non só por unha 

cuestión de limpeza senón por 

unha cuestión de rexenerar as rúas 

e as vías da cidade, evitar iso: que 

haxa espazos mortos e promover 

que se ocupen, que se utilicen 

para outros fins, como prazas, 

como lugares de xogo, como 

miles de cousas. Esa si que é unha 

cuestión interesante. Que hai que 

desratizar? Home, hai un contrato 

xa vixente que vai en todos os 

orzamentos que é o de control de 

pragas de animais, que me 

imaxino que irá destinada a esta, a 

esta cuestión. Non sei se fai  falta 

unha moción para iso. Outra 

cuestión é tamén o tema da 

suciedade que tamén é unha 

cuestión que  tería que ser de 

 

Eu non digo que a cuestión  non 

sexa real que seguro que o é, non 

o dubido; non dubido das 

reivindicacións das veciñas e dos 

veciños de San Diego, como 

outras tantas reivindicacións que  

temos transmitido nós por…, a 

través doutros medios: de 

preguntas escritas etcétera, 

etcétera. Vénme á cabeza en 

concreto de Palavea, que nos 

comentaban un caso tamén así 

bastante chamativo e tamén do 

barrio de Monte Alto. 

Efectivamente eu creo que unha  

cuestión é esa outra cuestión 

importante sería a posibilidade de 

reutilizar os solares baleiros. Esa 

foi unha cuestión que mesmo lle 

transmitin ao señor Varela, se se 

podía poñer en marcha na nosa 

cidade iniciativas como se teñen 

posto en marcha noutras 

ciudades, como en Zaragoza, 

para  poder reutilizar solares, non 

só por unha cuestión de limpeza 

senón por unha cuestión de 

rexenerar as rúas e as vías da 

cidade, evitar iso: que haxa 

espazos mortos e promover que se 

ocupen, que se utilicen para 

outros fins, como prazas, como 

lugares de xogo, como miles de 

cousas. Esa si que é unha 

cuestión interesante. Que hai que 

desratizar? Home, hai un 

contrato xa vixente que vai en 

todos os orzamentos que é o de 

control de pragas de animais, que 

me imaxino que irá destinada a 

esta, a esta cuestión. Non sei se 

fai  falta unha moción para iso. 

Outra cuestión é tamén o tema da 

suciedade que tamén é unha 
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trámite que vai incluida na 

cuestión dos contratos de limpeza, 

que non é necesario facer un plan 

a bombo e platillo para  limpar as 

rúas da nosa cidade. Ou sexa, non 

pode haber unha competencia 

máis municipal e unha cuestión 

que sexa máis transversal a todas 

as organizacións políticas que 

pasen por calquera goberno. É 

dicir, hai que limpar as rúas e 

punto e pelota. Igual que temos 

que limpar as nosas casas. Pero 

outra cuestión é  tamén, é tráelo 

como unha moción. A verdade é 

que… non sei, estou sorprendida 

por que veñan en forma de 

moción estas cuestións. 

Realmente é certo e eu si que 

matizo unha cuestión: as rúas 

están sucias. É dicir eu como 

todos, supoño,  visito os barrios. 

A mín a última vez que fun a 

Agra, non foi hai moito, 

chamoume a atención a suciedade 

que hai. Eu creo que hai que 

reforzar a limpeza nos barrios e 

reforzar tamén, por certo, 

campañas de concienciación para 

a xente porque é certo hai unha 

empresa de limpeza que ten que 

limpar a cidade e que ten que 

facelo profundamente. Pero claro, 

todas e todos tamén somos 

responsabeis do estado da cidade, 

unha cousa non quita outra. Nada 

máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

Señora Lendoiro. 

 

Señora Lendoiro Otero 

cuestión que  tería que ser de 

trámite que vai incluida na 

cuestión dos contratos de limpeza, 

que non é necesario facer un plan 

a bombo e pratiño para  limpar as 

rúas da nosa cidade. Ou sexa, non 

pode haber unha competencia 

máis municipal e unha cuestión 

que sexa máis transversal a todas 

as organizacións políticas que 

pasen por calquera goberno. É 

dicir, hai que limpar as rúas e 

punto e pelota. Igual que temos 

que limpar as nosas casas. Pero 

outra cuestión é  tamén, é tráelo 

como unha moción. A verdade é 

que… non sei, estou sorprendida 

por que veñan en forma de 

moción estas cuestións. 

Realmente é certo e eu si que 

matizo unha cuestión: as rúas 

están sucias. É dicir eu como 

todos, supoño,  visito os barrios. 

A mín a última vez que fun a 

Agra, non foi hai moito, 

chamoume a atención a suciedade 

que hai. Eu creo que hai que 

reforzar a limpeza nos barrios e 

reforzar tamén, por certo, 

campañas de concienciación para 

a xente porque é certo hai unha 

empresa de limpeza que ten que 

limpar a cidade e que ten que 

facelo profundamente. Pero claro, 

todas e todos tamén somos 

responsabeis do estado da cidade, 

unha cousa non quita outra. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

Señora Lendoiro. 

 

Señora Lendoiro Otero 
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Sí. Gracias, señor alcalde. En 

primer lugar, que no lo dije antes, 

saludar a los miembros de la 

Corporación, a los medios de 

comunicación presentes, al 

personal del Ayuntamiento y a 

todos los ciudadanos que nos 

siguen en directo y o vía 

“streaming”. 

 

El Grupo Municipal Popular, 

presenta esta moción y así mismo 

apoyamos la moción del Grupo 

socialista, con el fin de instar al 

Gobierno municipal en su 

conjunto a adoptar las medidas 

necesarias y urgentes para 

finalizar con la falta de 

mantenimiento y de suciedad 

generalizada en los barrios de 

nuestra ciudad y con el fin de 

tomar medidas para proceder a la 

eliminación de colonias de 

roedores, porque aunque parezca 

extraño, señora Avia, hay 

roedores en la ciudad. 

 

Los coruñeses pagan, pagamos 

nuestros impuestos, es nuestra 

obligación como ciudadanos, pero 

el Gobierno de la Marea no es 

capaz de cumplir con la suya que 

es la de revertir a la ciudad y a los 

coruñeses lo recaudado en 

servicios e inversión. Revertir 

nuestros impuestos en acciones 

como la limpieza y el 

mantenimiento de la ciudad que 

repercuten en la calidad de vida y 

el bienestar de los coruñeses. El 

estado de abandono y de falta de 

mantenimiento en nuestra ciudad 

es un clamor. Los coruñeses 

llevan más de dos años 

 

Si. Grazas, señor alcalde. En 

primeiro lugar, que non o dixen 

antes, saudar aos membros da 

Corporación, aos medios de 

comunicación presentes, ao 

persoal do Concello e a todos os 

cidadáns que nos seguen en 

directo e ou vía  “streaming”. 

 

 

O Grupo Municipal Popular, 

presenta esta moción e así mesmo 

apoiamos a moción do Grupo 

socialista, co fin de instar ao 

Goberno municipal no seu 

conxunto para adoptar as 

medidas necesarias e urxentes 

para finalizar coa falta de 

mantemento e de sucidade 

xeneralizada nos barrios da nosa 

cidade, e co fin de tomar medidas 

para proceder á eliminación de 

colonias de roedores, porque 

aínda que pareza estraño, señora 

Avia, hai roedores na cidade. 

 

 

Os coruñeses pagan, pagamos os 

nosos impostos, é a nosa 

obrigación como cidadáns, pero o 

Goberno da Marea non é capaz 

de cumprir coa súa que é a de 

reverter á cidade e aos coruñeses 

o recadado en servizos e 

investimento. Reverter os nosos 

impostos en accións como a 

limpeza e o mantemento da 

cidade que repercuten na 

calidade de vida e o benestar dos 

coruñeses. O estado de abandono 

e de falta de mantemento na nosa 

cidade é un clamor. Os coruñeses 

levan máis de dous anos 

queixándose sobre a parálise 
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quejándose sobre la parálisis 

municipal en muchos sectores y 

quejándose del abandono 

generalizado de los barrios por 

ausencia de inversiones, falta de 

mantenimiento en parques, 

jardines y mobiliario urbano, 

quejándose por la suciedad 

generalizada, incluidas las 

denuncias por la presencia de 

roedores en los barrios de esta 

ciudad. Desde el cambio de 

Gobierno Municipal, las calles de 

la ciudad están más sucias, hay 

deficiencias que no se solucionan, 

como la rotura de papeleras, de 

contenedores, fuentes para beber 

que no funcionan y hasta ahora lo 

único que han hecho es llenar la 

ciudad de carteles pero sin una 

actuación concreta, porque hay 

falta de mantenimiento e inversión 

en la zona de Eirís, Pedralonga, 

Eirís de arriba, en la zona del 

barrio de Las Flores, la calle 

Jazmines donde ya lo he dicho, 

creo que por tercera vez, está la 

Asociación de Parkinson con una 

entrada de asfaltado y  un paso de 

peatones cercano que dificulta a 

los pacientes. En la zona 

Castrillón, en Javier López, calle 

Rafael Vares, avenida de la 

Constitución, calle Bergondo, en 

la zona de los Castros, en el 

parque de San Diego, donde no se 

ha visto solo un roedor, se han 

visto varios, pero le puedo 

confirmar que el otro día, en el 

servicio 24 horas, en Los Castros, 

también había una rata de tamaño 

considerable. En la zona de los 

Mallos, en la zona del Agra, en la 

zona de Cuatro Caminos también 

hay falta de inversión y 

municipal en moitos sectores e 

queixándose do abandono 

xeneralizado dos barrios por 

ausencia de investimentos, falta 

de mantemento en parques, 

xardíns e mobiliario urbano, 

queixándose pola sucidade 

xeneralizada, incluídas as 

denuncias pola presenza de 

roedores nos barrios desta 

cidade. Desde o cambio de 

Goberno municipal, as rúas da 

cidade están máis sucias, hai 

deficiencias que non se 

solucionan, como a rotura de 

papeleiras, de colectores, fontes 

para beber que non funcionan e 

ata agora o único que fixeron é 

encher a cidade de carteis pero 

sen unha actuación concreta, 

porque hai falta de mantemento e 

investimento na zona de Eirís,  

Pedralonga, Eirís de arriba, na 

zona do barrio das Flores, rúa 

Xasmíns onde xa o dixen, creo 

que por terceira vez, está a 

Asociación de Parkinson cunha 

entrada de asfaltado e  un paso de 

peóns próximo que dificulta aos 

pacientes. Na zona  Castrillón, en 

Javier López, rúa Rafael Vares, 

avenida da Constitución, rúa 

Bergondo, na zona dos Castros, 

no parque de San Diego, onde 

non se viu un roedor, víronse 

varios, pero pódolle confirmar 

que o outro día, no servizo 24 

horas, nos Castros, tamén había 

unha rata de tamaño 

considerable. Na zona dos 

Mallos, na zona do Agra, na zona 

de Catro Camiños tamén hai falta 

de investimento e mantemento, na 

zona de Falperra, a Costa da 

Unión, na rúa Médico Durán, na 
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mantenimiento, en la zona de 

Falperra, la Cuesta de la Unión, en 

la calle Médico Durán, en la calle 

Pernas, Alfonso VII y la calle Inés 

de Castro por poner algún 

ejemplo.  

 

En la zona de Ciudad Vieja falta 

de limpieza en la Plaza de 

Azcárraga, en la zona de Monte 

Alto el Campo de Marte. Las 

calles perpendiculares al Santa 

Cecilia, la rúa do Faro, la avenida 

del Polvorín y el paso de cebra de 

la avenida del Polvorín, con el 

cruce de Santo Tomás es 

importante que lo vayan a ver. 

Hay colonias de roedores en 

Palavea, alguna puntual en el 

Barrio de las Flores aunque en 

este caso casi le gana la plaga de 

gatos. En Los Castros, en el 

Parque de San Diego, en el 

Castrillón, pero también en el 

centro hay ciudadanos que han 

visto, incluso, como las ratas 

incluso se subían a su coche. 

 

Además de este clamor ciudadano 

de falta de mantenimiento y 

limpieza lo refleja también el 

informe de sugerencias y 

reclamaciones 2016, elaborado 

por la Comisión especial de 

sugerencias de este Ayuntamiento, 

donde el 83% de las quejas están 

relacionadas con medioambiente, 

infraestructuras y movilidad.  

 

Pero, además, cómo no va a tener 

problemas de mantenimiento y 

limpieza… 

 

Presidencia 

 

rúa Pernas, Alfonso VII e a rúa 

Inés de Castro por poñer algún 

exemplo.  

 

 

 

 

Na zona de Cidade Vella falta de 

limpeza na Praza de  Azcárraga, 

na zona de Monte Alto o Campo 

de Marte. As rúas 

perpendiculares ao Santa Cecilia, 

a  rúa  do Faro, a avenida da 

Polvoreira e o paso de peóns da 

avenida da Polvoreira, co 

cruzamento de Santo Tomás é 

importante que o vaian a ver. Hai 

colonias de roedores en Palavea, 

algunha puntual no Barrio das 

Flores aínda que neste caso case 

lle gaña a  plaga de gatos. Nos 

Castros, no Parque de San Diego, 

no  Castrillón, pero tamén no 

centro hai cidadáns que viron, 

mesmo, como as ratas mesmo se 

subían ao seu coche. 

 

 

Ademais de este clamor cidadán 

de falta de mantemento e limpeza 

reflícteo tamén o informe de 

suxestións e reclamacións 2016, 

elaborado pola Comisión especial 

de suxestións deste Concello, 

onde o 83% das queixas están 

relacionadas con  medioambiente, 

infraestruturas e mobilidade.  

 

 

Pero, ademais, como non vai ter 

problemas de mantemento e 

limpeza… 

 

Presidencia 
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Vaya rematando señora Lendoiro, 

por favor. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

Sí, sí… 

 

… con el descontrol absoluto que 

tienen en los contratos 

relacionados con estas 

actividades: el servicio de 

recogida de residuos urbanos, el 

de instalación, limpieza, 

conservación y reposición de 

papeleras y contenedores, el de 

limpieza de calles, el del 

mantenimiento de parques y 

jardines, el de desratización y el 

de control de plagas, que también 

estuvo muchos meses sin 

contratar. 

 

Insisto, para finalizar, los 

ciudadanos pagan los impuestos 

municipales para que repercutan 

en acciones y una de las acciones 

principales para la calidad y el 

bienestar de vida de los coruñeses 

es la limpieza y el mantenimiento 

de nuestra ciudad, lo que 

repercute en el bien y el bienestar, 

como he dicho, de todos los 

coruñeses. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Lendoiro. 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Gracias. Pido disculpas por 

adiantado porque vou responder a 

dúas mocións xa polo tempo. 

 

Vaia rematando señora Lendoiro, 

por favor. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

Si, si… 

 

… co descontrol absoluto que 

teñen nos contratos relacionados 

con estas actividades: o servizo 

de recollida de residuos urbanos, 

o de instalación, limpeza, 

conservación e reposición de 

papeleiras e colectores, o de 

limpeza de rúas, o do mantemento 

de parques e xardíns, o de 

desratización e o de control de 

pragas, que tamén estivo moitos 

meses sen contratar. 

 

 

 

Insisto, para finalizar, os 

cidadáns pagan os impostos 

municipais para que repercutan 

en accións e unha das accións 

principais para a calidade e o 

benestar de vida dos coruñeses é 

a limpeza e o mantemento da nosa 

cidade, o que repercute no ben e o 

benestar, como dixen, de todos os 

coruñeses. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas  grazas, señora Lendoiro. 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Grazas. Pido desculpas por  

adiantado porque  vou responder 

a  dúas  mocións  xa polo tempo. 
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Presidencia 

 

Se se aten ao tempo non hai 

problema. 

 

Señora García Gómez 

 

Bueno. Creo que asistimos a outra 

entrega da versión da Apocalise 

según o Partido Popular, quen 

efectivamente, o mundo non 

rematou en 2012, como dicían os 

maias, senón que vai a acabar 

agora durante o Goberno da 

Marea Atlántica, porque a todas 

luces imos cara a hecatombe sen 

remisión. Subeu o número se 

“syres”. Efectivamente, como 

sube de maneira ininterrumpida 

dende que se estreou o sistema, e 

iso é habitual dende o momento 

en que vai penetrando na 

cidadanía, se vai achegando vía 

novas tecnoloxías e seguramente 

dende o Goberno tamén incitamos 

a que a xente use máis o 010. 

Entonces, efectivamente sube o 

número de “syres”, como pasa 

todos e cada un dos anos desde 

que se estreou o sistema. Con todo 

si que este Goberno a partir do 

ano pasado quixo facer fincapé 

nas políticas de coidado do espazo 

público e a partir de aí saiu todo 

un paquete de medidas que parece 

que vostedes descoñecen porque 

andan polo seu lado, no só se 

puxo en marcha “A pé de barrio” 

que en cinco meses leva máis de 

4.000 actuacións en 29 barrios  da 

cidade. “A pé de barrio”, a 

diferenza dos plans intensivos de 

limpeza que impulsaban o Partido 

Popular, “A pé de barrio” vai por 

todos os barrios, vai por todas as 

Presidencia 

 

Se se aten ao tempo  non  hai 

problema. 

 

Señora García Gómez 

 

Bo. Creo que asistimos a  outra 

entrega da versión da  Apocalise 

segundo o Partido Popular,  quen 

efectivamente, o mundo  non  

rematou en 2012, como  dicían os  

maias, senón que  vai a acabar  

agora durante o  Goberno da 

Marea Atlántica, porque de xeito 

evidente  imos cara a hecatombe  

sen remisión.  Subeu o número se  

“syres”. Efectivamente, como 

sobe de maneira ininterrompida  

desde que se  estreou o sistema,  e  

iso  é habitual  desde o momento 

en que  vai penetrando  na  

cidadanía, se  vai  achegando vía  

novas  tecnoloxías e seguramente  

desde o  Goberno  tamén 

incitamos a que a  xente use  máis 

o 010. Entón, efectivamente sobe 

o número de  “syres”, como pasa 

todos e cada uns dos anos desde 

que se  estreou o sistema. Con 

todo, si que este  Goberno a partir  

do ano pasado quixo facer  

fincapé  nas políticas de  coidado  

do  espazo público e a  partir de  

aí  saiu todo un paquete de 

medidas que parece que vostedes  

descoñecen porque andan polo  

seu lado, non  só se  puxo en 

marcha “A  pé de barrio” que en 

cinco meses  leva  máis de 4.000  

actuacións en 29 barrios  da  

cidade. “A  pé de barrio”, a  

diferenza dos  plans intensivos de  

limpeza que impulsaban o Partido 

Popular, “A  pé de barrio”  vai 
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rúas e non deixa absolutamente a 

ninguén atrás. Ou sea, é que en 

realidade é o plan de cuidado do 

espazo público máis intensivo que 

houbo até o momento. Se reforzou 

o baldeo con auga en todos os 

barrios da cidade durante o verán, 

se puxo en marcha un férreo 

control de calidade no contrato de 

parques e xardíns e a verdade é 

que se nota a melloría, se levaron 

a cabo campañas, xa non só de 

información e de concienciación 

sobre boas prácticas no tema dos 

residuos, ou sea, como temos que 

utilizar realmente os contenedores 

para que non se dea esa sensación 

de suciedade,  e se puxo en 

marcha unha campaña de incluso, 

de control e de sancións, se 

multiplicaron por catro os 

expedientes de solares vinculados 

con roza, desratización, limpeza, 

prevención de incendios, dende o 

ano 2014 que foi o último donde 

vostedes gobernaron todo o ano. 

Se iniciaron os proxectos de 

ordenación de colonias felinas que 

efectivamente, bueno, cando as 

colonias felinas non están ben 

xestionadas, pois pode que queden 

restos de comida en vía pública 

que atraen realmente a outro tipo 

de fauna urbana. Se levan a cabo 

campañas de concienciación con 

adolescentes sobre o tema de 

coidado do espazo público, como 

pode ser a campaña de “Móllate 

polo San Xoan”. Se levan a cabo 

campañas de redución de residuos 

en festas, se reforza a retirada de 

herbas espontáneas por vía 

mecánica xa que se retiraron os 

herbicidas químicos, se 

incrementaron notablemente  os 

por todos os barrios,  vai por 

todas  as  rúas e  non  deixa 

absolutamente a  ninguén atrás.  

Ou sexa,  é que en  realidade  é o 

plan de coidado  do  espazo 

público máis intensivo que  houbo 

até o momento. Se  reforzou o  

baldeo con  auga en todos os 

barrios da  cidade durante o 

verán, se  puxo en marcha un 

férreo control de  calidade no 

contrato de parques e  xardíns e a  

verdade  é que se nota a  

melloría, se  levaron a cabo 

campañas,  xa  non  só de 

información e de concienciación 

sobre  boas prácticas no tema dos 

residuos,  ou sexa, como  temos 

que utilizar realmente os 

contenedores para que  non se  

dea esa sensación de  suciedade,  

e se  puxo en marcha  unha 

campaña de mesmo, de control e 

de  sancións, se multiplicaron por  

catro os expedientes de solares 

vinculados con roza, 

desratización, limpeza, 

prevención de incendios,  desde o 

ano 2014 que  foi o último onde  

vostedes gobernaron todo o ano. 

Se iniciaron os  proxectos de 

ordenación de colonias felinas 

que efectivamente, bo,  cando  as 

colonias felinas  non están  ben  

xestionadas,  pois pode que 

queden restos de comida en vía 

pública que atraen realmente a  

outro tipo de fauna urbana. Se  

levan a cabo campañas de 

concienciación con adolescentes 

sobre o tema de  coidado  do  

espazo público, como pode ser a 

campaña de “Móllate polo San  

Xoan”.  Se  levan a cabo 

campañas de  redución de 
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recursos destinados aos contratos 

de limpeza, recollida e de 

conteinización, que estarán en 

licitación proximamente e tamén 

se duplicou o importe do contrato 

de control de pragas. E con isto 

paso a responder á moción do 

Partido Socialista sobre as 

colonias de roedores na cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Ademais de duplicarse o contrato 

de control de pragas e 

desratización, teño que indicar 

que existe un programa de 

desratización constante en toda a 

cidade. 

 

Falamos do Parque de San Diego. 

No Parque de San Diego estiveron 

o 30 de novembro de maneira 

continua e de maneira coordinada; 

o programa de desratización está 

en toda a cidade… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora García, 

por favor. 

 

Señora García Gómez 

 

Me queda un cachín. Perdón. 

 

E con dous momentos de plan de 

choque, que son na primaveira e 

en outono, que son os momentos 

de máxima reprodución e a 

maiores con asistencias á 

residuos en  festas, se  reforza a 

retirada de  herbas  espontáneas 

por vía mecánica  xa que se 

retiraron os herbicidas químicos, 

incrementáronse notablemente  os 

recursos destinados  aos 

contratos de  limpeza,  recollida e 

de conteinización, que estarán en 

licitación  proximamente e  tamén 

se  duplicou o importe  do 

contrato de control de  pragas. E 

con  isto paso a responder  á 

moción  do Partido Socialista 

sobre  as colonias de roedores  na  

cidade.   

 

Ademais de duplicarse o contrato 

de control de  pragas e 

desratización,  teño que indicar 

que existe un programa de 

desratización constante en toda a  

cidade. 

 

Falamos  do Parque de San 

Diego. No Parque de San Diego  

estiveron o 30 de  novembro de  

maneira continua e de  maneira 

coordinada; o programa de 

desratización está en toda a  

cidade… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora García, 

por favor. 

 

Señora García Gómez 

 

Quédame un  cachín. Perdón. 

 

E con  dous momentos de plan de 

choque, que son  na  primaveira e 

en  outono, que son os momentos 

de máxima reprodución e a  

maiores con asistencias  á 
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demanda cando se rexistran 

incidencias no espazo público, 

como son as que vostedes 

mencionan, e asisten nun prazo de 

48 horas. 

 

As propostas que nos fan son boas 

pero xa as estamos levando a cabo 

e se realmente temos que intervir 

en soares, en locais abandonados 

froitos dunha planificación 

urbanística coa que vostedes, se 

cadra, teñen algo que ver polo 

tempo que gobernaron nesta 

cidade, a verdade é que si que 

estamos moi interesados en 

intervir,  pero non podemos 

cambiar un urbanismo desastroso 

en tres anos de mandato. 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora García, por 

favor. 

 

Señora García Gómez 

 

O que me sorprende realmente é 

que o Partido Socialista se sume 

ás campañas e aos argumentarios 

do Partido Popular que está 

poñendo enriba da mesa de 

maneira sistemática nos lugares 

donde non goberna a cuestión das 

ratas. Resulta que de súpeto, 

invaden as ratas Sevilla, Valencia, 

Valladolid, Oviedo, Alicante, 

Castellón, Vigo, San Fernando, 

Rota, San Lúcar, Fonlabrada, A 

Coruña e un montón de sitios 

máis, como se fora realmente un 

argumentario saído de Génova 

para realmente aplicar nas cidades 

donde realmente non goberna. 

demanda  cando se  rexistran 

incidencias no  espazo público, 

como son  as que  vostedes 

mencionan, e asisten  nun  prazo 

de 48 horas. 

 

As  propostas que nos fan son  

boas pero  xa  as estamos  

levando a cabo e se realmente  

temos que  intervir en  soares, en  

locais abandonados froitos  

dunha planificación urbanística  

coa que  vostedes, se  cadra,  

teñen algo que ver polo tempo que 

gobernaron  nesta  cidade, a  

verdade  é que si que estamos  

moi  interesados en  intervir,  

pero  non  podemos cambiar un 

urbanismo desastroso en tres 

anos de mandato. 

 

Presidencia 

 

Remate  xa, señora García, por 

favor. 

 

Señora García Gómez 

 

O que me sorprende realmente  é 

que o Partido Socialista se sume  

ás campañas e  aos  

argumentarios  do Partido 

Popular que está  poñendo  

enriba da mesa de  maneira 

sistemática nos lugares onde  non  

goberna a cuestión das ratas. 

Resulta que de  súpeto  invaden  

as ratas Sevilla, Valencia, 

Valladolid, Oviedo, Alacante, 

Castellón, Vigo, San Fernando, 

Rota, San  Lúcar,  Fonlabrada, A 

Coruña e unha chea de sitios  

máis, como se  fora realmente un  

argumentario  saído de Génova 

para realmente aplicar  nas  
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En relación ao contrato de 

recollida están aquí os pregos… 

 

Presidencia 

 

Señora García… 

 

Señora García Gómez 

 

Vou acabando. 

 

Os servizos municipais están 

correxindo o borrador de pregos 

para sacalos a licitación. 

Acabamos de darlle prórroga ao 

contrato de limpeza, e realmente 

que todos os problemas sexan os 

retrasos e non as mordidas, o 3%, 

os contratos amañados, as 

licitacións teledirixidas e todas 

estas cousas que está mandando o 

Partido Popular ante os tribunais 

para sentarse no banquillo.  

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora García, por 

favor. 

 

Señora García Gómez 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pasamos a votar ambas 

mocións. Comezando pola moción  

impulsada polo Partido Socialista 

de Galicia, PSOE. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo 

cidades onde realmente  non  

goberna. 

 

En relación  ao contrato de  

recollida están aquí os  pregos… 

 

Presidencia 

 

Señora García… 

 

Señora García Gómez 

 

Vou acabando. 

 

Os  servizos  municipais están  

correxindo o borrador de  pregos 

para  sacalos a licitación. 

Acabamos de  darlle prórroga  ao 

contrato de  limpeza, e realmente 

que todos os problemas  sexan os 

atrasos e  non  as mordidas, o 

3%, os contratos  amañados,  as  

licitacións  teledirixidas e todas 

estas  cousas que está a mandar o 

Partido Popular ante os  tribunais 

para sentar no banco.  

 

Presidencia 

 

Remate  xa, señora García, por 

favor. 

 

Señora García Gómez 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi  ben. Pasamos a votar ambas  

mocións.  Comezando  pola 

moción  impulsada polo Partido 

Socialista de Galicia, PSOE. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo 
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Municipal del Partido Socialista 

sobre  la toma de medidas para 

proceder a la eliminación de 

colonias de roedores. 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación la segunda 

moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista 

produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Popular (PP) (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

En canto a moción do Partido 

Popular… 

 

Votación de la moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

sobre el abandono y suciedad en 

los barrios 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación  la segunda 

moción presentada por el Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

sobre  a toma de medidas para 

proceder á eliminación de 

colonias de roedores. 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación a segunda 

moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) (10 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PsdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG/AA) (1 

voto). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

En canto a moción  do Partido 

Popular… 

 

Votación da moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular sobre o abandono e 

suciedade nos barrios 

 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación  a segunda 

moción presentada polo Grupo 
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Municipal del Partido Popular 

sobre  el abandono y suciedad en 

los barrios 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) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Quedan aprobadas ambas 

mocións. 

 

213 – Moción del Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) para 

proceder a la eliminación de 

colonias de roedores. 

 

1) Solicitar al alcalde, Xulio 

Ferreiro, que implante de forma 

urgente un protocolo de 

fiscalización a terrenos y locales 

abandonados, en especial en la 

zona de San Diego para que se 

haga efectiva la limpieza de estos 

dos tipos de superficie. 

 

2) Realizar de forma urgente una 

desratización intensa en la zona de 

Municipal do Partido Popular 

sobre  o abandono e sucidade nos 

barrios 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) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG/AA) (1 

voto). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Quedan aprobadas ambas as  

mocións. 

 

213 – Moción do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) para 

proceder á eliminación de 

colonias de roedores. 

 

1) Solicitar ao alcalde,  Xulio 

Ferreiro, que implante de forma 

urxente un protocolo de 

fiscalización a terreos e locais 

abandonados, en especial na zona 

de San Diego para que se faga 

efectiva a limpeza destes dous 

tipos de superficie. 

 

2) Realizar de forma urxente unha 

desratización intensa na zona de 
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San Diego y alrededores debido al 

alto número de ratas de la zona 

 

3) El diseño de un procedimiento 

más eficaz que el actual para el 

control del buen estado de higiene 

de espacios privados. En concreto 

medidas severas de sanción para 

quienes no cumplan con la 

limpieza de terrenos y locales. Y 

la sistematización de puntos de 

desratización de la ciudad, 

siguiendo un protocolo de 

actuación que será diseñado por 

técnicos expertos en extinción de 

plagas. 

 

215 – Moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

sobre el abandono y la suciedad 

en los barrios. 

 

1.- Adoptar las medidas 

necesarias y  urgentes para 

finalizar con la falta de 

mantenimiento y en especial con 

la suciedad generalizada en los 

barrios, ya que es un clamor 

ciudadano como demuestra el 

informe  de Sugerencias y 

Reclamaciones de 2016 y la 

anunciada recuperación del Plan 

RUA no pasó de una pegada 

masiva de carteles. 

 

2.- Licitar a la mayor brevedad los 

nuevos contratos de: 

 

- recogida de residuos, que 

finalizó en enero de 2017 y desde 

entonces Ferreiro paga casi 

900.000€ mensuales mediante 

facturas irregulares con reparo 

suspensivo. 

 

San Diego e arredores debido ao 

alto número de ratas da zona 

 

3) O deseño dun procedemento 

máis eficaz que o actual para o 

control do bo estado de hixiene de 

espazos privados. En concreto 

medidas severas de sanción para 

quen non cumpran coa limpeza de 

terreos e locais. E a 

sistematización de puntos de 

desratización da cidade, seguindo 

un protocolo de actuación que 

será deseñado por técnicos 

expertos en extinción de pragas. 

 

 

215 – Moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

sobre o abandono e a sucidade 

nos barrios. 

 

1.- Adoptar as medidas 

necesarias e  urxentes para 

finalizar coa falta de mantemento 

e en especial coa sucidade 

xeneralizada nos barrios, xa que é 

un clamor cidadán como 

demostra o informe  de Suxestións 

e Reclamacións de 2016 e a 

anunciada recuperación do Plan  

RUA non pasou dunha pegada 

masiva de carteis. 

 

 

2.- Licitar o máis axiña posible os 

novos contratos de: 

 

- recollida de residuos, que 

finalizou en xaneiro de 2017 e 

desde entón Ferreiro paga case 

900.000€ mensuais mediante 

facturas irregulares con reparo  

suspensivo. 
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- suministro, instalación, limpieza, 

conservación y reposición de 

papeleras y contenedores, que 

finalizó en julio de 2017 y desde 

entonces Ferreiro paga 140.000€ 

mensuales mediante facturas 

irregulares con reparo suspensivo. 

 

 

- limpieza viaria, que finaliza en 

2018 y desde entonces Ferreiro 

pagará otros 900.000 € mensuales 

mediante facturas irregulares con 

reparo suspensivo. 

 

 

2.- Ejecutar las partidas 

presupuestarias para inversiones 

en los barrios, tras dejar sin gastar 

88 millones de euros entre 2016 y 

2017 de los capítulos 6 y7, según 

los datos de la Liquidación del 

pasado ejercicio y del estado de 

ejecución de este año a 15 de 

noviembre. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moción do Partido Popular para a 

celebración do 40 aniversario da 

Constitución Española. 

 

Señor Lorenzo. 

 

MOCIONES DEL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Moción.- Primera del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

para la celebración del 40 

aniversario de la Constitución 

Española. 

- subministración, instalación, 

limpeza, conservación e 

reposición de papeleiras e 

colectores, que finalizou en xullo 

de 2017 e desde entón Ferreiro 

paga 140.000€ mensuais 

mediante facturas irregulares con 

reparo  suspensivo. 

 

- limpeza viaria, que finaliza en 

2018 e desde entón Ferreiro 

pagará outros 900.000 € 

mensuais mediante facturas 

irregulares con reparo  

suspensivo. 

 

2.- Executar as partidas 

orzamentarias para investimentos 

nos barrios, tras deixar sen gastar 

88 millóns de euros entre 2016 e 

2017 dos capítulos 6 e7, segundo 

os datos da Liquidación do 

pasado exercicio e do estado de 

execución deste ano a 15 de 

novembro. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moción do Partido Popular para 

a celebración do 40 aniversario 

da Constitución Española. 

 

Señor Lorenzo. 

 

MOCIÓNS DO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Moción.- Primeira do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

para a celebración do 40 

aniversario da Constitución 

Española. 
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Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Moción: La corporación 

municipal de La Coruña en Pleno 

acuerda: 

 

1º.- Su adhesión a los actos 

conmemorativos que están 

promoviendo y coordinando las 

Cortes Generales para la 

celebración el 6 de diciembre 

desde el 2018 del cuadragésimo 

aniversario… 

 

A las diecinueve horas y 

veinticuatro minutos se 

ausentan del Salón de Sesiones 

la señora Vieito Blanco, la 

señora Neira Martínez y el 

señor Lema Suárez. 

 

… de la Constitución Española de 

1978, de acuerdo con lo acordado 

en la reunión de las mesas 

conjuntas del Congreso y el 

Senado el pasado 20 de 

septiembre de 2017.  

 

2º.- Solicitar la participación en 

dichos actos así como asumir el 

compromiso de realizar en el uso 

de las competencias propias las 

actividades que se consideren 

oportunas buscando la 

participación de todos los 

ciudadanos. 

 

3º.- Manifestar su apoyo al 

Gobierno de la nación en cuantas 

actividades programe para esta 

celebración y la incorporación a 

cuantos actos y actividades 

 

Señor  Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Moción: A corporación municipal 

da Coruña en Pleno acorda: 

 

 

1.- A súa adhesión aos actos 

conmemorativos que están a 

promover e coordinando as 

Cortes Xerais para a celebración 

o 6 de decembro desde o 2018 do 

cuadraxésimo aniversario… 

 

 

Ás dezanove horas e vinte e catro 

minutos  olución e do Salón de 

Sesións a señora Vieito Blanco, a 

señora Neira Martínez e o señor 

Lema Suárez. 

 

 

Da Constitución Española de 

1978”, de acordo co acordado na 

reunión de Mesas conxuntas do 

Congreso e do Senado o pasado 

20 de setembro de 2017. 

 

 

2.- Solicitar a participación nos 

devanditos actos, así como asumir 

o compromiso de realizar, no uso 

das competencias propias, as 

actividades que se consideren 

oportunas, buscando a 

participación de todos os 

cidadáns. 

 

3.- Manifestar o seu apoio ao 

Goberno da Nación en cantas 

actividades programe para esta 

celebración e a incorporación a 

cuantos actos e actividades 
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puedan ser apoyados y difundidos 

en nuestro municipio.  

 

4º.- Dar traslado de estos acuerdos 

a la mesa del Congreso y al 

Senado y de la presidencia y 

vicepresidencia del Gobierno. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Lorenzo. 

 

Pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. En primer 

lugar dar las buenas tardes a todos 

los que están aquí presentes y 

también a los que nos están 

viendo por streaming. Bien, como 

todos ustedes saben el próximo 

año vamos a celebrar los 40 años 

de la Constitución. En el año 1978 

esta Constitución fue aprobada 

por el 88% de los españoles y yo 

creo que es un momento, después 

de 40 años, de que es necesario 

hacer un recuerdo, un homenaje y 

un reconocimiento, porque quizás 

aquella fue la época más 

emocionante que se vivió en la 

historia de este país. Salíamos de 

una dictadura, después de 40 años 

de dictadura, y en tres años, pese a 

lo que todo el mundo había 

apostado, España consiguió llegar 

a la democracia, democracia que 

se vio reflejada en esta 

Constitución, donde en su artículo 

primero viene a reconocer el 

fundamento de nuestro sistema de 

convivencia política cuando dice 

poidan ser apoiados e difundidos 

no noso municipio. 

 

4.- Dar traslado destes acordos ás 

Mesas do Congreso e do Senado, 

e á Presidencia e Vicepresidencia 

do Goberno. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señor 

Lorenzo. 

 

Pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señor  Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. En 

primeiro lugar dar as boas tardes 

a todos os que están aquí 

presentes e tamén aos que nos 

están vendo por “streaming”. 

Ben, como todos vostedes saben o 

próximo ano imos celebrar os 40 

anos da Constitución. No ano 

1978 esta Constitución foi 

aprobada polo 88% dos españois 

e eu creo que é un momento, 

despois de 40 anos, de que é 

necesario facer un  recordo, 

unha homenaxe e un 

recoñecemento, porque quizais 

aquela foi a época máis 

emocionante que se viviu na 

historia deste país. Saíamos 

dunha ditadura, despois de 40 

anos de ditadura, e en tres anos, a 

pesar do que todo o mundo 

apostara, España conseguiu 

chegar á democracia, democracia 

que se viu reflectida nesta 

Constitución, onde no seu artigo 

primeiro vén recoñecer o 

fundamento do noso sistema de 
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aquello de “España se constituye 

en un Estado social y democrático 

de Derecho que propugna como 

valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la  libertad, 

la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político”. 

 

 

Y entendemos que después de 40 

años, ya digo, es necesario este 

reconocimiento porque incluso en 

estos momentos hay algunas  

personas o algunos partidos o 

algunas  opciones políticas  que 

ponen  en entredicho la 

Constitución, quizás por tener un 

total desconocimiento de cuáles 

son estos valores democráticos o 

quizás por tener un 

desconocimiento de todo lo que 

ha pasado.  A mí me llama 

muchísimo la atención cuando 

oigo a grupos políticos o a 

personas políticas que hablan del 

régimen de la transición, del 

régimen del 78, incluso 

comparando con el régimen 

franquista. Incluso algunas 

personas que han defendido la 

Constitución Española han 

recibido el insulto de fascistas. 

Ante este tipo de ataques, ante 

este tipo de situaciones lo 

importante es que nosotros 

reconozcamos… 

 

A las diecinueve horas y 

veintisiete minutos entra en el 

Salón de Sesiones la señora 

Vieito Blanco. 

 

… la importancia de la 

Constitución, una norma 

democrática. Recordar que España 

convivencia política cando di 

aquilo de “España constitúese 

nun Estado social e  democrático  

de Dereito que propugna como 

valores superiores do seu 

ordenamento xurídico a  

liberdade, a xustiza, a igualdade e 

o pluralismo político”. 

 

E entendemos que despois de 40 

anos, xa digo, é necesario este 

recoñecemento porque mesmo 

nestes momentos hai algunhas  

persoas ou algúns partidos ou 

algunhas   opcións políticas  que 

poñen  en dúbida a Constitución, 

quizais por ter un total 

descoñecemento de cales son 

estes valores democráticos ou 

quizais por ter un 

descoñecemento de todo o que 

pasou.  A min chámame moitísimo 

a atención cando oio a grupos 

políticos ou a persoas políticas 

que falan do “réxime da 

transición”, do “réxime do 78”, 

incluso comparando co réxime 

franquista. Incluso algunhas 

persoas que defenderon a 

Constitución Español, recibiron o 

insulto de fascistas. Ante este tipo 

de ataques, ante este tipo de 

situacións o importante é que nós 

recoñezamos… 

 

 

 

Ás dezanove horas e vinte e sete 

minutos entra no Salón de 

Sesións a señora  Vieito Blanco. 

 

 

… a importancia da Constitución, 

unha norma democrática. 

Lembrar que España no seu 
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en su momento fue un ejemplo de 

lo que fue  la Transición 

democrática, fue la mayor 

revolución que hubo en la historia 

de este país, revolución que llegó 

de la ley, a través de la ley y con 

la ley. Y que fue una revolución 

que nos pasó de una dictadura a 

una democracia y trajo el 

pluralismo político, sobre todo 

trajo  los derechos fundamentales 

y trajo, sobre todo… 

 

A las diecinueve horas y 

veintisiete minutos se ausenta 

del Salón de Sesiones la señora 

García Gómez. 

 

…el respeto a la ley. Por lo tanto, 

entendemos que estos 40 años, 

esta efeméride es importante 

celebrar una serie de actos que 

vengan a reconocer la importancia 

y la vigencia actual que tiene la 

Constitución. Un reconocimiento, 

por supuesto, a aquel momento. 

También un reconocimiento a 

todos los políticos que 

participaron en aquel proceso 

democrático, en aquel proceso de 

la Constitución. A todos se nos 

quedan grabadas muchas 

imágenes de la época como 

Tarradellas con el ja sóc aquí!, 

imágenes de Adolfo Suárez 

cuando se aprobó la reforma 

política, imágenes de cuando se 

aprobó la  Constitución, de la 

alegría de la ciudadanía. Incluso 

también imágenes muy duras 

como cuando vivimos un golpe de 

Estado porque la democracia, 

aunque nos parece fuerte, a veces 

sufre golpes de Estado y todos 

fuimos conscientes, sobre todo de 

momento foi un exemplo do que 

foi  a transición democrática, foi 

a maior revolución que houbo na 

historia deste país, revolución que 

chegou da lei, a través da lei e 

coa lei. E que foi unha revolución 

que nos pasou dunha ditadura a 

unha democracia e trouxo o 

pluralismo político, sobre todo 

trouxo  os dereitos fundamentais e 

trouxo, sobre todo… 

 

 

Ás dezanove horas e vinte e sete 

minutos auséntase do Salón de 

Sesións a señora García Gómez. 

 

 

…o respecto á lei. Por tanto, 

entendemos que estes 40 anos, 

esta efeméride é importante 

celebrar unha serie de actos que 

veñan a recoñecer a importancia 

e a vixencia actual que ten a 

Constitución. Un recoñecemento, 

por suposto, a aquel momento. 

Tamén un recoñecemento a todos 

os políticos que participaron 

naquel proceso democrático, 

naquel proceso da Constitución. 

A todos quédansenos gravadas 

moitas imaxes da época como  

Tarradellas con el “ja sóc aquí!”, 

imaxes de Adolfo Suárez cando se 

aprobou a reforma política, 

imaxes de cando se aprobou a  

Constitución, da alegría da 

cidadanía. Mesmo tamén imaxes 

moi duras como cando vivimos un 

golpe de estado porque a 

democracia, aínda que nos parece 

forte, ás veces sofre golpes de 

estado e todos fomos conscientes, 

sobre todo daquelas imaxes 

pésimas dunha imaxe pésima que  
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aquellas imágenes pésimas de una 

imagen pésima que se dio de este 

país de unas personas que 

intentaron cambiar nuestro 

régimen democrático, pero  yo 

sobre todo me quedo con las 

imágenes de los días siguientes 

cuando todo el pueblo español 

salió manifestándose en defensa 

de la Constitución y en defensa de 

la democracia. Por eso creo que 

hay que hacer este reconocimiento 

y, sobre todo a la sociedad 

española… 

 

Presidencia 

 

Vaya rematando, señor Lorenzo, 

por favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Ya termino. Gracias, señor 

alcalde. 

 

Sobre todo a la sociedad española 

que fue la verdadera  protagonista 

de todo este proceso democrático. 

Por lo tanto entendemos que es 

necesario este reconocimiento, 

sobre todo esta labor, esta labor 

pedagógica de dar a conocer lo 

que ha pasado, el por qué estamos 

aquí y lo importante que es en esta 

sociedad democrática española 

defender esta Constitución que 

tanto trajo a este país, que tanta 

prosperidad trajo a este país, que 

tanta riqueza económica trajo a 

este país y sobre todo que nos dio 

el período de mayor estabilidad de 

la historia de España. 

 

 

Muchas gracias y espero el apoyo 

se deu deste país dunhas persoas 

que tentaron cambiar o noso 

réxime democrático, pero  eu 

sobre todo quédome coas imaxes 

dos días seguintes cando todo o 

pobo español saíu manifestándose 

en defensa da Constitución e en 

defensa da democracia. Por iso 

creo que hai que facer este 

recoñecemento e, sobre todo á 

sociedade española… 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor  Lorenzo, 

por favor. 

 

Señor  Lorenzo Torres 

 

Xa termino. Grazas, señor 

alcalde. 

 

Sobre todo á sociedade española 

que foi a verdadeira  protagonista 

de todo este proceso democrático. 

Polo tanto entendemos que é 

necesario este recoñecemento, 

sobre todo este labor, este labor 

pedagóxico de dar a coñecer o 

que pasou, o por que estamos 

aquí e o importante que é nesta 

sociedade democrática española 

defender esta Constitución que 

tanto trouxo a este país, que tanta 

prosperidade trouxo a este país, 

que tanta riqueza económica 

trouxo a este país e sobre todo 

que nos deu o período de maior 

estabilidade da historia de 

España. 

 

Moitas grazas e espero o apoio de 
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de todos ustedes. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lorenzo. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pois voulle a dar unha mala nova, 

porque nós non imos a apoiar a 

súa moción e non porque 

descoñezamos a Constitución 

Española, porque sexamos máis 

cultos, menos cultos, máis de 

dereito, menos de dereito, senón 

porque non estamos a favor dela. 

E como a súa sacrosanta 

Constitución recolle, no Estado 

español existe, efectivamente, 

pluralismo político aínda que 

efectivamente hai quen quere 

cargarse ese pluralismo  político. 

Nós cremos que…, falo do BNG, 

pero creo que tamén moita parte 

da miña xeración cre que a 

Constitución española está 

superada. A situación política e 

social actual demostra que esta 

norma é incapaz de dar saídas 

democráticas a demandas 

lexítimas das nacións integradas 

no Estado español. Resulta, nesta 

situación, neste momento de 

conflicto e inestabilidade, de 

involución democrática no que se 

está demostrando, ademáis, que o 

Estado español ten unha 

democracia de baixa calidade. 

Parece unha burla, e ademais 

adiantarse un ano a ese 

cuadraxésimo aniversario da 

Constitución Española. 

 

 

todos vostedes. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lorenzo. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pois voulle a dar unha mala nova, 

porque nós non imos a apoiar a 

súa moción e non porque 

descoñezamos a Constitución 

Española, porque sexamos máis 

cultos, menos cultos, máis de 

dereito, menos de dereito, senón 

porque non estamos a favor dela. 

E como a súa sacrosanta 

Constitución recolle, no Estado 

español existe, efectivamente, 

pluralismo político aínda que 

efectivamente hai quen quere 

cargarse ese pluralismo  político. 

Nós cremos que…, falo do BNG, 

pero creo que tamén moita parte 

da miña xeración cre que a 

Constitución española está 

superada. A situación política e 

social actual demostra que esta 

norma é incapaz de dar saídas 

democráticas a demandas 

lexítimas das  nacións 

integradas no Estado español. 

Resulta, nesta situación, neste 

momento de conflicto e 

inestabilidade, de involución 

democrática no que se está 

demostrando, ademáis, que o 

Estado español ten unha 

democracia de baixa calidade. 

Parece unha burla, e ademais 

adiantarse un ano a ese 

cuadraxésimo aniversario da 

Constitución Española. 
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O certo é que no réxime actual, no 

réxime do 78, seguiron 

prolongándose esas prácticas 

herdadas do franquismo. Vostedes 

falaron sempre de que a  

Constitución Española, é un 

exemplo para o que pasou en 

Latinoamérica, para as transicións 

en Latinoamérica. Voulle a darlle 

unha nova, evidentemente en 

Chile… 

 

A las diecinueve horas y treinta 

y un minutos entra en el Salón 

de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

… ven de aprobarse quitarlle os 

bens a familia de Pinochet, todos 

aqueles bens que foron roubados 

ao pobo chileno durante a ditadura 

do Pinochet. Podían tomar 

vostedes exemplo, por exemplo de 

países que din vostedes que teñen 

que aprender do Estado español. E 

ademais hai unha cuestión: 

sempre se utiliza a Constitución 

como un arma arroxadiza cando 

son os primeiros que a incumpren, 

os primeiros que se saltan por riba 

esa mesma norma. Podemos falar 

do artigo 135, e podemos falar, 

tamén do artigo 155.  

 

 

O Estado español ten asinada a 

Carta das Nacións Unidas que 

recoñecen o dereito de 

autodeterminación dos pobos e 

que teóricamente é asumida tamén 

pola Constitución española, 

porque é unha norma de rango 

superior, pero na práctica é 

incapaz de asumir a 

plurinacionalidade do Estado. E 

O certo é que no réxime actual, 

no réxime do 78, seguiron 

prolongándose esas prácticas 

herdadas do franquismo. Vostedes 

falaron sempre de que a  

Constitución Española, é un 

exemplo para o que pasou en 

Latinoamérica, para as 

transicións en Latinoamérica. 

Voulle a darlle unha nova, 

evidentemente en Chile… 

 

Ás dezanove horas e trinta e un 

minutos entra no Salón de 

Sesións o señor Lema Suárez. 

 

 

… ven de aprobarse quitarlle os 

bens a familia de Pinochet, todos 

aqueles bens que foron roubados 

ao pobo chileno durante a 

ditadura do Pinochet. Podían 

tomar vostedes exemplo, por 

exemplo de países que din 

vostedes que teñen que aprender 

do Estado español. E ademais hai 

unha cuestión: sempre se utiliza a 

Constitución como un arma 

arroxadiza cando son os 

primeiros que a incumpren, os 

primeiros que se saltan por riba 

esa mesma norma. Podemos falar 

do artigo 135, e podemos falar, 

tamén  do artigo 155.  

 

O Estado español ten asinada a 

Carta das Nacións Unidas que 

recoñecen o dereito de 

autodeterminación dos pobos e 

que teóricamente é asumida 

tamén pola Constitución 

española, porque é unha norma 

de rango superior, pero na 

práctica é incapaz de asumir a 

plurinacionalidade do Estado. E 



137 

 

incapaz de recoñecelo aínda que 

algo insinúa  na Constitución. A 

Constitución non resiste aos 

enfrentamentos, ás dificultades e 

aos conflictos tal e como vostedes 

intentan dicir. E o que se intentou 

foi durmir determinados debates 

deixalos á marxe e cando 

rexorden eses debates vese, 

efectivamente, a flebeza desa 

Constitución española.  Realmente 

nós cremos que a Constitución  

está superada que realmente o que 

ten que xurdir no Estado español 

son diferentes procesos 

constituintes que atendan 

realmente a ese carácter 

plurinacional.  

 

E vou rematar xa.  

 

Presidencia  

 

Vaia rematando, si, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

E vou deixar de falar de 

soberanía, vou deixar de falar de 

nación, non vaia ser que contribúa 

a despertar a phantasma do 

fascismo.  

 

Eu creo que hai comentarios que 

realmente son verdadeiramente 

ferintes. O único que desperta os 

fascismo e o propio fascismo  e 

ter durmidos determinados 

debates que se teñan que ter dado, 

precisamente, noutros momentos 

da historia, pero o que houbo no 

78 foi realmente unha restauración 

do que había antes no 31; nin máis 

nin menos, prolongando sistemas 

que son radicalmente 

incapaz de recoñecelo aínda que 

algo insinúa  na Constitución. A 

Constitución non resiste aos 

enfrentamentos, ás dificultades e 

aos conflictos tal e como vostedes 

intentan dicir. E o que se intentou 

foi durmir determinados debates 

deixalos á marxe e cando 

rexorden eses debates vese, 

efectivamente, a flebeza desa 

Constitución española.  

Realmente nós cremos que a 

Constitución  está superada que 

realmente o que ten que xurdir no 

Estado español son diferentes 

procesos constituintes que 

atendan realmente a ese carácter 

plurinacional.  

 

E vou rematar xa.  

 

Presidencia  

 

Vaia rematando, si, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

E vou deixar de falar de 

soberanía, vou deixar de falar de 

nación, non vaia ser que 

contribúa a despertar a 

phantasma do fascismo.  

 

Eu creo que hai comentarios que 

realmente son verdadeiramente 

ferintes. O único que desperta os 

fascismo e o propio fascismo  e 

ter durmidos determinados 

debates que se teñan que ter 

dado, precisamente, noutros 

momentos da historia, pero o que 

houbo no 78 foi realmente unha 

restauración do que había antes 

no 31; nin máis nin menos, 

prolongando sistemas que son 
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antidemocráticos, como pode ser 

mesmamente a monarquía. Eu 

creo que realmente está superada 

a Constitución e deberían estar 

superados algúns debates e algúns 

pensamentos. Nada máis. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

grupo Socialista señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. Bueno, 

nosotros si vamos a apoyar esta 

moción a pesar de que bueno, yo  

también creo que está hecha en un 

momento absolutamente 

oportunista porque aquí la 

utilizamos para hablar un poco de 

todo. Hablan ustedes en la 

exposición de motivos de que la 

Transición fue gracias, 

seguramente, al consenso de las 

fuerzas políticas. Esa transición 

pacífica. Indudablemente lo fue y 

seguramente la Transición 

española ha sido un ejemplo para 

muchos países y un ejemplo de 

cómo se tienen que asentar los 

cimientos de la democracia, 

porque a diferencia de lo que 

puedan pensar otros grupos 

políticos, yo sí creo que esto es 

una democracia con sus déficits 

pero al final el mejor de los 

sistemas que podemos darnos. 

Bien es verdad que si la transición 

fue pacífica. Yo creo que también 

hay que reconocer ese papel que 

tuvo ese bando vencido durante la 

Guerra Civil, que no ha tenido el 

radicalmente antidemocráticos, 

como pode ser mesmamente a 

monarquía. Eu creo que 

realmente está superada a 

Constitución e deberían estar 

superados algúns debates e 

algúns pensamentos. Nada máis. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

grupo Socialista señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señor alcalde. Bo, nós se 

imos apoiar esta moción a pesar 

de que bo, eu  tamén creo que está 

feita nun momento absolutamente 

oportunista porque aquí 

utilizámola para falar un pouco 

de todo. Falan vostedes na 

exposición de motivos de que a 

transición foi grazas, 

seguramente, ao consenso das 

forzas políticas. Esa Transición 

pacífica. Indubidablemente foino 

e seguramente a Transición 

española  foi un exemplo para 

moitos países e un exemplo de 

como se teñen que asentar os 

cimentos da democracia, porque 

a diferenza do que poidan pensar 

outros grupos políticos, eu si creo 

que isto é unha democracia cos 

seus déficits pero ao final o 

mellor dos sistemas que podemos 

darnos. Ben é verdade que se a 

Transición foi pacífica. Eu creo 

que tamén hai que recoñecer ese 

papel que tivo ese bando vencido 

durante a Guerra Civil, que non 

tivo o recoñecemento que tiña que 

ter a diferenza doutros países, 
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reconocimiento que tenía que 

haber tenido, a diferencia de otros 

países, como puede ser Italia y 

Alemania donde sí se reconoció… 

 

A las diecinueve horas y 

cincuenta y tres minutos entran 

en el Salón de Sesiones las 

señoras García Gómez y Neira 

Martínez. 

 

… Aquí hubo problemas en 

relación a ese tema y yo creo que 

el claro ejemplo es la Ley de 

memoria histórica, no aprobada en 

su momento por su grupo político, 

insultada en muchas ocasiones 

con esa manera despectiva con la 

que muchos de sus militantes o de 

sus simpatizantes hablan de la ley 

de la memoria histérica, etcétera, 

etcétera, por no hablar ya de la 

Fundación Francisco Franco que 

fue, en un determinado momento 

incluso subvencionada por 

ustedes. Pero como me voy a 

centrar en el tema de la 

Constitución y no me quiero ir a 

esa cuestión, yo sí creo, señora 

Veira, que la Constitución no es 

que esté superada, 

indudablemente puede mejorarse 

y  puede modificarse por los 

mecanismos legales. Desde luego 

es la norma fundamental del 

Estado y es la norma en la que 

todos nos tenemos que regir.  

 

¿Hay capítulos de la Constitución 

que nos gustan más o menos? 

¿Hay artículos de la Constitución 

que nos gustan más o menos? 

Indudablemente. Cuando mí 

partido político habló de la 

modificación de la Constitución  

como pode ser Italia e Alemaña 

onde si se recoñeceu… 

 

 

 

Ás dezanove horas e cincuenta e 

tres minutos entran no Salón de 

Sesións as señoras García Gómez 

e Neira Martínez. 

 

 

… Aquí houbo problemas en 

relación a ese tema e eu creo que 

o claro exemplo é a Lei de 

memoria histórica, non aprobada 

no seu momento polo seu grupo 

político, insultada en moitas 

ocasións con esa maneira 

despectiva coa que moitos dos 

seus militantes ou dos seus 

simpatizantes falan da “lei da 

memoria histérica”, etcétera, 

etcétera, por non falar xa da 

Fundación Francisco Franco que 

foi nun determinado momento 

mesmo subvencionada por 

vostedes. Pero como me vou a 

centrar no tema da Constitución e 

non me quero ir a esa cuestión, eu 

si creo, señora  Veira, que a 

Constitución non é que estea 

superada, indubidablemente pode 

mellorarse e  pode modificarse 

polos mecanismos legais. Desde 

logo é a norma fundamental do 

Estado e é a norma na que todos 

nos temos que rexer.  

 

Hai capítulos da Constitución que 

nos gustan máis ou menos? Hai 

artigos da Constitución que nos 

gustan máis ou menos? 

Indubidablemente. Cando o meu 

partido político falou da 

modificación da Constitución  
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para hacer que la primogénita de 

los reyes pudiera ser reina de 

España hubo muchos militantes 

del Partido Socialista que 

consideraron que eso no era una 

reforma suficiente porque en todo 

caso habría que reformar la forma 

del Estado. Pero eso no significa 

que eso sea la justificación pues 

para meterlo todo en el saco, 

hablar de la falta de la democracia 

o hablar de que esta Constitución 

no ha consolidado derechos 

importantísimos tras 40 años de 

historia negra en este país y de la 

eliminación de los derechos más 

fundamentales.  

 

Y desde luego si hay que hablar 

de plurinacionalidad, se habla; si 

hay que hablar de estados 

federales, se habla; si hay que 

hablar de una confederación de 

estados, se habla; pero vamos a 

ser serios a la hora de hablar, 

vamos a hablar de cuál es el nivel 

de descentralización que tiene 

España frente a otros estados 

federales o confederados. Vamos 

a hablar de cuáles son las 

competencias que, en el caso de 

Cataluña, les faltan para poder 

considerarse un estado 

independiente y vamos a hablar de 

otras muchas cosas. Y yo creo 

que, efectivamente, en este país se 

ha hablado de fascismo de una 

manera muy ligera por parte de 

unos y de otros en los últimos 

tiempos, porque llamar a una 

persona como a Serrat fascista, 

desde luego es, como poco, una 

falta de respeto a lo que tiene que 

ser la memoria histórica de este 

país, simplemente por decir lo que 

para facer que a primoxénita dos 

reis puidese ser raíña de España 

houbo moitos militantes do 

Partido Socialista que 

consideraron que iso non era 

unha reforma suficiente porque en 

todo caso habería que reformar a 

forma do Estado. Pero iso non 

significa que iso sexa a 

xustificación pois para metelo 

todo no saco, falar da falta da 

democracia ou falar de que esta 

Constitución non consolidou 

dereitos  importantísimos tras 40 

anos de historia negra neste país 

e da eliminación dos dereitos 

máis fundamentais.  

 

E desde logo se hai que falar de  

plurinacionalidad, fálase; se hai 

que falar de estados federais, 

fálase; se hai que falar dunha 

confederación de estados, fálase; 

pero imos ser serios á hora de 

falar, imos falar de cal é o nivel 

de descentralización que ten 

España fronte a outros estados 

federais ou confederados. Imos 

falar de cales son as 

competencias que, no caso de 

Cataluña, fáltanlles para poder 

considerarse un estado 

independente e imos falar doutras 

moitas cousas. E eu creo que, 

efectivamente, neste país falouse 

de fascismo dunha maneira moi 

lixeira por parte duns e doutros 

nos últimos tempos, porque 

chamar a unha persoa como a  

Serrat fascista, desde logo é, 

como pouco, unha falta de 

respecto ao que ten que ser a 

memoria histórica deste país, 

simplemente por dicir o que 

moitos pensamos que estamos 



141 

 

muchos pensamos que estamos 

absolutamente en contra de cómo 

se han saltado las normas de juego 

que nos hemos dado entre todos 

en este país. 

 

Si la Constitución está superada 

en algunos aspectos habrá, desde 

luego, que establecer los 

mecanismos suficientes para 

mejorarla, pero desde luego en la 

mayor parte de su articulado no 

está superada, no está superada en 

los derechos fundamentales, no 

está superada en muchísimas 

cuestiones y sinceramente 

escuchar a representantes políticos 

a nivel estatal… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por 

favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Si, acabo, acabo, señor alcalde. 

 

A representantes políticos a nivel 

estatal con esa falta de 

responsabilidad y de rigor, 

seguramente para coger no sé sabe 

muy bien cómo los votos en 

determinados lugares, es al final 

una falta de respeto a la 

inteligencia de muchos, una falta 

de respeto a Google que  al fin y 

al cabo muchos de nosotros ya 

casi nos formamos en  Google y el 

plural es mayestático y desde 

luego es una falta de respeto a lo 

que es la historia en este país. 

Cada uno que defienda lo que 

considere oportuno.  

 

absolutamente en contra de como 

se saltaron as normas de xogo 

que nos demos entre todos neste 

país. 

 

 

Se a Constitución está superada 

nalgúns aspectos haberá, desde 

logo, que establecer os 

mecanismos suficientes para 

mellorala, pero desde logo na 

maior parte do seu articulado non 

está superada, non está superada 

nos dereitos fundamentais, non 

está superada en moitísimas 

cuestións e  sinceramente escoitar 

a representantes políticos a nivel 

estatal… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, 

por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Se, acabo, acabo, señor alcalde. 

 

A representantes políticos a nivel 

estatal con esa falta de 

responsabilidade e de rigor, 

seguramente para coller non se 

sabe moi ben como os votos en 

determinados lugares, é ao final 

unha falta de respecto á 

intelixencia de moitos, unha falta 

de respecto a  Google que  á fin e 

ao cabo moitos de nós xa case nos 

formamos en  Google  e o plural é  

mayestático e desde logo é unha 

falta de respecto ao que é a 

historia neste país. Cada un que 

defenda o que considere 

oportuno.  
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Presidencia 

 

Remate xa, señora Neira, por 

favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Pero yo no puedo ponerme a 150 

km por hora en la autopista 

porque considere que la limitación 

de 120 es injusta. Eso también lo 

dijo en su momento el señor 

Aznar: que nadie le iba a decir 

cómo tenía que beber, cuánto 

tenía que beber o a cuánto tenía 

que circular. Y nada más. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Neira. Señor 

Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Xa que a moción fala con grandes 

palabras habrá que replicar un 

pouco con esa linguaxe. A moción 

é un acto de hipocresía supremo 

por vir de quen ven. Están 

vostedes especializados, eu creo,  

en falar de cousas sagradas que 

logo son os primeiros en non 

respetar. E iso é bastante grave, é 

como falar, como se suele dicir, é 

un mandamento. Falar en vano de 

Dios e ser un mal cristián é 

simultáneo. Pois é tal cual como 

falar da Constitución e incumprir 

sistemáticamente os seus artigos. 

Con vostedes gobernando os 

artigos son figuras retóricas, 

diríamos, a vivenda, a regra de 

gasto, ahora o 155. Pasma ver esa 

capacidade, ademáis, de aferrarse 

Presidencia 

 

Remate  xa, señora Neira, por 

favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Pero eu non podo poñerme a 150 

km por hora na autoestrada 

porque considere que a limitación 

de 120 é inxusta. Iso tamén o dixo 

no seu momento o señor Aznar: 

que ninguén lle ía a dicir como 

tiña que beber, canto tiña que 

beber ou a canto tiña que 

circular. E nada máis. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas  grazas señora Neira. 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Xa que a moción fala con grandes 

palabras haberá que  replicar un  

pouco con esa linguaxe. A moción  

é un acto de hipocresía supremo 

por  vir de  quen ven. Están  

vostedes especializados,  eu creo,  

en  falar de  cousas sagradas que  

logo son os  primeiros en  non 

respectar. E  iso  é bastante 

grave, é como  falar, como se 

adoita  dicir,  é un  mandamento. 

Falar en balde de Dios e ser un 

mal  cristián  é simultáneo. Pois  

é tal cal como  falar da 

Constitución e incumprir 

sistematicamente os  seus  artigos. 

Con  vostedes gobernando os  

artigos son figuras retóricas, 

diriamos, a  vivenda,  a  regra de 

gasto, agora o 155. Pasma ver 
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eu creo as cuestións sagradas, a 

erixir mitos dun xeito que ademais 

sempre resulta inamovible, 

inmutable, innegociable, até que 

logo xorden excusas e, 

efectivamente, acordos secretos, 

algúns en medio dun verán. Iso 

ten un nome, chámase moverse 

por intereses, non por principios. 

 

 

 

No último pleno lembrabámos 

como a Constitución non fora 

votada por todos os seus 

diputados. Vostedes son unha 

forza política, o Partido Popular, 

pero que proven doutra, de 

Alianza Popular e  bueno, quizais 

vostedes polo menos os 

fundadores do seu Partido non 

tiñan claro que camiño seguir. 

Deixoo aí. O réxime do 78… se 

fala moito. Evidentemente claro 

que non é un mundo inamovible, 

da transición se derivan 

grandezas, grandezas e miserias 

pero parece que só interesa 

trasladar, digamos, aquelo que nos 

parece que é un modelo exitoso, 

incluso,  como dicía a señora 

Veira, que se pode trasladar a 

outros lugares, aínda que neses 

lugares curiosamente teñan unha 

resolución distinta, digamos, no 

que ten que ver coa relación co 

período inmediatamente anterior.  

 

 

E parafraseando tamén a… Dicía 

Nabokov: se un comeza cunha 

xeralización prefabricada o que fai 

é comenzar desde o outro 

extremo. É dicir, alonxarse da 

vida antes de comezar a 

esa  capacidade, ademais, de 

aferrarse  eu creo as  cuestións 

sagradas, a  erixir mitos  dun  

xeito que ademais sempre resulta  

sempre inamovible, inmutable, 

innegociable, até que  logo  

xorden escusas e, efectivamente,  

acordos secretos, algúns no 

medio  dun verán.  Iso ten un  

nome,  chámase moverse por 

intereses,  non por principios. 

 

No último pleno  lembrabámos 

como a Constitución  non  fora 

votada por todos os  seus 

deputados. Vostedes son  unha  

forza política, o Partido Popular, 

pero que  proven  doutra, de 

Alianza Popular e  bo,  quizais  

vostedes, polo menos os 

fundadores  do  seu Partido,  non 

tiñan claro que  camiño seguir. 

Dixoo aí. O réxime  do 78… se  

fala  moito. Evidentemente claro 

que  non  é un mundo inamovible,  

da Transición derívanse 

grandezas, grandezas e miserias 

pero parece que só interesa 

trasladar, digamos,  aquelo que 

nos parece que é un modelo 

exitoso, mesmo,  como  dicía a 

señora  Veira, que se pode 

trasladar a  outros lugares,  aínda 

que  neses lugares curiosamente  

teñan  unha resolución distinta, 

digamos, no que ten que ver  coa 

relación co período 

inmediatamente anterior.  

 

E  parafraseando  tamén a…  

Dicía  Nabokov: se un comeza  

cunha  xeralización prefabricada 

o que  fai  é comezar desde o  

outro extremo. É  dicir,  alonxarse 

da vida antes de  comezar a  
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comprendela. E creo que da vida 

non parecen comprender moito, as 

veces. Eu me fago moitas 

preguntas sobre a Constitución,  

cantas veces foi modificada e  por 

que? que lles parece o texto 

inmediatamente anterior, por 

exemplo, de 1931? o texto do 78 é 

un finalista ou é un punto de 

partida? Mudarían o texto 

unicamente por unha infanta ou 

un príncipe? Estarían dispostos a 

debatir un modelo de Estado? 

Falan, e me remito directamente 

ao seu texto dun histórico 

consenso que creo que hoxe 

resulta imposible e curiosamente 

son vostedes os que se resisten ao 

diálogo, a remar na mesma 

dirección, a practicar a 

solidaridade, a fomentar ese 

crecemento económico, ese 

desenvolvemento social, ese 

pluralismo. E, a verdade, se fala 

de proxectos de modificación da 

Constitución, obviamente de 

melloras dun texto, algo que podía 

ser loable hoxe ou pronto. E iso 

debería contar con todas as forzas 

políticas. Creo que somos bastante 

pesimistas, non creo que sexa así. 

O día a día do Partido Popular 

amosa como dalgún modo 

maquinan para cuestionar ou 

liquidar os novos movementos 

políticos, un recuperar a posición 

sen facer autocrítica, nin se quera 

asumir, por certo as tramas 

delitivas xeradas. Pois iso, ogallá 

un día podamos homenaxear 

tamén a súa madurez democrática, 

de momento inexistente, e a 

verdade é que nos alegraríamos. 

 

 

comprendela. E creo que da vida  

non parecen comprender  moito,  

as veces.  Eu me  fago  moitas 

preguntas sobre a Constitución,  

cantas veces  foi modificada e  

por que? que  lles parece o texto 

inmediatamente anterior, por  

exemplo, de 1931? o texto  do 78  

é un finalista  ou  é un punto de 

partida? Mudarían o texto  

unicamente por  unha infanta  ou 

un príncipe? Estarían  dispostos a 

debater un modelo de Estado?  

Falan, e remítome directamente  

ao  seu texto  dun histórico 

consenso que creo que  hoxe 

resulta imposible e curiosamente 

son  vostedes os que se resisten  

ao diálogo, a remar  na  mesma 

dirección, a practicar a  

solidaridade, a fomentar ese  

crecemento económico, ese  

desenvolvemento social, ese 

pluralismo. E, a  verdade, se  fala 

de  proxectos de modificación da 

Constitución, obviamente de  

melloras  dun texto, algo que 

podía ser loable  hoxe  ou pronto. 

E  iso debería contar con todas  

as  forzas políticas. Creo que 

somos bastante pesimistas,  non 

creo que  sexa así. O día a día  do 

Partido Popular  amosa como  

dalgún modo  maquinan para 

cuestionar  ou liquidar os  novos  

movementos políticos, un 

recuperar a posición  sen  facer 

autocrítica,  nin se  quera asumir, 

por  certo  as tramas  delitivas  

xeradas.  Pois  iso,  ogallá un día 

podamos  homenaxear  tamén a  

súa madurez democrática, de 

momento inexistente, e a  verdade  

é que nos  alegrariamos. 

 



145 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, 

procedemos á votación da 

moción.  

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

para la celebración del 40 

aniversario de la Constitución 

Española 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación la primera 

moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

para la celebración del 20 

aniversario de la Constitución 

Española  produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 

abstenciones). 

 

Vota a favor  el Grupo Municipal 

del Partido Popular (PP) (10 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo 

Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción.  

 

Presidencia 

 

Moi  ben.  Moitas  grazas, 

procedemos  á votación da 

moción.  

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

para a celebración do 40 

aniversario da Constitución 

Española 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación a primeira 

moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

para a celebración do 20 

aniversario da Constitución 

Española  producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 

abstencións). 

 

Vota a favor  o Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) (10 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Partido Socialista (PsdeG-

PSOE) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista  

Galego/ Asembleas  Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 
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214 – Moción para la 

celebración del 40 aniversario 

de la Constitución Española. 

 

1.- Su adhesión a los actos 

conmemorativos que están 

promoviendo y coordinando las 

Cortes Generales para la 

celebración el 6 de diciembre de 

2018, del “Cuadragésimo 

Aniversario de la Constitución 

Española de 1978”, de acuerdo 

con lo acordado en la reunión de 

Mesas conjuntas del Congreso y 

del Senado el pasado 20 de 

septiembre de 2017. 

 

2.- Solicitar la participación en 

dichos actos, así como asumir el 

compromiso de realizar, en el uso 

de las competencias propias, las 

actividades que se consideren 

oportunas, buscando la 

participación de todos los 

ciudadanos. 

 

3.- Manifestar su apoyo al 

Gobierno de la Nación en cuantas 

actividades programe para esta 

celebración y la incorporación a 

cuantos actos y actividades 

puedan ser apoyados y difundidos 

en nuestro municipio. 

 

4.- Dar traslado de estos acuerdos 

a las Mesas del Congreso y del 

Senado, y a la Presidencia y 

Vicepresidencia del Gobierno.  

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Eu dada a hora que é, e o 

 

214 – Moción para a celebración 

del 40 aniversario da 

Constitución Española. 

 

1.- A súa adhesión aos  actos 

conmemorativos que están  a 

promover  e coordinando  as 

Cortes  Xerais para  a 

celebración o 6 de decembro  de 

2018, do “Cuadraxésimo 

Aniversario da  Constitución 

Española de 1978”, de acordo co 

acordado na  reunión de Mesas  

conxuntas do Congreso  e do 

Senado o pasado 20 de setembro  

de 2017. 

 

2.- Solicitar  a participación en 

ditos actos, así como asumir o 

compromiso de realizar,  no uso 

das  competencias propias,  as 

actividades que se consideren 

oportunas, buscando  a 

participación de todos  os  

cidadáns. 

 

3.- Manifestar  o seu  apoio  ao  

Goberno  da Nación en cantas  

actividades programe para esta 

celebración  e  a incorporación a 

cantos actos  e actividades  

poidan ser  apoiados  e difundidos 

no  noso municipio. 

 

4.- Dar traslado destes    acordos 

ás  Mesas do Congreso  e do 

Senado,  e á  Presidencia  e 

Vicepresidencia do  Goberno. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Eu dada a hora que é, e o 



147 

 

avanzado que levamos a orde do 

día, xa veo que me len a mente, 

propoño facer un pequeno receso 

de 10 minutos. 

 

INCIDENCIA: 

 

Se reanuda la sesión con la 

ausencia de la señora Longueira 

Castro. 

 

Presidencia 

 

Bueno, retomamos o Pleno coa 

moción do Partido Popular sobre 

un ano de ocupación ilegal da 

Comandancia de obras. Señora 

Gallego. 

 

Moción.-  Tercera del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

sobre un ano de ocupación ilegal 

da Comandancia de obras. 

Señora Gallego. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

La Corporación Municipal da 

Coruña en Pleno acuerda instar á 

Xulio Ferreiro a proceder de 

manera inmediata y urgente al 

desalojo de la antigua 

Comandancia de Obras, okupada 

ilegalmente desde hace un año –

donde se han realizado y realizan 

obras y actividades ilegales- como 

responsable del mantenimiento, la 

conservación y la custodia de 

dichas instalaciones según, el 

avanzado que levamos a orde do 

día, xa veo que me len a mente, 

propoño facer un pequeno receso 

de 10 minutos. 

 

INCIDENCIA: 

 

Restablécese a sesión coa 

ausencia da señora  Longueira 

Castro. 

 

Presidencia 

 

Bo, retomamos o Pleno coa 

moción do Partido Popular sobre 

un ano de ocupación ilegal da 

Comandancia de obras. Señora 

Gallego. 

 

Moción.- Terceira do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

sobre un ano de ocupación ilegal 

da  Comandancia de obras. 

Señora Gallego. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

A Corporación Municipal da 

Coruña en Pleno acorda instar  á  

Xulio Ferreiro a proceder de 

maneira inmediata e urxente ao 

desaloxo da antiga  Comandancia 

de Obras,  okupada ilegalmente 

desde hai un ano –onde se 

realizaron e realizan obras e 

actividades ilegais- como 

responsable do mantemento, a 

conservación e a custodia das 

devanditas instalacións segundo, 
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convenio firmado en noviembre 

de 2013 con el Ministerio de 

Defensa y como recoge el Auto 

del Juzgado de Instrucción Nº 2 

de A Coruña de fecha 30 de mayo 

de 2017, ya que además está 

poniendo en peligro la inversión 

de 2,5 millones de euros del 

Gobierno del Estado para  su 

rehabilitación, y en cumplimiento 

de las mociones aprobadas en los 

Plenos municipales de abril y julio 

de 2017 sobre okupaciones 

ilegales en nuestra ciudad.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señora Gallego. Si 

me permite un momento, 

simplemente por comentar que 

nunha omisión unicamente 

achacable a quen fala, esquecín 

someter a votación a emenda que 

o Partido Popular someteu á 

primeira das mocións que hoxe 

falamos, a da planta de 

almacenaxe, tratamento de aceites 

industriais e hidrocarburos no 

peirao de Oza da Coruña, polo cal 

pido desculpas. Entendo que non 

hai ningunha cuestión co sentido 

do voto xa que os tres grupos 

propoñentes rexeitaron ao inicio a 

emenda, pero en todo caso lle 

pido desculpas particularmente ao 

grupo Popular por esta omisión, 

xa o digo, achacable unicamente a 

un despiste de quen fala.  

 

 

 

Pode proceder a defensa da 

moción, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

o convenio asinado en novembro 

de 2013 co Ministerio de Defensa 

e como recolle o Auto do Xulgado 

de Instrucción  Nº 2 da Coruña de 

data 30 de maio de 2017, xa que 

ademais está a poñer en perigo o 

investimento de 2,5 millóns de 

euros do Goberno do Estado para  

a súa rehabilitación, e en 

cumprimento das mocións 

aprobadas nos Plenos municipais 

de abril e xullo de 2017 sobre  

okupaciones ilegais na nosa 

cidade. 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señora Gallego. Se 

me permite un momento, 

simplemente por comentar que 

nunha omisión unicamente 

achacable a quen fala, esquecín 

someter a votación a emenda que 

o Partido Popular someteu á 

primeira das mocións que hoxe 

falamos, a da planta de 

almacenaxe, tratamento de 

aceites industriais e 

hidrocarburos no peirao de Oza 

da Coruña, polo cal pido 

desculpas. Entendo que non hai 

ningunha cuestión co sentido do 

voto xa que os tres grupos 

propoñentes rexeitaron ao inicio 

a emenda, pero en todo caso lle 

pido desculpas particularmente 

ao grupo Popular por esta 

omisión, xa o digo, achacable 

unicamente a un despiste de quen 

fala.  

 

Pode proceder a defensa da 

moción, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
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Muchas gracias. Bueno, lecciones 

de democracia muy pocas. Ya irá 

el señor Lema este sábado a Vigo 

a dárnoslas a todos. Bueno, a los 

vigueses. 

 

El pasado mes de noviembre se 

cumplió el primer aniversario de 

la ocupación ilegal del antiguo 

edificio de la Comandancia de 

Obras y de la organización de las 

instalaciones de actividades y la 

realización de obras en el interior, 

todo ello sin autorización de 

ningún tipo. Al contrario, la 

ocupación fue celebrada por algún 

concejal, como es el caso de la 

responsable, ni más  ni menos, 

que de seguridad ciudadana. El 

aniversario lo celebraron con 

actividades, talleres, exposiciones, 

conciertos y hasta subasta de arte 

desde el día 23 al 25 de 

noviembre y usted, señor Ferreiro, 

es conocedor de ello y yo misma 

se lo envié el día 18 con bastante 

antelación para impedirlo. Cierto 

es, señor Ferreiro, y es lo que 

dirán ahora, que las instalaciones 

llevan años sin actividad y 

precisamente por eso el anterior 

gobierno local, negoció con el 

Ministerio de Defensa la cesión 

gratuita de esos bienes y el 

organismo estatal lo cedió sin 

coste alguno para el Consistorio 

mediante  acta firmada el 5 de 

noviembre de 2013 por el 

entonces alcalde y por el director 

gerente del organismo que 

gestiona el patrimonio del 

Ministerio. 

 

El Estado hace entrega al 

 

Moitas grazas. Bo, leccións de 

democracia moi poucas. Xa irá o 

señor Lema este sábado a Vigo a 

dárnolas a todos. Bo, aos 

vigueses. 

 

O pasado mes de novembro 

cumpriuse o primeiro aniversario 

da  ocupación ilegal do antigo 

edificio da  Comandancia de 

Obras e da organización das 

instalacións de actividades e a 

realización de obras no interior, 

todo iso sen autorización de 

ningún tipo. Ao contrario, a 

ocupación foi celebrada por 

algún concelleiro, como é o caso 

da responsable, nin máis  nin 

menos, que de seguridade cidadá. 

O aniversario celebrárono con 

actividades, talleres, exposicións, 

concertos e ata poxa de arte 

desde o día 23 ao 25 de novembro 

e vostede, señor Ferreiro, é 

coñecedor diso e eu mesma 

envieillo o día 18 con bastante 

antelación para impedilo. Certo é, 

señor Ferreiro, e é o que dirán 

agora, que as instalacións levan 

anos sen actividade e 

precisamente por iso o anterior 

goberno local, negociou co 

Ministerio de Defensa a cesión 

gratuíta deses bens e o organismo 

estatal cedeuno sen custo algún 

para o Consistorio mediante  acta 

asinada o 5 de novembro de 2013 

polo entón alcalde e polo director 

xerente do organismo que 

xestiona o patrimonio do 

Ministerio. 

 

 

O Estado fai entrega ao  Concello 
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Concello de A Coruña de manera 

provisional y a los efectos de su 

mantenimiento, conservación y 

custodia del edificio. 

Conseguimos la cesión para darle 

un uso, el CIDEA, y por eso el 

Gobierno del Estado tiene prevista 

una inversión de 2 millones y 

medio para la rehabilitación y 

adecuación a uso cultural de las 

naves, cantidad recogida en el 

Presupuesto del Estado de este 

año y en el borrador de 2018, que 

no se puede concretar por la 

ocupación ilegal que impide 

ejecutar las obras y por el retraso 

del gobierno municipal al 

paralizar el proyecto para el 

interior de las naves. Permitió 

hace un año la ocupación y 

permite que sigan allí. ¿Cómo se 

van a ejecutar obras en un edificio 

lleno de okupas? Dicen que están 

falando. Y frenó en seco el 

proyecto, paró el concurso de 

ideas como ha hecho con el 

Remanso,  con San Pablo, con el 

mercado de Santa Lucía, con el de 

Monte Alto, etcétera, etcétera. 

Nos estamos jugando 2 millones y 

medio de euros. Pero también son 

ciertas algunas casualidades. Qué 

casualidad que tantos años haya 

estado abandonado el edificio  y 

se okupe ahora siendo usted 

alcalde; qué é casualidad que en el 

Gobierno haya concejales que 

formaron parte del movimiento 

okupa; qué casualidad  que 

celebren estos concejales la 

okupación. Qué casualidad que se 

pierda por su complacencia 2 

millones y medio de euros que 

van sumándose a los 15 del 

EIDUS, más 7 de Smart City, 

da Coruña de maneira 

provisional e para os efectos do 

seu mantemento, conservación e 

custodia do edificio. Conseguimos 

a cesión para darlle un uso, o 

CIDEA, e por iso o Goberno do 

Estado ten previsto un 

investimento de 2 millóns e medio 

para a rehabilitación e   

adecuación a uso cultural das 

naves, cantidade recollida no 

Orzamento do Estado deste ano e 

no borrador de 2018, que non se 

pode concretar pola  ocupación 

ilegal que impide executar as 

obras e polo atraso do Goberno 

municipal ao paralizar o proxecto 

para o interior das naves. 

Permitiu hai un ano a  ocupación 

e permite que sigan alí. Como se 

van a executar obras nun edificio 

cheo de okupas? Din que están  

falando. E freou en seco o 

proxecto, parou o concurso de 

ideas como fixo co Remanso,  con 

San Pablo, co mercado de Santa 

Lucía, co de Monte Alto, etcétera, 

etcétera. Estamos a xogarnos 2 

millóns e medio de euros. Pero 

tamén son certas algunhas 

casualidades. Que casualidade 

que tantos anos estivese 

abandonado o edificio  e se okupe 

agora sendo vostede alcalde;  que 

casualidade que no goberno haxa 

concelleiros que formaron parte 

do movemento okupa; que 

casualidade  que celebren estes 

concelleiros a  okupación; que 

casualidade que se perda pola 

súa compracencia 2 millóns e 

medio de euros que van 

sumándose aos 15 do  EIDUS, 

máis 7 de  Smart  City, etcétera, 

etcétera. Que casualidade que 
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etcétera, etcétera. Qué casualidad 

que algunos locales se les 

sancione  por incumplir la ley y 

aquí el más flagrante 

incumplimiento: “están falando”,  

no sabemos con quién. En lugar 

de “falar” lo que tienen que hacer 

es desalojar y sancionar ante los 

incumplimientos como se hace 

con otros negocios. Pero el colmo 

de la casualidad sería que los 

okupas se vayan voluntariamente. 

Y, casualidad, que se estén 

okupando edificios en toda la 

ciudad desde que usted es alcalde, 

especialmente en la Ciudad Vieja. 

Y cierto es que transcurrido un 

año desde dicha ocupación ilegal, 

Xulio  Ferreiro está haciendo 

dejadez de funciones como 

encargado del mantenimiento, de 

la conservación y custodia de 

dichas instalaciones y está 

consintiendo la continuidad de la 

ocupación ilegal mientras 

sanciona a otros locales, aquí mira 

para otro lado. ¿A qué espera? 

Señor Ferreiro, los únicos 

beneficiarios de estos dos años 

son los firmantes del manifiesto 

de la Marea, los amigos y 

colaboradores de los concejales, 

agraciados con contratos a dedo, y 

los okupas de la Comandancia de 

Obras. La Coruña es una ciudad 

okupada con “k”.  

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, 

por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí. Ocúpese y preocúpese  con “c” 

algúns locais  sancióneselles por 

incumprir a lei e aquí o máis 

flagrante incumprimento: “están  

falando”, non sabemos con quen. 

En lugar de falar o que teñen que 

facer é desaloxar e sancionar 

ante os incumprimentos como se 

fai con outros negocios. Pero o 

colmo da casualidade sería que 

os okupas se vaian 

voluntariamente. E, casualidade,  

que se estean okupando edificios 

en toda a cidade desde que 

vostede é alcalde, especialmente 

na Cidade Vella. E certo é que 

transcorrido un ano desde a 

devandita ocupación ilegal,  Xulio  

Ferreiro está a facer deixamento 

de funcións como encargado do 

mantemento, da conservación e 

custodia das devanditas 

instalacións e está a consentir a 

continuidade da  ocupación 

ilegal. Mentres sanciona a outros 

locais, aquí mira para outro lado. 

A que espera? Señor Ferreiro, os 

únicos beneficiarios destes dous 

anos son os asinantes do 

manifestó da Marea, os amigos e 

colaboradores dos concelleiros, 

agraciados con contratos a dedo, 

e os okupas da  comandancia de 

obras. A Coruña é unha cidade 

okupada con “k”.  

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, 

por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si. Ocúpese e preocúpese  con 
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por los coruñeses. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora  Gallego. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. Esta debe ser a enésima 

moción que ven a Pleno con este 

asunto. Tamén foron ao 

Parlamento de Galiza con este 

asunto e parece que o problema 

nacional de Galiza, oficial, é a 

ocupación de edificios. Á parte 

intentan normalmente mesturar 

unhas cousas con outras e non falo 

da AP-9 e a DUI que obviamente 

non teñen nada que ver, como fixo 

o señor Fernández Prado que si 

que mesturou na súa defensa da 

suba das peaxes, senón que, 

efectivamente, mesturan o que son 

as ocupacións en xeral, noutros 

edificios que poden ser os que 

sairon recentemente na Cidade 

Vella con esta cuestión, que nós 

non entendemos que sexan para 

nada o mesmo. Realmente o caso 

da Comandancia e o caso do 

abandono dun edificio por parte 

do Partido Popular, é dicir, foi o 

Partido Popular quen firma ese 

convenio, quen o deixa sen efecto 

desde 2013 a 2015 e 

evidentemente é  un lugar 

emblemático se se quere dicir así, 

cunha situación moi concreta e 

que obviamente se prestaba a que 

acontecese algo así. Creo que isto 

mesmo xa o dixen noutro Pleno. E 

á parte d,o que se está facendo alí, 

vostedes falan de actividade 

“c” polos coruñeses. Moitas 

grazas. 

    

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora  Gallego. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. Esta debe ser a enésima 

moción que ven a Pleno con este 

asunto. Tamén  foron ao 

Parlamento de Galiza con este 

asunto e parece que o problema 

nacional de Galiza, oficial, é a 

ocupación de edificios. Á parte 

intentan normalmente  mesturar 

unhas cousas con outras e non 

falo da AP-9 e a DUI que 

obviamente non teñen nada que 

ver, como fixo o señor Fernández 

Prado que si que mesturou na súa 

defensa da suba das peaxes, 

senón que, efectivamente, 

mesturan o que son as ocupacións 

en xeral, noutros edificios que 

poden ser os que sairon 

recentemente na Cidade Vella con 

esta cuestión, que nós non 

entendemos que sexan para nada 

o mesmo. Realmente o caso da 

Comandancia e o caso do 

abandono dun edificio por parte 

do Partido Popular, é dicir, foi o 

Partido Popular quen firma ese 

convenio, quen o deixa sen efecto 

desde 2013 a 2015 e 

evidentemente é  un lugar 

emblemático, se se quere dicir 

así, cunha situación moi concreta 

e que obviamente se prestaba a 

que acontecese algo así. Creo que 

isto mesmo xa o dixen noutro 

Pleno. E á parte do que se está 
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ilegal, e realmente estase facendo 

e estase convertido nun centro de 

dinamización. É dicir, alí faise 

absolutamente de todo, faise 

moitísima actividade cultural, é un 

dinamizador da zona e por 

suposto non ten absolutamente 

nada que ver con esa ocupación 

que nomeaba vostede, señora 

Gallego, da Cidade Vella. Polo 

tanto para nada estamos dacordo 

con esta moción. Non estamos de 

acordo con que se proceda de 

manera inmediata e urxente ao 

desaloxo de ninguén de ningún 

lugar. Vostedes verán o que 

defenden, nós desde logo non 

estamos de acordo con esta 

moción, con que se quera executar 

un desaloxo inminente e urxente 

como se houbese en perigo, pois 

non sei que. 

 

 

 

Dous millóns e medio de euros 

que non se están investindo aí? 

Pero é que non se investiron con 

vostedes. É dicir foron vostedes 

quen tiñan o Goberno do Estado, 

os quen tiña o Goberno do 

Concello, os que anunciaron a 

bombo e platillo o centro… o 

CIDEA, creo que era, alí e que 

non fixeron nada. Entón, bueno, 

eu creo que vir agora con 

solucións máxicas deste estilo, 

realmente nós non as compartimos 

para nada. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Señor Dapena. 

 

facendo alí, vostedes falan de 

actividade ilegal e realmente 

estase facendo e estase convertido 

nun centro de dinamización. É 

dicir, alí faise absolutamente de 

todo, faise moitísima actividade 

cultural, é un dinamizador da 

zona e por suposto non ten 

absolutamente nada que ver con 

esa ocupación que nomeaba 

vostede, señora Gallego, da 

Cidade Vella. Polo tanto para 

nada estamos de acordo con esta 

moción. Non estamos de acordo 

con que se proceda de manera 

inmediata e urxente ao desaloxo 

de ninguén de ningún lugar. 

Vostedes verán o que defenden, 

nós desde logo non estamos de 

acordo con esta moción, con que 

se quera executar un desaloxo 

inminente e urxente como se 

houbese en perigo, pois non sei 

que. 

 

Dous millóns e medio de euros 

que non se están investindo aí? 

Pero é que non se investiron con 

vostedes. É dicir foron vostedes 

quen tiñan o Goberno do Estado, 

os quen tiña o Goberno do 

Concello, os que anunciaron a 

bombo e pratiño o centro… o 

CIDEA, creo que era,  alí e que 

non fixeron nada. Entón, bo, eu 

creo que vir agora con solucións 

máxicas deste estilo, realmente 

nós non as compartimos para 

nada. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Veira. Señor Dapena. 
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Señor Dapena Varela 

 

Muchas gracias, señor alcalde. 

Saludos a los miembros de la 

Corporación, al personal 

municipal, a los medios… 

 

A las veinte horas y once 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Díaz Grandío. 

 

… de comunicación y a los 

vecinos que nos acompañan en 

directo y a través del streaming y 

un saludo especial a los miembros 

del servicio de ginecología del 

CHUAC que se han incorporado 

en este momento al público. 

 

Definitivamente, señor alcalde, el 

día de la marmota se ha instalado 

de una forma estable en este Salón 

de Sesiones, no solo porque los 

modificativos del Presupuesto 

municipal que se traen a este 

Pleno sin el imprescindible 

acuerdo y que por eso son 

rechazados, sino con otros varios 

temas que semejan condenados a 

perpetuarse en el tiempo sin 

solución tempestiva. Y, entre 

ellos, la ocupación de la 

comandancia de obras. ¿Pero 

cómo no van a perpetuarse en el 

tiempo los problemas, si 

acabamos hace escasos minutos, 

de escuchar a la concejala de 

Medio Ambiente que al parecer 

las sugerencias y reclamaciones 

de los vecinos crecen porque hay 

un sistema de sugerencias y 

reclamaciones, olvidándose de ese 

trasfondo de problemas que los 

vecinos pueden tener y  que los 

vecinos pueden tener motivos para 

Señor Dapena Varela 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 

Saúdos aos membros da 

Corporación, ao persoal 

municipal, aos medios… 

 

Ás vinte horas e once minutos 

entra no Salón de Sesións o 

señor Díaz Grandío. 

 

… de comunicación e aos veciños 

que nos acompañan en directo e a 

través do  “streaming” e un saúdo 

especial aos membros do servizo 

de  xinecoloxía do  CHUAC que 

se incorporaron neste momento 

ao público. 

 

Definitivamente, señor alcalde, o 

día da  marmota instalouse dunha 

forma estable neste Salón de 

Sesións, non só porque os  

modificativos do Orzamento 

municipal que se traen a este 

Pleno sen o imprescindible 

acordo e que por iso son 

rexeitados, senón con outros 

varios temas que semellan 

condenados a perpetuarse no 

tempo sen solución  tempestiva. E, 

entre eles, a ocupación da  

comandancia de obras. Pero 

como non van perpetuarse no 

tempo os problemas se acabamos, 

hai escasos minutos, de escoitar á 

concelleira de Medio Ambiente 

que ao parecer as suxestións e 

reclamacións dos veciños crecen 

porque hai un sistema de 

suxestións e reclamacións, 

esquecéndose dese transfondo de 

problemas que os veciños poden 

ter e  que os veciños poden ter 

motivos para queixarse? Pero bo, 
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quejarse? Pero bueno, 

centrándonos en la Comandancia 

de obras, desde luego, aquí está 

enquistado en el tiempo. Hace un 

año esas viejas instalaciones 

militares fueron okupadas en 

noviembre justo. Como 

comentaba la portavoz del grupo 

Popular, ha habido celebraciones 

de aniversario. Y desde entonces, 

desde ese año, continúan 

okupadas las instalaciones ante la 

absoluta pasividad del Gobierno 

de Marea, y eso que este edificio 

se encuentra situado no en la 

lejanía sino a escasos cientos de 

metros de este propio Palacio 

Municipal y cuando se abordó por 

primera vez en este salón de 

Plenos, en el Pleno Ordinario de 

diciembre de 2016 el tema de la 

ocupación  de la antigua 

comandancia de obras, en el 

Grupo Municipal Socialista, 

confiábamos, de  buena fe, que 

ese tema non tendría que volver a 

abordarse en este Pleno por 

haberse solventado la incidencia 

de una forma rápida y 

consensuada como en ese 

momento apoyamos al Gobierno 

local, no votando a favor de la 

moción que en ese instante el 

Grupo Municipal del Partido 

Popular presentó. Pero por 

desgracia, con este Gobierno 

local,los problemas se tornan 

cíclicos y recurrentes y 

perpetuados en el tiempo. Cuatro 

meses pasaron y volvió a traerse 

una moción. Siete meses pasaron 

y volvió a traerse otra moción. 

Ahora se ha cumplido el primer 

aniversario de la ocupación y está 

de nuevo en este Salón de Plenos 

centrándonos na  Comandancia 

de obras, desde logo, aquí está  

enquistado no tempo. Hai un ano 

esas vellas instalacións militares 

foron okupadas en novembro 

xusto. Como comentaba a 

portavoz do grupo Popular, 

houbo celebracións de 

aniversario. E desde entón, desde 

ese ano, continúan okupadas as 

instalacións ante a absoluta 

pasividade do Goberno de Marea, 

e iso que este edificio atópase 

situado non ao lonxe senón a 

escasos centos de metros deste 

propio Palacio Municipal e cando 

se abordou por primeira vez neste 

salón de Plenos, no Pleno 

ordinario de decembro de 2016 o 

tema da ocupación  da antiga  

comandancia de obras, no Grupo 

Municipal Socialista, 

confiabamos, de boa  fe, que ese 

tema  non tería que volver 

abordarse neste Pleno por 

liquidarse a incidencia dunha 

forma rápida e consensuada como 

nese momento apoiamos ao 

Goberno local, non votando a 

favor da moción que nese instante 

o Grupo Municipal do Partido 

Popular presentou. Pero por 

desgraza, con este Goberno local 

os problemas tórnanse cíclicos e 

recorrentes e perpetuados no 

tempo. Catro meses pasaron e 

volveu traerse unha moción. Sete 

meses pasaron e volveu traerse 

outra moción. Agora cumpriuse o 

primeiro aniversario da 

ocupación e está de novo neste 

Salón de Plenos este tema. Desde 

logo, consideramos que a 

solución, orixinariamente 

proposta polo Grupo Municipal 
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este tema. Desde luego, 

consideramos que la solución, 

originariamente propuesta por el 

Grupo Municipal Socialista y que 

ustedes asumieron, de una 

evacuación, de una desocupación 

consensuada y pacífica, era la 

opción razonable, pero visto que 

ha ido pasado el tiempo no 

tenemos más que volver otra vez a 

apoyar la moción, esta vez sí, del 

Grupo Municipal del Partido 

Popular para lograr ese desalojo 

de una vez por todas. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, bueno. Boa noite a todas as  

persoas que nos escoitan e a os 

compañeiros de Corporación. 

 

Ben, que casualidade, señora 

Gallego… Ay! Pensei que se 

escondera! Que casualidade, 

señora Gallego, que cando 

chegamos ao Goberno se retirara 

ese investimento previsto polo 

Ministerio de Fomento e este 

aparecera de novo unha vez que o 

edificio se ocupou. Porque 

cómpre facer un pouquiño de 

contexto e falar, efectivamente, xa 

o comentou a compañeira do 

BNG ,de que estamos falando dun 

equipamento que estivo anos, 

moitísimos anos, incluso décadas, 

en desuso e había ese futurible 

proxecto do Partido Popular que 

nunca se levou a cabo e mira que 

Socialista e que vostedes 

asumiron, dunha evacuación, 

dunha desocupación consensuada 

e pacífica, era a opción razoable, 

pero visto que foi pasado o tempo 

non temos máis que volver outra 

vez para apoiar a moción, esta 

vez si, do Grupo Municipal do 

Partido Popular para lograr ese 

desaloxo dunha vez por todas. 

Moitas grazas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, bo. Boa noite a todas as  

persoas que nos escoitan e a os 

compañeiros de Corporación. 

 

Ben, que casualidade, señora 

Gallego… Ay! Pensei que se 

escondera. Que casualidade, 

señora Gallego, que cando 

chegamos ao Goberno se retirara 

ese investimento previsto polo 

Ministerio de Fomento e este 

aparecera de novo unha vez que o 

edificio se ocupou. Porque 

cómpre facer un pouquiño de 

contexto e falar, efectivamente, xa 

o comentou a compañeira do 

BNG, de que estamos falando dun 

equipamento que estivo anos, 

moitísimos anos, incluso décadas, 

en desusoe había ese futurible 

proxecto do Partido Popular que 

nunca se levou a cabo e mira que 
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tiveron tempo e condicións,  

porque dende que se asinou ese 

convenio en novembro de 2013 a 

xuño de 2015 que aparece ese 

proxecto do Ministerio de 

Fomento, que aconteceu? Non 

aconteceu absolutamente nada. O 

que aconteceu é que este inmoble 

aumentou o seu estado de 

deterioro. Algo parecido, por 

certo, logo falaremos do tema, ao 

acontecido no cárcere, coa 

diferencia de que no cárcere, non 

chegaron a facer xa absolutamente 

nada. Nin sequera un preacordo, 

non moveron nin sequera un papel 

e dicía que cómpre facer contexto 

e cómpre lembrar algunhas 

cuestións que non se tratan na 

moción. Entendo bueno, pois, 

pola característica tamén 

oportunista da moción porque 

parecera que a ocupación nace coa 

Marea Atlántica e cómpre falar 

doutros espazos okupados que 

houbo, por  certo, con mandatos 

anteriores, incluso co mandato do 

Partido Popular, podemos falar da 

casa das Atochas que durou máis 

de…, casi tres ou incluso máis de 

tres anos ou o espazo en Palavea. 

Estamos falando dun 

equipamento, dun inmoble que 

non é propiedade do Concello xa 

que a día de hoxe non se levou a 

cabo a entrega definitiva ao 

Concello por parte do seu titular 

que neste momento é o Ministerio 

de Defensa. E vostedes, coma 

sempre, fan afirmacións que non 

se axustan á verdade e á realidade. 

Agora falan dunha inversión de 

dous millóns e medio para 

rehabilitación e educación do uso 

cultural das naves e fala 

tiveron tempo e condicións,  

porque desde que se asinou ese 

convenio en novembro de 2013 a 

xuño de 2015 que aparece ese 

proxecto do Ministerio de 

Fomento, que aconteceu? Non 

aconteceu absolutamente nada. O 

que aconteceu é que este inmoble 

aumentou o seu estado de 

deterioro. Algo parecido, por 

certo, logo falaremos do tema, ao 

acontecido no cárcere, coa 

diferencia de que no cárcere, non 

chegaron a facer xa 

absolutamente nada. Nin sequera 

un preacordo, non moveron nin 

sequera un papel e dicía que 

cómpre facer contexto e cómpre 

lembrar algunhas cuestións que 

non se tratan na moción. Entendo 

bo, pois, pola característica 

tamén oportunista da moción 

porque parecera que a ocupación 

nace coa Marea Atlántica e 

cómpre falar doutros espazos 

okupados que houbo, por  certo, 

con mandatos anteriores, incluso 

co mandato do Partido Popular, 

podemos falar da casa das 

Atochas que durou máis de…, 

casi tres ou incluso máis de tres 

anos ou o espazo en Palavea. 

Estamos falando dun 

equipamento, dun inmoble que 

non é propiedade do Concello xa 

que a día de hoxe non se levou a 

cabo a entrega definitiva ao 

Concello por parte do seu titular 

que neste momento é o Ministerio 

de Defensa. E vostedes, coma  

sempre, fan afirmacións que non 

se axustan á verdade e á 

realidade. Agora falan dun 

investimento de dous millóns e 

medio para rehabilitación e 



158 

 

tranquilamente de que esa 

inversión está prevista dende 2015 

e iso non é certo, señora Gallego. 

Ten que falar por 

responsabilidade, debería falar 

con propiedade. O único que está 

e estamos agardando é que o 

Ministerio de Fomento mova esa 

licitación e publique, por fin, a 

adxudicación desas obras, e o 

valor estimado dese contrato que 

está publicado na plataforma de 

licitación electrónica do 

Ministerio é 1.300.000 euros. 

Estamos falando dunha inversión 

de 1.300.000 euros que como 

dicía ao comezo, é unha inversión 

que casualmente xa estaba 

prevista pero cando cambiou o 

Goberno desta cidade desapareceu 

por un defecto de forma, se dixera 

non seu momento e que bueno, 

curiosamente, cando este edificio 

se ocupou… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Delso, por 

favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, xa remato. E  este investimento 

volveu a aparecer. Nós estamos 

obviamente desde fai moitísimo 

tempo estudando ese uso, e temos 

un uso prácticamente definido e 

para poder desenvolvelo estamos 

por un lado agardando a que a 

licitación do Ministerio se resolva. 

E tamén, obviamente, o proxecto 

no que pensabamos é un tipo de 

espazo de uso común e público e 

agardamos que poda ser posible 

educación do uso cultural das 

naves e fala tranquilamente de 

que ese investimento está previsto 

desde 2015 e iso non é certo, 

señora Gallego. Ten que falar por 

responsabilidade, debería falar 

con propiedade. O único que está 

e estamos agardando é que o 

Ministerio de Fomento mova esa 

licitación e publique, por fin, a 

adxudicación desas obras, e o 

valor estimado dese contrato que 

está publicado na plataforma de 

licitación electrónica do 

Ministerio é 1.300.000 euros. E 

stamos falando dunha inversión 

de 1.300.000 euros que como 

dicía ao comezo, é un 

investimento que casualmente xa 

estaba previsto pero cando 

cambiou o Goberno desta cidade 

desapareceu por un defecto de 

forma, se dixera no seu momento 

e que bo, curiosamente, cando 

este edificio se ocupou… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Delso, 

por favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, xa remato. E  este investimento 

volveu a aparecer. Nós estamos 

obviamente desde fai moitísimo 

tempo estudando ese uso, e temos 

un uso prácticamente definido e 

para poder desenvolvelo estamos 

por un lado agardando a que a 

licitación do Ministerio se 

resolva. E tamén, obviamente, o 

proxecto no que pensabamos é un 

tipo de espazo de uso común e 

público e agardamos que poda 
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en base ao entendemento e ao 

diálogo porque a nosa aposta será 

sempre polo diálogo e pola 

palabra. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

Pasamos  a votar a moción. 

 

Votación de la tercera moción 

del Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre un año 

de okupación ilegal de la 

comandancia de obras 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

sobre un año de okupación ilegal 

de la comandancia de obras 

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) (4 votos). 

 

Vota en contra el Grupo 

Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

ser posible en base ao 

entendemento e ao diálogo 

porque a nosa aposta será sempre 

polo diálogo e pola palabra. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

Pasamos  a votar a moción. 

 

Votación da terceira moción do 

Grupo Municipal do Partido 

Popular sobre un ano de  

okupación ilegal da  

comandancia de obras 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación a moción 

presentada polo Grupo Municipal 

do Partido Popular sobre un ano 

de  okupación ilegal da  

comandancia de obras 

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) (4 votos). 

 

Vota en contra o Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista  

Galego/ Asembleas  Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 
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Catro, entendo do grupo 

socialista? Pois queda aprobada a 

moción. 

 

216 – Moción sobre sobre un 

año de okupación ilegal de la 

comandancia de obras. 

 

Proceder de manera inmediata y 

urgente al desalojo de la antigua 

Comandancia de Obras, okupada  

ilegalmente    desde    hace un año  

-donde se han realizado y realizan 

obras y actividades ilegales- como 

responsable del mantenimiento, la 

conservación y la custodia de 

dichas instalaciones según, el 

convenio firmado en noviembre 

de 2013 con el Ministerio de 

Defensa y como recoge el Auto 

del Juzgado de Instrucción Nº 2 

de A Coruña de fecha 30 de mayo 

de 2017, ya que además está 

poniendo en peligro la inversión 

de 2,5 millones de euros del 

Gobierno del Estado para  su 

rehabilitación, y en cumplimiento 

de las mociones aprobadas en los 

Plenos municipales de abril y julio 

de 2017 sobre okupaciones 

ilegales en nuestra ciudad. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pasamos ás mocións da 

Marea Atlántica, a primeira sobre 

a campaña de difamación do 

Partido Popular.  

 

Señora Delso ten a palabra para a 

lectura da moción. 

 

 

Catro, entendo do grupo 

socialista? Pois queda aprobada 

a moción. 

 

216 – Moción sobre sobre un ano 

de  okupación ilegal da  

comandancia de obras. 

 

Proceder de maneira inmediata e 

urxente ao desaloxo da antiga  

Comandancia de Obras,  okupada 

ilegalmente    desde hai   un    ano  

-onde se realizaron e realizan 

obras e actividades ilegais- como 

responsable do mantemento, a 

conservación e a custodia das 

devanditas instalacións segundo, 

o convenio asinado en novembro 

de 2013 co Ministerio de Defensa 

e como recolle o Auto do Xulgado 

de Instrucción  Nº 2 da Coruña de 

data 30 de maio de 2017, xa que 

ademais está a poñer en perigo o 

investimento de 2,5 millóns de 

euros do Goberno do Estado para  

a súa rehabilitación, e en 

cumprimento das mocións 

aprobadas nos Plenos municipais 

de abril e xullo de 2017 sobre  

okupacións ilegais na nosa 

cidade. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pasamos ás mocións da 

Marea Atlántica, a primeira sobre 

a campaña de difamación do 

Partido Popular.  

 

Señora Delso ten a palabra para 

a lectura da moción. 
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MOCIONES DEL GRUPO 

MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Moción.- Primera sobre 

campaña de difamación do 

Partido Popular. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Leo a emenda? 

 

Presidencia 

 

Si. Esta moción sufriu cambios, 

non é a inicialmente presentada 

senón que hai unha substitución 

da súa parte dispositiva, lea, por 

favor como queda 

definitivamente. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ben. Quedaría definitivamente. 

Leo os puntos. Serían dous 

propostas de acordo. 

 

Punto número un, sería esixirlle 

ao Partido Popular, que rectifique 

e se desculpe públicamente con 

todas aquelas persoas que foron e 

son obxecto da súa campaña de 

despretixio, especialmente cos 

funcionarios e coas funcionarias 

do Concello da Coruña e coas 

persoas que traballaron e traballan 

desinteresadamente pola 

recuperación da antiga prisión 

provincial pertecentes ou non ao 

Proxecto Cárcere e relacionadas 

ou non co Goberno municipal da 

Coruña. 

 

 

E o punto número dous sería, 

MOCIÓNS DO GRUPO 

MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Moción.- Primeira sobre 

campaña de difamación do 

Partido Popular. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Leo a emenda? 

 

Presidencia 

 

Si. Esta moción sufriu cambios, 

non é a inicialmente presentada 

senón que hai unha substitución 

da súa parte dispositiva, lea, por 

favor como queda 

definitivamente. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ben. Quedaría definitivamente. 

Leo os puntos. Serían dous 

propostas de acordo. 

 

Punto número un, sería esixirlle 

ao Partido Popular, que 

rectifique e se desculpe 

públicamente con todas aquelas 

persoas que foron e son obxecto 

da súa campaña de despretixio, 

especialmente cos funcionarios e 

coas funcionarias do Concello da 

Coruña e coas persoas que 

traballaron e traballan 

desinteresadamente pola 

recuperación da antiga prisión 

provincial pertecentes ou non ao 

proxecto cárcere e relacionadas 

ou non co Goberno municipal da 

Coruña. 

 

E o punto número dous sería, 
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expresar o respaldo do Pleno, á 

recuperación do antigo cárcere 

provincial da Coruña para usos 

culturais, sociocomunitarios e 

vinculados coa memoria. 

 

Presidencia  

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Delso. Pode proceder á defensa da 

moción. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ben.  É importante falar unha vez 

máis e explicar o que este 

Goberno fixo polo cárcere da 

Coruña e non foi outra cousa que 

mover papeis e desta vez si, 

señora Gallego, mover papeis, 

chegar a un acordo co SIEP e que 

de novo estamos falando dun 

inmoble que non é todavía, 

agardemos que nalgún momento 

sexa, un inmoble propiedade do 

Concello senón que pertence a o 

SIEP. Este Goberno chegou a un 

acordó, formalizou un convenio o 

15 de xaneiro do 17 para que 

podamos ter o uso gratuito sobre a 

antigua prisión provincial, cunha 

vixencia de dous anos, para adicar 

o edificio a actividades culturais e 

socioculturais e vencelladas coa 

memoria, dando cumprimento a 

unha importante demanda veciñal 

liderada dende o ano 2011 por un 

grupo de veciños e veciñas da 

cidade, organizadas en torno a 

unha iniciativa chamada Proxecto 

cárcere, pero compartida e 

apoiada tamén por anteriores 

corporacións municipais.  

 

 

expresar o respaldo do Pleno, á 

recuperación do antigo cárcere 

provincial da Coruña para usos 

culturais, sociocomunitarios e 

vinculados coa memoria. 

 

Presidencia  

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Delso. Pode proceder á defensa 

da moción. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ben.  É importante falar unha vez 

máis e explicar o que este 

Goberno fixo polo cárcere da 

Coruña e non foi outra cousa que 

mover papeis e desta vez si, 

señora Gallego, mover papeis, 

chegar a un acordo co SIEP e que 

de novo estamos falando dun 

inmoble que non é todavía, 

agardemos que nalgún momento 

sexa, un inmoble propiedade do 

Concello senón que pertence a o 

SIEP. Este Goberno chegou a un 

acordó, formalizou un convenio o 

15 de xaneiro do 17 para que 

podamos ter o uso gratuito sobre 

a antigua prisión provincial, 

cunha vixencia de dous anos, 

para adicar o edificio a 

actividades culturais e 

socioculturais e vencelladas coa 

memoria, dando cumprimento a 

unha importante demanda veciñal 

liderada desde o ano 2011 por un 

grupo de veciños e veciñas da 

cidade, organizadas en torno a 

unha iniciativa chamada Proxecto 

cárcere, pero compartida e 

apoiada tamén por anteriores 

corporacións municipais.  
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Estamos falando dun inmoble cun 

altísimo valor patrimonial, un 

lugar de memoria imprescindible, 

moi deteriorado, por certo, a causa 

do desleixo especialmente da 

anterior corporación que, como 

dicía anteriormente, non fixo 

absolutamente nada por recuperar 

este inmoble. Esta concelleira 

aprobou unhas  bases reguladoras 

dunha convocatoria pública que 

contou coa máxima publicidade e 

transparencia, para a cesión de uso 

de espazos do antigo cárcere 

provincial para o 

desenvolvemento de proxectos de 

dinamización cultural ou 

sociocultural, mediante 

concorrencia competitiva. 

 

Se publicaron estas bases, como 

dicía, coa máxima concorrencia e 

se bueno, houbo a presentación de 

distintos proxectos en concreto 

dous proxectos. Se designou unha 

comisión técnica designada por 

persoal técnico das tres 

concellerías que estamos 

traballando nesta cuestión e a 

partir dese momento, é dicir a 

partir de que se resolve esta 

convocatoria, o Partido Popular a 

través da súa portavoz se inicia 

unha lamentable e deliberada 

campaña de acoso e de 

desprestixio tanto a iniciativa de 

recuperación do antigo cárcere 

como a da asociación sen ánimo 

de lucro que resultou 

adxudicataria da cesión de uso. 

 

Malia coñecer con detalle, ter 

acceso directo ao expediente do 

concurso público, o Partido 

Popular acusou ao Goberno de 

Estamos falando dun inmoble cun 

altísimo valor patrimonial, un 

lugar de memoria imprescindible, 

moi deteriorado, por certo, a 

causa do desleixo especialmente 

da anterior corporación que, 

como dicía anteriormente, non 

fixo absolutamente nada por 

recuperar este inmoble. Esta 

concelleira aprobou unhas  bases 

reguladoras dunha convocatoria 

pública que contou coa máxima 

publicidade e transparencia, para 

a cesión de uso de espazos do 

antigo cárcere provincial para o 

desenvolvemento de proxectos de 

dinamización cultural ou 

sociocultural, mediante 

concorrencia competitiva. 

 

Se publicaron estas bases, como 

dicía, coa máxima concorrencia e 

se bo, houbo a presentación de 

distintos proxectos en concreto 

dous proxectos. Se designou unha 

comisión técnica designada por 

persoal técnico das tres 

concellerías que estamos 

traballando nesta cuestión e a 

partir dese momento, é dicir a 

partir de que se resolve esta 

convocatoria, o Partido Popular 

a través da súa portavoz iníciase 

unha lamentable e deliberada 

campaña de acoso e de 

desprestixio tanto a iniciativa de 

recuperación do antigo cárcere 

como a da asociación sen ánimo 

de lucro que resultou 

adxudicataria da cesión de uso. 

 

Malia coñecer con detalle, ter 

acceso directo ao expediente do 

concurso público, o Partido 

Popular acusou ao Goberno de 
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adxudicar a dedo e empregou 

información falsa sabendo que o 

era, para intentar demostrar que 

este colectivo é afín ao Goberno e 

incluso que o procedemento de 

adxudicación, que por certo foi 

absolutamente exemplar, fora 

irregular. 

 

Pero non quedándose aí, o Partido 

Popular foi un paso máis alá e 

editou un folleto do que se 

distribuiron miles de copias por 

toda a cidade, difamando e 

facendo unha campaña de 

difamación e de descrédito que … 

 

Presidencia  

 

Vaia rematando, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

…é tremendamente grave. E é que 

non todo vale e hai que poñer 

límites. O folleto é unha auténtica 

vergoña e minte deliberadamente 

e minten  sabendo que minten e 

iso e gravísimo porque ademais 

están implicando nas súas 

mentiras a moitísima xente.  

 

Rectifique, señora Gallego, e pida 

desculpas. Só acertan cando 

rectifican e estamos dándolle unha 

oportunidade. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira  González 

 

Si. Efectivamente en primeiro 

adxudicar a dedo e empregou 

información falsa sabendo que o 

era, para intentar demostrar que 

este colectivo é afín ao Goberno e 

incluso que o procedemento de 

adxudicación, que por certo foi 

absolutamente exemplar, fora 

irregular. 

 

Pero non quedándose aí, o 

Partido Popular  foi un paso máis 

alá e editou un folleto do que se 

distribuiron miles de copias por 

toda a cidade, difamando e 

facendo unha campaña de 

difamación e de descrédito que… 

 

Presidencia  

 

Vaia rematando, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

…é tremendamente grave. E é que 

non todo vale e hai que poñer 

límites. O folleto é unha auténtica 

vergoña e minte deliberadamente 

e minten  sabendo que minten e 

iso e gravísimo porque ademais 

están implicando nas súas 

mentiras a moitísima xente.  

 

Rectifique, señora Gallego, e pida 

desculpas. Só acertan cando 

rectifican e estamos dándolle 

unha oportunidade. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira  González 

 

Si. Efectivamente en primeiro 
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lugar sinalar que desde o BNG 

imos votar a favor desta moción. 

Nós tamén pensamos que en 

política non vale todo, non vale 

todo o que se di, o que se di hai 

que dicilo con rigor, hai que… As 

cousas que se din teñen que ser 

verificables y sobre todo hai que 

ter coidado a  quen van dirixidas 

as palabras que dicimos. En 

concreto a mín pareceume 

especialmente grave cando neste 

salón de plenos se falou dun 

funcionario en concreto, con 

nomes e apelidos, que mesmo se 

chegou a sacar unha foto desa… 

 

Perdón, podo falar? 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. Continúe 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Falouse dun funcionario en 

concreto. Non estou eu agora tola 

ou non polo menos tanto. Falouse 

dun funcionario en concreto e 

ensinouse unha foto dun 

funcionario e empezouse a falar, 

bueno, de que ese funcionario era 

membro do Proxecto cárcere, que 

participara na cesión do uso, 

etcétera, etcétera. Ou sea, 

realmente lanzamos balas por 

doquier; aínda se fora realmente 

ós representantes públicos, pois 

aínda, pero cando xa vai… vainos 

no cargo, pero indo ao 

funcionariado a mín paréceme 

especialmente grave. Cando, 

ademais, eu creo que a señora 

Gallego ten que saber que esa 

lugar sinalar que desde o BNG 

imos votar a favor desta moción. 

Nós tamén pensamos que en 

política non vale todo, non vale 

todo o que se di, o que se di hai 

que dicilo con rigor, hai que… As 

cousas que se din teñen que ser 

verificables y sobre todo hai que 

ter coidado a  quen van dirixidas 

as palabras que dicimos. En 

concreto a mín pareceume 

especialmente grave cando neste 

salón de plenos se falou dun 

funcionario en concreto, con 

nomes e apelidos, que mesmo se 

chegou a sacar unha foto desa… 

 

Perdón, podo falar? 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. Continúe 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Falouse dun funcionario en 

concreto. Non estou eu agora tola 

ou non polo menos tanto. Falouse 

dun funcionario en concreto e 

ensinouse unha foto dun 

funcionario e empezouse a falar, 

bo, de que ese funcionario era 

membro do Proxecto cárcere, que 

participara na cesión do uso, 

etcétera, etcétera. Ou sexa, 

realmente lanzamos balas por 

doquier; aínda se fora realmente 

ós representantes públicos, pois 

aínda, pero cando xa vai… vainos 

no cargo, pero indo ao 

funcionariado a mín paréceme 

especialmente grave. Cando, 

ademais, eu creo que a señora 

Gallego ten que saber que esa 
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persoa non estaba aí por ser do 

Proxecto cárcere senón porque ia 

en representación do Concello da 

Coruña. Si, porque efectivamente 

aínda que lles parecese 

horripilante houbo un ano no que 

o cárcere se abriu, abriuse, fíxose 

moitísima actividade dentro. A 

raíz diso naceu Proxecto cárcere e, 

efectivamente, ese funcionario 

participaba en representación do 

Concello da Coruña para saber 

como se estaba xestando o 

proxecto. 

 

Si, iso é así. Non, falo da foto. 

Falo da foto, señora Gallego. E en 

todo caso, digo eu que o 

funcionariado terá dereito de 

asociación e de asociacionarse con 

quen estime oportuno. De todas 

maneiras, ao que imos da 

cuestión: o cárcere volve a abrirse, 

sácanse unhas bases que son 

públicas que se podían recorrer, 

por certo, e gaña Proxecto cárcere, 

que é o máis lóxico porque 

realmente é a asociación da cidade 

que  ten un proxecto para esa 

instalación. Eu realmente, non sei, 

é como se nos chamara a atención 

que gañase CESPA un concurso 

de limpeza. É que  CESPA é 

unha empresa especializada en 

limpeza… 

 

Pero podo falar? Moito lles 

molesta, macho! A ver é como si, 

efectivamente, se sorprenderan 

diso. Sácanse as bases, gaña esta 

asociación… É que ademais é que 

parece o problema máximo da 

cidade, pero que é unha 

asociación que vai facer iso sen 

ánimo de lucro. Parece aquí, non 

persoa non estaba aí por ser do 

Proxecto cárcere senón porque ia 

en representación do Concello da 

Coruñ. Si, porque efectivamente 

aínda que lles parecese 

horripilante houbo un ano no que 

o cárcere se abriu, abriuse, fíxose 

moitísima actividade dentro. A 

raíz diso naceu Proxecto cárcere 

e, efectivamente, ese funcionario 

participaba en representación do 

Concello da Coruña para saber 

como se estaba xestando o 

proxecto. 

 

Si, iso é así. Non, falo da foto. 

Falo da foto, señora Gallego. E 

en todo caso, digo eu que o 

funcionariado terá dereito de 

asociación e de asociacionarse 

con quen estime oportuno. De 

todas maneiras, ao que imos da 

cuestión: o cárcere volve a 

abrirse, sácanse unhas bases que 

son públicas que se podían 

recorrer, por certo, e gaña 

Proxecto cárcere, que é o máis 

lóxico porque realmente é a 

asociación da cidade que  ten un 

proxecto para esa instalación. Eu 

realmente, non sei, é como se nos 

chamara a atención que gañase 

CESPA un concurso de limpeza. É  

que CESPA é unha empresa 

especializada en limpeza… 

 

Pero podo falar? Moito lles 

molesta, macho! A ver é como si, 

efectivamente, se sorprenderan 

diso. Sácanse as bases, gaña esta 

asociación… É  que ademáis, é 

que parece o problema máximo 

da cidade, pero que é unha 

asociación que vai facer iso sen 

ánimo de lucro. Parece aquí, non 
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sei, o máis grave que pasou na 

cidade nos últimos tres anos. Por 

certo, vai un ano desde que se 

asinou o convenio e 

desgraciadamente aínda estamos 

co cárcere pechado, pero bueno, 

en todo caso, benvido sexa cando 

se abra e ogallá que sexa por  máis 

tempo do que ao  principio se 

contaba co convenio. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Bueno, nosotros adelantamos la 

abstención del Grupo Municipal 

Socialista en esta moción. Pero 

queremos decir algo desde el más 

profundo convencimiento de los 

socialistas. Flaco favor se le está 

haciendo al Proyecto cárcere 

sometiéndole a esta exposición de 

debate que en nada va a  ayudar a 

la construcción de lo que tiene que 

ser un proyecto  plural de 

autogestión cultural. Recordando 

en el tiempo, como bien se apuntó 

aquí, el Proyecto Cáárcere nace en 

el 2011 por la iniciativa de unos, 

en este caso, de personas 

vinculadas al mundo de la cultura 

que deciden traer lo que en aquel 

momento era vanguardia en la 

ciudad. Por desgracia hoy, tantos 

años después, ya  ni vanguardia ni 

nada. Seremos prácticamente la 

última  ciudad de España o de 

Europa que  tenga un espacio de 

autogestión cultural. Porque 

sei, o máis grave que pasou na 

cidade nos últimos tres anos. Por 

certo, vai un ano desde que se 

asinou o convenio e 

desgraciadamente aínda estamos 

co cárcere pechado, pero bo, en 

todo caso, benvido sexa cando se 

abra e ogallá que sexa por  máis 

tempo do que ao  principio se 

contaba co convenio. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Bo, nós adiantamos a abstención 

do Grupo Municipal Socialista 

nesta moción. Pero queremos 

dicir algo desde o máis profundo 

convencemento dos socialistas. 

Fraco favor estáselle facendo ao 

Proxecto  cárcere someténdolle a 

esta exposición de debate que en 

nada vai axudar  á construción do 

que ten que ser un proxecto  

plural de  autoxestión cultural. 

Lembrando no tempo, como ben 

se apuntou aquí, o Proxecto  

cárcere nace no 2011 pola 

iniciativa duns, neste caso, de 

persoas vinculadas ao mundo da 

cultura que deciden traer o que 

naquel momento era vangarda na 

cidade. Por desgraza hoxe, tantos 

anos despois, xa nin vangarda  

nin nad. Seremos prácticamente a 

última  cidade de España ou de 

Europa que  teña un espazo de  

autoxestión cultural. Porque 

despois das eleccións daquel 
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después de las elecciones de aquel 

tiempo, cuando los ciudadanos 

decidieron que gobernaran ustedes 

por  mayoría absoluta, el Proyecto 

cárcere, durmió el sueño de los 

justos. No solamente ese proyecto, 

también el mundo de la cultura. 

Nos hemos cansado de decir al 

señor Montoro que ponga el IVA 

en su justo sitio para que la 

cultura sea un motor de desarrollo, 

no solamente de la actividad 

cultural ni de la actividad 

económica, también de las 

libertades en España. 

 

En estos dos años y medio de 

mandato del Gobierno de Marea 

Atlántica, las cosas, bajo nuestro 

punto de vista, tampoco se 

hicieron bien. No se dinamizó 

adecuadamente lo que tenía que 

ser un proyecto en clave ciudad en 

un espacio singular que por cierto, 

como bien se apuntaba, lleva un 

año de los dos que tiene 

concedidos, parado.  

 

Nosotros le apuntamos al 

gobierno municipal de Marea 

Atlántica que la mejor manera de 

conciliar el desarrollo de ese 

espacio era haciendo un convenio 

singular con esa asociación: era la 

única que lo podía  hacer, era la 

única que había interpretado 

exactamente las claves que la 

ciudad necesitaba en clave de 

cultura. Pero no. Se decidió jugar 

a la transparencia en un 

birlibirloque que al final nos tiene 

en esta situación, enfangados en 

ámbitos de debate que en nada 

ayudan a la creatividad cultural en 

nada ayudan al proyecto cárcere y 

tempo, cando os cidadáns 

decidiron que gobernasen 

vostedes por maioría  absoluta, o 

Proxecto  cárcere, durmiu o soño 

dos xustos. Non soamente ese 

proxecto, tamén o mundo da 

cultura. Cansámonos de dicir ao 

señor Montoro que poña o IVE no 

seu xusto sitio para que a cultura 

sexa un motor de 

desenvolvemento, non soamente 

da actividade cultural nin da 

actividade económica, tamén das 

liberdades en España. 

 

 

Nestes dous anos e medio de 

mandato do Goberno de Marea 

Atlántica, as cousas, baixo, o 

noso punto de vista, tampouco se 

fixeron ben. Non se dinamizou 

adecuadamente o que tiña que ser 

un proxecto en clave cidade nun 

espazo singular que por certo, 

como ben se apuntaba, leva un 

ano dos dous que ten concedidos, 

parado.  

 

Nós apuntámoslle ao Goberno 

municipal de Marea Atlántica que 

a mellor maneira de conciliar o 

desenvolvemento dese espazo era 

facendo un convenio singular con 

esa asociación: era a única que o 

podía  facer, era a única que 

interpretara exactamente as 

claves que a cidade necesitaba en 

clave de cultura. Pero non. Se 

decidiu xogar á transparencia 

nun  birlibirloque que ao final nos 

ten nesta situación,  enfangados 

en ámbitos de debate que en nada 

axudan á creatividade cultural en 

nada axudan ao proxecto  cárcere 

e en nada axudan á cidade. Pero 
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en nada ayudan a la ciudad. Pero 

más allá de eso. Lo que han hecho 

ustedes con esa campaña del pit 

bull, exponiendo de una manera, 

bajo nuestro punto de vista, muy 

torticera y además, en algunos 

casos, sin ser cierta. Nosotros lo 

tenemos contrastado. Vinculando 

a algunos funcionarios, que yo a 

algunos los conozco bien, me 

consta su nivel ético y su talla 

profesional, exponiéndoles a un 

escarnio público que es una 

política que posiblemente ustedes 

piensen que les dé frutos. 

Nosotros pensamos que no se lo 

va a dar, ya se lo decimos porque 

eso no es bueno para nadie. ¿Qué 

hay discrepancias en cómo se 

asignó un espacio a una 

asociación a través de un concurso 

de libre concurrencia? Sí. El 

procedimiento, bajo nuestro punto 

de vista, fue chapucero porque no 

se tenía que haber hecho así. Se 

tenía que haber tenido la valentía 

suficiente para decir: que esto lo 

gestione el Proyecto cárcere. Hay 

un convenio singular 

convenciendo la intervención 

municipal y haciendo las cosas 

bien, como las hace una ciudad 

convencida de que lo que hace es 

lo que tiene que hacer. Intentar 

revestir las cosas de “así es 

transparente” nos está llevando a 

esta situación;¡. Pero más allá de 

eso, si tienen discrepancias sobre 

el proyecto, cárcere dirímalas en 

los tribunales, acudan a donde 

tienen que ir y que en la justa 

defensa de los intereses personales 

que Marea Atlántica quiera 

defender, que vaya al mismo sitio, 

pero dejemos el espacio político 

máis aló diso. O que fixeron 

vostedes con esa campaña do  pit  

bull, expoñendo dunha maneira, 

baixo o noso punto de vista, moi  

torticera e ademais, nalgúns 

casos, sen ser certa. Nós témolo 

contrastado. Vinculando a algúns 

funcionarios, que eu a algúns os 

coñezo ben, cónstame o seu nivel 

ético e a súa talla profesional, 

expoñéndolles a un escarnio 

público que é unha política que 

posiblemente vostedes pensen que 

lles dea froitos. Nós pensamos 

que non llo vai a dar, xa llo 

dicimos porque iso non é bo para 

ninguén. Que hai discrepancias 

en como se asignou un espazo a 

unha asociación a través dun 

concurso de libre concorrencia? 

Si. O procedemento, baixo o noso 

punto de vista, foi chafalleiro 

porque non se tiña que facer así. 

Tíñase que ter a valentía 

suficiente para dicir: que isto o 

xestione o Proxecto  cárcere. Hai 

un convenio singular, 

convencendo a Intervención 

municipal e facendo as cousas 

ben, como as fai unha cidade 

convencida de que o que fai é o 

que ten que facer. Tentar revestir 

as cousas de “así é transparente” 

está a levarnos a esta situación. 

Pero máis aló diso, se teñen 

discrepancias sobre o proxecto  

cárcere, dirímaas nos tribunais, 

acudan onde teñen que ir e que na 

xusta defensa dos intereses 

persoais que Marea Atlántica 

queira defender, que vaia ao 

mesmo sitio, pero deixemos o 

espazo político libre deste tipo de 

debates que, insisto, en nada 

axuda a que a cidade, (acabo 
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libre de este tipo de debates que, 

insisto, en nada ayuda a que la 

ciudad, (acabo señor alcalde, ya 

me adelanto) en nada ayudan a 

que la ciudad encuentre el 

ecosistema suficiente para 

desarrollar un espacio que va a ser 

positivo para la ciudad y 

especialmente para los creadores 

que allí se junten. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Tres minutos 

cuarenta y cincohablaron por ahí. 

 

Bueno, señor García, un parador 

es lo que iba a hacer el Partido 

Socialista y pagar dos millones y 

pico de euros por la cárcel; que 

ustedes dicen que han movido 

papeles… Bueno ya vemos como 

han movido los papeles. Quien 

movió papeles para recuperarla 

gratis fue el Partido Popular, 

quiero recordarle, señora Claudia 

Delso. 

 

Señor Ferreiro, permítame que le 

diga que me parece muy cobarde 

lo que ha hecho hoy. Presenta una 

moción cinco minutos antes de 

que se cierre el Registro, a las dos 

menos cinco, pidiendo mi 

reprobación por el Pleno, que 

ahora no leen, porque claro, no iba 

a ser aprobada y entonces otra vez 

la enmienda de la nueva 

enmienda. Enmienda su moción 

en mitad del Pleno, a las seis de la 

señor alcalde, xa me adianto) en 

nada axudan a que a cidade atope 

o ecosistema suficiente para 

desenvolver un espazo que vai ser 

positivo para a cidade e 

especialmente para os creadores 

que alí se xunten. Moitas grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Tres minutos 

corenta e cinco falaron por aí. 

 

Bo, señor García, un parador é o 

que ía facer o Partido Socialista e 

pagar dous millóns e pico de 

euros polo cárcere; que vostedes 

din que moveron papeis… Bo xa 

vemos como moveron os papeis. 

Quen moveu papeis para 

recuperala gratis foi o Partido 

Popular, quero lembrarlle, señora 

Claudia  Delso. 

 

 

Señor Ferreiro, permítame que lle 

diga que me parece moi cobarde 

o que fixo hoxe. Presenta unha 

moción cinco minutos antes de 

que se peche o Rexistro, ás dúas 

menos cinco, pedindo a miña 

reprobación polo Pleno, que 

agora non len, porque claro, non 

ía ser aprobada e entón outra vez 

a emenda da nova emenda. 

Emenda a súa moción en metade 

do Pleno, ás seis da tarde, cun  



171 

 

tarde, con un batiburrillo que no 

hay quien lo entienda, porque 

fíjese, yo no sé a quién quiere que 

se le pida disculpas: uncionarios y 

funcionarias do Concello, 

personas que traballaron e 

traballan desinteresadamente pola 

recuperación da antigua prisión 

provincial, pertenecientes o no a 

Proyecto Cáárcere, relacionadas o 

no con el Gobierno Municipal de 

La Coruña. No hay quien entienda 

eso, desde luego… Por un lado, 

Proxecto cárcere. Nosotros no nos 

hemos metido para nada, para 

nada, con Proxecto cárcere. 

Nosotros estamos denunciando… 

ni con ningún funcionario. Hay un 

persona que ahora es director de 

área y no me hablen de meterse 

con funcionarios, porque fíjense el 

periodicucho, periodicucho de la 

Marea, metiéndose con una 

funcionaria diciendo que era 

directora de los museos 

científicos, mentira porque nunca 

fue directora de nada en este 

Ayuntamiento, y eso si es mentira, 

pero este funcionario es director 

de área, es un cargo político y lo 

nombraron en un tribunal, igual 

que ustedes, miembros de 

Proxecto cárcere. É que yo no me 

lo invento, todo  lo que dijimos en 

el folleto, el chiringuito de Xulio 

Ferreiro, este es el folleto, 

adjudica a dedo la gestión de la 

cárcel, igual que adjudica 

contratos, claro, aquí eran 126.000 

euros, ya llevamos más de 

300.000 euros a dedo, contratos 

menores de los que ustedes huían, 

huían, que no iban a adjudicar 

absolutamente ningun contrato 

menor. Aquí, aquí podedes ver a 

batiburrillo que non hai quen o 

entenda, porque fíxese, eu non sei 

a quen quere que se lle pida 

desculpas: funcionarios e 

funcionarias  do  Concello, 

persoas que  traballaron e  

traballan desinteresadamente  

pola recuperación dá antiga 

prisión provincial, pertencentes 

ou non a Proxecto  cárcere, 

relacionadas ou non co Goberno 

municipal da Coruña. Non hai 

quen entenda iso, desde logo… 

Por unha banda,  Proxecto  

cárcere. Nós non nos metemos 

para nada, para nada, con  

Proxecto  cárcere. Nós estamos a 

denunciar… nin con ningún 

funcionario. Hai un persoa que 

agora é director de área e non me 

falen de meterse con funcionarios, 

porque fíxense o  periodicucho,  

periodicucho da Marea, 

meténdose cunha funcionaria 

dicindo que era directora dos 

museos científicos, mentira 

porque nunca foi directora de 

nada neste Concello, e iso se é 

mentira, pero este funcionario é 

director de área, é un cargo 

político e nomeárono nun 

tribunal, igual que vostedes, 

membros de  Proxecto  cárcere. É 

que eu non mo invento, todo  o 

que dixemos no folleto, o 

“chiringuito” de  Xulio Ferreiro, 

este é o folleto, adxudica a dedo a 

xestión do cárcere, igual que 

adxudica contratos, claro, aquí 

eran 126.000 euros, xa levamos 

máis de 300.000 euros a dedo, 

contratos menores dos que 

vostedes fuxían, fuxían,  que non 

ían adxudicar absolutamente  

ningun contrato menor. Aquí, 
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relación de persoas e colectivos 

que formamos parte da prataforma 

Proxecto cárcere: Xiao Varela, 

Rocío Fraga, María García, este 

director de Área, un montón de 

asesores, el que escribió la 

primera moción por cierto, que 

ese si fue reprobado por el Pleno, 

etcétera, etcétera. Bases a medida: 

nosotros hemos presentado un 

recurso de reposición, vamos a ir 

al Contencioso, ¿cómo no vamos 

a ir? La directora de Asesoría 

Jurídica dice que se ha utilizado el 

proyecto de Proxecto cárcere en 

base al Reglamento de bienes de 

las entidades locales, que no se 

menciona ni una sola vez en todo 

el expediente. Qué cosa más 

extraña, qué cosa más extraña. No 

admite nuestro recurso porque un 

concejal no está legitimado para 

defender los intereses de los 

ciudadanos, bueno, otra cosa 

también bastante rara y extraña. 

¿Cómo íbamos a votar si lo firmó 

la señora Delso? Casualmente y 

su asesora, también forma, o 

formaba parte del Proxecto 

cárcere. Difamar, señor Ferreiro, 

que usted es muy sensible porque 

solamente saltó, usted solamente 

saltó cuando mandamos el folleto 

porque pusimos el chiringuito de 

Ferreiro, podíamos haber puesto 

el de la Marea, a lo mejor no le 

parecía tan mal porque para usted 

y su dignidad sí, la de los demás, 

no. Este periodicucho que dije 

antes, víspera de las elecciones 

difama no, lo siguiente. Esto si es 

difamar, esto sí es, vamos,  ir en 

contra del honor de todos los que 

aquí aparecen, de todos. Gente 

que no tiene absolutamente nada 

aquí  podedes ver a relación de  

persoas e colectivos que 

formamos parte dá  prataforma  

Proxecto  cárcere: Xiao Varela, 

Rocío Fraga, María García, este 

director de Área, unha chea de 

asesores, o que escribiu a 

primeira moción por certo, que 

ese se foi reprobado polo Pleno, 

etcétera, etcétera. Bases a 

medida: nós presentamos un 

recurso de reposición, imos ir ao 

Contencioso, como non imos ir? A 

directora de Asesoría Xurídica di 

que se utilizou o proxecto de  

Proxecto  cárcere en base ao 

Regulamento de bens das 

entidades locais, que non se 

menciona nin unha soa vez en 

todo o expediente. Que cousa 

máis estraña, que cosa máis 

extraña. Non admite o noso 

recurso porque un concelleiro 

non está lexitimado para defender 

os intereses dos cidadáns, bo, 

outra cousa tamén bastante rara e 

estraña. Como iamos votar se o 

asinou a señora  Delso? 

Casualmente e a súa asesora, 

tamén forma, ou formaba parte do  

Proxecto  cárcere.  Difamar, 

señor Ferreiro, que vostede é moi 

sensible porque soamente saltou, 

vostede soamente saltou cando 

mandamos o folleto porque 

puxemos o “chiringuito” de 

Ferreiro, podiamos poñer o da 

Marea, se cadra non lle parecía 

tan mal porque para vostede e a 

súa dignidade si, a de os demáis 

non. Este  periodicucho que dixen 

antes, véspera das eleccións  

difama non, o seguinte. Isto se é  

difamar, isto si é, imos,  ir en 

contra da honra de todos os que 
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que ver con ningún procedimiento 

judicial y ahí las menciona. 

Bueno, la doble vara de medir.  

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señora Gallego, 

por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Desde luego le digo una cosa, 

para mí es un honor que ustedes 

quieran reprobarme, se lo digo así 

de claro. Igual que reprobaron y 

declararon persona non grata a la 

ministra de Sanidad en su pueblo 

por estar del lado de la ley, porque 

del lado del que están ustedes, lo 

sabemos perfectamente. Desde 

luego vamos a ir a contencioso y 

con bastantes argumentos, luego 

ya se verá qué es lo que pasa. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Tres minutos cincuenta e nove, 

por  si lle quedaba algunha dubida 

de diferencia de trato cos demais. 

 

 

Procedemos á votar a moción. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

(MA) 

 

Seguidamente por la Presidencia 

se somete a votación la primera 

moción presentada por el Grupo 

aquí aparecen, de todos. Xente 

que non ten absolutamente nada 

que ver con ningún procedemento 

xudicial e aí menciónaas. Bo, a 

dobre vara de medir.  

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señora Gallego, 

por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Desde logo dígolle unha cousa, 

para min é unha honra que 

vostedes queiran reprobarme, 

dígollo así de claro. Igual que 

reprobaron e declararon persoa  

non grata á ministra de Sanidade 

no seu pobo por estar ao lado da 

lei, porque ao lado do que están 

vostedes, sabémolo 

perfectamente. Desde logo imos ir 

a contencioso e con bastantes 

argumentos, logo xa se verá que é 

o que pasa. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

Tres minutos cincuenta e nove, 

por  si lle quedaba algunha 

dubida de diferencia de trato cos 

demais. 

 

Procedemos á votar a moción. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo 

Municipal de Marea     Atlántica 

(MA) 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación a primeira 

moción presentada polo Grupo 
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Municipal del Marea Atlántica 

(MA) produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (1 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

(PP) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (4 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas  

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

217 – Moción sobre  campaña 

de difamación del Partido 

Popular. 

 

1.- Exigirle al Partido Popular que 

rectifique y se disculpe, 

públicamente, con todas aquellas 

personas que fueron y son objeto 

de su campaña de  desprestigio, 

especialmente con los 

funcionarios y con las 

funcionarias del Ayuntamiento de 

A Coruña y con las personas que 

trabajaron y trabajan 

desinteresadamente por la 

recuperación de la antigua prisión 

provincial,  pertenecientes o no al 

Proyecto Cárcel, relacionadas o 

Municipal do Marea Atlántica 

(MA) producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (1 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

(PP) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 

(4 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas  (BNG/AA) (1 

voto). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

217 – Moción sobre  campaña de 

difamación do Partido Popular 

 

    

1.- Esixirlle ao Partido Popular 

que rectifique e se desculpe, 

públicamente, con todas aquelas 

persoas que foron e son obxecto 

da súa campaña de desprestixio, 

especialmente cos funcionarios e 

coas funcionarias do Concello da 

Coruña e coas persoas que 

traballaron e traballan 

desinteresadamente pola 

recuperación da antiga prisión 

provincial, pertencentes ou non a 

Proxecto Cárcere, relacionadas 

ou non co Goberno municipal da 
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no con el gobierno municipal de A 

Coruña. 

 

2.- Expresar el respaldo del Pleno 

a la recuperación de la antigua 

cárcel provincial de A Coruña 

para usos culturales,  

sociocomunitarios y vinculados 

con la memoria. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Moción da Marea Atlántica de 

apoio ás traballadoras e 

traballadores,  xinecólogas  e (A 

ver se o digo ben) xinecólogos 

que realizan gardas no Hospital 

Materno Infantil. 

 

Aproveito para saudalos, polo 

menos á representación que hoxe 

está aquí no salón de Plenos, Ten 

a palabra a señora Cameán. 

 

Moción.- Segunda del Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

sobre apoio ás traballadoras e 

traballadores, xinecólogas e 

xinecólogos que realizan gardas 

no Hospital Materno Infantil. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben. Traemos de proposta ao 

Pleno do Concello a adopción dos 

seguintes acordos. En primeiro 

lugar o Pleno Municipal insta á 

Xunta de Galicia a completar o 

calendario de gardas do servizo de 

Obstetricia e Xinecoloxía cun 

terceiro facultativo especialista. 

 

En segundo lugar, o Pleno 

Coruña. 

 

 

2.- Expresar o respaldo do Pleno 

á recuperación do antigo cárcere 

provincial da Coruña para usos 

culturais, sociocomunitarios e 

vinculados coa memoria. 

 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moción da Marea Atlántica de 

apoio ás traballadoras e 

traballadores,  xinecólogas  e (A 

ver se o digo ben) xinecólogos 

que realizan gardas no Hospital 

Materno Infantil. 

 

Aproveito para saudalos, polo 

menos á representación que hoxe 

está aquí no salón de Plenos, Ten 

a palabra a señora Cameán. 

 

Moción.- Segunda do Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

sobre  apoio  ás  traballadoras e  

traballadores,  xinecólogas e  

xinecólogos que realizan  gardas 

non Hospital Materno Infantil. 

  

Señora Cameán Calvete 

 

Ben. Traemos de proposta ao 

Pleno do Concello a adopción dos 

seguintes acordos. En primeiro 

lugar o Pleno Municipal insta á 

Xunta de Galicia a completar o 

calendario de gardas do servizo 

de Obstetricia e Xinecoloxía cun 

terceiro facultativo especialista. 

 

En segundo lugar, o Pleno 
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Municipal manifesta o seu máis 

absoluto apoio ás traballadoras/es 

xinecólogas/os que realizan 

gardas no Hospital Materno 

Infantil e amosa o seu 

rexeitamento  á política de 

recortes sanitarios que está a levar 

a cabo a Xunta de Galicia. 

 

En terceiro lugar,  o Pleno 

Municipal insta á Xunta de 

Galicia a recibir as traballadoras e 

traballadores que realizan gardas 

no servizo de Obstetricia e 

Xinecoloxía, responder aos seus 

escritos e atender as súas 

reivindicacións de mellora da 

calidade asistencial. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, pode 

proceder á defensa da moción. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Pois ben, moi boa tarde a todas e a 

todos, un especial saúdo para as 

traballadoras que realizan as 

gardas no Hospital Materno 

Infantil do Concello da Coruña.  

 

Ben, en data 15 de marzo de 2017, 

as xinecólogas que realizan estas 

gardas que hoxe nos acompañan 

neste Pleno, presentaron un 

escrito, presentaron un escrito do 

cal non obteron resposta algunha. 

Este escrito ia dirixido ao Servizo 

de Obstetricia e Xinecoloxía e ao 

propio xerente da  EOXI. Neste 

escrito facíase unha serie de 

referencias onde se exponía 

clarísimamente a carencia 

existencial que para os servizos 

Municipal manifesta o seu máis 

absoluto apoio ás 

traballadoras/es xinecólogas/os 

que realizan gardas no Hospital 

Materno Infantil e amosa o seu 

rexeitamento  á política de 

recortes sanitarios que está a 

levar a cabo a Xunta de Galicia. 

 

En terceiro lugar,  o Pleno 

Municipal insta á Xunta de 

Galicia a recibir as traballadoras 

e traballadores que realizan 

gardas no servizo de Obstetricia e 

Xinecoloxía, responder aos seus 

escritos e atender as súas 

reivindicacións de mellora da 

calidade asistencial. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, pode 

proceder á defensa da moción. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Pois ben, moi boa tarde a todas e 

a todos, un especial saúdo para 

as traballadoras que realizan as 

gardas no Hospital Materno 

Infantil do Concello da Coruña.  

 

Ben, en data 15 de marzo de 

2017, as xinecólogas que realizan 

estas gardas que hoxe nos 

acompañan neste Pleno, 

presentaron un escrito, 

presentaron un escrito do cal non 

obtiveron resposta algunha. Este 

escrito ia dirixido ao Servizo de 

Obstetricia e Xinecoloxía e ao 

propio xerente da  EOXI. Neste 

escrito facíase unha serie de 

referencias onde se expoñía 

clarísimamente a carencia 
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supón que única e exclusivamente 

conten con só dúas personas 

facultativas de garda e unha 

persoa de residente. Sen filtros de 

urxencias como acontece noutros 

hospitais e ademais coa 

necesidade engadida de ter que 

desprazarse dende o Hospital 

Materno ata o Hospital 

Universitario da Coruña, 

deixando, por tanto, a atención 

urxente con cargo a un único 

facultativo. 

 

 

Ben. Estas traballadoras, o cen por 

cen das facultativas que realizan 

as gardas, denunciaron nun novo 

escrito tamén dirixido á Xerencia, 

neste caso de data de 6 de xullo de 

2017, as deficiencias asistenciais 

que implica ter que atender ás 

pacientes durante as súas gardas 

con só única e exclusivamente 

dúas facultativas especialistas. 

Isto é considerado non só como 

unha carencia do propio 

SERGAS, senón como ademais 

unha desigualdade se o 

comparamos co resto de hospitais 

doutras áreas como pode ser Vigo, 

Santiago, por exemplo. Tamén 

poñen de manifesto que esta grave 

desigualdade supón un alto risco 

de erros e tamén de demoras nas 

asistencias proporcionadas, polo 

elevado número de partos, o 

elevado número de urxencias e 

pola carencia descrita de filtros no 

servizo de urxencias. Ben, según 

indica a normativa no artigo 30.2 

do Regulamento de hospitais que 

foi aprobado polo Real decreto 

521/1987, deben organizarse as 

gardas tendo en conta as 

existencial que para os servizos 

supón que única e exclusivamente 

conten con só dúas personas 

facultativas de garda e unha 

persoa de residente. Sen filtros de 

urxencias como acontece noutros 

hospitais e ademais coa 

necesidade engadida de ter que 

desprazarse desde o Hospital 

Materno ata o Hospital 

Universitario da Coruña, 

deixando, por tanto, a atención 

urxente con cargo a un único 

facultativo. 

 

Ben. Estas traballadoras, o cen 

por cen das facultativas que 

realizan as gardas, denunciaron 

nun novo escrito tamén dirixido á 

Xerencia, neste caso de data de 6 

de xullo de 2017, as deficiencias 

asistenciais que implica ter que 

atender ás pacientes durante as 

súas gardas con só única e 

exclusivamente dúas facultativas 

especialistas. Isto é considerado 

non só como unha carencia do 

propio SERGAS, senón como 

ademais unha desigualdade se o 

comparamos co resto de hospitais 

doutras áreas como pode ser 

Vigo, Santiago, por exemplo. 

Tamén poñen de  manifesto que 

esta grave desigualdade supón un 

alto risco de erros e tamén de 

demoras nas asistencias 

proporcionadas, polo elevado 

número de partos, o elevado 

número de urxencias e pola 

carencia descrita de filtros no 

servizo de urxencias. Ben, según 

indica a normativa no artigo 30.2 

do Regulamento de hospitais que 

foi aprobado polo Real decreto 

521/1987, deben organizarse as 
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necesidades asistenciais, que a 

criterio do 100%  das facultativas 

e facultivos que fan estas gardas, 

implicaría contar cun terceiro 

facultativo especialista, ademáis 

tamén dun médico residente e dun 

filtro de urxencias.  

 

 

Pois ben, en data 23 de outubro de 

2017, esta concelleira, remitiu un 

escrito ao señor conselleiro de 

Sanidade, don Jesús Vázquez 

Almuiña. Neste escrito o que lle 

viña a manifestar era a máis 

profunda preocupación deste 

Goberno pola situación de déficit 

de persoal e dende logo 

instabamos ao señor conselleiro a 

revisar esta situación de 

desigualdade en relación co resto 

de hospitais. Para expoñer a 

gravidade desta situación e buscar 

alternativas e colaborar co 

Concello no que fose posible, 

solicitamos unha entrevista a este 

conselleiro sen obter, tampouco,  

ningunha resposta. 

 

Ben, somos conscientes de que o 

mantemento desta situación pode 

poñer en grave risco a saúde de 

moitas mulleres, de veciñas desta 

cidade, dende o momento que o 

propio persoal especialista ten que 

facer eses desprazamentos a outro 

hospital quedando as propias 

pacentes nunha clara situación de 

desamparo. Por todo isto 

queremos xa rematar, xa vou 

remantando,… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando xa, señora 

gardas tendo en conta as 

necesidades asistenciais, que a 

criterio do 100%  das facultativas 

e facultivos que fan estas gardas, 

implicaría contar cun terceiro 

facultativo especialista, ademáis 

tamén dun médico residente e dun 

filtro de urxencias.  

 

Pois ben, en data 23 de outubro 

de 2017, esta concelleira, remitiu 

un escrito ao señor conselleiro de 

Sanidade, don Jesús Vázquez 

Almuiña. Neste escrito o que lle 

viña a manifestar era a máis 

profunda preocupación deste 

Goberno pola situación de déficit 

de persoal e desde logo 

instabamos ao señor conselleiro a 

revisar esta situación de 

desigualdade en relación co resto 

de hospitais. Para expoñer a 

gravidade desta situación e 

buscar alternativas e colaborar 

co Concello no que fose posible, 

solicitamos unha entrevista a este 

conselleiro sen obter, tampouco,  

ningunha resposta. 

 

Ben, somos conscientes de que o 

mantemento desta situación pode 

poñer en grave risco a saúde de 

moitas mulleres, de veciñas desta 

cidade, desde o momento que o 

propio persoal especialista ten 

que facer eses desprazamentos a 

outro hospital quedando as 

propias pacentes nunha clara 

situación de desamparo. Por todo 

isto queremos xa rematar, xa vou 

remantando,… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando xa, señora 
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Caméan, por favor. 

 

… reiterando por supostísimo o 

noso apoio firme e absoluto a 

estas traballadoras, reiterando o 

noso máis absoluto, tamén,  

rexeitamento a todas as políticas 

de recortes e materia sanitaria. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Eu tamén quería saudar o 

equipo de xinecoloxía e 

obstetricia que está hoxe aquí, ás 

persoas que o representan.  

 

Eu a verdade que con estas 

cuestións pregúntome  e lanzo a 

pregunta ao aire, se este desprezo 

cara a estes servizos se daría nun 

servizo que exclusivamente se 

prestara a homes. A mín esa 

pregunta sempre me anda na 

cabeza. Porque a verdade é que a 

esta falta de  servizo nas gardas do 

Hospital Materno Infantil súmase 

tamén outra serie de faltas, como 

pode ser xinecoloxía no COF do 

Ventorrillo. Vn sendo sistemático 

o abandono deste tipo de servizos 

por parte da Xunta de Galiza,  e 

non porque non coñeza a 

situación, porque como ben dixo a 

concelleira Cameán, xa se lle 

puxo en coñecemento dos 

diferentes responsabeis a 

necesidade de cubrir cun terceiro, 

cunha terceira persoa. Para mín 

hai cousas escandalosas deste 

Caméan, por favor. 

 

… reiterando por supostísimo o 

noso apoio firme e absoluto a 

estas traballadoras, reiterando o 

noso máis absoluto, tamén,  

rexeitamento a todas as políticas 

de recortes e materia sanitaria. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Eu tamén quería saudar o 

equipo de xinecoloxía e 

obstetricia que está hoxe aquí, ás 

persoas que o representan.  

 

Eu a verdade que con estas 

cuestións pregúntome  e lanzo a 

pregunta ao aire, se este desprezo 

cara a estes servizos se daría nun 

servizo que exclusivamente se 

prestara a homes. A mín esa 

pregunta sempre me anda na 

cabeza. Porque a verdade é que a 

esta falta de  servizo nas gardas 

do Hospital Materno Infantil 

súmase tamén outra serie de 

faltas, como pode ser xinecoloxía 

no COF do Ventorrillo. Ven sendo 

sistemático o abandono deste tipo 

de servizos por parte da Xunta de 

Galiza,  e non porque non coñeza 

a situación, porque como ben dixo 

a concelleira Cameán, xa se lle 

puxo en coñecemento dos 

diferentes responsabeis a 

necesidade de cubrir cun terceiro, 

cunha terceira persoa. Para mín 

hai cousas escandalosas deste 
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servizo. Unha cando chega a ese 

servizo, o Hospital Materno 

Infantil, que pode acudir por 

fortuna ou pode acudir por 

desgraza a ese servizo, resulta que 

non hai triaxe.  Entón que ao final 

o persoal ten que ir atendendo á 

xente que vaia chegando sen ter 

previamente un filtro, un filtro que 

normalmente existe en todos os 

servizos, existe na parte que está 

ao carón para atender aos nenos, 

existe no que é o Hospital 

Universitario da Coruña, existe en 

practicamente todos os servizos. 

Entón non entendemos que aquí 

non exista. Tampouco existen 

recursos persoais, como indica 

ben a moción, e non ten 

absolutamente ningún sentido que 

se teñan que desprazar estas 

persoas cando están de garda 

noutro lugar e apenas, xa por 

comentar unha cuestión así en 

modo usuaria, apenas hai sitio 

para sentar. Quero dicir, é un 

emprazamento moi cativo para 

todo o servizo que ten que dar. E a 

verdade é que, con todo o 

respecto, semella un pouco 

tercermundista. E malia todo iso, 

se que quero recoñecer, porque 

son unhas pedazo de profesionais 

as que atenden alí, con toda a 

carga de traballo que teñen, eu 

digo particularmente porque alí 

tiven aos meus fillos, alí se 

atenderon todas as miñas 

urxencias derivadas dos meus 

embarazos, como tantísimas  

coruñesas desta cidade e hai que 

recoñecerlles ese pedazo de 

traballo que fan malia ter estes 

recursos. E a verdade é que o que 

podemos concluir é que realmente 

servizo. Unha cando chega a ese 

servizo, o Hospital Materno 

Infantil, que pode acudir por 

fortuna ou pode acudir por 

desgraza a ese servizo, resulta 

que non hai triaxe. Entón que ao 

final o persoal ten que ir 

atendendo á xente que vaia 

chegando sen ter previamente un 

filtro, un filtro que normalmente 

existe en todos os servizos, existe 

na parte que está ao carón para 

atender aos nenos, existe no que é 

o Hospital Universitario da 

Coruña, existe en  practicamente 

todos os servizos. Entón non 

entendemos que aquí non exista. 

Tampouco existen recursos 

persoais, como indica ben a 

moción, e non ten absolutamente 

ningún sentido que se teñan que 

desprazar estas persoas cando 

están de garda noutro lugar e 

apenas, xa por comentar unha 

cuestión así en modo usuaria, 

apenas hai sitio para sentar. 

Quero dicir, é un emprazamento 

moi cativo para todo o servizo 

que ten que dar. E a verdade é 

que, con todo o respecto, semella 

un pouco tercermundista. E malia 

todo iso, si que quero recoñecer,  

porque son unhas pedazo de 

profesionais as que atenden alí, 

con toda a carga de traballo que 

teñen, eu digo particularmente 

porque alí tiven aos meus fillos, 

alí se atenderon todas as miñas 

urxencias derivadas dos meus 

embarazos, como tantísimas  

coruñesas desta cidade e hai que 

recoñecerlles ese pedazo de 

traballo que fan malia ter estes 

recursos. E a verdade é que o que 

podemos concluir é que realmente 
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ao final os profesionais, 

desgrazadamente non teñen uns 

dirixentes  ou uns responsabeis á 

altura da súa profesionalidade. Eu 

creo que nese sentido a moción é 

clara tamén, porque a falta de 

recursos ao final pode provocar 

desgrazadamente acontecementos 

que se escapan ao final xa ao 

control das profesionais e das 

persoas que están alí. Entón 

bueno, simplemente amosarlles o 

apoio do BNG e agardar que a 

Xunta de Galiza escoite esta 

demanda porque a verdade hai 

vidas en xogo. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 

 

Hace escasos días en el 

aniversario de su fallecimiento, 

los socialistas españoles 

rendíamos un año más su 

merecido homenaje a nuestro 

compañero Ernest Lluch, 

asesinado por la banda terrorista  

ETA en Barcelona el 21 de 

noviembre del año 2000, quien 

como ministro, desde un Gobierno 

socialista presidido por Felipe 

González,  impulsó en España una 

sanidad pública, universal y 

gratuita. La Ley general de 

sanidad, promulgada el 25 de abril 

del año 1986, supuso la 

universalización de la atención 

sanitaria y la implantación del 

ao final os profesionais, 

desgrazadamente non teñen uns 

dirixentes  ou uns responsabeis á 

altura da súa profesionalidade. 

Eu creo que nese sentido a 

moción é clara tamén, porque a 

falta de recursos ao final pode 

provocar desgrazadamente 

acontecementos que se escapan 

ao final xa ao control das 

profesionais e das persoas que 

están alí. Entón bo, simplemente 

amosarlles o apoio do BNG e 

agardar que a Xunta de Galiza 

escoite esta demanda porque a 

verdade hai vidas en xogo. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Moitas  grazas, señor alcalde. 

 

Hai escasos días no aniversario 

do seu falecemento, os socialistas 

españois  rendiamos  un ano 

máis a súa merecida homenaxe ao 

noso compañeiro Ernest  Lluch, 

asasinado  pola banda terrorista  

ETA en Barcelona o 21 de 

novembro do ano 2000, quen 

como ministro, desde un Goberno 

socialista presidido por Felipe 

González,  impulsou en España 

unha sanidade pública, universal 

e gratuíta. A Lei xeral de 

sanidade, promulgada o 25 de 

abril do ano 1986, supuxo a 

universalización da atención 

sanitaria e a implantación do 

sistema nacional de saúde, un 
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sistema nacional de salud, un 

concepto de sanidad que agrupaba 

prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación. Y 

este modelo sanitario público y 

universal está seriamente afectado 

por las políticas y  los dramáticos 

recortes que hay, que ha efectuado 

y efectúa el Partido Popular. Y 

digo dramático porque los recortes 

también matan, no solamente  los 

tiros en la nuca, porque afectan 

directamente a la vida de las 

personas, a su existencia, a su 

calidad de vida, y desde el Partido 

Popular se está desmantelando la 

sanidad pública y se está 

abocando a los españoles, de 

mantenerse esta línea política, a 

un auténtica situación de pobreza 

sanitaria. Y uno de los pilares en 

los que se sustentó la Ley general 

de sanidad de 1986 fue  

precisamente la descentralización,  

que permitió a las comunidades 

autónomas organizar y desarrollar 

sus servicios sanitarios públicos, y 

en Galicia, salvo paréntesis de 

progreso, como el representado 

por el gobierno de Emilio Sánchez 

Touriño, el Partido Popular ha 

venido aplicando esa política 

mencionada de demolición de la 

sanidad pública, del que es un 

ejemplo el anteproyecto de 

modificación de la Ley de salud 

de Galicia que pretende debilitar 

las posibilidades de participación 

social dificultando la 

transparencia y la fiscalización de 

la gestión, eliminando varias áreas 

o pretendiendo eliminar varias 

áreas sanitarias, centralizando así 

los recursos, reduciendo 

accesibilidad e impidiendo una 

concepto de sanidade que 

agrupaba prevención, 

diagnóstico, tratamento e 

rehabilitación. E este modelo 

sanitario público e universal está 

seriamente afectado polas 

políticas e  os dramáticos recortes 

que hai, que efectuou e efectúa o 

Partido Popular. E digo 

dramático porque os recortes 

tamén matan, non soamente  os 

tiros na caluga, porque afectan 

directamente á vida das persoas, 

á súa existencia, á súa calidade 

de vida, e desde o Partido 

Popular está a desmantelarse a 

sanidade pública e estase 

abocando aos españois, de 

manterse esta liña política, a 

unha auténtica situación de 

pobreza sanitaria. E un dos 

alicerces nos que se sustentou a 

Lei xeral de sanidade de 1986 foi  

precisamente a descentralización, 

que permitiu ás comunidades 

autónomas organizar e 

desenvolver os seus servizos 

sanitarios públicos, e en Galicia, 

salvo parénteses de progreso, 

como o representado polo 

goberno de Emilio Sánchez 

Touriño, o Partido Popular veu 

aplicando esa política 

mencionada de demolición da 

sanidade pública, do que é un 

exemplo o anteproxecto de 

modificación da Lei de saúde de 

Galicia que pretende debilitar as 

posibilidades de participación 

social dificultando a 

transparencia e a fiscalización da 

xestión, eliminando varias áreas 

ou pretendendo eliminar varias 

áreas sanitarias, centralizando 

así os recursos, reducindo 
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planificación de servicios 

adecuada al  territorio; y al mismo 

tiempo confirma este anteproyecto 

la línea política privatizadora del 

SERGAS en la docencia, en la 

investigación, en la innovación, 

subordinando a las estructuras de 

formación e investigación a 

intereses de la industria 

farmacéutica, en la habitual 

mezcla y confusión de lo público 

y lo privado a lo que nos tiene 

acostumbrados el Partido Popular.  

 

 

Esta moción que se trae hoy aquí 

a Pleno no es corporativa o en 

defensa de unos intereses 

particulares de unos facultativos 

concretos, sino que subyace en el 

fondo de la misma un problema 

generalizable a otros servicios y a 

otras facetas en el ámbito 

sanitario. Ya hemos tratado aquí 

en este Pleno cuestiones como a 

las que ha aludido Avia: del 

Ventorrillo, Novo Mesoiro, la 

falta de atención sanitaria en estos 

barrios coruñeses. Aquí se trae en 

defensa de los pacientes y de la 

calidad del sistema público de 

salud. Para que haya una sanidad 

de calidad hacen falta medios 

materiales y personales, de 

facultativos de atención primaria, 

de atención especializada, 

médicos sí, pero también de 

personal de enfermería, de 

auxiliares de enfermería, de 

celadores y de todos los servicios 

anexos complementarios, ya sean 

de carácter alimenticio, de la 

limpieza,  de seguridad, etcétera.  

 

Nuestro sistema sanitario es un 

accesibilidade e impedindo unha 

planificación de servizos 

adecuada ao  territorio; e ao 

mesmo tempo confirma este 

anteproxecto a liña política  

privatizadora do SERGAS na 

docencia, na investigación, na 

innovación, subordinando ás 

estruturas de formación e 

investigación a intereses da 

industria farmacéutica, na 

habitual mestura e confusión do 

público e o privado ao que nos 

ten afeitos o Partido Popular.  

 

Esta moción que se trae hoxe aquí 

a Pleno non é corporativa ou en 

defensa duns intereses 

particulares duns facultativos 

concretos, senón que subxace no 

fondo da mesma un problema 

xeneralizable a outros servizos e 

a outras facetas no ámbito 

sanitario. Xa tratamos aquí neste 

Pleno cuestións como ás que 

aludiu Avia: do  Ventorrillo,  

Novo Mesoiro, a falta de atención 

sanitaria nestes barrios 

coruñeses. Aquí tráese en defensa 

dos pacientes e da calidade do 

sistema público de saúde. Para 

que haxa unha sanidade de 

calidade fan falta medios 

materiais e persoais, de 

facultativos de atención primaria, 

de atención especializada, 

médicos si, pero tamén de persoal 

de enfermería, de auxiliares de 

enfermería, de celadores e de 

todos os servizos anexos 

complementarios, xa sexan de 

carácter alimenticio, da limpeza,  

de seguridade, etcétera.  

 

O noso sistema sanitario é un 
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modelo y un ejemplo de calidad, 

como es el tema,  por ejemplo, de 

los trasplantes y no podemos 

permitir que se resquebraje o se 

cuestione por carencias 

existenciales. Por lo tanto, frente a 

los recortes: recursos, y por eso 

apoyaremos esta moción. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

Señora Lendorio. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

En primer lugar saludar al 

personal del CHUAC que nos 

acompaña y decir que yo 

realmente por la mañana cuando 

recibí la moción, a medio día… 

Perdón, que me gustaría insistir, 

que deberían ser antes. Ya sé que 

les causa risa porque todos las 

entregamos tarde… Vale, pero yo 

insisto, porque para mirar datos y 

demás, hace falta tiempo y 

siempre lo digo: un respeto a los 

ciudadanos de esta ciudad.  

 

He de decir que asisto atónita a la 

presentada por la Marea porque 

realmente se basa en una 

remiticaciónque non compete ni al 

Ayuntamiento y menos a la 

concejala de Servicios Sociales 

que luego le insistiré, debería de 

preocuparse más por cumplir el 

Presupuesto y por cumplir las 

actividades de su concejalía. Si lo 

que quería  hacer es demagogia, 

señora Cameáns, quiero decir, con 

modelo e un exemplo de calidade, 

como é o tema,  por exemplo, dos 

transplantes e non podemos 

permitir que se rache ou se 

cuestione por carencias 

existenciais. Por tanto, fronte aos 

recortes: recursos, e por iso 

apoiaremos esta moción. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

Señora Lendorio. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

En primeiro lugar saudar ao 

persoal do  CHUAC que nos 

acompaña e dicir que eu 

realmente pola mañá cando 

recibín a moción, a medio día… 

Perdón, que me gustaría insistir, 

que deberían ser antes. Xa sei que 

lles causa risa porque todos 

entregámolas tarde… Vale, pero 

eu insisto, porque para mirar 

datos e demais, hai falta tempo e 

sempre o digo: un respecto aos 

cidadáns desta cidade.  

 

Direi que asisto atónita á 

presentada pola Marea porque 

realmente baséase nunha 

remiticación que  non compete nin 

ao Concello e menos á concelleira 

de Servizos Sociais que logo lle 

insistirei, debería de preocuparse 

máis por cumprir o Orzamento e 

por cumprir as actividades da súa 

concellería. Se o que quería  facer 

é demagoxia, señora  Cameáns, 

quero dicir, cun tema de 
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un tema de sanidad, he de decirle 

que en el CHUAC hay servicios, 

con todos los respetos a las 

reivindicaciones del colectivo que 

está hoy aquí, hay servicios del 

Hospital, yo hoy hablé con una 

representante sindical por la 

mañana, que tienen mayores 

demandas asistenciales y de 

recursos humanos que el servicio 

de ginecología. Lo que no 

entiendo, insisto, es qué hace la 

concejala de Servicios Sociales 

del Concello preocupándose de un 

tema interno de recursos humanos 

que se debe de solucionar, y así 

pensamos, en el ámbito de la 

dirección médica del CHUAC, el 

SERGAS y  los trabajadores. Bien 

sea vía su representación de 

sindicatos o bien los medios que 

ellos estimen oportunos. Yo no sé 

exactamente los datos que 

plantean y las reivindicaciones 

porque no hemos tenido  la suerte 

de poder estar con los 

profesionales que están hoy aquí, 

pero yo si tengo que decir que el 

número de urgencias totales  

atendidas ha disminuido en 403 

demandas, que el número de 

ingresos  ha pasado de 4.572 a 

4.283, es decir, el número de 

ingresos disminuyó 289 ingresos; 

que el número de partos, 

probablemente para desgracia de 

la demografía gallega, también ha 

disminuido en 88, es decir, un 

descenso del 4%. Es verdad que 

hay una demora para una primera 

consulta de enfermedad de 59 días 

en junio de 2016 y que 

actualmente es de 23 días, que en 

el caso de obstetricia la demora es 

tan solo de 2,5 días. 

sanidade, direille que no  CHUAC 

hai servizos, con todos os 

respectos ás reivindicacións do 

colectivo que está hoxe aquí, hai 

servizos do Hospital, eu hoxe falei 

cunha representante sindical pola 

mañá, que teñen maiores 

demandas asistenciais e de 

recursos humanos que o servizo 

de  xinecoloxía. O que non 

entendo, insisto, é que fai a 

concelleira de Servizos Sociais do  

Concello preocupándose dun 

tema interno de recursos humanos 

que se debe de solucionar, e así 

pensamos, no ámbito da dirección 

médica do  CHUAC, o SERGAS e  

os traballadores. Ben sexa vía a 

súa representación de sindicatos 

ou ben os medios que eles estimen 

oportunos. Eu non sei 

exactamente os datos que 

plantean e as reivindicacións 

porque non tivemos a sorte de 

poder estar cos profesionais que 

están hoxe aquí, pero eu si teño 

que dicir que o número de 

urxencias totais  atendidas 

diminuíu en 403 demandas, que o 

número de ingresos  pasou de 

4.572 a 4.283, é dicir, o número 

de ingresos diminuíu 289 

ingresos; que o número de partos, 

probablemente para desgraza da 

demografía galega, tamén 

diminuíu en 88, é dicir, un 

descenso do 4%. É verdade que 

hai unha demora para unha  

primeira consulta de enfermidade 

de 59 días en xuño de 2016 e que 

actualmente é de 23 días, que no 

caso de obstetricia a demora é tan 

só de 2,5 días. 
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No tenga duda que el Grupo 

Municipal Popular defenderá 

siempre la mejora de la calidad 

asistencial de los ciudadanos, y si 

en algún momento hay demanda 

social por cuestiones asistenciales, 

siempre estaremos abiertos a 

apoyar las mejoras, pero insisto, 

lo que usted nos plantea que 

apoyemos hoy aquí es una 

reivindicación laboral interna de 

un servicio que compete, insisto, 

la dirección médica del CHUAC, 

el SERGAS  y los trabajadores. Es 

como si viniera el conselleiro de 

Sanidad  a decirle a usted, 

concejala de Servicios Sociales, 

cuáles son los recursos humanos o 

los recursos materiales que usted 

tiene que tener en sus 

departamentos.  

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

…Ahorre usted, señora Cameán, 

esfuerzos en otras 

administraciones que no le 

competen y dedíquese a  lo que 

realmente es su competencia y un 

desastre de gestión. Como  le ha 

recordado más de una vez mi 

compañero  Miguel Lorenzo, 

preocúpese de los datos de su 

concejalía. Le recuerdo que en el 

año 2016 dejó sin ejecutar el 25% 

de los presupuestos de Servicios 

Sociales, sólo realojó a 5 familias 

de las 28 de la Conservera Celta… 

 

Presidencia 

 

Non teña dubida que o Grupo 

Municipal Popular defenderá 

sempre a mellora da calidade 

asistencial dos cidadáns, e se 

nalgún momento hai demanda 

social por cuestións asistenciais, 

sempre estaremos abertos a 

apoiar as melloras, pero insisto, o 

que vostede nos expón que 

apoiemos hoxe aquí é unha 

reivindicación laboral interna 

dun servizo que compete, insisto, 

á dirección médica do  CHUAC, ó 

SERGAS  e ós traballadores. É 

coma se viñese o conselleiro de 

Sanidade  a dicirlle a vostede, 

concelleira de Servizos Sociais, 

cales son os recursos humanos ou 

os recursos materiais que vostede 

ten que ter nos seus 

departamentos.  

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

…Aforre vostede, señora  

Cameán, esforzos noutras 

administracións que non lle 

competen e dedíquese ao que  

realmente é a súa competenciae 

un desastre de xestión. Como  lle 

lembrou máis dunha vez o meu 

compañeiro  Miguel  Lorenzo, 

preocúpese dos datos da súa 

concellería. Lémbrolle que no ano 

2016 deixou sen executar o 25% 

dos orzamentos de Servizos 

Sociais, só reacolleu a 5 familias 

das 28 da Conserveira Celta… 

 

Presidencia 
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Vaia rematando, señora Lendoiro, 

por favor. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

… y redujo un 7,5% de programas 

de promoción. No haga 

demagogia con los  temas 

asistenciales. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Lendoiro. 

 

Procedemos a votar a moción. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

(MA) 

 

Seguidamente por la presidencia 

se somete a votación la segunda 

moción presentada 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 en contra el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

(PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista  

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 voto). 

 

Vaia rematando, señora 

Lendoiro, por favor. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

… e reduciu un 7,5% de 

programas de promoción. Non 

faga demagoxia cos  temas 

asistenciais. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Lendoiro. 

 

Procedemos a votar a moción. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

(MA) 

 

Seguidamente pola presidencia 

sométese a votación a segunda 

moción presentada polo Grupo 

Municipal de 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) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista   Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG/AA) (1 

voto). 
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Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Pois queda aprobada a moción. 

 

218 – Moción sobre el apoyo  de 

las trabajadoras/es 

ginecólogas/os que realizan 

guardias en el Hospital Materno 

Infantil. 

 

Primero.- El Pleno Municipal 

insta la Xunta de Galicia a 

completar el calendario de 

guardias del servicio de 

Obstetricia y  Ginecología con un 

tercero facultativo especialista. 

 

Segundo.- El Pleno Municipal 

manifiesta el suyo más absoluto 

apoyo a las trabajadoras/eres 

ginecólogas/los que realizan 

guardias en el Hospital Materno 

Infantil y muestra su rechazo  a la 

política de recortes sanitarios que 

está llevando a cabo la Xunta de 

Galicia. 

 

Tercero.- El Pleno Municipal insta 

a la Xunta de Galicia a recibir las 

trabajadoras y trabajadores que 

realizan guardias en el servicio de 

Obstetricia y  Ginecología, 

responder a sus escritos y atender 

sus reivindicaciones de mejora. 

 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Silencio, silencio por favor. 

Grazas. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Pois queda aprobada a moción. 

 

218 – Moción sobre o apoio das 

traballadoras/es xinecólogas/os 

que realizan gardas no Hospital 

Materno Infantil. 

 

 

Primeiro.- O Pleno Municipal 

insta a Xunta de Galicia a 

completar o calendario de gardas 

do servizo de Obstetricia e 

Xinecoloxía cun terceiro 

facultativo especialista. 

 

Segundo.- O Pleno Municipal 

manifesta o seu máis absoluto 

apoio ás traballadoras/es 

xinecólogas/os que realizan 

gardas no Hospital Materno 

Infantil e amosa o seu 

rexeitamento  á política de 

recortes sanitarios que está a 

levar a cabo a Xunta de Galicia. 

 

Terceiro.- O Pleno Municipal 

insta á Xunta de Galicia a recibir 

as traballadoras e traballadores 

que realizan gardas no servizo de 

Obstetricia e Xinecoloxía, 

responder aos seus escritos e 

atender as súas reivindicacións de 

mellora da calidade asistencial. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Silencio, silencio por favor. 

Grazas. 
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Pasamos ás preguntas de resposta 

oral. 

 

3º.- Preguntas orales 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Pasamos ás preguntas de resposta 

oral.  A primeira, pregunta do 

Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) relativa á aplicación 

do Real Decreto Lexislativo 

1/2013. 

 

Señora Veira. 

 

Preguntas orales del Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) 

 

Primera.- Pregunta oral sobre 

la aplicación del Real Decreto 

Legislativo 1/2013. 

 

Señora Veira González 

 

Si. ¿Considera o goberno local 

que o Concello da Coruña cumpre 

co Real decreto lexislativo 

1/2013, de 29 de novembro, polo 

que se aproba o Texto refundido 

da Lei xeral de dereitos das 

persoas con discapacidade e da 

súa inclusión social? 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Consideramos que o Goberno 

Local está mostrando toda a 

determinación e apoio ao 

compromiso para cumprir cos 

 

Pasamos ás preguntas de resposta 

oral. 

 

3º.- Preguntas orais 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Pasamos ás preguntas de resposta 

oral.  A primeira, pregunta do 

Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) relativa á aplicación 

do Real Decreto Lexislativo 

1/2013. 

 

Señora Veira. 

 

Preguntas orais do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) 

 

Primeira.- Pregunta oral sobre a 

aplicación do Real Decreto 

Lexislativo 1/2013. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Considera o goberno local que 

o Concello da Coruña cumpre co 

Real decreto lexislativo 1/2013, 

de 29 de novembro, polo que se 

aproba o Texto refundido da Lei 

xeral de dereitos das persoas con 

discapacidade e da súa inclusión 

social? 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Consideramos que o Goberno 

Local está mostrando toda a 

determinación e apoio ao 

compromiso para cumprir cos 



190 

 

diferentes obxectivos desta lei que 

por outra banda precisa de moita 

máis implicación de todas as 

administracións. 

 

Señora Veira González 

 

Si, por suposto que  teñen que ser 

todas as administracións as que a 

cumpran, pero  o certo é que 

estamos no Salón de Plenos  do 

Concello da Coruña no ano 2017. 

Está claro que hai un problema 

con este asunto porque hoxe, 4 de 

decembro, remata o prazo para a 

aplicación do Real decreto 

lexislativo 1/2013 polo que, 

efectivamente, como dicía, se 

aproba o Texto refundido da lei 

xeral de dereitos das persoas con 

discapacidade. O certo é que onte 

foi o día da diversidade. Con 

motivo dese día, casi 30 

asociacións  organizaron unha 

paraguada pola diversidade aquí, 

nesta praza de María Pita. E tal e 

como lle recordaron onte, desde o 

escenario o Concello da Coruña 

suspende… 

 

A las veinte horas y cincuenta y 

cuatro minutos se ausenta del 

Salón de Sesiones el señor 

Dapena Varela. 

 

… no cumprimento da lexislación 

de accesibilidade universal. Hai 

unha cuestión que é básica, non 

estamos falando exclusivamente 

da… quero dicir, non pido que… 

non se me vaian polos cerros de 

Úbeda porque o certo é que 

vostedes segaban de que este 

Concello, esta casa do Concello é 

a casa de todas as coruñesas e de 

diferentes obxectivos desta lei que 

por outra banda precisa de moita 

máis implicación de todas as 

administracións. 

 

Señora Veira González 

 

Si, por suposto que  teñen que ser 

todas as administracións as que a 

cumpran, pero  o certo é que 

estamos no Salón de Plenos  do 

Concello da Coruña no ano 2017. 

Está claro que hai un problema 

con este asunto porque hoxe, 4 de 

decembro, remata o prazo para a 

aplicación do Real decreto 

lexislativo 1/2013 polo que, 

efectivamente, como dicía, se 

aproba o Texto refundido da lei 

xeral de dereitos das persoas con 

discapacidade. O certo é que onte 

foi o día da diversidade. Con 

motivo dese día, casi 30 

asociacións  organizaron unha 

paraguada pola diversidade aquí, 

nesta praza de María Pita. E tal e 

como lle recordaron onte, desde o 

escenario o Concello da Coruña 

suspende… 

 

Ás vinte horas e cincuenta e 

catro minutos auséntase do 

Salón de Sesións o señor Dapena 

Varela. 

 

…no cumprimento da lexislación 

de accesibilidade universal. Hai 

unha cuestión que é básica, non 

estamos falando exclusivamente 

da… quero dicir, non pido que… 

non se me vaian polos cerros de 

Úbeda porque o certo é que 

vostedes segaban de que este 

Concello, esta casa do Concello é 

a casa de todas as coruñesas e de 
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todos os coruñeses. Recordo as 

palabras do alcalde cando dixo: a 

praza entrou no pazo. Pois ben, 

non entrou toda a praza, algunha 

da praza quedou fóra, ten que 

quedar fóra porque o certo é que 

hai unha parte da cidadanía que 

non ten acceso ao pazo, non, 

porque é diferente e diversa. O 

noso pazo non é accesible hoxe en 

día. Si existe na entrada 

evidentemente do Concello, un 

elevador para salvar as primeiras 

escaleiras, máis logo atopamos 

cunhas… 

 

A  las veinte horas y cincuenta y 

seis minutos se ausenta del 

Salón de Sesiones la señora 

Cameán Calvete. 

 

… novas para acceder ao 

ascensor, por exemplo; varias para 

acceder á sala de exposicións; as 

portas do Rexistro non cumpren 

cos requisitos de accesibilidade 

universal. Tampouco cumpre este 

salón de Plenos. Poden contarme 

vostedes como accede unha 

persoa con mobilidade reducida  

ou outros tipos de diversidade a 

estas sesións Plenarias? Como 

pode seguilas? Como ten acceso 

unha persoa xorda ou xordomuda 

ó que estamos a falar? Como pode 

unha persoa en cadeira de rodas 

asistir como público a esta sesión 

de Plenos en igualdade co resto 

das persoas? Pois xa llo contesto 

eu: non pode. E só debullo o que 

está aquí ao noso redor dentro do 

pazo. Por certo, por non falarlle de 

se alguen con mobilidade reducida 

ou outro tipo de discapacidade 

quere acudir ao Grupo Municipal 

todos os coruñeses. Recordo as 

palabras do alcalde cando dixo: a 

praza entrou no pazo. Pois ben, 

non entrou toda a praza, algunha 

da praza quedou fóra, ten que 

quedar fóra porque o certo é que 

hai unha parte da cidadanía que 

non ten acceso ao pazo, non, 

porque é diferente e diversa. O 

noso pazo non é accesible hoxe en 

día. Si existe na entrada 

evidentemente do Concello, un 

elevador para salvar as primeiras 

escaleiras, máis logo atopamos 

cunhas… 

 

Ás vinte horas e cincuenta e seis 

minutos auséntase do Salón de 

Sesións a señora Cameán 

Calvete. 

 

…novas para acceder ao 

ascensor, por exemplo; varias 

para acceder á sala de 

exposicións; as portas do Rexistro 

non cumpren cos requisitos de 

accesibilidade universal. 

Tampouco cumpre este salón de 

Plenos. Poden contarme vostedes 

como accede unha persoa con 

mobilidade reducida  ou outros 

tipos de diversidade a estas 

sesións Plenarias? Como pode 

seguilas? Como ten acceso unha 

persoa xorda ou xordomuda ó que 

estamos a falar? Como pode unha 

persoa en cadeira de rodas asistir 

como público a esta sesión de 

Plenos en igualdade co resto das 

persoas? Pois xa llo contesto eu: 

non pode. E só debullo o que está 

aquí ao noso redor dentro do 

pazo. Por certo, por non falarlle 

de se alguen con mobilidade 

reducida ou outro tipo de 
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do Bloque Nacionalista Galego ou 

do Partido Popular. Pois non 

pode, non pode porque hai unhas 

escaleiras que son insalvables. E 

por non falar das escaleiras de 

acceso aos baños… 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

…que teóricamente están 

destinadas ás persoas con 

mobilidade reducida que están no 

Rexistro. É o colmo que haxa 

unhas escaleiras para acceder a 

uns baños para persoas con 

mobidade reducida. O certo é que 

o Concello non cumpre, non 

cumpre coa accesibilidade 

universal, non cumpre nas suas 

instalacións municipais e este 

Concello é unha proba diso. Só 

estou falando das instalacións, so 

estou falando de accesibilidade 

universal, pero a Lei fala de 

moitísimas máis cousas. Eu creo 

que debían de falar co tecido 

social. Xa sei que teño o Grupo de 

accesiblidade de Coruña, etcétera, 

etcétera, moi ben, pero hai que 

facer e hai que facer, e hai que 

empezar por cumprir con este 

pazo e por cumprir coas 

instalacións municipais. Nada 

máis. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Certamente non vou negar que 

discapacidade quere acudir ao 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego ou do 

Partido Popular. Pois non pode, 

non pode porque hai unhas 

escaleiras que son insalvables. E 

por non falar das escaleiras de 

acceso aos baños… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, 

por favor. 

 

Señora Veira González 

 

…que teóricamente están 

destinadas ás persoas con 

mobilidade reducida que están no 

Rexistro. É o colmo que haxa 

unhas escaleiras para acceder a 

uns baños para persoas con 

mobidade reducida. O certo é que 

o Concello non cumpre, non 

cumpre coa accesibilidade 

universal, non cumpre nas suas 

instalacións municipais e este 

Concello é unha proba diso. Só 

estou falando das instalacións, so 

estou falando de accesibilidade 

universal, pero a Lei fala de 

moitísimas máis cousas. Eu creo 

que debían de falar co tecido 

social. Xa sei que teño o Grupo de 

accesiblidade de Coruña, 

etcétera, etcétera, moi ben, pero 

hai que facer e hai que facer, e 

hai que empezar por cumprir con 

este pazo e por cumprir coas 

instalacións municipais. Nada 

máis. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Certamente non vou negar que 
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este pazo ten problemas de 

accesibilidade, así ven sendo 

desde a historia deste pazo… 

 

A  las veinte horas y cincuenta y 

ocho minutos entra en el Salón 

de Sesiones  el señor Dapena 

Varela. 

 

… e creo que si que poderíamos 

dedicarlle polo menos a pensada  

de intentar supéralo, pero tamén e 

certo que hai moitos máis 

compromisos de accesibilidade 

que si que se están cumprindo e si 

que se están apostando. Do pazo, 

efectivamente, temolo falado en 

múltiples ocasións pero temos 

tamén ese contacto permanente 

para falar da accesibilidade na 

cidade a través do Grupo 

Accesibilidade Coruña, temos 

máis de 400.000 euros no plan 

municipal de persoas con 

discapacidade, temos 

convocatorias de subvencións a 

entidades por valor de máis de 

cerca de 200.000 euros. Temos 

150.000 euros asinados ao 

programa da Fundación 

EMALCSA, Cultura Accesible, 

entre os que está a  transferencias 

desas recomendacións para a 

accesibilidade xeral da cidade.  

 

Tamén sabemos e somos 

conscientes de que desde a 

Concellería de Rexeneración 

Urbana… 

 

A las veinte horas y cincuenta y 

nueve minutos entra en el Salón 

de Sesiones la señora Cameán 

Calvete. 

 

este pazo ten problemas de 

accesibilidade, así ven sendo 

desde a historia deste pazo… 

 

Ás vinte horas e cincuenta e 

oioto minutos entra no Salón de 

Sesións o  señor Dapena Varela. 

 

 

… e creo que si que poderíamos 

dedicarlle polo menos a pensada  

de intentar supéralo, pero tamén e 

certo que hai moitos máis 

compromisos de accesibilidade 

que si que se están cumprindo e si 

que se están apostando. Do pazo, 

efectivamente, temolo falado en 

múltiples ocasións pero temos 

tamén ese contacto permanente 

para falar da accesibilidade na 

cidade a través do Grupo 

Accesibilidade Coruña, temos 

máis de 400.000 euros no plan 

municipal de persoas con 

discapacidade, temos 

convocatorias de subvencións a 

entidades por valor de máis de 

cerca de 200.000 euros. Temos 

150.000 euros asinados ao 

programa da Fundación 

EMALCSA, Cultura Accesible, 

entre os que está a  transferencias 

desas recomendacións para a 

accesibilidade xeral da cidade.  

 

Tamén sabemos e somos 

conscientes de que desde a 

Concellería de Rexeneración 

Urbana… 

 

Ás vinte horas e cincuenta e nove 

minutos entra no Salón de 

Sesións a señora Cameán 

Calvete. 
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… se veñen facendo todas as 

melloras no espazo público desde 

a perspectiva da accesibilidade 

universal e temos eliminado 

barreiras arquitectónicas en once 

centros educativos, temos 

mellorado accesibilidade en 

centros cívicos como a Cidade 

Vella, Rosais, Palavea, Monelos, 

oficinas de dependencia en 

Enrique Hervada; temos 

mellorado a accesibilidade das 

praias tamén para eventos 

especiais como San Xoan, coa 

instalación de baños adaptados 

nas praias e todo o verán e nas 

festas, e temos accesibilidade nas 

paradas de autobús e nos propios 

autobuses, 202 obras executadas 

nese sentido na Concellería de 

Rexeneración Urbana, 227 vaos 

de pasos de peóns que carecen de 

barbacanas ou están en mal 

estado. Compromiso coa 

accesibilidade, pero tamén nos 

inmobles particulares, tamén 

naqueles máis sensibles é 

necesarios para o 

desenvolvemento da vida, como 

son as propias vivendas, por un 

valor de 1.450.000 euros. 

Facilitamos a participación. 

Actualmente todas as instalacións 

de áreas infantiles dos parques 

tamén contan con eses columpios 

adaptados, proxectos de economía 

social e residuos coa Asociación 

Coruñesa de Promoción da Persoa 

Xorda, convenio coa Fundación 

ADCOR  no centro especial de 

emprego para facer material 

reciclando lonas e facilitando 

tamén no centro especial de 

emprego un traballo que ademais 

fala de economía circular, 

… se veñen facendo todas as 

melloras no espazo público desde 

a perspectiva da accesibilidade 

universal e temos eliminado 

barreiras arquitectónicas en once 

centros educativos, temos 

mellorado accesibilidade en 

centros cívicos como a Cidade 

Vella, Rosais, Palavea, Monelos, 

oficinas de dependencia en 

Enrique Hervada; temos 

mellorado a accesibilidade das 

praias tamén para eventos 

especiais como San Xoan, coa 

instalación de baños adaptados 

nas praias e todo o verán e nas 

festas, e temos accesibilidade nas 

paradas de autobús e nos propios 

autobuses, 202 obras executadas 

nese sentido na Concellería de 

Rexeneración Urbana, 227 vaos 

de pasos de peóns que carecen de 

barbacanas ou están en mal 

estado. Compromiso coa 

accesibilidade, pero tamén nos 

inmobles particulares, tamén 

naqueles máis sensibles é 

necesarios para o 

desenvolvemento da vida, como 

son as propias vivendas, por un 

valor de 1.450.000 euros. 

Facilitamos a participación. 

Actualmente todas as instalacións 

de áreas infantiles dos parques 

tamén contan con eses columpios 

adaptados, proxectos de 

economía social e residuos coa 

Asociación Coruñesa de 

Promoción da Persoa Xorda, 

convenio coa Fundación ADCOR  

no centro especial de emprego 

para facer material reciclando 

lonas e facilitando tamén no 

centro especial de emprego un 

traballo que ademais fala de 
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instalación de contentores de 

residuos urbanos para persoas con 

diversidade funcional, programas 

de educación ambiental en centros 

de educación especial, fomento do 

emprego  protexido en contrato, 

reservando contratos o primeiro; o 

propio de limpeza do CIM e 

outros, como o do mantemento do 

Parque Adolfo Suárez. Creo que o 

compromiso deste Goberno coa 

acesibilidade está sendo 

bastante… 

 

 

A las veintiuna horas se ausenta 

del Salón de Sesiones la señora 

Gallego Neira. 

 

…importante, seguramente 

insuficiente como era previsto e 

tiñan previsto tamén as propias 

entidades e así o recoñeceron, de 

que o que non se pode solucionar 

en tres anos o que non se apostou 

en moitos outros anos de goberno. 

Evidentemente tomamos nota do 

tema  do pazo que xa o temos 

falado, pero vai moito máis alá 

ese compromiso dentro da cidade 

coa accesibilidade nos espazos 

públicos e privados. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Pregunta 

do Bloque Nacionalista Galego 

relativa á violencia machista. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre a 

violencia machista. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Que avaliación fai o Goberno 

economía circular, instalación de 

colectores de residuos urbanos 

para persoas con diversidade 

funcional, programas de 

educación ambiental en centros 

de educación especial, fomento do 

emprego  protexido en contrato, 

reservando contratos o primeiro; 

o propio de limpeza do CIM e 

outros, como o do mantemento do 

Parque Adolfo Suárez. Creo que o 

compromiso deste Goberno coa 

acesibilidade está sendo 

bastante… 

 

Ás vinte e unha horas auséntase 

do Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

…importante, seguramente 

insuficiente como era previsto e 

tiñan previsto tamén as propias 

entidades e así o recoñeceron, de 

que o que non se pode solucionar 

en tres anos o que non se apostou 

en moitos outros anos de goberno. 

Evidentemente tomamos nota do 

tema  do pazo que xa o temos 

falado, pero vai moito máis alá 

ese compromiso dentro da cidade 

coa accesibilidade nos espazos 

públicos e privados. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Pregunta 

do Bloque Nacionalista Galego 

relativa á violencia machista. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre a 

violencia machista. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Que avaliación fai o Goberno 
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local das súas accións durante 

estes dous anos e medio en 

materia de loita contra as 

violencias machistas? 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Ben. A valoración deste Goberno 

é positiva malia limitacións 

impostas e falta de colaboración e 

competencias entre as 

administracións  que teñen 

competencias na materia… 

 

A las veintiuna horas y un 

minuto se ausenta del Salón de 

Sesiones  la señora García 

Gómez. 

 

…Xusto ahora no descanso 

estabamos falando das 

dificultades de coordinación e a 

deslealtade institucional que hai 

con respecto a institución 

competente, que é a Xunta de 

Galicia. 

 

Señora Veira González 

 

Imos ver. Hai unha frase, xa non 

recordo de quen é, que errar é 

humano e votarlle a culpa aos 

demais é política.  

 

A verdade é que o certo é que si: a 

administración pública 

competente en loita contra a 

violencia machista é a Xunta de 

Galiza. Ben, creo que no 

Parlamento de Galiza xa lle caen 

bastantes críticas á Xunta por iso, 

e o que pasa é que estamos no 

Pleno do Concello da Coruña, 

volvo a dicilo, e a mín me gustaría 

saber realmente que avaliación fai 

local das súas accións durante 

estes dous anos e medio en 

materia de loita contra as 

violencias machistas? 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Ben. A valoración deste Goberno 

é positiva malias limitacións 

impostas e falta de colaboración e 

competencias entre as 

administracións  que teñen 

competencias na materia… 

 

Ás vinte e unha horas e un 

minuto auséntase do Salón de 

Sesións  a señora García Gómez. 

 

 

…Xusto ahora no descanso 

estabamos falando das 

dificultades de coordinación e a 

deslealtade institucional que hai 

con respecto a institución 

competente, que é a Xunta de 

Galicia. 

 

Señora Veira González 

 

Imos ver. Hai unha frase, xa non 

recordo de quen é, que errar é 

humano e votarlle a culpa aos 

demais é política.  

 

A verdade é que o certo é que si:  

administración pública 

competente en loita contra a 

violencia machista é a Xunta de 

Galiza. Ben, creo que no 

Parlamento de Galiza xa lle caen 

bastantes críticas á Xunta por iso, 

e o que pasa é que estamos no 

Pleno do Concello da Coruña, 

volvo a dicilo, e a mín me 

gustaría saber realmente que 
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a concelleira sobre isto, porque si 

que é certo que é competencia 

doutros, pero si que é certo que 

tamén o Concello da Coruña fai 

unha campaña, adhírese a unha 

campaña que é a da  Coruña en 

negro, en negro en xeral contra as 

violencias, pero… (Non sei, 

escoitei algo). 

 

Presidencia 

 

Silencio por favor, silencio. 

Grazas. 

 

Señora Veira González 

 

Efectivamente, adhírese a esta 

campaña en negro que por certo, 

na propia Comisión de igualdade 

do ano pasado, creo que era, 

cando avaliabamos esta campaña 

fixemos unha serie de achegas que 

eu neste ano, sinceramente, non 

vin tampouco reflectidas. 

Falabamos de que era importante 

falar de violencias machistas, que 

estamos de acordo con este termo, 

pero que non hai un exercicio e 

tampouco de pedagoxía de dicir 

cales son esas violencias 

machistas. Pedagoxía naqueles 

lugares onde se instalan eses 

carteis, comercios, nas rúas, 

etcétera, etcétera. Non hai unha 

especificidade. Pois mira, en 

violencias machistas é isto: é 

cobrar menos que o teu 

compañeiro de traballo, en 

violencias machistas é… vamos, 

bueno, está o de non e non, pero é 

pouco, é moi sintético, pero hai 

pouca mensaxe de fondo nesa 

campaña que eu sei que hai en 

moitos concellos do BNG que se 

avaliación fai a concelleira sobre 

isto, porque si que é certo que é 

competencia doutros, pero si que 

é certo que tamén o Concello da 

Coruña fai unha campaña, 

adhírese a unha campaña que é a 

da  Coruña en negro, en negro en 

xeral contra as violencias, pero… 

(Non sei, escoitei algo). 

 

Presidencia 

 

Silencio por favor, silencio. 

Grazas. 

 

Señora Veira González 

 

Efectivamente, adhírese a esta 

campaña en negro que por certo, 

na propia Comisión de igualdade 

do ano pasado, creo que era, 

cando avaliabamos esta campaña 

fixemos unha serie de achegas 

que eu neste ano, sinceramente, 

non vin tampouco reflectidas. 

Falabamos de que era importante 

falar de violencias machistas, que 

estamos de acordo con este termo, 

pero que non hai un exercicio e 

tampouco de pedagoxía de dicir 

cales son esas violencias 

machistas. Pedagoxía naqueles 

lugares onde se instalan eses 

carteis, comercios, nas rúas, 

etcétera, etcétera. Non hai unha 

especificidade. Pois mira, en 

violencias machistas é isto: é 

cobrar menos que o teu 

compañeiro de traballo, en 

violencias machistas é… vamos, 

bo, está o de non e non, pero é 

pouco, é moi sintético, pero hai 

pouca mensaxe de fondo nesa 

campaña que eu sei que hai en 

moitos concellos do BNG que se 
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adheriron a ela, pero é certo que 

eu creo que ten que ir un pouco 

máis aló este tipo de campañas, 

ser máis específicas, informar 

máis á xente do que é a violencia 

machista, que non é que che 

peguen na casa, que non é que che 

insulten, non, é nin sequera só a 

violencia psicolóxica. Son 

moitísimas máis cousas que son 

estruturais na cidade, que son os 

comprotamentos que temos día a 

día. Por suposto que son tamén os 

casos máis graves, pero tamén son 

os que están máis no día a día e os 

que ao final teñen á sociedade 

como a teñen. E que aínda nós 

estamos sostendo un sistema 

patriarcal na nosa sociedade que 

ten ás mulleres discriminadas de 

raíz, desde o nacemento, só por 

ser mulleres. Eu creo que non hai  

unha campaña de concienciación 

sobre o nivel de violencia 

machista que hai na sociedade. 

Creo que iso falla desde a súa 

Concellería e falla tamén outra 

cuestión que é o tema da 

educación e o tema da 

concienciación. Sei que no 

programa… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

…de Educa Coruña se inclúen 

algunas cousas, pero eu creo que 

non é suficiente, que non se 

traballa suficiente con 

adolescentes, que non se vai á 

raíz, que non se vai ao botellón, 

adheriron a ela, pero é certo que 

eu creo que ten que ir un pouco 

máis aló este tipo de campañas, 

ser máis específicas, informar 

máis á xente do que é a violencia 

machista, que non é que che 

peguen na casa, que non é que 

che insulten, non, é nin sequera só 

a violencia psicolóxica. Son 

moitísimas máis cousas que son 

estruturais na cidade, que son os 

comprotamentos que temos día a 

día. Por suposto que son tamén os 

casos máis graves, pero tamén 

son os que están máis no día a día 

e os que ao final teñen á 

sociedade como a teñen. E que 

aínda nós estamos sostendo un 

sistema patriarcal na nosa 

sociedade que ten ás mulleres 

discriminadas de raíz, desde o 

nacemento, só por ser mulleres. 

Eu creo que non hai unha 

campaña de concienciación sobre 

o nivel de violencia machista que 

hai na sociedade. Creo que iso 

falla desde a súa Concellería e 

falla tamén outra cuestión que é o 

tema da educación e o tema da 

concienciación. Sei que no 

programa… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

…de Educa Coruña se inclúen 

algunas cousas, pero eu creo que 

non é suficiente, que non se 

traballa suficiente con 

adolescentes, que non se vai á 

raíz, que non se vai ao botellón, 
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que non se vai aos locais de ocio. 

Había que ir moitísimo máis aló  

para previr as violencias 

machistas, eu creo que desde a súa 

concellería. Sei que unha persoa 

comprometida debía facer un 

analise máis profundo e debía de 

irse moito máis aló dos minutos 

de silencio e das campañas. 

 

 

Señora Fraga Saénz 

 

Ben. Concordo totalmente co dito. 

De feito temos compartido moitos 

espazos nos que falamos disto. 

Sempre desde que nos adherimos 

a esta campaña lle fixemos esta 

mesma crítica, e precisamente o 

Pacto local contra as violencias 

machistas que se puxo en marcha 

este ano vai nesa onda. 

Efectivamente completar que así 

como as campañas son necesarias 

e fan a súa función interpelando á 

cidadanía, hai que completar, e 

ese é o noso obxectivo co Pacto 

local contra as violencias 

machistas nas que, efectivamente, 

se vai implicar ao comercio, á 

hostelería, máis alá de situarse ou 

ter un distintivo, ou poñer un 

cartaz que diga que está en contra. 

Que sexan conscientes de que tipo 

de follas de rutas hai que facer, 

que formación requiren, para que 

cando unha persoa agredida por 

calquera tipo de violencia 

machista, non só as mulleres, 

saiban que poden entrar nun 

comercio ou nun local, ou en 

calquera outro espazo e saber que 

alí van a saber como poden actuar. 

 

 

que non se vai aos locais de ocio. 

Había que ir moitísimo máis aló  

para previr as violencias 

machistas, eu creo que desde a 

súa concellería. Sei que unha 

persoa comprometida debía facer 

un analise máis profundo e debía 

de irse moito máis aló dos 

minutos de silencio e das 

campañas. 

 

Señora Fraga Saénz 

 

Ben. Concordo totalmente co dito. 

De feito temos compartido moitos 

espazos nos que falamos disto. 

Sempre desde que nos adherimos 

a esta campaña lle fixemos esta 

mesma crítica, e precisamente o 

Pacto local contra as violencias 

machistas que se puxo en marcha 

este ano vai nesa onda. 

Efectivamente completar que así 

como as campañas son necesarias 

e fan a súa función interpelando á 

cidadanía, hai que completar, e 

ese é o noso obxectivo co Pacto 

local contra as violencias 

machistas nas que, efectivamente, 

se vai implicar ao comercio, á 

hostelería, máis alá de situarse ou 

ter un distintivo, ou poñer un 

cartaz que diga que está en 

contra. Que sexan conscientes de 

que tipo de follas de rutas hai que 

facer, que formación requiren, 

para que cando unha persoa 

agredida por calquera tipo de 

violencia machista, non só as 

mulleres, saiban que poden entrar 

nun comercio ou nun local, ou en 

calquera outro espazo e saber que 

alí van a saber como poden 

actuar. 
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Concordo plenamente e así 

ademais se trasladou na campaña 

a nivel galego, que esa campaña 

ten que ir máis alá e ten que levar 

tamén ese tipo de pacto en este 

sentido. 

 

Co tema dos obradoiros de 

Coruña Educa, adxudicáronse este 

ano, co cal é este curso no que 

están empezando a facer todas 

ampliacións que se fixeron máis 

alá dos que se fagan nos talleres 

dos… Eu son partidaria de seguir 

traballando, evidentemente, cos 

IES pero de ampliar, e así o 

fixemos netes pregos: ampliar 

moito máis a formación. Xa conto 

con frecuencia como o 

profesorado de secundaria opina 

que é nese momento onde fai falta 

actuar e o de primaria, as veces, 

non se decata de que desde moi 

pequenos  temos que seguir con 

eso. Estamos traballando nos 

centros cívicos, estamos 

traballando nas bibliotecas e 

estamos traballando na rúa tamén, 

tanto a través dos programas do 

espazo das diversidades, que 

tamén traballa neste tema, como 

das propias actividades que van á 

Xunta, aos obradoiros que van 

máis alá de Coruña educa, senón 

dese, espero que se note, ese 

reforzo que se fixo. Aademais, a 

pesar das dificultades, nós cremos 

que deberiamos poder contratar 

máis persoal para o Centro de 

Información das Mulleres. Para 

mín iso sería a medida máis 

importante que deberiamos poñer 

en marcha e que non podemos 

facer polas limitacións, pero aínda 

así, sei que estamos mellorando, 

Concordo plenamente e así 

ademais se trasladou na campaña 

a nivel galego, que esa campaña 

ten que ir máis alá e ten que levar 

tamén ese tipo de pacto en este 

sentido. 

 

Co tema dos obradoiros de 

Coruña Educa, adxudicáronse 

este ano, co cal é este curso no 

que están empezando a facer 

todas ampliacións que se fixeron 

máis alá dos que se fagan nos 

talleres dos… Eu son partidaria 

de seguir traballando, 

evidentemente, cos IES pero de 

ampliar, e así o fixemos netes 

pregos: ampliar moito máis a 

formación. Xa conto con 

frecuencia como o profesorado de 

secundaria opina que é nese 

momento onde fai falta actuar e o 

de primaria, as veces, non se 

decata de que desde moi pequenos  

temos que seguir con eso. 

Estamos traballando nos centros 

cívicos, estamos traballando nas 

bibliotecas e estamos traballando 

na rúa tamén, tanto a través dos 

programas do espazo das 

diversidades, que tamén traballa 

neste tema, como das propias 

actividades que van á Xunta, aos 

obradoiros que van máis alá de 

Coruña educa, senón dese, espero 

que se note, ese reforzo que se 

fixo. Ademais, a pesar das 

dificultades, nós cremos que 

deberiamos poder contratar máis 

persoal para o Centro de 

Información das Mulleres. Para 

mín iso sería a medida máis 

importante que deberiamos poñer 

en marcha e que non podemos 

facer polas limitacións, pero 
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complementando con programas. 

Nos pasou o mesmo na rede de  

acollemento, que tamén levaba 

funcionando 25 anos do mesmo 

xeito; non había unha sola 

traballadora na Casa de Acollida 

máis alá das auxiliares de fogar 

que fan ao seu traballo, pero que 

non se facía unha labor colectiva 

coas mulleres que alí estaban, cos 

nenos e nenas que alí están.  

 

 

Conseguimos a través dun 

programa temporal, porque unha 

vez máis non podemos contratar 

doutro xeito, unha persoa para que 

traballe coas mulleres e cos nenos 

e nenas da rede de acollida, tanto 

da Casa como dos PIF, e ir máis 

alá dunha soa atención á vida 

diaria das mulleres. Ogallá non 

teñan que existir as casas de 

acollida, pero mentras existan, que 

estean mellor xestionadas.  

 

 

O servizo de canguraxe tamén 

leva unha mellora específica para 

as mulleres en situación de terror, 

para que poidan acceder ao 

mercado de traballo. Se está 

traballando tamén con empresas 

para que fagan programas 

específicos de formación que 

entren tamén… 

 

Presidencia  

 

Vaia rematando, señora Fraga, por 

favor. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

… que entren tamén  nas súas 

aínda así, sei que estamos 

mellorando, complementando con 

programas. Pasounos o mesmo na 

rede de  acollemento, que tamén 

levaba funcionando 25 anos do 

mesmo xeito; non había unha soa 

traballadora na Casa de Acollida 

máis alá das auxiliares de fogar 

que fan ao seu traballo, pero que 

non se facía unha labor colectiva 

coas mulleres que alí estaban, cos 

nenos e nenas que alí están.  

 

Conseguimos a través dun 

programa temporal, porque unha 

vez máis non podemos contratar 

doutro xeito, unha persoa para 

que traballe coas mulleres e cos 

nenos e nenas da rede de 

acollida, tanto da Casa como dos 

PIF, e ir máis alá dunha soa 

atención á vida diaria das 

mulleres. Ogallá non teñan que 

existir as casas de acollida, pero 

mentras existan, que estean 

mellor xestionadas.  

 

O servizo de canguraxe tamén 

leva unha mellora específica para 

as mulleres en situación de terror, 

para que poidan acceder ao 

mercado de traballo. Se está 

traballando tamén con empresas 

para que fagan programas 

específicos de formación que 

entren tamén… 

 

Presidencia  

 

Vaia rematando, señora Fraga, 

por favor. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

… que entren tamén  nas súas 
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bolsas de contratación as mulleres 

de…, que pasen por situacións de 

violencia de xénero e que estamos 

traballando con elas no CIM, o 

traballo coa Policía Local, e os 

materiais que se editaron para que 

a Policía Nacional, os xulgados e 

os centros sanitarios dispoñan de 

maior información para trasladar 

ao CIM. Creo que estamos… 

 

 

A las veintiuna horas y nueve 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora García 

Gómez. 

 

… na boa liña; creo que, 

efectivamente,  sempre é 

insuficiente, pero creo que vamos 

na liña que ademais creo que 

concordamos na liña de aposta. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Fraga. 

 

A las veintiuna horas y nueve 

minutos se ausenta del Salón de 

Sesiones el señor Mourelo 

Barreiro. 

 

Pregunta do Bloque Nacionalista 

Galego relativa ao colector de 

Rubine. 

 

Tercera.-Pregunta oral sobre o 

colector de Rubine. 

 

Señora Veira González 

 

Cre o Goberno local que as obras 

de emerxencia “Arranxo colector 

Rubine” poden ser consideradas 

bolsas de contratación as 

mulleres de…, que pasen por 

situacións de violencia de xénero 

e que estamos traballando con 

elas no CIM, o traballo coa 

Policía Local, e os materiais que 

se editaron para que a Policía 

Nacional, os xulgados e os 

centros sanitarios dispoñan de 

maior información para trasladar 

ao CIM. Creo que estamos… 

 

Ás vinte e unha horas e nove 

minutos entra no Salón de 

Sesións a señora García Gómez. 

 

 

… na boa liña; creo que, 

efectivamente,  sempre é 

insuficiente, pero creo que vamos 

na liña que ademais creo que 

concordamos na liña de aposta. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Fraga. 

 

Ás vinte e unha horas e nove 

minutos auséntase do Salón de 

Sesións o señor Mourelo 

Barreiro. 

 

Pregunta do Bloque Nacionalista 

Galego relativa ao colector de 

Rubine. 

 

Terceira.-Pregunta oral sobre o 

colector de Rubine. 

 

Señora Veira González 

 

Cre o Goberno local que as obras 

de emerxencia “Arranxo colector 

Rubine” poden ser consideradas 
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obras nas que cada barrio conta? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, por suposto, e despois da súa 

intervención explicareille por que. 

 

Señora Veira González 

 

Está claro que non sei se algo 

espertou ou algo se encendeu 

cando neste Salón de Plenos, esta 

concelleira dixo que este 

Concello, este Goberno municipal 

tiña unha débeda cos barrios. O 

certo é que varios días despois sae 

á luz este pasquín que recolle 202 

obras que supoñen o investimento, 

según di, de 11.000.000 de euros 

en un folleto no que se di o 

seguinte: máis con menos; estas 

202 dúas obras xa executadas 

teñen un custo de 11.000.000 de 

euros, atenden demandas 

históricas dos barrios, son 

actuacións precisas que melloran a 

vida da xente e amosan un novo 

xeito de traballar co espazo 

público. Eu obviamente, non lle 

vou quitar a cada goberno o seu 

lexitimo dereito de vender as súas 

actuacións, só faltaría, mais 

sinceiramente, isto para min só é 

unha peza de mercadotecnia, nada 

máis. Falan de 200 obras entre as 

cales se inclúen a obra de 

emerxencia e arranxo colector 

Rubine. Obviamente se afunde un 

cacho de pavimento espero que 

calquera Goberno municipal, o da 

Marea Atlántica e outro calquera, 

o amañe. Só faltaría. Tamén se 

sinala como obra dos barrios o 

amaño da baranda exterior da 

Casa dos Peixes. Iso é unha obra 

obras nas que cada barrio conta? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, por suposto, e despois da súa 

intervención explicareille por que. 

 

Señora Veira González 

 

Está claro que non sei se algo 

espertou ou algo se encendeu 

cando neste Salón de Plenos, esta 

concelleira dixo que este 

Concello, este Goberno municipal 

tiña unha débeda cos barrios. O 

certo é que varios días despois 

sae á luz este pasquín que recolle 

202 obras que supoñen o 

investimento, según di, de 

11.000.000 de euros nun folleto 

no que se di o seguinte: máis con 

menos; estas 202 dúas obras xa 

executadas teñen un custo de 

11.000.000 de euros, atenden 

demandas históricas dos barrios, 

son actuacións precisas que 

melloran a vida da xente e 

amosan un novo xeito de traballar 

co espazo público. Eu 

obviamente, non lle vou quitar a 

cada goberno o seu lexitimo 

dereito de vender as súas 

actuacións, só faltaría, mais 

sinceiramente, isto para min só é 

unha peza de mercadotecnia, 

nada máis. Falan de 200 obras 

entre as cales se inclúen a obra 

de emerxencia e arranxo colector 

Rubine. Obviamente se afunde un 

cacho de pavimento espero que 

calquera Goberno municipal, o 

da Marea Atlántica e outro 

calquera, o amañe. Só faltaría. 

Tamén se sinala como obra dos 

barrios o amaño da baranda 
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nos barrios. Aparece tamén como 

unha destas duascentas obras a 

ampliación da potencia eléctrica 

na sede de AFACO no Barrio das 

Flores, iso é unha actuación nos 

barrios? Iso é actuar no Barrio das 

Flores? Obviamente si: é unha 

actuación no Barrio das Flores, 

pero iso é unha actuación na que 

cada barrio conta? Ou o pintado 

interior de catro vivendas 

municipais? Só faltaría que un 

goberno non atendese ao pintado 

dunhas vivendas municipais. Estas 

son as súas 200 obras en barrios? 

A mín, sinceramente, e digoo con 

total franqueza, a mín paréceme 

un insulto a intelixencia este 

pasquín. É dicir, hai cousas que 

aquí aparecen que son obras de 

trámite, simplemente. 

Evidentemente hai algunhas moi 

boas que están moi ben feitas, que 

melloran a vida da xente. 

Cuestións que non se sabe moi 

ben por qué non estaban feitas 

antes. Moitas delas que incluso 

achegamos nós as nosas propostas 

por barrios, pero o certo é que a 

maior parte das cuestións serían 

actuacións realizadas case que por 

calquera goberno. Vostedes 

resúmennas en obras, en  

pavimentos, en  beirarrúas, para o 

cal hai un contrato; mobiliario 

urbano, para o cal, tamén hai un 

contrato; iluminación, que ten 

tamén os seus contratos; 

saneamento, que tamén ten os 

seus contratos e fontes que tamén 

ten o seu contrato. Cuestións, 

como digo, que están suxeitas a 

contratos de mantemento. Eu hai 

unha cousa coa que concordo 

absolutamente co Goberno 

exterior da Casa dos Peixes. Iso é 

unha obra nos barrios. Aparece 

tamén como unha destas 

duascentas obras a ampliación da 

potencia eléctrica na sede de 

AFACO no Barrio das Flores, iso 

é unha actuación nos barrios? Iso 

é actuar no Barrio das Flores? 

Obviamente si: é unha actuación 

no Barrio das Flores, pero iso é 

unha actuación na que cada 

barrio conta? Ou o pintado 

interior de catro vivendas 

municipais? Só faltaría que un 

goberno non atendese ao pintado 

dunhas vivendas municipais. 

Estas son as súas 200 obras en 

barrios? A mín, sinceramente, e 

digoo con total franqueza, a mín 

paréceme un insulto a intelixencia 

este pasquín. É dicir, hai cousas 

que aquí aparecen que son obras 

de trámite, simplemente. 

Evidentemente hai algunhas moi 

boas que están moi ben feitas, que 

melloran a vida da xente. 

Cuestións que non se sabe moi 

ben por qué non estaban feitas 

antes. Moitas delas que incluso 

achegamos nós as nosas 

propostas por barrios, pero o 

certo é que a maior parte das 

cuestións serían actuacións 

realizadas case que por calquera 

goberno. Vostedes resúmennas en 

obras, en  pavimentos, en  

beirarrúas, para o cal hai un 

contrato; mobiliario urbano, para 

o cal, tamén hai un contrato; 

iluminación, que ten tamén os 

seus contratos; saneamento, que 

tamén ten os seus contratos e 

fontes que tamén ten o seu 

contrato. Cuestións, como digo, 

que están suxeitas a contratos de 
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municipal, é que non estamos en 

tempo de grandes obras porque a 

xente non as quere, non queren 

grandes obras, queren que se 

mellore a cidade, que se melloren 

os barrios, que se mellore a súa 

vida diaria. Efectivamente non é 

tempo de obras megalómanas ou 

de mariñas, para eneterdenos 

todas e todos. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

Mais hai pequenas obras que 

poden transformar toda unha 

zona. Eu creo que hai que 

procurar obras de máis magnitude 

que as de mantemento da cidade 

que melloren… 

 

A las veintiuna horas y trece 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones la Señora Gallego 

Neira. 

 

… a vida da xente, que melloren 

os espazos, que melloren a 

contorna, que axuden a rexenerar 

a cidade. Eu non digo que estas 

obras non estean mal que, por 

certo, son 202 e cadran có mesmo 

número, non sei se é o seu número 

da sorte, pero cadra cos 202 

barrios que saíran dos procesos 

participativos. Non sei se é unha 

casualidade, pero en todo caso, eu 

creo que o poden facer mellor. 

mantemento. Eu hai unha cousa 

coa que concordo absolutamente 

co Goberno municipal, é que non 

estamos en tempo de grandes 

obras porque a xente non as 

quere, non queren grandes obras, 

queren que se mellore a cidade, 

que se melloren os barrios, que se 

mellore a súa vida diaria. 

Efectivamente non é tempo de 

obras megalómanas ou de 

mariñas, para enterdernos todas e 

todos. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, 

por favor. 

 

Señora Veira González 

 

Mais hai pequenas obras que 

poden transformar toda unha 

zona. Eu creo que hai que 

procurar obras de máis 

magnitude que as de mantemento 

da cidade que melloren… 

 

Ás vinte e unha horas e trece 

minutos entra no Salón de 

Sesións a Señora Gallego Neira. 

 

 

… a vida da xente, que melloren 

os espazos, que melloren a 

contorna, que axuden a rexenerar 

a cidade. Eu non digo que estas 

obras non estean mal que, por 

certo, son 202 e cadran có mesmo 

menos número, non sei se é o seu 

número da sorte, pero cadra cos 

202 barrios que saíran dos 

procesos participativos. Non sei 

se é unha casualidade, pero en 

todo caso, eu creo que o poden 
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Señor  Varela Gómez 

 

Bueno, señora Veira, me vai a 

deixar que non lle compre o 

discurso. Dende logo o 

descoñecemento é moi atrevido. 

Lle vou a explicar para empezar o 

que supuxo a obra de Rubine 

porque desde logo non foi unha 

baixada do pavemento, como 

vostede si sabe ou debería de 

saber. O pozo de Rubine, o pozo 

que foi obxecto de derrubamento 

era un pozo construido nos anos 

60, un pozo moi profundo porque 

a altura na que está para poder saír 

cara a  EDAR ten que gañar ou 

perder altura; un pozo que tiña 8 

metros e que por falta de 

mantemento e por falta de 

atención histórica e por mor do 

temporal, o seu fondo se derrubou 

e encheuse de area e tupiu esa 

area os colectores e bueno, 

implicou que tiveramos que facer 

o que efectivamente houbese que 

facer: unha obra de dimensións 

para poder arranxalo e renovalo. 

Lóxicamente iso era unha obra 

debida, e se houbese estado 

mantida, como agora mesmo, 

bueno, estamos procurando que 

suceda porque, non sei se o sabe 

pero o contrato de mantemento, 

efectivamente que non  se 

xestionan solos por outro lado, os 

contratos. Eu non sei… 

 

A las veintiuna horas y dieciséis 

minutos se ausenta del Salón de 

Sesiones la señora Cid Castro. 

 

… se sabe vostede como se 

facer mellor. 

 

Señor  Varela Gómez 

 

Bo, señora Veira, vaime  deixar 

que non lle compre o discurso. 

Desde logo o descoñecemento é 

moi atrevido. Voulle explicar 

para empezar o que supuxo a 

obra de Rubine porque desde logo 

non foi unha baixada do 

pavemento, como vostede si sabe 

ou debería de saber. O pozo de 

Rubine, o pozo que foi obxecto de 

derrubamento era un pozo 

construido nos anos 60, un pozo 

moi profundo porque a altura na 

que está para poder saír cara a  

EDAR ten que gañar ou perder 

altura; un pozo que tiña 8 metros 

e que por falta de mantemento e 

por falta de atención histórica e 

por mor do temporal, o seu fondo 

se derrubou e encheuse de area e 

tupiu esa area os colectores e bo, 

implicou que tiveramos que facer 

o que efectivamente houbese que 

facer: unha obra de dimensións 

para poder arranxalo e renovalo. 

Lóxicamente iso era unha obra 

debida, e se houbese estado 

mantida, como agora mesmo, bo, 

estamos procurando que suceda 

porque, non sei se o sabe pero o 

contrato de mantemento, 

efectivamente que non  se 

xestionan solos por outro lado, os 

contratos. Eu non sei… 

 

 

Ás vinte e unha horas e dezaseis 

minutos auséntase do Salón de 

Sesións a señora Cid Castro. 

 

… se sabe vostede como se 
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xestionan ou non os contratos 

pero as obras non se fan solas. 

Non aparecen por ciencia infusa 

as obras no momento que temos 

os contratos hai que programalos, 

hai que escoitar os barrios, hai que 

facer os documentos… Deixeme 

que lle explique, que eu estiven 

calado mentras falaba vostede. 

Hai que facer os proxectos 

técnicos, tramitalos cos 

organismos sectoriais cando é 

necesario. Bueno  as obras 

calquera delas por moi pequenas 

que señan esixen un traballo 

técnico. Os contratos 

efectivamente están aí pero non 

xurden da nada. Bueno, o contrato 

de saneamento que agora da 

mantemento e conservación a este 

tipo de actuacións pasou de 

600.000 euros a un millón e 

medio de euros.  

 

Por iso eu considero que todas as 

obras que se están facendo, que se 

fixeron, que se están facendo cos 

contratos son obras nas que os 

barrios contan, por suposto que si, 

por suposto que si. E nese 

panfleto, como vostede di hai 202 

obras, pero é que ademais desas 

202 obras que citamos no folleto, 

agora mesmo estamos hablando 

na cidade de 41 puntos. Eu non sei 

se vostede pasea ou non pola 

cidade, pero bueno, eu lle diría 

que mire ao seu redor. Intervindo 

en toda a cidade, en toda, 

absolutamente en toda, e lles podo 

falar das que se fixeron porque 

vostede agora non citou. Citou 

algunhas cousas que lle parecían 

máis graciosas pero non citou a 

rúa Monte das Moas, nin a rúa 

xestionan ou non os contratos 

pero as obras non se fan soas. 

Non aparecen por ciencia infusa 

as obras no momento que temos 

os contratos hai que programalos, 

hai que escoitar os barrios, hai 

que facer os documentos… 

Deixeme que lle explique, que eu 

estiven calado mentras falaba 

vostede. Hai que facer os 

proxectos técnicos, tramitalos cos 

organismos sectoriais cando é 

necesario. Bo,  as obras calquera 

delas por moi pequenas que sexan 

esixen un traballo técnico. Os 

contratos efectivamente están aí 

pero non xurden da nada. Bo, o 

contrato de saneamento  que 

agora da mantemento e 

conservación a este tipo de 

actuacións pasou de 600.000 

euros a un millón e medio de 

euros.  

 

Por iso eu considero que todas as 

obras que ese están facendo, que 

se fixeron, que se están facendo 

cos contratos son obras nas que 

os barrios contan, por suposto 

que si, por suposto que si. E nese 

panfleto, como vostede di hai 202 

obras, pero é que ademais desas 

202 obras que citamos no folleto, 

agora mesmo estamos falando na 

cidade de 41 puntos. Eu non sei se 

vostede pasea ou non pola cidade, 

pero bo, eu lle diría que mire ao 

seu redor. Intervindo en toda a 

cidade, en toda, absolutamente en 

toda, e lles podo falar das que se 

fixeron porque vostede agora non 

citou. Citou algunhas cousas que 

lle parecían máis graciosas pero 

non citou a rúa Monte das Moas, 

nin a rúa Marola, na que por 
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Marola, na que por certo notei a 

súa ausencia cando anunciamos a 

intervención e non nos apoiou, ou  

todas esas obras como Nostián, 

tamén o saneamento, ou en Feáns, 

co Camiño do Correlo e a rúa do 

Convento, ou en Palavea, onde 

estamos obrando agora mesmo 

repoñendo a rede de saneamento e 

os firmes…  

 

Non se ría señora Veira. En 

Palavea estamos obrando agora 

mesmo coa maquinaria. A xente 

nos dicía o outro día, cando fumos 

á obra, que non se lembraban da 

última vez que viran unha 

máquina municipal por alí, e iso é 

algo que sucede sistemáticamente  

en todo canto barrio ou núcleo 

vamos a obrar. Tamén estamos en 

Almirante Mourelle… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por 

favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Xa remato, alcalde. 

 

Bueno. Falando do saneamento 

tamén: décadas sen atención en 

Rolda de Outeiro, en Rúa Páramo, 

Xoan XXIII. Bueno, xa remato. 

Aquel informe que fixeran, aquel 

informe tan pouco exhaustivo e 

tan pouco rigoroso, demostrou o 

seu descoñecemento dos barrios. 

Eu lle invito, señora Veira. Vou 

dúas veces á semana a obra, unha 

vez pola mañá e otra vez pola 

tarde, a facer a ruta das obras para 

certo notei a súa ausencia cando 

anunciamos a intervención e non 

nos apoiou, outodas esas obras 

como Nostián, tamén o 

saneamento, ou en Feáns, co 

Camiño do Correlo e a rúa do 

Convento, ou en Palavea, onde 

estamos obrando agora mesmo 

repoñendo a rede de saneamento 

e os firmes…  

 

Non se ría señora Veira. En 

Palavea estamos obrando agora 

mesmo coa maquinaria. A  xente 

nos dicía o outro día, cando 

fumos á obra, que non se 

lembraban da última vez que 

viran unha máquina municipal 

por alí, e iso é algo que sucede 

sistemáticamente  en todo canto 

barrio ou núcleo vamos a obrar. 

Tamén estamos en Almirante 

Mourelle… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, 

por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Xa remato, alcalde. 

 

Bo. Falando do saneamento 

tamén: décadas sen atención en 

Rolda de Outeiro, en Rúa 

Páramo, Xoan XXIII. Bo, xa 

remato. Aquel informe que 

fixeran, aquel informe tan pouco 

exhaustivo e tan pouco rigoroso, 

demostrou o seu descoñecemento 

dos barrios. Eu lle invito, señora 

Veira. Vou dúas veces á semana a 

obra, unha vez pola mañá e outra 

vez pola tarde, a facer a ruta das 
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que me ensinen como evolucionan 

os traballos. Lle invito a que veña 

conmigo e lle explico o que se 

está facendo e por que. E xa 

remato. Por desgraza, por 

desgraza, efectivamente nos queda 

moito por facer, moito. Nos 

atopamos cunha cidade en 

cueiros. O que si lle podo garantir 

é que todos os barrios agora 

mesmo están sendo tratados por 

igual e que agora xa nesta cidade 

non hai cidadanos de primeira e 

cidadáns de segunda. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela.  

 

Pasamos ás preguntas do Partido 

Socialista. 

 

 Me permitirán que antes de 

comezar as preguntas, traslade o 

meu pésame e o de toda a 

Corporación Municipal a Manuel 

Marín e a familia de Manuel 

Marín que faleceu esta misma 

tarde  e particularmente ao Grupo 

Socialista; entendo que é o máis 

afectado. 

 

E a primeira das preguntas do 

Partido Socialista de Galicia 

PSOE, é a relativa a implantación 

do programa PIPE. 

 

Preguntas orales del Grupo 

Municipal del Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE) 

 

Intervenciones 

 

Señora Neira Fernández 

obras para que me ensinen como 

evolucionan os traballos. Lle 

invito a que veña conmigo e lle 

explico o que se está facendo e 

por que. E xa remato. Por 

desgraza, por desgraza, 

efectivamente nos queda moito 

por facer, moito. Nos atopamos 

cunha cidade en cueiros. O que si 

lle podo garantir é que todos os 

barrios agora mesmo están sendo 

tratados por igual e que agora xa 

nesta cidade non hai cidadáns de 

primeira e cidadáns de segunda. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela.  

 

Pasamos ás preguntas do Partido 

Socialista. 

 

 Me permitirán que antes de 

comezar as preguntas, traslade o 

meu pésame e o de toda a 

Corporación Municipal a Manuel 

Marín e a familia de Manuel 

Marín que faleceu esta mesma 

tarde e particularmente ao Grupo 

Socialista; entendo que é o máis 

afectado. 

 

E a primeira das preguntas do 

Partido Socialista de Galicia 

PSOE, é a relativa a implantación 

do programa PIPE. 

 

Preguntas orais do Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE) 

 

Intervencións 

 

Señora Neira Fernández 
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¿Qué  valoración hace el 

Gobierno Municipal de la puesta 

en marcha del programa PIPE? 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

O programa… 

 

A  las veintiuna hora y nueve 

minutos se ausenta del Salón de 

Sesiones el señor alcalde. 

 

… PIPE é un programa de 

identificación policial eficaz que 

pretende evitar o  sesgo nas 

identificacións policiais e desde a 

súa implantación cada vez son 

máis os informes que se cubren e 

menor o número de 

identificacións con resultado 

negativo polo que o indicador é 

bo. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Bueno, antes de nada,… 

 

A las veintiuna horas y 

diecinueve minutos se ausenta 

del Salón de Sesiones el señor 

Fernández Prado. 

 

… agradecer las palabras del 

alcalde en relación al 

fallecimiento de quien para 

nosotros ha sido un gran 

compañero, un referente y un 

ejemplo de lo que es 

fundamentalmente  una persona 

buena, como ha sido Manuel 

Marín. 

 

En relación al programa PIPE 

nada que objetar en cuanto al 

 

Que  valoración fai o Goberno 

municipal da posta en marcha do 

programa  PIPE? 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

O programa… 

 

Ás vinte e unha hora e nove 

minutos auséntase do Salón de 

Sesións o señor alcalde. 

 

… PIPE é un programa de 

identificación policial eficaz que 

pretende evitar o  sesgo nas 

identificacións policiais e desde a 

súa implantación cada vez son 

máis os informes que se cobren e 

menor o número de 

identificacións con resultado 

negativo polo que o indicador é 

bo. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Bo, antes de nada,… 

 

Ás vinte e unha horas e dezanove 

minutos auséntase do Salón de 

Sesións o señor Fernández 

Prado. 

 

… agradecer as palabras do 

alcalde en relación ao 

falecemento de quen para nós foi 

un gran compañeiro, un referente 

e un exemplo do que é 

fundamentalmente unha persoa 

boa, como foi Manuel Marín. 

 

 

 

En relación ao programa  PIPE 

nada que obxectar en canto ao 
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programa en sí, todo lo contrario. 

Esta pregunta que tendría que 

haber efectuado mi compañero 

Fito Ferreiro, que por cuestiones 

de salud no ha podido estar, viene 

por la denuncia que ha hecho un 

colectivo como es ALAS, la 

Asociación pola Liberdade 

Afectivo Sexual, en relación  a la 

última de las agresiones que ha 

sufrido una persona homosexual 

agredida, por lo que aquí me 

comentan, en su propio hogar, por 

el casero con el que convivía 

aludiendo, efectivamente, a lo que 

era su orientación sexual. Una 

persona que acude a la Comisaría 

y que no se le presta la atención 

debida. Y con esto no estamos 

cuestionando en absoluto el 

programa, y con esto no estamos 

cuestionando lo que es la labor de 

la Policía Local o en su caso del 

Cuerpo Nacional de Policía si 

hubiera sido la ocasión. 

Generalmente son cuestiones que 

suceden de manera aislada, que 

indudablemente quienes son 

responsables políticos tienen en 

este caso que investigar y que 

asumir  las consecuencias de la 

mala praxis  de cualquiera de sus 

trabajadores. En este sentido, nos 

felicitamos por lo que es el 

expediente informativo que se ha 

abierto por parte de la Concejalía 

para aclarar la situación… 

 

A las veintiuna horas y veintiún 

minutos se ausenta del Salón de 

Sesiones la señora Canabal 

Pérez. 

 

… y en este aspecto permítanme 

que haga un inciso en relación a 

programa en si, todo o contrario. 

Esta pregunta que tería que 

efectuar o meu compañeiro  Fito 

Ferreiro, que por cuestións de 

saúde non puido estar, vén pola 

denuncia que fixo un colectivo 

como é ALAS, a Asociación pola 

Liberdade Afectivo Sexual, en 

relación  á última das agresións 

que sufriu unha persoa 

homosexual agredida, polo que 

aquí coméntanme, no seu propio 

fogar, polo caseiro co que 

convivía aludindo, efectivamente, 

ao que era a súa orientación 

sexual. Unha persoa que acode á 

Comisaría e que non se lle presta 

a atención debida. E con isto non 

estamos a cuestionar en absoluto 

o programa, e con isto non 

estamos a cuestionar o que é o 

labor da Policía Local ou no seu 

caso do Corpo Nacional de 

Policía se fose a ocasión. 

Xeralmente son cuestións que 

suceden de maneira illada, que 

indubidablemente os que son 

responsables políticos teñen neste 

caso que investigar e que asumir  

as consecuencias da mala praxe  

de calquera dos seus 

traballadores. Neste sentido, 

felicitámonos polo que é o 

expediente informativo que se 

abriu por parte da Concellería 

para aclarar a situación… 

 

 

Ás vinte e unha horas e vinte e 

un minutos auséntase do Salón 

de Sesións a señora  Canabal 

Pérez. 

 

… e neste aspecto permítanme 

que faga un inciso en relación a 
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todo lo que viene siendo la 

problemática del colectivo 

LGTBI. Ellos llevan mucho 

tiempo pidiendo la aprobación en 

el Parlamento gallego de una ley 

LGTBI que todavía ni se sabe, ni 

se conoce, ni se la espera. Bien es 

verdad que ustedes una cosa es 

predicar y otra cosa es dar trigo, 

teniendo en cuenta que son 

quienes gobiernan en el Gobierno 

del Estado español y que acaban 

ustedes de abstenerse en lo que es 

esa iniciativa de proposición de 

ley para hacer una reforma de la 

Ley trans del año 2007. A mí me 

encantaría saber también, ¿cuál es 

la razón  por la que ustedes están 

en contra de esa modificación en 

la ley que hace, que bueno, que 

las personas transexuales no 

tengan que reconocer que son 

enfermas para acceder a la 

modificación registral. 

 

A las veintiuna horas y veintiún 

minutos se ausenta del Salón de 

Sesiones la señora Padín 

Fernández. 

 

Y, volviendo a la cuestión del 

programa PIPE, simplemente dos 

preguntas que me traslada mi 

compañera y que yo traslado aquí 

a la concejala responsable, 

¿cuántos agentes de la policía 

municipal ha recibido formación 

específica sobre este programa 

PIPE? ¿cuántos son?  ¿qué tanto 

por ciento representan dentro de la 

plantilla? Hace más de un año, 

parece ser, que no se reúne, la 

comisión del plan PIPE, con los 

colectivos y ¿cuándo tienen 

ustedes prevista esa reunión? Y en 

todo o que vén sendo a 

problemática do colectivo  

LGTBI. Eles levan moito tempo 

pedindo a aprobación no 

Parlamento galego dunha lei  

LGTBI que aínda nin se sabe, nin 

se coñece, nin se lla espera. Ben é 

verdade que vostedes unha cousa 

é predicar e outra cousa é dar 

trigo, tendo en conta que son 

quen gobernan no Goberno do 

Estado español e que acaban 

vostedes de absterse no que é esa 

iniciativa de proposición de lei 

para facer unha reforma da Lei  

trans do ano 2007. A min 

encantaríame saber tamén, cal é a 

razón  pola que vostedes están en 

contra desa modificación na lei 

que fai, que bo, que as persoas 

transexuais non teñan que 

recoñecer que son enfermas para 

acceder á modificación rexistral. 

 

 

Ás vinte e unha horas e vinte e 

un minutos auséntase do Salón 

de Sesións a señora  Padín 

Fernández. 

 

E, volvendo á cuestión do 

programa  PIPE, simplemente 

dúas preguntas que me traslada a 

miña compañeira e que eu 

traslado aquí á concelleira 

responsable, cantos axentes da 

policía municipal recibiron 

formación específica sobre este 

programa  PIPE? Cantos son?  

Que tanto por cento representan 

dentro do persoal? Fai máis dun 

ano, parece ser, que non se reúne, 

a comisión do plan  PIPE, cos 

colectivos e cando teñen vostedes 

prevista esa reunión? E neste 
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este sentido, simplemente, bueno, 

pues nuestro apoyo a todo lo que 

sea evidentemente derechos, 

libertades y concienciación social 

en relación a combatir todos los 

delitos de odio, también frente al 

colectivo LGTBI. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Ben. En referencia ao tema da 

denuncia como xa recollía na súa 

pregunta, efectivamente en canto 

tivemos coñecemento que aí si 

que bueno, xa trasladei, me 

gustaría non terme enterado pola 

prensa, e encanto tiven ese 

coñecemento se abriou ese 

expediente informativo porque 

calquera  é práctica neste sentido 

evidentemente condenable porque 

estamos facendo tanto desde o 

goberno como desde a propia 

policía local un esforzo moi 

grande  para trasladar e para 

convertir a policía da Coruña en 

unha  policía máis próxima e que 

teña ademais unha xestión da 

diversidade, e así rasladámonos co 

tema do PIPE. Entón como o tema 

está efectivamente en 

investigación e xa trasladei que 

íbamos a chegar hasta as últimas 

consecuencias e que quero, pois, 

iso, xa trasladaban tamén vostedes 

que na redes sociais non quedaba 

así reflexado que unha mala (…) 

individual non enturbie as boas 

prácticas que estamos poñendo en 

marcha coa policía local.   

 

 

Respecto ás preguntas concretas 

sobre o programa PIPE, decirlle 

que por primeira vez, creo, e 

sentido, simplemente, bo, pois o 

noso apoio a todo o que sexa 

evidentemente dereitos, 

liberdades e concienciación social 

en relación a combater todos os 

delitos de odio, tamén fronte ao 

colectivo  LGTBI. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Ben. En referencia ao tema da 

denuncia como xa recollía na súa 

pregunta, efectivamente en canto 

tivemos coñecemento que aí si que 

bo, xa trasladei, me gustaría non 

terme enterado pola prensa, e 

encanto tiven ese coñecemento 

abriuse ese expediente 

informativo porque calquera  é 

práctica neste sentido 

evidentemente condenable porque 

estamos facendo tanto desde o 

goberno como desde a propia 

policía local un  esforzo moi 

grande  para trasladar e para 

convertir a policía da Coruña en 

unha  policía máis próxima e que 

teña ademais unha xestión da 

diversidade, e así trasladámonos 

co tema do PIPE. Entón como o 

tema está efectivamente en 

investigación e xa trasladei que 

iamos a chegar hasta as últimas 

consecuencias e que quero, pois, 

iso, xa trasladaban tamén 

vostedes que na redes sociais non 

quedaba así reflexado que unha 

mala (…) individual non enturbie 

as boas prácticas que estamos 

poñendo en marcha coa policía 

local.   

 

Respecto ás preguntas concretas 

sobre o programa PIPE, decirlle 

que por primeira vez, creo, e 



214 

 

senón por primeira vez en moito 

tempo se formou ao 100% do 

persoal da policía local, cando se 

implantou este programa e se lles 

deu unha formación completa en  

ese momento que levará e que  

leva unhos sistemas  de reciclaxe 

ao longo do programa. 

 

E o programa en si, rematou e o 

programa en si  consiste  na 

implantación que había a día de 

hoxe, xa digo que os indicadores 

fan que as indicacións con sesgo, 

na rúa están reducindose aquí por 

primeira vez, algo que non se 

contabilizaba nunca, é que non 

estaban contabilizadas as 

indentificacións que se facían pola 

rúa a ciudadanos e ciudadanas que 

aleatoriamente eu que sen 

ningunha causa concreta podían 

ser indentificadas e agora o son e 

ademais se lles trasladan os seus 

dereitos para que saiban porque 

son identificados e que dereitos 

teñen ante unha identificación 

pola rúa. 

 

Con respecto á xuntanza que iba 

aparellado a este programa PIPE, 

è certo que está máis espaciado 

aínda que non hai un ano, hai 

menos, se realizou outra 

actualización de formación a que 

asistiu xa voluntariamente parte 

do Corpo de policía local e 

ademais tamén viñeron os 

colectivos a esa formación que 

ademais tivo unha parte de 

reflexión conxunta e polo tanto así 

se están facendo, igual non con 

toda  a periodicidade que nos 

gustaría pero si se está facendo 

ese mantemento do programa e do 

senón por primeira vez en moito 

tempo se formou ao 100% do 

persoal da policía local, cando se 

implantou este programa e se lles 

deu unha formación completa en  

ese momento que levará e que  

leva unhos sistemas  de reciclaxe 

ao longo do programa. 

 

E o programa en si, rematou e o 

programa en si  consiste  na 

implantación que había a día de 

hoxe, xa digo que os indicadores 

fan que as indicacións con sesgo, 

na rúa están reducindose aquí por 

primeira vez, algo que non se 

contabilizaba nunca, é que non 

estaban contabilizadas as 

indentificacións que se facían 

pola rúa a cidadáns e cidadanas 

que aleatoriamente eu que sen 

ningunha causa concreta podían 

ser indentificadas e agora o son e 

ademais se lles trasladan os seus 

dereitos para que saiban porque 

son identificados e que dereitos 

teñen ante unha identificación 

pola rúa. 

 

Con respecto á xuntanza que ia 

aparellada a este programa 

PIPE, é certo que está máis 

espaciado aínda que non hai un 

ano, hai menos, se realizou outra 

actualización de formación a que 

asistiu xa voluntariamente parte 

do Corpo de policía local e 

ademais tamén viñeron os 

colectivos a esa formación que 

ademais tivo unha parte de 

reflexión conxunta e polo tanto 

así se están facendo, igual non 

con toda  a periodicidade que nos 

gustaría pero si se está facendo 

ese mantemento do programa e 
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sentido do programa. Polo demais, 

efectivamente, bueno, trasladar 

que ademais si en canto no 

puxemos en contacto nós co 

colectivo ALAS, despois de ver 

en prensa e en redes sociais tanto 

do PSOE como do propio 

colectivo, nos puxemos en 

contacto co colectivo e como xa 

se iniciou este ano co convenio, 

para que puxesen en marcha  un 

observatorio contra a LGTBI 

fobia na cidade. E xusto agora 

veño de falar, tamén,  co seu 

compañeiro Fito que 

efectivamente xa me trasladou que 

se atopaba con unha indisposición 

de saúde e vamos ademais a 

seguir adiante con ese 

observatorio a través dun 

convenio co propio colectivo 

ALAS que creo que é un dos 

colectivos que pode facer esa 

función e co que esperamos que 

ademais non se enturbien as 

relacións  e manteñamos as 

relacións fluidas en ese sentido 

con eles. 

 

Presidencia 

 

Pasamos, entón á pregunta do 

PSdeG sobre… relativa inacción 

en el área  de Servicios  Sociales. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre la 

relativa inacción en el área  de 

Servicios  Sociales. 

 

Señora Neira Fernández 

 

¿Cómo justifican la inacción del 

gobierno municipal en el Área de 

servicios sociales? 

 

do sentido do programa. Polo 

demais, efectivamente, bo, 

trasladar que ademais se en canto 

puxésemosnos  en contacto nós co 

colectivo ALAS, despois de ver en 

prensa e en redes sociais tanto do 

PSOE como do propio colectivo, 

puxésemosnos en contacto co 

colectivo e como xa iniciouse este 

ano co convenio, para que 

puxesen en marcha  un 

observatorio contra a LGTBI 

fobia na cidade. E xusto agora 

veño de falar, tamén,  co seu 

compañeiro Fito que 

efectivamente xa me trasladou 

que se atopaba cunha 

indisposición de saúde e vamos 

ademais a seguir adiante con ese 

observatorio a través dun 

convenio co propio colectivo 

ALAS que creo que é un dos 

colectivos que pode facer esa 

función e co que esperamos que 

ademais non se enturben as 

relacións  e manteñamos as 

relacións fluidas nese sentido con 

eles. 

 

Presidencia 

 

Pasamos, entón á pregunta do 

PSdeG sobre… relativa inacción 

na área  de Servizos  Sociais. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre a 

relativa  inacción na área  de 

Servizos  Sociais. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Como xustifican a  inacción do 

Goberno municipal na Área de 

servizos sociais? 
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A las veintiuna horas y 

veintiséis minutos entra en el 

Salón de Sesiones la señora 

Padín Fernández. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Non a xustificamos porque non 

existe tal inacción, ni nesta 

concelleira nin moito menos nas 

traballadoras que dependen da 

Área de Xustiza Social e 

Coidados. Non estamos sen 

inactivas nin ociosas. 

 

Señora Neira Fernández 

 

No decimos ociosos, decimos 

inactivos, y en muchas ocasiones 

la actividad, yo se lo decía 

siempre a María Luisa Cid en la 

anterior legislatura que me tocaba 

a mí el Área de empleo, que en 

muchas ocasiones no es tanto la 

actividad como lo que cunda la 

actividad o como lo eficaz que sea 

esa actividad. No es casualidad 

que Pleno tras Pleno el Partido 

Socialista pregunte 

constantemente por lo que 

nosotros consideramos inacción o 

falta de proyecto en el Área de 

servicios sociales. Y ustedes, 

evidentemente tendrán que 

encajar las críticas porque es lo 

que tiene gobernar. Hoy 

concretamente, por parte del 

Partido Socialista volvemos a 

hacer la misma pregunta que 

nuestro grupo entiende que 

además es prioritaria y que 

además responde a un mal 

generalizado, desde nuestro punto 

de vista, que es la falta de 

actividad o la falta de un proyecto 

Ás vinte e unha horas e vinte e 

seis minutos entra no Salón de 

Sesións a señora  Padín 

Fernández. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Non a xustificamos porque non 

existe tal inacción, nin nesta 

concelleira nin moito menos nas 

traballadoras que dependen da 

Área de Xustiza Social e 

Coidados. Non estamos sen 

inactivas nin ociosas. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Non dicimos ociosos, dicimos 

inactivos, e en moitas ocasións a 

actividade, eu dicíallo sempre a 

María Luisa Cid na anterior 

lexislatura que me tocaba a min a 

Área de emprego, que en moitas 

ocasións non é tanto a actividade 

como o que renda a actividade, 

ou como o eficaz que sexa esa 

actividade. Non é casualidade que 

Pleno tras Pleno o Partido 

Socialista pregunte 

constantemente polo que nós 

consideramos  inacción ou falta 

de proxecto na Área de servizos 

sociais. E vostedes, evidentemente 

terán que encaixar as críticas 

porque é o que ten gobernar. 

Hoxe concretamente, por parte do 

Partido Socialista volvemos facer 

a mesma pregunta que o noso 

grupo entende que ademais é 

prioritaria e que ademais 

responde a un mal xeneralizado, 

desde o noso punto de vista, que é 

a falta de actividade ou a falta 

dun proxecto visible, en moitas 

ocasións amparado pola 
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visible, en muchas ocasiones 

amparado por la participación o 

por los debates o por el ustedes 

díganme cómo lo hago para yo 

hacerlo mejor, pero que en 

muchas ocasiones, al final lo que 

se traduce es en la falta de la toma 

de decisiones o en decisiones 

poco eficaces que tienen poco 

traslado a lo que es la ciudadanía. 

 

En este sentido y en relación por 

ejemplo, en relación a la inclusión 

social, desde nuestro punto de 

vista están ustedes gestionando de 

una manera bastante similar lo 

que es la inclusión social a como 

lo hizo el Partido Popular sin 

ningún tipo de planificación,  a 

excepción de la renta social. No 

obstante, la renta social, teniendo 

en cuenta cuales son las cifras 

tampoco, digamos, ha servido 

para mucho más que para cubrir el 

expediente por bueno que sea el 

proyecto, por buenas que sean las 

razones y seguramente por mucho 

trabajo y empeño que se hayan 

puesto por el Gobierno local y por 

parte de los trabajadores de 

servicios sociales. Se apoyan día 

tras día… 

 

A las veintiuna horas y 

veintiocho minutos entra en el 

Salón de Sesiones el señor 

alcalde. 

 

… en asociaciones del sector que 

además critican de manera 

constante o que demanda de 

manera constante una atención 

que considera que no les está 

dando de manera adecuada. 

Existen también listas de espera 

participación ou polos debates ou 

polo vostedes díganme como o 

fago para eu facelo mellor, pero 

que en moitas ocasións, ao final o 

que se traduce é na falta da toma 

de decisións ou en decisións 

pouco eficaces que teñen pouco 

traslado ao que é a cidadanía. 

 

 

 

Neste sentido e en relación por 

exemplo, en relación á inclusión 

social, desde o noso punto de 

vista están vostedes xestionando 

dunha maneira bastante similar o 

que é a inclusión social a como o 

fixo o Partido Popular sen ningún 

tipo de planificación,  fóra da 

renda social. Non obstante, a 

renda social, tendo en conta cales 

son as cifras tampouco, digamos, 

serviu para moito máis que para 

cubrir o expediente por bo que 

sexa o proxecto, por boas que 

sexan as razóns e seguramente 

por moito traballo e empeño que 

se puxeron polo Goberno local e 

por parte dos traballadores de 

servizos sociais. Apóianse día tras 

día… 

 

 

Ás vinte e unha horas e vinte e 

oito minutos entra no Salón de 

Sesións o señor alcalde. 

 

 

… en asociacións do sector que 

ademais critican de maneira 

constante ou que demanda de 

maneira constante unha atención 

que considera que non lles está 

dando de maneira adecuada. 

Existen tamén listas de espera 
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considerables en el SIVO. Han 

vaciado los centros cívicos o por 

lo menos ustedes no han 

rectificado lo que nosotros 

criticamos constantemente durante 

el gobierno del Partido Popular 

que era, bueno, esa centralización 

que se hacía de esos servicios de 

proximidad que hasta ese 

momento estaban en los centros 

cívicos de la ciudad, y han pasado 

dos años y medio de gobierno y 

efectivamente, en muchas 

ocasiones han podido  ustedes 

echar la culpa a la falta de 

entendimiento con el Partido 

Socialista, a que no se les han 

aprobado los Presupuestos en 

plazo, o lo que sea, hay 

muchísimas cuestiones, ya lo ha 

dicho la concejala Avia Veira 

hace un momento, hay muchas 

cuestiones que son de puro trámite 

o de puro devenir diario de lo que 

es una administración local que 

además cuenta con tantísimos 

funcionarios.  

 

Por lo tanto, desde nuestro punto 

de vista,  en muchas ocasiones, 

deriva más de la falta de tomar 

decisiones, de la falta de valor de 

tomar decisiones porque es mucho 

más sencillo en muchas ocasiones 

mantenerse en la superficie, antes 

que desagradar cuando uno actúa. 

En este sentido también hablamos 

de lo que es la lista de espera en 

asistencia domiciliaria; de una 

gestión que nosotros 

consideramos que es bastante 

mejorable en lo que es el talón 

restaurante, y repito: en 

asociaciones y entidades que por 

lo menos a nosotros nos trasladan 

considerables no SIVO. 

Baleiraron os centros cívicos ou 

polo menos vostedes non 

rectificaron o que nós criticamos 

constantemente durante o 

goberno do Partido Popular que 

era, bo, esa centralización que se 

facía deses servizos de 

proximidade que ata ese momento 

estaban nos centros cívicos da 

cidade, e pasaron dous anos e 

medio de goberno e 

efectivamente, en moitas ocasións 

puideron  vostedes botar a culpa 

á falta de entendemento co 

Partido Socialista, a que non se 

lles aprobaron os Orzamentos en 

prazo, ou o que sexa, hai 

moitísimas cuestións, xa o dixo a 

concelleira Avia  Veira hai un 

momento, hai moitas cuestións 

que son de puro trámite ou de 

puro devir diario do que é unha 

administración local que ademais 

conta con tantísimos funcionarios.  

 

 

 

Por tanto, desde o noso punto de 

vista,  en moitas ocasións, deriva 

máis da falta de tomar decisións, 

da falta de valor de tomar 

decisións porque é moito máis 

sinxelo en moitas ocasións 

manterse na superficie, antes que 

desagradar cando un actúa. Neste 

sentido tamén falamos do que é a 

lista de espera en asistencia 

domiciliaria; dunha xestión que 

nós consideramos que é bastante 

mellorable no que é o talón 

restaurante, e repito: en 

asociacións e entidades que polo 

menos a nós trasládannos que 

non son recibidos todo o que 
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que no son recibidos todo lo que 

debieran por parte de la 

responsable política del área, 

siendo en muchas ocasiones 

derivados a funcionarios 

municipales. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señora Neira, por 

favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Por no hablar, bueno, del tema de 

“Mi casita” o de otras cuestiones 

de lo que ha sido su área. 

Nosotros en este sentido creemos 

que los servicios sociales se 

pueden gestionar de otra manera. 

Los servicios sociales del 

Ayuntamiento de A Coruña 

fueron un referente en la época del 

gobierno socialista, 

desgraciadamente desmantelados 

o desmantelados lo que era el 

sentido con el que nosotros los 

fuimos construyendo, legislatura 

tras legislatura, por el Partido 

Popular y bueno, pues nuestra 

esperanza está en que se rectifique 

y que desde luego la gestión que 

ustedes hacen, que yo no digo que 

estén ociosos, sea  más eficaz, 

más eficiente y más productiva. 

Nada más. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben. Esta pregunta dende logo só 

podía ter algún tipo de sentido se 

a fai alguén desde o más absurdo 

descoñecemento, pero como este 

non é o caso, solo me deixa unha 

opción e é que xa estamos en 

debesen por parte da responsable 

política da área, sendo en moitas 

ocasións derivados a funcionarios 

municipais. 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señora Neira, 

por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Por non falar, bo, do tema de “A 

miña casiña” ou doutras 

cuestións do que foi a súa área. 

Nós neste sentido cremos que os 

servizos sociais pódense xestionar 

doutra maneira. Os servizos 

sociais do Concello da Coruña 

foron un referente na época do 

goberno socialista, 

desgraciadamente desmantelados 

ou desmantelados o que era o 

sentido co que nós os fomos 

construíndo, lexislatura tras 

lexislatura, polo Partido Popular 

e bo, pois a nosa esperanza está 

en que se rectifique e que desde 

logo a xestión que vostedes fan, 

que eu non digo que estean  

ociosos, sexa  máis eficaz, máis 

eficiente e máis produtiva. Nada 

máis. 

 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben. Esta pregunta desde logo só 

podía ter algún tipo de sentido se 

a fai alguén desde o más absurdo 

descoñecemento, pero como este 

non é o caso, solo me deixa unha 

opción e é que xa estamos en 
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campaña electoral. Pero ben, 

mentras vostedes están en 

campaña electoral, esta área, a 

Área de Xustiza Social, as súas 

traballadoras e eu traballamos e 

facemos. 

 

Mire, fixense vostedes, si 

traballamos. Eu sei que de 

verdade non están traballando na 

oposición tamén como facemos 

nós desde o Goberno, non teño a 

información, pero vamos a 

informalos. No que vai de 

mandato nestes dous anos e medio 

tivemos tempo para mellorar os 

programas sociais que xa existían, 

conseguindo que sexan moito 

máis xustos; para implementar 

novos programas cubrindo 

necesidades básicas das persoas 

que antes non estaban cubertas e 

para tamén reorganizar o servizo 

conseguindo eliminar as  listas de 

agarda.  

 

 

Pero como non me quero perder 

en dialécticas absurdas, vou ir ao 

concreto que é acción: o que 

facemos, as decisións que 

tomamos é como melloramos a 

vida da xente. Miren, os 

programas que xa existían 

demoslle unha volta, 

repensámolos e por iso o talón 

restaurante a data actual pois, 

como cambiamos as bases hai 

máis persoas que se benefician e 

aportan menos.  

 

As becas comedor tamén foron 

modificadas. Modificamos o seu 

baremo económico para chegar a 

máis familias; pasouse do 

campaña electoral. Pero ben, 

mentras vostedes están en 

campaña electoral, esta área, a 

Área de Xustiza Social, as súas 

traballadoras e eu traballamos e 

facemos. 

 

Mire, fixense vostedes, si 

traballamos. Eu sei que de 

verdade non están traballando na 

oposición tamén como facemos 

nós desde o Goberno, non teño a 

información, pero vamos a 

informalos. No que vai de 

mandato nestes dous anos e 

medio tivemos tempo para 

mellorar os programas sociais 

que xa existían, conseguindo que 

sexan moito máis xustos; para 

implementar novos programas 

cubrindo necesidades básicas das 

persoas que antes non estaban 

cubertas e para tamén 

reorganizar o servizo 

conseguindo eliminar as  listas de 

agarda.  

 

Pero como non me quero perder 

en dialécticas absurdas, vou ir ao 

concreto que é acción: o que 

facemos, as decisións que 

tomamos é como melloramos a 

vida da xente. Miren, os 

programas que xa existían 

demoslle unha volta, 

repensámolos e por iso o talón 

restaurante a data actual pois, 

como cambiamos as bases hai 

máis persoas que se benefician e 

aportan menos.  

 

As becas comedor tamén foron 

modificadas. Modificamos o seu 

baremo económico para chegar a 

máis familias; pasouse do 
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orzamento de 700.000 euros a un 

orzamento de 1,2 millóns de 

euros; hai 500 familias máis que 

son atendidas. Bono taxi, outro 

programa que existía, tamén se 

modificou, ampliando o número 

de persoas beneficiarias e 

simplificando os trámites 

burocráticos. Axuda a domicilio, 

un novo contrato de 1.000.000 de 

euros para atender a máis persoas 

en situación de dependencia.  

 

 

Pero miren, tamén 

implementamos novos programas: 

o programa de vivendas temporais 

para emerxencias para xente que 

se quedaba na rúa; as comidas 

para menores en períodos non 

lectivos que por certo, neste Nadal 

xa xestionamos comidas para 273 

nenas e nenos; o local de baixa 

esixencia, local que se abre por 

primeira vez, que non existía 

nada; permutas de sanción para 

menores; programa de mediación 

na rúa, prevención, consello local 

de inclusión social, consello local 

de saúde, redución das tarifas das 

escolas infantis, “Ao meu xeito”, 

reforzo educativo. De verdade, 

podería seguir e seguir, e seguir 

decindolle cousas, non que imos a 

facer, senón que xa fixemos. A 

descentralización, tamén llo 

adianto, tamén o vamos a facer e 

dende logo non vou a seguir 

dando datos porque creo que esas 

persoas coñecen a nosa labor, xa 

que o viven en primiera persoa. 

Pero quero rematar 

agradecéndolles que nos fagan 

esta pregunta. Si, porque creo que 

que nos fagan esta pregunta 

orzamento de 700.000 euros a un 

orzamento de 1,2 millóns de 

euros; hai 500 familias máis que 

son atendidas. Bono taxi, outro 

programa que existía, tamén se 

modificou, ampliando o número 

de persoas beneficiarias e 

simplificando os trámites 

burocráticos. Axuda a domicilio, 

un novo contrato de 1.000.000 de 

euros para atender a máis 

persoas en situación de 

dependencia.  

 

Pero miren, tamén 

implementamos novos programas: 

o programa de vivendas 

temporais para emerxencias para 

xente que se quedaba na rúa; as 

comidas para menores en 

períodos non lectivos, que por 

certo, neste Nadal xa xestionamos 

comidas para 273 nenas e nenos; 

o local de baixa esixencia,  local 

que se abre por primeira vez, que 

non existía nada; permutas de 

sanción para menores; programa 

de mediación na rúa, prevención, 

consello local de inclusión social, 

consello local de saúde, redución 

das tarifas das escolas infantis, 

“Ao meu xeito”, reforzo 

educativo. De verdade, podería 

seguir e seguir, e seguir 

decindolle cousas, non que imos a 

facer, senón que xa fixemos. A 

descentralización, tamén llo 

adianto, tamén o vamos a facer e 

desde logo non vou a seguir 

dando datos porque creo que esas 

persoas coñecen a nosa labor, xa 

que o viven en primiera persoa. 

Pero quero rematar 

agradecéndolles que nos fagan 

esta pregunta. Si, porque creo que 
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permítenos ter o luxo de dicir todo 

o que temos andado que é moito. 

E nesas seguiremos. Por suposto 

dende aquí quero agradecer o 

marabilloso traballo que fan as 

traballadoras da Área de Xustiza 

Social que por certo, non están nin 

inactivas, nin ociosas en ningún 

momento, fan e traballan moito. 

Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pregunta do Partido 

Socialista de Galicia-PSOE, 

relativa á situación da 

Comandancia de obras. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

¿En qué situación se encuentra la 

Comandancia de obras y el 

proyecto para su recuperación y 

rehabilitación? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sinto decirlle, señor Dapena, que 

isto non é a ventanilla e que esta 

pregunta debería facerlla ao 

Ministerio de Fomento. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Desde luego, antes un apunte. 

Desde luego en servicios sociales 

se harán muchas cosas pero es una 

lástima que el nivel de ejecución 

sea tan bajo y que, modificativo 

tras modificativo, miles de euros 

vengan de servicios sociales a 

comprar bicicletas, por ejemplo. 

que nos fagan esta pregunta 

permítenos ter o luxo de dicir 

todo o que temos andado que é 

moito. E nesas seguiremos. Por 

suposto desde aquí quero 

agradecer o  maravilloso 

traballo que fan as traballadoras 

da Área de Xustiza Social que por 

certo, non están nin inactivas, nin 

ociosas en ningún momento, fan e 

traballan moito. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pregunta do Partido 

Socialista de Galicia-PSOE, 

relativa á situación da 

Comandancia de obras. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

En que situación atópase a  

Comandancia de obras e o 

proxecto para a súa recuperación 

e rehabilitación? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sinto decirlle, señor Dapena, que 

isto non é a ventanilla e que esta 

pregunta debería facerlla ao 

Ministerio de Fomento. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Desde logo, antes un apunte. 

Desde logo en servizos sociais 

faranse moitas cousas pero é 

unha mágoa que o nivel de 

execución sexa tan baixo e que,  

modificativo tras modificativo, 

miles de euros veñan de servizos 

sociais a comprar bicicletas, por 
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Pero centrándonos en la pregunta 

esta de la Comandancia de obras, 

ya resaltábamos en Plenos 

precedentes que la ocupación de 

la antigua Comandancia de obras, 

resultaba una muestra más… 

 

A las veintiuna horas y treinta y 

cinco minutos entra en el Salón 

de Sesiones el señor Fernández 

Prado. 

 

… del fracaso a la gestión del 

actual Gobierno local y de su 

incapacidad para ejecutar su 

programa electoral, y de su 

incapacidad para dar cauce a 

demandas e inquietudes 

ciudadanas, porque si tantas 

actividades se hacen allí, desde 

luego, lo que no entendemos es 

cómo no se hacen de una forma 

reglada y normativa a través de 

los centros cívicos, como hacen 

otras asociaciones y otros grupos 

dentro de la ciudad. Y desde luego 

también es una muestra de su 

incapacidad para dar curso a 

proyectos municipales del anterior 

o  anteriores gobiernos 

municipales encauzados en su fase 

inicial, o fases más avanzadas y 

que se han visto paralizados y 

materializado en alguna a lo largo 

de este mandato, desde luego, con 

la complicidad, encantados están 

de este enfrentamiento… 

 

A las veintiuna horas y treinta y 

seis minutos se ausenta  del 

Salón de Sesiones la señora 

Freire Vázquez. 

 

exemplo. 

 

Pero centrándonos na pregunta 

esta da  Comandancia de obras, 

xa resaltabamos en Plenos 

precedentes que a ocupación da 

antiga  Comandancia de obras, 

resultaba unha mostra máis… 

 

Ás vinte e unha horas e trinta e 

cinco minutos entra no Salón de 

Sesións o señor Fernández 

Prado. 

 

… do fracaso á xestión do actual 

Goberno local e da súa 

incapacidade para executar o seu 

programa electoral, e da súa 

incapacidade para dar canle a 

demandas e inquietudes cidadás, 

porque se tantas actividades fanse 

alí, desde logo, o que non 

entendemos é como non se fan 

dunha forma regrada e normativa 

a través dos centros cívicos, como 

fan outras asociacións e outros 

grupos dentro da cidade. E desde 

logo tamén é unha mostra da súa 

incapacidade para dar curso a 

proxectos municipais do anterior 

ou  anteriores gobernos 

municipais canalizados na súa 

fase inicial, ou fases máis 

avanzadas e que se viron 

paralizados e materializado 

nalgunha ao longo deste 

mandato, desde logo, coa 

complicidade, encantados están 

deste enfrontamento… 

 

Ás vinte e unha horas e trinta e 

seis minutos auséntase  do Salón 

de Sesións a señora Freire 

Vázquez. 
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… los miembros del Partido 

Popular de que se jalean, porque 

así entre unos y otros la ciudad no 

avanza y los proyectos no se 

materializan. Y el CIDEA es en 

esta línea un capítulo más de este 

enfrentamiento de ustedes con 

otras administraciones de carácter 

institucional, ya sea autonómico, 

ya sea estatal. Y desde luego nos 

choca esta conducta de Marea, 

este comportamiento del Gobierno 

local con declaraciones y actos 

que confirman que sí el anterior 

Gobierno local había negociado 

con el Ministerio de Defensa la 

cesión gratuita de esos bienes y 

que esa cesión se había firmado en 

el 2013 con el Ministerio de 

Defensa, desde luego, el cambio 

del ejecutivo de María Pita, lo que 

ha logrado es la paralización del 

Plan y el desarrollo de ese 

supuesto proyecto de CIDEA que 

está aparcado desde entonces. Y el 

ayuntamiento que era el 

encargado ya en el 2015, cuando 

se ocupó este inmueble de su 

gestión y de por lo menos de la 

gestión del acceso a la  misma y el 

encargado del mantenimiento de 

la parcela, lleve todo este tiempo 

sin hacer absolutamente nada.  

 

El alcalde en el anterior mandato, 

el señor Carlos Negreira, había 

afirmado que se pretendía dedicar 

esas instalaciones a hacer allí un 

centro que aglutinaría a creadores 

coruñeses del diseño industrial, de 

la danza, de las artes plásticas, de 

la música, un proyecto que 

comportaba la rehabilitación de 

esa infraestructura en un plan que 

pretendía abrir un eje de actividad 

… os membros do Partido 

Popular de que se acirran, porque 

así entre uns e outros a cidade 

non avanza e os proxectos non se 

materializan. E o  CIDEA é nesta 

liña un capítulo máis deste 

enfrontamento de vostedes con 

outras administracións de 

carácter institucional, xa sexa 

autonómico, xa sexa estatal. E 

desde logo chócanos esta conduta 

de Marea, este comportamento do 

Goberno local con declaracións e 

actos que confirman que si o 

anterior Goberno local negociara 

co Ministerio de Defensa a cesión 

gratuíta deses bens e que esa 

cesión asinouse no 2013 co 

Ministerio de Defensa, desde 

logo, o cambio do executivo de 

María Pita, o que logrou é a 

paralización do Plan e o 

desenvolvemento dese suposto 

proxecto de CIDEA que está 

aparcado desde entón. E o 

concello que era o encargado xa 

no 2015, cando se ocupou este 

inmoble da súa xestión e de polo 

menos da xestión do acceso á  

mesma e o encargado do 

mantemento da parcela, leve todo 

este tempo sen facer 

absolutamente nada.  

 

O alcalde no anterior mandato, o 

señor Carlos Negreira, afirmara 

que se pretendía dedicar esas 

instalacións para facer alí un 

centro que aglutinaría a 

creadores coruñeses do deseño 

industrial, da danza, das artes 

plásticas, da música, un proxecto 

que comportaba a rehabilitación 

desa infraestrutura nun plan que 

pretendía abrir un eixo de 
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creativa en diálogo a la Fundación 

Luís Seoane, el Rectorado y la 

Escuela Pablo Picasso. Desde 

luego, no seremos desde el Grupo 

Municipal socialista los que nos 

dediquemos a defender estos 

proyectos del Partido Popular del 

anterior  mandato, pero desde 

luego a la ciudadanía le preocupa 

ver como proyectos pasados se 

reemplazan por estudios de futuro 

sin materializaciones del presente, 

y los vecinos  lo que reclaman es 

presente. Un presente que este 

Gobierno local no proporciona a 

la ciudad en la medida que esta 

reclama, y sin presente 

difícilmente puede haber futuro. Y 

ahora, desde luego, como hemos 

visto en su pequeña respuesta, 

espero que me la amplíen, lo que 

pretende es no  hacer 

absolutamente nada dirigiendo 

exclusivamente a otra 

administración que, como ustedes, 

estará encantado de haberse 

conocido dejando la ciudad en la 

estacada. Muchas gracias. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ben, antes de entrar coa 

Comandancia me gustaría facer un 

matiz porque cando hai que 

criticar ao Partido Popular co 

cárcere, cando falta a verdade hai 

que facelo, pero tamén hai que 

facelo cando quen falta a verdade 

é o Partido Socialista.  

 

Señor García, sinto decirlle que 

non é certo que non se fixera nada 

no cárcere dende que se asinou o 

convenio co SIEP. Fíxose un 

proxecto de mantemento e 

actividade creativa en diálogo á 

Fundación Luís Seoane, o 

Reitorado e a Escola Pablo 

Picasso. Desde logo, non seremos 

desde o Grupo Municipal 

socialista os que nos dediquemos 

a defender estes proxectos do 

Partido Popular do anterior  

mandato, pero desde logo á 

cidadanía preocúpalle ver como 

proxectos pasados substitúense 

por estudos de futuro sen 

materializacións do presente, e os 

veciños o que reclaman é 

presente. Un presente que este 

Goberno local non proporciona á 

cidade na medida que esta 

reclama, e sen presente 

dificilmente pode haber futuro. E 

agora, desde logo, como vimos na 

súa pequena resposta, espero que 

ma amplíen, o que pretende é non  

facer absolutamente nada 

dirixindo exclusivamente a outra 

administración que, como 

vostedes, estará encantado de 

coñecerse deixando a cidade na 

estacada. Moitas grazas. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ben, antes de entrar coa 

Comandancia me gustaría facer 

un matiz porque cando hai que 

criticar ao Partido Popular co 

cárcere, cando falta a verdade hai 

que facelo, pero tamén hai que 

facelo cando quen falta a verdade 

é o Partido Socialista.  

 

Señor García, sinto decirlle que 

non é certo que non se fixera 

nada no cárcere desde que se 

asinou o convenio co SIEP. 

Fíxose un proxecto de 



226 

 

seguridade de toda a cuberta do 

edificio e de parte do seu interior; 

licitouse ese proxecto, e como 

debería saber, e como sei que 

vostede sabe, os tempos 

administrativos non son tan 

rápidos como nos gustaría e por 

certo, as obras, por si non o sabía, 

comezaron xa fai varias semanas.  

 

 

E volvendo á Comandancia, eu 

podo falarlles da dilixencia deste 

Goberno no inmoble a pesar de 

non ser propietario da parcela. 

Lémbrolles por exemplo a 

demolición do edificio deteriorado 

por cuestións de seguridade. É 

unha demolición que 

correspondería ao Ministerio de 

Defensa e que tivo que executar 

de xeito subsidario o Concello por 

non facelo o propietario do 

inmoble. Falan de fracaso de 

xestión, de inexecución do 

programa e escoitándolles 

realmente parecía que todo é 

facilísimo de facer. Podo dicirlles 

tamén, que na nosa interlocución 

coa Subdirección de Vivenda se 

nos asegura que as obras da 

Comandancia están adxudicadas, 

pero o certo é que o único que está 

parado é a plataforma de licitación 

do Ministerio, que non se move 

dende fai meses e ningunha 

adxudicación está publicada. 

Entón compare vostede a 

ineficiencia e falta de xestión do 

Goberno municipal ao respecto do 

cárcere, da actuación que neste 

caso está facendo o Ministerio de 

Fomento no caso da Comandancia 

e si o que a vostede lle preocupa é 

o proxecto, non se preocupe: podo 

mantemento e seguridade de toda 

a cuberta do edificio e de parte do 

seu interior; licitouse ese 

proxecto, e como debería saber, e 

como sei que vostede sabe, os 

tempos administrativos non son 

tan rápidos como nos gustaría e 

por certo, as obras, por se non o 

sabía, comezaron xa fai varias 

semanas.  

 

E volvendo á Comandancia, eu 

podo falarlles da dilixencia deste 

Goberno no inmoble a pesar de 

non ser propietario da parcela. 

Lémbrolles por exemplo a 

demolición do edificio 

deteriorado por cuestións de 

seguridade. É unha demolición 

que correspondería ao Ministerio 

de Defensa e que tivo que 

executar de xeito subsidario o 

Concello por non facelo o 

propietario do inmoble. Falan de 

fracaso de xestión, de inexecución 

do programa e escoitándolles 

realmente parecía que todo é 

facilísimo de facer. Podo dicirlles 

tamén, que na nosa interlocución 

coa Subdirección de Vivenda se 

nos asegura que as obras da 

Comandancia están adxudicadas, 

pero o certo é que o único que 

está parado é a plataforma de 

licitación do Ministerio, que non 

se move desde fai meses e 

ningunha adxudicación está 

publicada. Entón compare 

vostede a ineficiencia e falta de 

xestión do Goberno municipal ao 

respecto do cárcere, da actuación 

que neste caso está facendo o 

Ministerio de Fomento no caso da 

Comandancia e si o que a vostede 

lle preocupa é o proxecto, non se 
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dicirlle que  ten que estar 

tranquilo porque proxecto hai e 

obviamente cando chegue o 

momento o faremos público. 

Obviamente o que non queremos 

é ariscarnos a que suceda o que xa 

sucedeu, e é que as licitacións 

aparecen e desaparecen según a 

conveniencia neste caso do titular 

do inmoble. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

 

Preguntas orales del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

(PP) 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

 

Pregunta do Partido Popular 

relativa a Servicios Sociales. 

 

Primera.-Pregunta oral  sobre 

Servicios Sociales. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

¿Cómo valora Xulio Ferreiro la 

actuación municipal relacionada 

con las personas sin hogar en la 

ciudad? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Valoramos moi positivamente as 

novas medidas que puxo en 

marcha este Goberno municipal e 

dende logo, se o comparamos co 

que fixeron vostedes que foi nada, 

máis positivo, todavía. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

preocupe: podo dicirlle que  ten 

que estar tranquilo porque 

proxecto hai e obviamente cando 

chegue o momento o faremos 

público. Obviamente o que non 

queremos é ariscarnos a que 

suceda o que xa sucedeu, e é que 

as licitacións aparecen e 

desaparecen según a 

conveniencia neste caso do titular 

do inmoble. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

Preguntas orais do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

(PP) 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

 

Pregunta do Partido Popular 

relativa a Servizos Sociais. 

 

Primeira.-Pregunta oral  sobre 

Servizos Sociais. 

 

Señor  Lorenzo Torres 

 

Como valora  Xulio Ferreiro a 

actuación municipal relacionada 

coas persoas sen fogar na 

cidade? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Valoramos moi positivamente as 

novas medidas que puxo en 

marcha este Goberno municipal e 

desde logo, se o comparamos co 

que fixeron vostedes que foi nada, 

máis positivo, todavía. 

 

Señor  Lorenzo Torres 
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Bien. Otra vez más tenemos que 

volver a hablar de los servicios 

sociales, señor alcalde. Si el otro 

día le hablé de la renta social y le 

hablé de la inejecución del 

Presupuesto, hoy le tengo que 

hablar de los sin techo, no sin 

antes también agradecerle al 

PSOE que por fin haya hecho su 

crítica y dejara de ser un cómplice 

de todo lo que estaba pasando en 

servicios sociales con su silencio. 

De todas formas, en su 

intervención eché de menos que 

no pidieran, una vez más, como 

hacían cuando gobernaba yo, que 

iban a retirar la tasa de ayuda a 

domicilio. Era lo primero que iban 

a hacer cuando llegaran al 

gobierno, o aquellas personas que 

iban a apoyar al gobierno. Han 

pasado dos años y vemos que 

sigue igual.  

 

A las veintiuna horas y 

veinticuatro minutos se ausenta 

del Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 

 

Por otro  lado: usted decía  que la 

Marea estaba copiando lo que 

había hecho el Partido Popular. 

Ojalá  que en esa inacción que 

tiene la Marea y copia al Partido 

Popular, hubieran hecho como 

hicimos nosotros: el centro de 

Boandanza, el primer comedor 

social, el primer centro de día 

municipal o el primer centro 

cívico, o también por supuesto el 

centro cívico que se hizo en la 

Ciudad Vieja. Eso era la inacción 

que  tenía el Partido Popular. 

 

Pero bueno, yo no vengo a hablar 

Ben. Outra vez máis temos que 

volver falar dos servizos sociais, 

señor alcalde. Se o outro día 

faleille da renda social e faleille 

da  inexecución do Orzamento, 

hoxe téñolle que falar dos sen 

teito, non sen antes tamén 

agradecerlle ao PSOE que por fin 

fixese a súa crítica e deixase de 

ser un cómplice de todo o que 

estaba a pasar en servizos sociais 

co seu silencio. De todos os 

xeitos, na súa intervención botei 

de menos que non pedisen, unha 

vez máis, como facían cando 

gobernaba eu, que ían retirar a 

taxa de axuda a domicilio. Era o 

primeiro que ían facer cando 

chegasen ao goberno, ou aquelas 

persoas que ían apoiar ao 

goberno. Pasaron dous anos e 

vemos que segue igual.  

 

 

Ás vinte e unha horas e vinte e 

catro minutos auséntase do 

Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 

Doutra banda:    vostede dicía  

que a Marea estaba a copiar o 

que fixera o Partido Popular 

Oxalá  que nesa  inacción que ten 

a Marea e copia ao Partido 

Popular, fixesen como fixemos 

nós: o centro de  Boandanza, o 

primeiro comedor social, o 

primeiro centro de día municipal 

ou o primeiro centro cívico, ou 

tamén por suposto o centro cívico 

que se fixo na Cidade Vella. Iiso 

era a  inacción que  tiña o Partido 

Popular. 

 

Pero bo, eu non veño falar dos 
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de los señores el PSOE, aplaudo 

por fin que haya una crítica sea o 

no constructiva porque hasta 

ahora su complicidad me tenía un 

poco preocupado. Dicho esto, 

seguimos con los servicios 

sociales y vamos a hablar quizá de 

los más desfavorecidos, los sin 

techo, los grandes abandonados de 

esta ciudad. Día a día estamos 

viendo en la calle muchísima 

gente que duerme en la calle,  yo 

sé que es un problema difícil, 

señor alcalde, porque yo, 

personalmente me impliqué 

mucho en eso. Yo iba por las 

noches a hablar con estas personas 

e iba allí a intentar recuperar a 

estas personas y que acudieran a 

los servicios sociales, pero no 

cabe duda que aquí lo que ha 

habido totalmente es un 

desmantelamiento de los equipos 

que intervenían en la ciudad. 

Antes hablaba un compañero de la 

demolición de la salud pública; 

aquí en La Coruña hoy podemos 

hablar de la demolición de los 

servicios sociales porque se han 

quitado todos los programas que 

había en este tema. Se han dejado 

abandonadas a las entidades. El 

año pasado fue una entidad, Boa 

Noite, la que tuvo, la que tuvo que 

poner los sacos de dormir cuando 

fue la ola de frío porque el equipo 

de frío que existía en este 

Ayuntamiento cuando venían esas 

olas de frío para atender estos  

problemas desapareció. Por cierto, 

Boa Noite, este año veo que ha 

recibido una subvención de 3.659 

euros que a día de hoy creo que no 

ha cobrado, al menos el viernes no 

la había cobrado. Tuvieron que 

señores o PSOE, aplaudo por fin 

que haxa unha crítica sexa ou non 

construtiva porque ata agora a 

súa complicidade tíñame un 

pouco preocupado. Dito isto, 

seguimos cos servizos sociais e 

imos falar quizá dos máis 

desfavorecidos, os sen teito, os 

grandes abandonados desta 

cidade. Día a día estamos a ver 

na rúa moitísima xente que dorme 

na rúa,  eu sei que é un problema 

difícil, señor alcalde, porque eu, 

persoalmente impliqueime moito 

niso. Eu ía polas noites para falar 

con estas persoas e ía alí a tentar 

recuperar a estas persoas e que 

acudisen aos servizos sociais, 

pero non cabe dúbida que aquí o 

que houbo totalmente é un 

desmantelamento dos equipos que 

interviñan na cidade. Antes falaba 

un compañeiro da demolición da 

saúde pública; aquí na Coruña 

hoxe podemos falar da demolición 

dos servizos sociais porque se 

quitaron todos os programas que 

había neste tema. Deixáronse 

abandonadas ás entidades. O ano 

pasado foi unha entidade, Boa  

Noite, a que tivo, a que tivo que 

poñer os sacos de durmir cando 

foi a onda de frío porque o equipo 

de frío que existía neste Concello 

cando viñan esas ondas de frío 

para atender estes problemas  

desapareceu. Por certo,  Boa  

Noite, este ano vexo que recibiu 

unha subvención de 3.659 euros 

que a día de hoxe creo que non 

cobrou, polo menos o venres non 

a cobrara. Tiveron que acudir 

vostedes a unha  institución 

privada para solucionar un 

problema que antes solucionaban 
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acudir ustedes a una  institución 

privada para solucionar un 

problema que antes solucionaban 

los equipos del ayuntamiento y ya 

le digo, le concedieron una 

subvención y a día 4 de 

diciembre… 

 

A las veintiuna horas y cuarenta 

y cuatro minutos entra en el 

Salón de Sesiones la señora Cid 

Castro. 

 

… que creo que es hoy 4 de 

diciembre, aún no han cobrado, 

con lo cual a ver que van a poder 

hacer en este mes que queda, o 

cómo justifican todo lo que hago, 

al igual que otras, ya digo, otras 

asociaciones de esta ciudad que se 

dedican a trabajar con los sin 

techo que ustedes aún a  día de 

hoy, ya digo al viernes, no habían 

cobrado aún las subvenciones. 

 

Pero hay mucho más, estamos 

hablando del centro de acogida de 

baja exigencia. ¿Usted sabe los 

problemas que hay en ese centro? 

¿Usted sabe los problemas de 

vecindad que hay en ese centro, 

que los vecinos están protestando 

por lo que está pasando allí? 

Porque están unidos a los 

barracones. Ya había allí un 

problema social, lo denunció el 

PSOE, también lo denunció aquí 

en este Pleno  y ahora metieron 

ustedes este centro creando 

conflictos entre los vecinos, 

creando problemas en un lugar, 

concentrando en un mismo sitio 

problemáticas sociales que son 

difíciles, a veces, de gestionar y 

son difíciles de llevar a cabo, de 

os equipos do concello e xa lle 

digo, concedéronlle unha 

subvención e a día 4 de 

decembro… 

 

 

 

 

Ás vinte e unha horas e corenta e 

catro minutos entra no Salón de 

Sesións a señora Cid Castro. 

 

 

… que creo que é hoxe 4 de 

decembro, aínda non cobraron, 

co cal a ver que van poder facer 

neste mes que queda, ou como 

xustifican todo o que fago, do 

mesmo xeito que outras, xa digo, 

outras asociacións desta cidade 

que se dedican a traballar cos sen 

teito que vostedes aínda a día  de 

hoxe, xa digo ao venres, non 

cobraran aínda as subvencións. 

 

Pero hai moito máis, estamos a 

falar do centro de acollida de 

baixa esixencia. Vostede sabe os 

problemas que hai nese centro? 

Vostede sabe os problemas de 

veciñanza que hai nese centro, 

que os veciños están a protestar 

polo que está a pasar alí? Porque 

están unidos aos barracóns. Xa 

había alí un problema social, 

denunciouno o PSOE, tamén o 

denunciou aquí neste Pleno e 

agora meteron vostedes este 

centro creando conflitos entre os 

veciños, creando problemas nun 

lugar, concentrando nun mesmo 

cerco problemáticas sociais que 

son difíciles, ás veces, de 

xestionar e son difíciles de levar a 

cabo, de solucionar, pero 
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solucionar, pero ustedes han 

hecho allí una concentración. 

Sobre todo un servicio…, para mí, 

que el mayor pecado hoy en 

ustedes es que han externalizado y 

privatizado ese servicio. Ustedes 

que iban a potenciar lo público, lo 

primero que … 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lorenzo, 

por favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

…hacen es privatizar un servicio 

tan importante como es la 

atención a las personas sin hogar. 

Y podía seguir hablando de 

muchas cosas, ya sé que  tengo 

tres minutos alcalde, pero tiene 

usted que hacer algo, la ciudad 

necesita que se haga algo. Los 

servicios sociales no pueden estar 

abandonados como están, en este 

momento, en esta ciudad. Por eso 

le digo que recapacite, que tome 

soluciones y por favor que haga 

algo que es que  acaben con esa 

inacción que le está denunciando 

el Partido Socialista que yo 

también denuncio y por favor, 

trabajen por los citados, porque yo 

no sé si trabajarán pero se lo digo, 

no se les nota nada su trabajo en la 

calle. Gracias por su atención.  

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben. Simplemente recordarlle un 

dato, señor Dapena, porque é 

verdade que chama moitísimo a 

atención o desinformados que 

están neste Salón de Plenos. A 

vostedes fixeron alí unha 

concentración. Sobre todo un 

servizo…, para min, que o maior 

pecado hoxe en vostedes é que 

externalizaron e privatizaron ese 

servizo. Vostedes que ían 

potenciar o público, o primeiro 

que … 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor  Lorenzo, 

por favor. 

 

Señor  Lorenzo Torres 

 

…fan é privatizar un servizo tan 

importante como é a atención ás 

persoas sen fogar. E podía seguir 

falando de moitas cousas, xa sei 

que  teño tres minutos alcalde, 

pero ten vostede que facer algo, a 

cidade necesita que se faga algo. 

Os servizos sociais non poden 

estar abandonados como están, 

neste momento, nesta cidade. Por 

iso dígolle que recapacite, que 

tome solucións e por favor que 

faga algo que é que  acaben con 

esa inacción que lle está 

denunciando o Partido Socialista 

que eu tamén denuncio e por 

favor, traballen polos citados, 

porque eu non sei se traballarán 

pero dígollo, non se lles nota 

nada o seu traballo na rúa. 

Grazas pola súa atención. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben. Simplemente recordarlle un 

dato, señor Dapena, porque é 

verdade que chama moitísimo a 

atención o desinformados que 

están neste Salón de Plenos. A 
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verdade que un tanto vergoñenzo. 

Mire, o dato de execución a estas 

alturas, e aínda falta un mes para 

pechar o exercicio, de servizos 

sociais é de un 75% de toda a 

Concellería.  

 

E mire, señor Lorenzo, voulle 

recordar cousas que se fixeron que 

fixo este Goberno, que vostede 

puido ter feito. Eu entendo que os 

remordimentos non lle deixan 

estar tranquilos, xa se lle ve, 

ponse nervioso, empeza a mentir, 

a mentir. Eu, a verdade que debe 

de ter vostede unha patoloxía coas 

mentiras.  Mire, voulle recordar o 

que se fixo dende esta 

Concellería. Abriuse un local de 

baixa esixencia. Vostede aquí, nun 

Pleno, nin sequera o sabía, xa 

estaba aberto, dicía nunca se vai a 

abrir, bueno, están desinformados. 

O dispositivo de frío ao que 

vostede fai referencia,… 

 

 

A las veintiuna horas y cuarenta 

y seis minutos entra en el Salón 

de Sesiones la señora Freire 

Vázquez. 

 

…mire, escoite, escoite e 

infórmese que lle fai moita falta, 

señor Lorenzo. Entón, o 

dispositivo de frío funciona nesta 

cidade da seguinte maneira: hai  

unha entidade que se chama 

ACEM que por certo, co Goberno 

da Marea Atlántica, ten un 

convenio superior que co goberno 

de PP, precisamente para reforzar 

ese dispositivo de frío. É quen se 

encarga de facer estas visitas 

polas noites xuntos cos SEMUS  e 

verdade é que é un tanto 

vergoñoso. Mire, o dato de 

execución a estas alturas, e aínda 

falta un mes para pechar o 

exercicio, de servizos sociais é de 

un 75% de toda a Concellería.  

 

E mire, señor Lorenzo, voulle 

recordar cousas que se fixeron 

que fixo este Goberno, que 

vostede puido ter feito. Eu 

entendo que os remordimentos 

non lle deixan estar tranquilos, xa 

se lle ve, ponse nervioso, empeza 

a mentir, a mentir. Eu, a verdade 

que debe de ter vostede unha 

patoloxía coas mentiras.  Mire, 

voulle recordar o que se fixo 

desde esta Concellería. Abriuse 

un local de baixa esixencia. 

Vostede aquí, nun Pleno, nin 

sequera o sabía, xa estaba aberto, 

dicía nunca se vai a abrir, bo, 

están desinformados. O 

dispositivo de frío ao que vostede 

fai referencia,… 

 

Ás vinte e unha horas e coarenta 

e seis minutos entra no Salón de 

Sesións a señora Freire Vázquez. 

 

 

…mire, escoite, escoite e 

infórmese que lle fai moita falta, 

señor Lorenzo. Entón, o 

dispositivo de frío funciona nesta 

cidade da seguinte maneira: hai  

unha entidade que se chama 

ACEM que por certo, co Goberno 

da Marea Atlántica ten un 

convenio superior que co goberno 

do PP, precisamente para 

reforzar ese dispositivo de frío. É 

quen se encarga de facer estas 

visitas polas noites xuntos cos 
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xunto coa Cruz Vermella. É dicir, 

non solo non  se desmantela, 

señor Lorenzo, é que hai 

moitísimos máis recursos. Eu 

voulle dar un dato: neste 

momento, nesta cidade hai menos 

persoas durmindo na rúa e estou 

tremendamente orgullosa deste 

traballo, tremendamente orgullosa 

e mire, vou sinalar cales son as 

mentiras para que a xente saiba de 

verdade como é. Dixo vostede un 

día: “el alcalde ha decidido 

eliminar el equipo de cuatro 

técnicos que recorrían la 

ciudad…” Mentira, non só 

mantemos o mesmo equipo de 

funcionarios de inclusión social, é 

que se mellorou, señor Lorenzo, e 

que agora hai unha traballadora 

social. Dicía vostede tamén: 

“…en dos años no ha sido capaz 

de hacer un solo desalojo na 

Conservera Celta. La acumulación 

de basura ya es un problema, 

gravísimo de salud…” Mentira, 

señor Lorenzo. Pero é que a esto 

ademais non lle vou a dar datos 

porque é visible hai menos 

familias durmindo alí, hai menos 

basura grazas ao enorme traballo 

da miña compañera de 

Medioambiente e tamén o traballo 

de Rexeneración Urbana , e dende 

logo, algo moi visible é que xa 

non hai unha nave. Lembra iso? 

Ben, tamén dixo vostedes 

seguindo coas súas mentiras. 

“Silvia Cameán anunció a bombo 

y platillo que se abría un 

albergue…” Abriuse. Mentira 

tamén. Mire, predicar e mentir e o 

seu, pero hai informes de pobreza 

que din que co Partido Popular as 

taxas de pobreza crecen, crecen e 

SEMUS e xunto coa Cruz 

Vermella. É dicir, non solo non  

se desmantela, señor Lorenzo, é 

que hai moitísimos máis recursos. 

Eu voulle dar un dato: neste 

momento, nesta cidade hai menos 

persoas durmindo na rúa e estou 

tremendamente orgullosa deste 

traballo, tremendamente 

orgullosa e mire, vou sinalar 

cales son as mentiras para que a 

xente saiba de verdade como é. 

Dixo vostede un día: “el alcalde 

ha decidido eliminar el equipo de 

cuatro técnicos que recorrían la 

ciudad…” Mentira, non só 

mantemos o mesmo equipo de 

funcionarios de inclusión social, é 

que se mellorou, señor Lorenzo, e 

que agora hai  unha traballadora 

social.  Dicía     vostede     tamén:  

“… en dos años no ha sido capaz 

de hacer un solo desalojo na 

Conservera Celta. La 

acumulación de basura ya es un 

problema, gravísimo de salud…” 

Mentira, señor Lorenzo. Pero é 

que a esto ademais non lle vou a 

dar datos porque é visible hai 

menos familias durmindo alí, hai 

menos basura grazas ao enorme 

traballo da miña compañeira de 

Medioambiente e tamén o traballo 

de Rexeneración Urbana,  e desde 

logo, algo moi visible é que xa 

non hai unha nave. Lembra iso? 

Ben, tamén dixo vostedes 

seguindo coas súas mentiras. 

“Silvia Cameán anunció a bombo 

y platiño que se abría un 

albergue…” Abriuse. Mentira 

tamén. Mire, predicar e mentir e o 

seu, pero hai informes de pobreza 

que din que co Partido Popular as 

taxas de pobreza crecen, crecen e 
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crecen. E vou rematar xa cunha 

frase dunha compañeira súa que 

mire o que dicía, falando de sen 

teito. Voullo dicirllo en castelán: 

“…la indigencia es un fenómeno 

que hay que erradicar en 

Madrid…” Sabe por que? Porque 

para la señora Esperanza Aguirre, 

ahuyenta a los turistas. E esta é a 

súa marca, marca Partido Popular. 

Moitas grazas. 

 

 

Presidencia  

 

Ben. Pregunta do Partido Popular 

relativa ao botellón. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre el 

botellón. 

 

Intervenciones 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

Gracias. ¿Qué actuaciones ha 

realizado o tiene previsto realizar 

Xulio Ferreiro ante el incremento 

de los graves problemas 

ocasionados por el botellón? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Enfocar  esta situación dende 

distintos ámbitos con el enfoque 

social e non represivo. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

Aunque esta pregunta se la 

hacemos con el fin de incidir en la 

necesidad de incrementar la 

vigilancia, las noches en los que 

hay botellón en los Jardines de 

Méndez Núñez, con dos fines:  

crecen. E vou rematar xa cunha 

frase dunha compañeira súa que 

mire o que dicía, falando de sen 

teito. Voullo dicir en castelán: 

“…la indigencia es un fenómeno 

que hay que erradicar en 

Madrid…” Sabe por que? Porque 

para la señora Esperanza 

Aguirre, “ahuyenta a los 

turistas”. E esta é a súa marca, 

marca Partido Popular. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia  

 

Ben. Pregunta do Partido 

Popular relativa ao botellón. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre o 

botellón. 

 

Intervencións 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

Grazas. Que actuacións realizou 

ou ten previsto realizar  Xulio 

Ferreiro ante o incremento dos 

graves problemas ocasionados 

polo botellón? 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Enfocar  esta situación  desde 

distintos ámbitos co enfoque 

social e  non represivo. 

 

Señora Lendoiro Otero 

 

Aínda que esta pregunta 

facémoslla co fin de incidir na 

necesidade de incrementar a 

vixilancia, as noites nos que hai 

botellón nos Xardíns de Méndez 

Núñez, con dous fins:  
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1) De que se reduzcan los actos 

vandálicos. 

 

A  las veintiuna horas y 

cincuenta minutos entra en el 

Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 

 

Y 2) De que se evite el consumo 

de alcohol de los menores, 

permítame insistir en que el 

llamado “problema del botellón”, 

supone principalmente un 

problema de salud pública. 

 

El consumo de alcohol es un 

problema grave desde el punto de 

vista de la salud pública, un 

problema, además, difícil de 

abordar, creo que en eso todos 

pensamos lo mismo, por una 

sociedad que tiene  tan asentado  

el consumo de alcohol con actos 

sociales, ocio y diversión y que no 

percibe riesgo para la salud ni a 

corto ni a medio ni a largo plazo. 

En este sentido, creo que sería 

interesante que el Gobierno local, 

desde el Consello de Local, desde 

el Consello Local de Saúde 

cuando esté constituído y 

funcionando abordo un plan de 

actuación local en consenso con la 

comunidad educativa y la 

sanitaria, entre otras. Un plan que 

permita llevar conciencia del 

riesgo colectivo del consumo de 

alcohol y un plan que tenga entre 

otros objetivos crear las 

circunstancias en las cuales los 

jóvenes en general, pero los 

menores de edad en particular 

puedan llevar una vida saludable y 

no necesiten consumir ni alcohol 

 

1) De que se reduzan os actos 

vandálicos. 

 

Ás  vinte e unha horas e 

cincuenta minutos entra no 

Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 

E 2) De que se evite o consumo de 

alcol dos menores, permítame 

insistir en que o chamado 

“problema do botellón”, supón 

principalmente un problema de 

saúde pública. 

 

O consumo de alcol é un 

problema grave desde o punto de 

vista da saúde pública, un 

problema, ademais, difícil de 

abordar, creo que niso todos 

pensamos o mesmo, por unha 

sociedade que ten  tan asentado  o 

consumo de alcol con actos 

sociais, lecer e diversión e que 

non percibe risco para a saúde 

nin a curto nin a medio nin a 

longo prazo. Neste sentido, creo 

que sería interesante que o 

Goberno local, desde o  Consello 

de Local, desde o  Consello Local 

de  Saúde cando estea  constituído 

e funcionando abordo un plan de 

actuación local en consenso coa 

comunidade educativa e a 

sanitaria, entre outras. Un plan 

que permita levar conciencia do 

risco colectivo do consumo de 

alcol e un plan que teña entre 

outros obxectivos crear as 

circunstancias nas cales os mozos 

en xeral, pero os menores de 

idade en particular poidan levar 

unha vida saudable e non 

necesiten consumir nin alcol nin 
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ni otras sustancias aditivas para 

disfrutar del ocio. Un plan que 

debería tener un consenso político 

y social y en el que creo 

deberíamos participar todos los 

grupos políticos representados en 

esta Corporación. Los jóvenes 

coruñeses tienen derecho al ocio 

con plena libertad en su tiempo 

libre, incluso se puede pensar que 

el consumo de alcohol es una 

opción personal, siempre y 

cuando sean mayores, y una forma 

de socializarse aunque 

personalmente creo que hay otras 

mejores. Pero sería un error 

pensar que no hay nada que 

controlar en el fenómeno del 

botellón en nuestra ciudad. El 

botellón en sí no implica que haya 

menores bebiendo, el botellón en 

sí no implica actos vandálicos, la 

mayoría de los jóvenes que van al 

botellón se comportan 

probablemente de forma cívica, 

pero si hay una realidad es que los 

actos vandálicos en los jardines, 

también en otras áreas de la 

ciudad  si tienen relación con el 

botellón y hay otra realidad, les 

guste o no, y es que la 

competencia del control de 

espacios públicos en A Coruña es 

del Concello. Ustedes tienen la 

responsabilidad de controlar, no 

de reprimir, digo porque siempre 

creen que confundimos estas 

palabras y hay que tomar 

decisiones porque el ocio de los 

jóvenes, ha de ser compatible con 

la convivencia ciudadana. Los 

jóvenes que van al botellón han de 

saber que tiene como todos los 

ciudadanos derechos y 

obligaciones y que sus derechos 

outras substancias  aditivas para 

gozar do lecer. Un plan que 

debería ter un consenso político e 

social e no que creo deberiamos 

participar todos os grupos 

políticos representados nesta 

Corporación. Os mozos coruñeses 

teñen dereito ao lecer con plena 

liberdade no seu tempo libre, 

mesmo se pode pensar que o 

consumo de alcol é unha opción 

persoal, a condición de que sexan 

maiores, e unha forma de  

socializarse aínda que 

persoalmente creo que hai outras 

mellores. Pero sería un erro 

pensar que non hai nada que 

controlar no fenómeno do 

botellón na nosa cidade. O 

botellón en si non implica que 

haxa menores bebendo, o botellón 

en si non implica actos 

vandálicos, a maioría dos mozos 

que van ao botellón compórtanse 

probablemente de forma cívica, 

pero se hai unha realidade é que 

os actos vandálicos nos xardíns, 

tamén noutras áreas da cidade  se 

teñen relación co botellón e hai 

outra realidade, gústelles ou non, 

e é que a competencia do control 

de espazos públicos na Coruña é 

do  Concello. Vostedes teñen a 

responsabilidade de controlar, 

non de reprimir, digo porque 

sempre cren que confundimos 

estas palabras e hai que tomar 

decisións porque o lecer dos 

mozos, será compatible coa 

convivencia cidadá. Os mozos que 

van ao botellón saberán que teñen 

como todos os cidadáns dereitos e 

obrigacións e que os seus dereitos 

non poden pisar os dereitos dos 

demais e que  socializarse, inclúe 
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no pueden pisotear los derechos 

de los demás y que socializarse, 

incluye también compartir el 

espacio público de forma 

civilizada. Que el patrimonio de la 

ciudad, incluido mobiliario, 

monumentos y jardines es un bien 

común al que todos tenemos 

derecho al uso y disfrute y cuyo 

mantenimiento pagamos todos. 

Limpiar  los jardines después de 

cada botellón lo pagamos todos. 

El vandalismo ocasiona 

desperfectos que los pagamos 

todos los coruñeses; que la 

marquesina para los buses, de 

entre jardines, costó 22.000 euros, 

IVA incluido que la pagamos 

todos. Y cuya limpieza y 

restauración, después del jueves 

pasado, también la pagamos 

todos. Que el conjunto escultórico 

en homenaje a Linares Rivas, 

también afectado por ataques 

vandálicos, también  lo pagamos 

todos. Por tanto solicitamos que 

asuman la responsabilidad que 

tienen de controlar los espacios 

públicos. Es una obligación del 

gobierno local garantizar la 

convivencia ciudadana y que no 

haya vandalismo, cuando se 

concentra grupos de jóvenes en 

los Jardines de Méndez Núñez o 

en  otros espacios, los fines de 

semana o en fechas señaladas.  

 

Es necesario incrementar el 

control… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señora Lendoiro, 

por favor. 

 

tamén compartir o espazo público 

de forma civilizada. Que o 

patrimonio da cidade, incluído 

mobiliario, monumentos e xardíns 

é un ben común ao que todos 

temos dereito ao uso goce e cuxo 

mantemento pagamos todos. 

Limpar  os xardíns despois de 

cada botellón pagámolo todos. O 

vandalismo ocasiona danos que 

os pagamos todos os coruñeses; 

que a marquesiña para os buses, 

de entre xardíns, custou 22.000 

euros, IVE incluído que a 

pagamos todos. E cuxa limpeza e 

restauración, despois do xoves 

pasado, tamén a pagamos todos. 

Que o conxunto escultórico en 

homenaxe a Linares Rivas, tamén 

afectado por ataques vandálicos, 

tamén  o pagamos todos. Por 

tanto solicitamos que asuman a 

responsabilidade que teñen de 

controlar os espazos públicos. É 

unha obrigación do goberno local 

garantir a convivencia cidadá e 

que non haxa vandalismo, cando 

se concentra grupos de mozos nos 

Xardíns de Méndez Núñez ou 

noutros  espazos, os fins de 

semana ou en datas sinaladas.  

 

 

 

 

 

 

É necesario incrementar o 

control… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando señora Lendoiro, 

por favor. 
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Señora Lendoiro Otero 

 

El consumo de alcohol en 

menores. Deben incrementar el 

dispositivo policial de control del 

ocio nocturno y mejoren la 

situación de las cámaras y realicen 

su mantenimiento. En definitiva, 

controlen los espacios públicos 

para que en la medida de lo 

posible se eviten actos vandálicos 

de unos pocos, es verdad pero que 

perjudican a toda la ciudadanía. 

Muchas gracias. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ben. Para comezar falando deste 

tema cómpre lembrar que o 

botellón non é algo que acabe de 

aparecer porque aquí parece que 

as ratas chegaron coa Marea 

Atlántica, o movemento de 

okupación tamén e o botellón 

tamén. Pois non o botellón, resulta 

que  é un tema que esta cidade, 

bueno, leva arrastrando dende hai 

décadas. Estaba, bueno, pois, 

radicado maioritariamente en rúas 

céntricas da cidade, como a Praza 

dos ovos, Praza do Humor o na 

propia Praza de Azcárraga donde 

presentou no seu momento un 

problema importante de 

contaminación acústica que 

perxudicaba o descanso dos 

veciños. 

 

Agora mesmo, témolo situado 

maioritariamente nos xardíns de 

Méndez Núñez, onde non existe 

esta problemática acústica e 

efectivamente temos que atender 

ao valor patrimonial deste 

entorno. Pero bueno, teño que 

Señora Lendoiro Otero 

 

O consumo de alcol en menores. 

Deben incrementar o dispositivo 

policial de control do lecer 

nocturno e melloren a situación 

das cámaras e realicen o seu 

mantemento. En definitiva, 

controlen os espazos públicos 

para que na medida do posible 

evítense actos vandálicos duns 

poucos, é verdade pero que 

prexudican a toda a cidadanía. 

Moitas grazas. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ben. Para comezar falando deste 

tema cómpre lembrar que o 

botellón non é algo que acabe de 

aparecer porque aquí parece que 

as ratas chegaron coa Marea 

Atlántica, o movemento de 

okupación tamén e o botellón 

tamén. Pois non o botellón, 

resulta que  é un tema que esta 

cidade, bo, leva arrastrando 

desde hai décadas. Estaba, bo, 

pois, radicado maioritariamente 

en rúas céntricas da cidade, como 

a Praza dos ovos, Praza do 

humor o na propia Praza de 

Azcárraga donde presentou no 

seu momento un problema 

importante de contaminación 

acústica que perxudicaba o 

descanso dos veciños. 

 

Agora mesmo, témolo situado 

maioritariamente nos xardíns de 

Méndez Núñez, onde non existe 

esta problemática acústica e 

efectivamente temos que atender 

ao valor patrimonial deste 

entorno. Pero bo, teño que 
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decirlle que o Concello reforzou 

dende o primeiro día a limpeza os 

días de botellón e teño que 

decirlle tamén que se conta coa 

presencia policial aínda que non o 

crean, existe un dispositivo 

propio, nocturno, por certo con 

máis efectivos que nunca, pero 

claro cun enfoque de persuadir e 

de disuadir e sobre todo de 

controlar, efectivamente, un 

problema de saúde pública como é 

que non haxa menores 

consumindo alcol, pero en ningún 

caso dende un enfoque represivo, 

como se cadra lles gustaría máis a 

vostedes.  

 

A vostedes  gústanlle moitísimo 

os datos, voulle dar datos, datos 

de intervención da policía local no 

ano 2017 e ao respecto do 

botellón,             son            datos 

insignificantes, estamos falando 

de escasamente dez daños nos 

xardíns,  seis auxilios cidadás, 

catro agresións ou pelexas, trece 

incidencias por orinar en vía 

pública, 48 denuncias por 

menores consumindo alcol. Por 

certo labor que traballamos 

coordinadamente entre policía 

local y policía autonómica que 

tamén cómpre lembrar a 

competencia que ten a Xunta de 

Galicia coa prevención e consumo 

das bebidas alcohólicas nos 

menores de idade. 

 

Respecto a cuestión máis 

educativa e todo o que comentaba 

ao respecto do pacto son palabras 

que soan ven pero claro eu me 

pregunto onde está por exemplo o 

pacto da educación no noso país 

decirlle que o Concello reforzou 

desde o primeiro día a limpeza os 

días de botellón e teño que 

decirlle tamén que se conta coa 

presencia policial aínda que non 

o crean, existe un dispositivo 

propio, nocturno, por certo con 

máis efectivos que nunca, pero 

claro cun enfoque de persuadir e 

de disuadir e sobre todo de 

controlar, efectivamente, un 

problema de saúde pública como 

é que non haxa menores 

consumindo alcol, pero en ningún 

caso desde un enfoque represivo, 

como se cadra lles gustaría máis 

a vostedes.  

 

A vostedes  gústanlle moitísimo os 

datos, voulle dar datos, datos de 

intervención da policía local no 

ano 2017 e ao respecto do 

botellón, son datos  

insignificantes, estamos falando 

de escasamente dez daños nos 

xardíns,  seis auxilios cidadás, 

catro agresións ou pelexas, trece 

incidencias por orinar en vía 

pública, 48 denuncias por 

menores consumindo alcol. Por 

certo labor que traballamos 

coordinadamente entre policía 

local e policía autonómica que 

tamén cómpre lembrar a 

competencia que ten a Xunta de 

Galicia coa prevención e 

consumo das bebidas alcohólicas 

nos menores de idade. 

 

Respecto a cuestión máis 

educativa e todo o que comentaba 

ao respecto do pacto son palabras 

que soan ven pero claro eu me 

pregunto onde está por exemplo o 

pacto da educación no noso país 
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que difícil é facer pactos 

realmente de consenso político e 

incluso, bueno, quero lembrar a 

un recén chegado a Alcaldía desta 

cidade, prometendo acabar con 

botellón, falo do señor Negreira. 

Nós non imos a prohibir o 

botellón, nós traballamos, como 

dícia, dende un enfoque 

transversal, dende a pedagoxía e 

sobre todo dende a 

corresponsabilidade dende os 

rapaces e as rapazas.  

 

A solución realmente efectiva, 

entendemos, á problemática das 

adiccións radica na educación e 

no diálogo. Lle falo, por exemplo,  

de programas de prevención que 

temos no ámbito escolar, de 

programa de promoción do ocio 

saludable para xóvenes en centros 

cívicos. Fálolle tamén do 

programa de ocio Nocturnia con 

máis de tres actividades gratuitas 

en fines de semana ao longo do 

ano, fálolle tamén do programa 

“Non pases por un mal trago”, 

impulsado  pola Concellería de 

Xustiza Social e colaboración con 

ADAFAD… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando  por favor, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira  

 

… e no que os rapaces que 

percibiron sancións poden 

computar, permutar, perdón, esta 

sanción por un curso, un programa 

formativo. Fálolle, por exemplo 

do programa piloto, e xa remato, 

que difícil é facer pactos 

realmente de consenso político e 

incluso, bo, quero lembrar a un 

recén chegado a Alcaldía desta 

cidade, prometendo acabar co 

botellón, falo do señor Negreira. 

Nós non imos a prohibir o 

botellón, nós traballamos, como 

dícia, desde un enfoque 

transversal, desde a pedagoxía e 

sobre todo desde a 

corresponsabilidade desde os 

rapaces e as rapazas.  

 

A solución realmente efectiva, 

entendemos, á problemática das 

adiccións radica na educación e 

no diálogo. Lle falo, por exemplo,  

de programas de prevención que 

temos no ámbito escolar, de 

programa de promoción do ocio 

saludable para xóvenes en centros 

cívicos. Fálolle tamén do 

programa de ocio Nocturnia con 

máis de tres actividades gratuitas 

en fins de semana ao longo do 

ano, fálolle tamén do programa 

“Non pases por un mal trago”, 

impulsado  pola Concellería de 

Xustiza Social en colaboración 

con ADAFAD… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando  por favor, 

señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira  

 

… e no que os rapaces que 

percibiron sancións poden 

computar, permutar, perdón, esta 

sanción por un curso, un 

programa formativo. Fálolle, por 

exemplo do programa piloto, e xa 
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de dinamización xuvenil, no 

barrio da Sagrada Familia que 

impulsamos fai escasamente dous 

meses e un exemplo de traballo 

directo e de empoderamento coa 

mocidade, onde estamos 

artellando un espazo de referenza 

para a xente moza do barrio, 

xestionado directamente polos 

mozos e polas mozas. Habería que 

analizar o fenómeno do botellón, 

da carencia… en relación a 

carencia e ausencia, precisamente 

destes espazos de lecer  para a 

mocidade e no traballo que 

estamos a facer… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, por favor,  señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

… directamente coa mocidade, 

aparecen realmente a necesidade 

de atopar espazos, algún espazo 

máis que a rúa para encontrarse. 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Pregunta 

do Partido Popular relativa a 

investimentos. 

 

Tercera.-Pregunta oral sobre 

inversiones. 

 

Señora Gallego Neira   

 

¿Qué balance hace Xulio Ferreiro 

tras no ejecutar 88.000.000 de 

euros para inversiones entre el 

2016 y 2017? 

remato, de dinamización xuvenil, 

no barrio da Sagrada Familia que 

impulsamos fai escasamente dous 

meses e un exemplo de traballo 

directo e de empoderamento coa 

mocidade, onde estamos 

artellando un espazo de referenza 

para a xente moza do barrio, 

xestionado directamente polos 

mozos e polas mozas. Habería 

que analizar o fenómeno do 

botellón, da carencia… en 

relación a carencia e ausencia, 

precisamente destes espazos de 

lecer  para a mocidade e no 

traballo que estamos a facer… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, por favor,  señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

… directamente coa mocidade, 

aparecen realmente a necesidade 

de atopar espazos, algún espazo 

máis que a rúa para encontrarse. 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Pregunta 

do Partido Popular relativa a 

investimentos. 

 

Terceira.-Pregunta oral sobre 

investimentos. 

 

Señora Gallego Neira   

 

Que balance fai  Xulio Ferreiro 

tras non executar 88.000.000 de 

euros para investimentos entre o 

2016 e 2017? 
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Señora Vieito Blanco 

 

Pois as valoracións que se poden 

derivar da súa pregunta en 

primeiro lugar son que aínda non 

rematou o 2017. 

 

En segundo lugar que os datos que 

manexa non están actualizados, 

estamos a 4 de decembro. 

 

 

E en terceiro lugar que aínda 

dando por boas esas cifras suporía 

unha mellora considerable con 

respecto a execución dos dous 

primeiros anos do seu mandato. 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, antes de nada, a la señora 

Cameán, decirle que de la retahíla 

que soltó antes se olvidó del 

folleto famoso de los desahucios 

que dijo que había repartido y la 

pillaron porque había mentido. 

¡Puf! Fíjate si se olvidó que sigue 

habiendo desahucios. ¡Bueno! 

 

 

Señor Ferreiro, han dejado sin 

ejecutar 88.000.000 de euros para 

inversiones entre 2016 y 2017,  

45.000.000 el año pasado y 

43.000.000 a 15 de noviembre de 

este año. Claro que falta un mes, 

señora Vieito, eso lo sabemos 

todos. Van a ejecutar 

43.000.000… Aunque bueno, van 

a maquillarlo un poco porque 

ahora mismo van a pagar una 

transferencia, algo que se hace de 

golpe, en una obra que ya está 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Pois as valoracións que se poden 

derivar da súa pregunta en 

primeiro lugar son que aínda non 

rematou o 2017. 

 

En segundo lugar que os datos 

que manexa non están 

actualizados, estamos a 4 de 

decembro. 

 

E en terceiro lugar que aínda 

dando por boas esas cifras 

suporía unha mellora 

considerable con respecto a 

execución dos dous primeiros 

anos do seu mandato. 

 

Señora Gallego Neira 

  

Bo, antes de nada, á señora  

Cameán dicirlle que da ladaíña 

que soltou antes esqueceuse do 

folleto famoso dos 

desafiuzamentos que dixo que 

repartira e pillárona porque 

mentira. Puf! Fíxache se se 

esqueceu que segue habendo 

desafiuzamentos. Bo! 

 

Señor Ferreiro, deixaron sen 

executar 88.000.000 de euros 

para investimentos entre 2016 e 

2017,  45.000.000 o ano pasado e 

43.000.000 ao 15 de novembro 

deste ano. Claro que falta un mes, 

señora  Vieito, iso sabémolo 

todos. Van executar 43.000.000... 

Aínda que bo, van maquillalo un 

pouco porque agora mesmo van 

pagar unha transferencia, algo 

que se fai de golpe, nunha obra 

que xa está feita que é a dos 4,7 
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hecha que es la de los 4,7 de la 

Tercera Ronda y eso va a 

sumarle… Eso es tanto como todo 

lo que han ejecutado hasta ahora 

que fíjese: son 5,8 millones. Un 

pírrico 11,8%. Los expertos 

afirman que por cada millón de 

euros de inversión pública se 

generan 63 empleos entre directos 

e indirectos, por lo que con los 88 

millones está privando a los 

coruñeses de más de 5.000 

puestos de trabajo, a pesar de ser 

la ciudad de Galicia con peores 

datos de desempleo desde el 2017, 

lo hemos visto esta misma 

mañana. En estos dos años solo 

encuentran trabajo los firmantes 

de su manifiesto. Como ya he 

dicho: pírrico 11,8%, peor que el 

año pasado que fue un 13% a 

estas mismas fechas y peor que el 

2014 que era un 41%, 25,8 

millones. Podrá decir lo que 

quiera, nosotros los datos…, se lo 

dijo antes el señor García, es que 

coinciden los que tienen ellos 

porque son los que nos facilitaron 

ustedes. Tienen sin ejecutar a día 

de hoy 43 de los 49.000.000 para 

inversiones a falta de un mes, 

además de bloquear actuaciones 

de otras administraciones, como la 

Intermodal, Alfonso Molina y la 

Comandancia de obras porque 

ahora la señora Delso está 

esperando, mirando todos los días 

el Boletín para ver si se publica la 

adjudicación y dice: ¡ala! los 

okupas, a la calle. Porque ya están  

hablando con ellos, están 

esperando a desalojar a que se 

publique la adjudicación, ya 

vemos. Ni hacen ni dejan hacer. 

Como el perro del hortelano y los 

da Terceira Rolda e iso vai 

sumarlle… Iso é tanto como todo 

o que executaron ata agora que 

fíxese: son 5,8 millóns. Un  

pírrico 11,8%. Os expertos 

afirman que por cada millón de 

euros de investimento público 

xéranse 63 empregos entre 

directos e indirectos, polo que cos 

88 millóns está a privar aos 

coruñeses de máis de 5.000 postos 

de traballo, a pesar de ser a 

cidade de Galicia con peores 

datos de desemprego desde o 

2017, vímolo esta mesma mañá. 

Nestes dous anos só atopan 

traballo os asinantes do seu 

manifesto. Como xa dixen:  

pírrico 11,8%, peor que o ano 

pasado que foi un 13% a estas 

mesmas datas e peor que o 2014 

que era un 41%, 25,8 millóns. 

Poderá dicir o que queira, nós os 

datos…, díxollo antes o señor 

García, é que coinciden os que 

teñen eles porque son os que nos 

facilitaron vostedes. Teñen sen 

executar a día de hoxe 43 dos 

49.000.000 para investimentos a 

falta dun mes, ademais de 

bloquear actuacións doutras 

administracións, como a 

Intermodal, Alfonso Molina e a  

Comandancia de obras porque 

agora a señora  Delso está a 

esperar, mirando todos os días o 

Boletín para ver se se publica a 

adxudicación e di: ala! os okupas, 

á rúa. Porque xa están  a falar 

con eles, están a esperar a 

desaloxar a que se publique a 

adxudicación, xa vemos. Nin fan 

nin deixan facer. Como o can do  

hortelano e os coruñeses sufrindo 

as consecuencias e mentres 
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coruñeses sufriendo las 

consecuencias y mientras tanto…, 

mientras son incapaces de ejecutar 

el dinero para inversiones que 

incluyen en su presupuesto va de 

gira mediática diciendo que la 

culpa es de la regla de gasto de 

Montoro. Pero si no es capaz ni de 

ejecutar las inversiones que tiene 

en el Presupuesto, como va a ser 

culpa de la regla de gasto, lo que 

le sobra es dinero para gastar. 

¡Una excusa!  

 

Los coruñeses ven su ciudad y 

saben que hay suciedad, 

vandalismo, ocupaciones ilegales, 

contratos a firmantes de la Marea 

y ven lo que no hay. No hay 

inversiones, no hay 

mantenimiento y no hay gestión. 

Los coruñeses saben que Ferreiro 

se niega a bajar el IBI y adelanta 

su cobro que incumple 

reiteradamente el período de pago 

de las facturas y que no ejecuta el 

Presupuesto ni las inversiones 

para disimular encargaron, como 

no, a un firmante del manifiesto 

de la Marea. Este folleto con 202 

supuestas inversiones cuando la 

mayoría son actuaciones de 

mantenimiento, a este firmante de 

la Marea le han pagado 5.000 

euros por esto, mucho más de lo 

que cuestan muchas de las 

actuaciones del panfleto. En 

realidad, en estos 2 años y medio 

sólo han hecho dos inversiones en 

la ciudad: tirar las naves en ruina 

de la Comandancia de obras,  (ya 

lo dijo antes la concejala), para 

que sus amigos no corran ningún 

riesgo y rehabilitar parte de la 

antigua cárcel para que la 

tanto…, mentres son incapaces de 

executar o diñeiro para 

investimentos que inclúen no seu 

orzamento vai de xira mediática 

dicindo que a culpa é da regra de 

gasto de Montoro. Pero se non é 

capaz nin de executar os 

investimentos que ten no 

Orzamento, como vai ser culpa da 

regra de gasto, o que lle sobra é 

diñeiro para gastar. Unha escusa!  

 

 

 

Os coruñeses ven a súa cidade e 

saben que hai sucidade, 

vandalismo, ocupacións ilegais, 

contratos a asinantes da Marea e 

ven o que non hai. Non hai 

investimentos, non hai 

mantemento e non hai xestión. Os 

coruñeses saben que Ferreiro 

négase a baixar o IBI e adianta o 

seu cobro que incumpre 

reiteradamente o período de pago 

das facturas e que non executa o 

Orzamento nin os investimentos 

para disimular encargaron, como 

non, a un asinante do manifesto 

da Marea. Este folleto con 202 

supostos investimentos cando a 

maioría son actuacións de 

mantemento, a este asinante da 

Marea pagáronlle 5.000 euros 

por isto, moito máis do que custan 

moitas das actuacións do 

panfleto. En realidade, nestes 2 

anos e medio só fixeron dous 

investimentos na cidade: tirar as 

naves en ruína da  Comandancia 

de obras,  (xa o dixo antes a 

concelleira), para que os seus 

amigos non corran ningún risco e 

rehabilitar parte do antigo 

cárcere para que a adxudicación 
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adjudicación a dedo con bases a 

medida pueda concretarse. Son las 

dos únicas inversiones que les han 

preocupado hasta ahora. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, 

por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Señor Ferreiro, el rey de la 

deslealtad, de la inejecución, de  

los morosos, del endeudamiento, 

de los impuestazos, del paro y del 

despilfarro. Está a 4 de diciembre 

y no nos ha entregado ni un solo 

folio del Presupuesto del próximo 

año y por tercer año consecutivo 

tendrá que prorrogar el 

Presupuesto a 1 de enero, a pesar 

de tenerlo pactado con el Partido 

Socialista. Seguramente que dirán 

que también eso es culpa de 

Montoro. Muchas gracias. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, os datos de 

execución que ten vostede e que 

ten o señor García, son datos a 15 

de novembro. Hoxe é 4 de 

decembro e a execución global 

actual é de 72,53% máis de 4 

puntos por enriba de rexistrada, 

polas mismas datas en 2014 que 

foi o ano da súa maior execución 

orzamentaria. E a estas datas é da 

68,26 e superior ademais en máis 

de 8 puntos a media do seu 

mandato a estas datas tamén e 

loxicamente a execución dos 

gastos de capítulo VI, como 

consecuencia da prórroga dos 

a dedo con bases a medida poida 

concretarse. Son as dous únicos 

investimentos que lles 

preocuparon ata agora. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, 

por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Señor Ferreiro, o rei da 

deslealdade, da  inexecución, dos  

morosos, do endebedamento, dos  

impuestazos, do paro e do 

malgasto. Está ao 4 de decembro 

e non nos entregou nin un só folio 

do Orzamento do próximo ano e 

por terceiro ano consecutivo terá 

que prorrogar o Orzamento ao 1 

de xaneiro, a pesar de telo 

pactado co Partido Socialista. 

Seguramente que dirán que tamén 

iso é culpa de Montoro. Moitas 

grazas. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, os datos de 

execución que ten vostede e que 

ten o señor García, son datos a 15 

de novembro. Hoxe é 4 de 

decembro e a execución global 

actual é de 72,53% máis de 4 

puntos por enriba de rexistrada, 

polas mismas datas en 2014 que 

foi o ano da súa maior execución 

orzamentaria. E a estas datas é 

da 68,26 e superior ademais en 

máis de 8 puntos a media do seu 

mandato a estas datas tamén e 

loxicamente a execución dos 

gastos de capítulo VI, como 

consecuencia da prórroga dos 
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orzamentos, é máis baixa que a de 

anos anteriores, entendendo que 

solo tivemos sete meses para 

executar ese capítulo  e ademais 

sabe vostede de sobra que nin 

capítulo VI ni capítulo VII se 

prorrogan e cos  plazos de 

contratación, preceptivos é 

imposible materialmente, 

ademais,  executar máis, non sei 

se vostedes tiñan outros métodos 

de axilizar esas contratacións. 

 

Se lle dicía antes ademais que o 

ano 2017, non finalizou é ademais 

tamén porque temos, neste 

momento,  gastos comprometidos 

por importe de 15,5 millóns no 

capítulo VI e iso significa que 

aínda hai posibilidades de 

mellorar esas cifras. 

 

En canto ao capítulo VII, 

precisamente esa transferencia ao 

Ministero de Fomento, si o venres 

pasado acabamos de aprobar a 

realización de esa transferencia.  

A relativo pago das obras a 

Terceira Rolda. O importe eran 

4,7 millóns, se vostede le o 

informe proposta da Xunta de 

Goberno que foi o venres eran 4,7 

millóns. E por certo 4,7 millóns 

que levamos dous anos intentando 

facer efectivos, pero o Ministerio 

de Fomento non daba enviado a 

documentación precisa para facer 

efectivas esa transferencia 

precisamente. Hasta hai pouco 

non pudimos tramitala. Ademais 

esa execución que tanto pregunta 

vostede de capítulo VI e VII, 

decirlle que vostedes nos dous 

primeiros anos de mandato, 

deixaron sen executar, 

orzamentos, é máis baixa que a de 

anos anteriores, entendendo que 

solo tivemos sete meses para 

executar ese capítulo  e ademais 

sabe vostede de sobra que nin 

capítulo VI ni capítulo VII se 

prorrogan e cos  plazos de 

contratación, preceptivos é 

imposible materialmente, 

ademais,  executar máis, non sei 

se vostedes tiñan outros métodos 

de axilizar esas contratacións. 

 

Se lle dicía antes ademais que o 

ano 2017, non finalizou é ademais 

tamén porque temos, neste 

momento,  gastos comprometidos 

por importe de 15,5 millóns no 

capítulo VI e iso significa que 

aínda hai posibilidades de 

mellorar esas cifras. 

 

En canto ao capítulo VII, 

precisamente esa transferencia ao 

Ministero de Fomento, si o venres 

pasado acabamos de aprobar a 

realización de esa transferencia.  

A relativo pago das obras a 

Terceira Rolda. O importe eran 

4,7 millóns, se vostede le o 

informe proposta da Xunta de 

Goberno que foi o venres eran 4,7 

millóns. E por certo 4,7 millóns 

que levamos dous anos intentando 

facer efectivos, pero o Ministerio 

de Fomento non daba enviado a 

documentación precisa para facer 

efectivas esa transferencia 

precisamente. Hasta hai pouco 

non puidemos tramitala. Ademais 

esa execución que tanto pregunta 

vostede de capítulo VI e VII, 

decirlle que vostedes nos dous 

primeiros anos de mandato, 

deixaron sen executar, 
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precisamente, en capítulos VI e 

VII máis de 102.000.000 de euros 

e en todo o mandato, deixaron sen 

executar 229.000.000.  941euros 

por habitante e non só non llos 

devolveron en servizos. Si, a regla 

de gasto precisamente, nos impide 

devolver o superávit do Concello 

en servizos para a cidadanía, 

cousa que se está pedindo desde 

hai tempo, pero vostedes prefiren 

que vaia a amortización de 

débeda. Pero é que non só non nos 

deixan ademais devolver en 

servizos ese importe, ademais 

vostedes durante o seu mandato 

non só baixaron o IBI,  lles daba 

esa cifra para baixar o IBI de 

sobra, subiron o IBI dúas veces e 

ahora estando na oposición piden 

constantemente que se baixe, o 

podía  ter feito durante o seu 

mandato, señora Gallego. 

 

Pero ademáis, moito non lles debe 

de importar precisamente que se 

realicen investimentos na cidade, 

cando no último Pleno votan en 

contra de que se realicen 5 millóns 

de euros en melloras no espazo 

público de varios barrios 

precisamente. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito, 

por favor. 

 

Señora Vieito Blanco  

 

Grazas, alcalde, xa remato ahora. 

 

Tanto que di vostede, 

precisamente esa teoría de que por 

cada millón de investimentos se 

precisamente, en capítulos VI e 

VII máis de 102.000.000 de euros 

e en todo o mandato, deixaron sen 

executar 229.000.000.  941euros 

por habitante e non só non llos 

devolveron en servizos. Si, a regla 

de gasto precisamente, nos impide 

devolver o superávit do Concello 

en servizos para a cidadanía, 

cousa que se está pedindo desde 

hai tempo, pero vostedes prefiren 

que vaia a amortización de 

débeda. Pero é que non só non 

nos deixan ademais devolver en 

servizos ese importe, ademais 

vostedes durante o seu mandato 

non só baixaron o IBI,  lles daba 

esa cifra para baixar o IBI de 

sobra, subiron o IBI dúas veces e 

ahora estando na oposición piden 

constantemente que se baixe, o 

podía  ter feito durante o seu 

mandato, señora Gallego. 

 

Pero ademáis, moito non lles debe 

de importar precisamente que se 

realicen investimentos na cidade, 

cando no último Pleno votan en 

contra de que se realicen 5 

millóns de euros en melloras no 

espazo público de varios barrios 

precisamente. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito, 

por favor. 

 

Señora Vieito Blanco  

 

Grazas, alcalde, xa remato ahora. 

 

Tanto que di vostede, 

precisamente esa teoría de que 

por cada millón de investimentos 
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crean 63 postos de traballo, 

recordarlle que no último Pleno 

vostedes votaron en contra de 

crear 315 postos de traballo nesta 

cidade. Nada máis. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Rematan 

con isto as preguntas de resposta 

oral. Existen tres rogos orais por 

parte do Partido Popular. O 

Primeiro deles relativo ao 

aparcamento enfrente do Ágora. 

 

4º.- Preguntas escritas  

 

Preguntas escritas del Grupo 

Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) 

 

Primera.-Pregunta  escrita 

relativa a la toma de 

conocimiento sobre la situación 

de varias personas en el entorno 

del aparcamiento del Ágora. 

 

-Ten coñecemento o Goberno 

municipal desta situación? 

 

-Tense cuantificado cantas 

persoas están empregando o 

descampado da contorna do Ágora 

neste momento para pasar as 

noites? 

 

-Estase facendo seguimento desde 

Servizos Sociais. 

 

-Desde a administración 

municipal que protrocolos se están 

seguindo e que alternativas  se lles 

ofreceu a estas persoas? 

 

se crean 63 postos de traballo, 

recordarlle que no último Pleno 

vostedes votaron en contra de 

crear 315 postos de traballo nesta 

cidade. Nada máis. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Rematan 

con isto as preguntas de resposta 

oral. Existen tres rogos orais por 

parte do Partido Popular. O 

Primeiro deles relativo ao 

aparcamento enfrente do Ágora. 

 

4º.- Preguntas escritas  

 

Preguntas escritas do Grupo 

Municipal do Bloque 

Nacionalista  Galego/ Asembleas  

Abertas (BNG/AA) 

 

Primeira.-Pregunta  escrita 

relativa á toma de coñecemento 

sobre a situación de varias 

persoas na contorna do 

aparcadoiro do Ágora. 

 

-Ten  coñecemento o  Goberno 

municipal  desta situación? 

 

-Tense cuantificado cantas  

persoas están  empregando o 

escampado da  contorna  do 

Ágora  neste momento para pasar  

as  noites? 

 

-Estase  facendo  seguimento 

desde  Servizos  Sociais. 

 

-Desde a administración 

municipal que  protrocolos 

estanse  seguindo e que 

alternativas  se  lles  ofreceu a 

estas  persoas? 
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Segunda.-Pregunta escrita 

relativa a la tarjeta Millenium 

de la que era titular José 

Sanjurjo González. 

 

-Por que a administración 

municipal pon tantas 

imposibilidades para recuperar ou 

empregar o diñeiro que ten aínda 

recargado nas tarxetas transporte 

Millenium cando non se entregan 

ao momento de adquirir outra 

tarxeta nova? 

 

-Ten previsto o Goberno 

municipal modificar no futuro o 

texto e as condicións do contrato 

para a obtención da tarxeta 

Millenium para evitar que 

situacións como as acontecidas a 

José Sanjurjo poidan volver 

suceder? 

 

Tercera.-Pregunta escrita 

respecto de la ejecución de la 

aplicación 50.342.62300, 

inversiones en maquinaria, 

instalaciones y herramientas 

(compra de aparejos DEA en 

todas las instalaciones 

deportivas municipales), por 

valor de 37.199,00 euros, 

incluida en el modificativo en el 

Pleno del 11 de setiembre de 

2017. 

 

-Por que no se ejecutó aún la 

aplicación? 

 

-Para cuando tiene pensado el 

Gobierno municipal ejecutar esta 

aplicación aprobada en el 

modificativo M3? 

 

 

Segunda.-Pregunta escrita 

relativa ao cartón  Millenium da 

que era titular José  Sanjurjo 

González. 

 

-Por que a administración 

municipal pon tantas 

imposibilidades para recuperar  

ou  empregar o  diñeiro que ten  

aínda recargado  nas  tarxetas 

transporte  Millenium  cando  non 

se entregan ao momento de 

adquirir  outra  tarxeta  nova? 

 

-Ten previsto o  Goberno 

municipal modificar no futuro o 

texto e  as  condicións  do 

contrato para a obtención da  

tarxeta  Millenium para evitar 

que  situacións como  as 

acontecidas a José  Sanjurjo  

poidan volver suceder? 

 

Terceira.-Pregunta escrita 

respecto da execución da 

aplicación 50.342.62300, 

investimentos en maquinaria, 

instalacións e ferramentas 

(compra de aparellos  DEA en 

todas as instalacións deportivas 

municipais), por valor de 

37.199,00 euros, incluída no  

modificativo no Pleno do 11 de  

setiembre de 2017. 

 

 

-Por que non se executou aínda a 

aplicación? 

 

-Para cando ten pensado o 

Goberno municipal executar esta 

aplicación aprobada no  

modificativo  M3? 
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-El Ejecutivo local non considera 

fundamental, de manera urgente y 

necesario, dotar a todas las 

instalaciones deportivas 

municipales de aparejos DEA? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita a la 

seguridad viaria en el cruce 

entre la calle Orillamar, la calle 

Atocha baja y la calle Javier 

Fonte, en particular, en el 

conjunto de intersecciones de los 

barrios de Monte Alto y las 

Atochas. 

 

-Por que o Goberno municipal 

non atendeu ao rogo realizado hai 

máis de dous anos? 

 

-Para cando se pensa colocar o 

espello solicitado, ou non se 

considera procedente esta 

colocación? 

 

-A Concellaría de Mobilidade 

Sostíbel ten cuantificado os 

cruzamentos que teñen dificultade 

de visibilidade ou un acceso 

comprometido nos barrios de 

Monte Alto e das Atochas? 

 

-Que medidas ten pensado realizar 

a concellaría de Mobilidade 

Sostíbel para a mellora da 

seguridade viaria en todos estes 

puntos? 

 

-Para cando pensa facer efectivas 

estas medidas? 

 

Quinta.-Pregunta escrita  sobre 

la Renta Social Municipal. 

 

-Cantas persoas son perceptoras 

da Renda Social Municipal a 20 

-O Executivo local  non considera 

fundamental, de maneira urxente 

e necesario, dotar a todas as 

instalacións deportivas 

municipais de aparellos  DEA? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita á 

seguridade viaria no cruzamento 

entre a rúa  Orillamar, a rúa 

Atocha baixa e a rúa Javier 

Fonte, en particular, no 

conxunto de interseccións dos 

barrios de Monte Alto e as  

Atochas. 

 

-Por que o  Goberno municipal  

non  atendeu  ao  rogo realizado  

hai  máis de  dous anos? 

 

-Para  cando se  pensa colocar o  

espello solicitado,  ou  non se 

considera procedente esta 

colocación? 

 

-A  Concellaría de  Mobilidade  

Sostíbel ten cuantificado os  

cruzamentos que  teñen  

dificultade de  visibilidade  ou un 

acceso comprometido nos barrios 

de Monte Alto e das  Atochas? 

 

-Que medidas ten pensado 

realizar a  concellaría de  

Mobilidade  Sostíbel para a  

mellora da  seguridade viaria en 

todos estes puntos? 

 

-Para  cando  pensa  facer 

efectivas estas medidas? 

 

Quinta.-Pregunta escrita  sobre a 

Renda Social Municipal. 

 

-Cantas  persoas son perceptoras 

dá  Renda Social Municipal a 20 
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de novembro de 2017? 

 

-Cantas solicitudes de Renda 

Social Municipal ten recibido o 

Concello da Coruña? 

 

-Cantas solicitudes de Renda 

Social Municipal ten denegado o 

Concello da Coruña? 

 

-Cales son os motivos máis 

reiterados de exclusión das citadas 

solicitudes? 

 

-Cantas solicitudes foron 

excluídas porque as persoas 

solicitantes estivesen á espera de 

saberen se lles fora concedida a 

RISGA? 

 

-Cantas persoas perceptoras da 

Renda Social Municipal teñen 

emprego? 

 

-Cantas persoas perceptoras da 

Renda Social Municipal están no 

desemprego? 

 

-Cantas persoas perceptoras da 

Renda Social Municipal están 

noutras situacións? 

 

-Cales son os mecanismos de 

inclusión social que se están a 

poñer en marcha? 

 

-Como se está a deseñar a 

inclusión laboral das persoas 

desempregadas que perciben a 

Renda Social Municipal? 

 

-Hai persoas ás que se lle 

concedese a Renda Social 

Municipal e que xa non a estean a 

percibir? Cantas? Cales son os 

de  novembro de 2017? 

 

-Cantas solicitudes de  Renda 

Social Municipal ten recibido o  

Concello da Coruña? 

 

-Cantas solicitudes de  Renda 

Social Municipal ten denegado o  

Concello da Coruña? 

 

-Cales son os motivos  máis 

reiterados de exclusión das 

citadas solicitudes? 

 

-Cantas solicitudes  foron  

excluídas porque  as  persoas 

solicitantes  estivesen  á espera de  

saberen se  lles  fora concedida a 

RISGA? 

 

-Cantas  persoas perceptoras da  

Renda Social Municipal  teñen  

emprego? 

 

-Cantas  persoas perceptoras da  

Renda Social Municipal están no  

desemprego? 

 

-Cantas  persoas perceptoras da  

Renda Social Municipal están  

noutras  situacións? 

 

-Cales son os mecanismos de 

inclusión social que se están a  

poñer en marcha? 

 

-Como se está a  deseñar a 

inclusión laboral das  persoas  

desempregadas que perciben a  

Renda Social Municipal? 

 

-Hai  persoas  ás que se  lle  

concedese a  Renda Social 

Municipal e que  xa  non a  estean 

a percibir? Cantas? Cales son os 
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motivos de que xa non a perciban? 

 

 

-Ten elaborado xa a Concellaría 

de Xustiza Social e Coidados o 

Plan de Inclusión Social? 

 

-Non considera prioritario  a 

Concellaría de Xustiza Social e 

Coidados ter unha diagnose da 

situación social e ter unha análise 

de como está a funcionar a 

Ordenanza da Renda Social, un 

ano despois da súa posta en 

marcha? 

 

-Considera a Concellaría de 

Xustiza Social e Coidados que é 

preciso revisar a Ordenanza 

reguladora da Renda Social 

Municipal? 

 

Sexta.-Pregunta escrita respecto 

de la obra de reparación de una 

cubierta lateral del Ágora. 

 

-Pode explicar o Goberno 

municipal a que se debe o 

deterioro desta cuberta lateral do 

Ágora? 

 

-O valado colocado advirte de 

algún perigo para a seguridade das 

persoas que podan empregar os 

espazos públicos ao carón do 

Ágora ou simplemente é un 

valado de advertencia? 

 

-Por que non se ten realizado xa, 

despois de mais de medio ano, o 

labor de reparación desta cuberta? 

 

 

-Para cando se ten pensado 

realizar esta reparación? 

motivos de que  xa  non a 

perciban? 

 

-Ten elaborado  xa a  Concellaría 

de  Xustiza Social e  Coidados o 

Plan de Inclusión Social? 

 

-Non considera prioritario  a  

Concellaría de  Xustiza Social e  

Coidados  ter  unha  diagnose da 

situación social e  ter  unha  

análise de como está a funcionar 

a Ordenanza da Renda Social, un 

ano  despois da  súa posta en 

marcha? 

 

-Considera a  Concellaría de  

Xustiza Social e  Coidados que  é 

preciso revisar a Ordenanza 

reguladora da  Renda Social 

Municipal? 

 

Sexta.-Pregunta escrita respecto 

da obra de reparación dunha 

cuberta lateral do Ágora. 

 

-Podar explicar o  Goberno 

municipal a que se debe o 

deterioración  desta  cuberta 

lateral  do Ágora? 

 

-O  valado colocado  advirte 

dalgún  perigo para a  seguridade 

das  persoas que podan  empregar 

os  espazos públicos  ao  carón  

do Ágora  ou simplemente  é un  

valado de advertencia? 

 

-Por que  non se ten realizado  xa,  

despois de  mais de medio ano, o 

labor de reparación  desta  

cuberta? 

 

-Para  cando se ten pensado 

realizar esta reparación? 
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Séptima.-Pregunta escrita sobre 

la tala de árboles como 

consecuencia de la construcción 

del carril bici metropolitano. 

 

-É certo que a construción do 

carril bici metropolitano poderá 

supoñer a tala de ducias de 

árbores? 

 

-En caso afirmativo, cre o 

Goberno municipal que esta 

actuación se corresponde co 

concepto de mobilidade sostible? 

 

 

-Non contemplou o Concello 

alternativas a estas medidas? Por 

que foron rexeitadas? 

 

Octava.-Pregunta escrita  sobre 

el Barrio de Monte Alto. 

 

-Cal é o motivo do retraso na 

sinatura destes convenios? 

 

-Como é posíbel que unha 

entidade que presenta coa máxima 

axilidade a documentación 

necesaria para a tramitación dunha 

subvención nominativa non poida 

asinar o texto do convenio até 

finais de novembro e que non o 

vaia cobrar até finais de 

decembro? 

 

-É o Goberno local coñecedor de 

que de moitos convenios 

nominativos ou subvencións 

nominativas dependen de 

contratos e salarios de moitas 

entidades que prestan servizos á 

cidadanía? 

 

 

Sétima.-Pregunta escrita sobre a 

tala de árbores como 

consecuencia da construción do 

carril bici metropolitano. 

 

-É  certo que a  construción  do 

carril bici metropolitano  poderá  

supoñer a tala de  ducias de  

árbores? 

 

-En caso afirmativo,  cre o  

Goberno municipal que esta 

actuación se corresponde co 

concepto de  mobilidade  

sostible? 

 

-Non  contemplou o  Concello 

alternativas a estas medidas? Por 

que  foron  rexeitadas? 

 

Oitava.-Pregunta escrita  sobre o 

Barrio de Monte Alto. 

 

-Cal  é o motivo  do atraso  na  

sinatura  destes convenios? 

 

-Como  é  posíbel que  unha  

entidade que presenta  coa 

máxima  axilidade a 

documentación necesaria para a 

tramitación  dunha subvención  

nominativa  non  poida  asinar o 

texto  do convenio até  finais de  

novembro e que  non o  vaia 

cobrar até  finais de  decembro? 

 

-É o  Goberno local  coñecedor de 

que de  moitos convenios  

nominativos  ou  subvencións  

nominativas dependen de 

contratos e salarios de  moitas 

entidades que prestan  servizos  á  

cidadanía? 
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-Se é coñecedor de tal 

circunstancia, por que non 

prioriza e axiliza o Goberno local 

a tramitación dos convenios cando 

as entidades compren con todos os 

requisitos e a documentación que 

se lles require? 

 

 

Preguntas escritas presentadas 

por el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) 

 

Primera.-Pregunta oral sobre el 

abandono de la calle Coronel 

Cerviño Núñez. 

 

1-¿Es conocedor del estado de 

abandono de la calle Coronel 

Cerviño Núñez? 

 

2-¿Es conocedor del riesgo que 

supone para los vecinos el mal 

estado del mobiliario y de la 

pasarela peatonal? 

 

3-¿Tiene previsto adoptar alguna 

medida urgente, como puede ser 

la limpieza y adecentamiento del 

espacio? 

 

4-¿Tiene previsto acometer 

trabajos para rehabilitar, sustituir 

o asegurar la pasarela peatonal 

con el fin de garantizar la 

seguridad ciudadana? 

 

5-¿En qué plazo y cuál es el 

presupuesto de estos trabajos si 

tiene previsto llevarlos a cabo? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre 

la situación de personas que 

duermen en la calle. 

-Se  é  coñecedor de tal 

circunstancia, por que  non 

prioriza e  axiliza o  Goberno 

local a tramitación dos convenios  

cando  as entidades compren con 

todos os requisitos e a 

documentación que se  lles  

require? 

 

Preguntas escritas presentadas 

polo Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) 

 

 

Primeira.-Pregunta oral sobre o 

abandono de rúa Coronel 

Cerviño Núñez. 

 

1-É coñecedor do estado de 

abandono de rúa Coronel Cerviño 

Núñez? 

 

2-É coñecedor do risco que supón 

para os veciños o mal estado do 

mobiliario e da pasarela peonil? 

 

 

3-Ten previsto adoptar algunha 

medida urxente, como pode ser a 

limpeza e amaño do espazo? 

 

 

4-Ten previsto acometer traballos 

para rehabilitar, substituír ou 

asegurar a pasarela peonil co fin 

de garantir a seguridade cidadá? 

 

 

5-En que prazo e cal é o 

orzamento destes traballos se ten 

previsto levalos a cabo? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre 

a situación de persoas que 

dormen na rúa. 
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1-¿Es conocedor de la existencia 

de personas que duermen en la 

calle, como por ejemplo en la 

zona de las Esclavas y en el 

Ventorrillo? 

 

2-¿Qué medidas está adoptando 

para ayudar a estas personas, tanto 

con soluciones de alojamiento 

como de integración? 

 

3-¿Cuál es el protocolo que siguen 

los servicios sociales para atender  

a estas personas? 

 

4-¿A cuántas personas han 

atendido en el último año y cuál 

ha sido el resultado? 

 

Tercera.-Pregunta escrita sobre 

nuevas señales de preferencia 

peatonal situadas en el Paseo 

Marítimo. 

 

1-¿Cuál es el motivo de la 

colocación de nuevas señales de 

preferencia peatonal en el Paseo 

Marítimo? 

 

2-¿No considera que puede ser un 

obstáculo más para el tránsito de 

peatones, teniendo en cuenta de 

que se trata de una reiteración de 

la norma? 

 

3-¿Responde esta señalización al 

hecho de que se hayan registrado 

accidentes entre peatones y 

ciclistas en estos cruces 

semafóricos? Si no es así, ¿a qué 

responde? 

 

4-Si es así, ¿Cuántos casos se han 

producido en el último año? 

 

1-É coñecedor da existencia de 

persoas que dormen na rúa, por 

exemplo na zona das Escravas e 

no  Ventorrillo? 

 

 

2-Que medidas está a adoptar 

para axudar a estas persoas, 

tanto con solucións de 

aloxamento como de integración? 

 

3-Cal é o protocolo que seguen os 

servizos sociais para atender  a 

estas persoas? 

 

4-A cantas persoas atenderon no 

último ano e cal foi o resultado? 

 

 

Terceira.-Pregunta escrita sobre 

novos sinais de preferencia 

peonil situadas no Paseo 

Marítimo. 

 

1-Cal é o motivo da colocación de 

novos sinais de preferencia peonil 

no Paseo Marítimo? 

 

 

2-Non considera que pode ser un 

obstáculo máis para o tránsito de 

peóns, tendo en conta de que se 

trata dunha reiteración da 

norma? 

 

3-Responde esta sinalización ao 

feito de que se rexistraron 

accidentes entre peóns e ciclistas 

nestes cruces  semafóricos? Se 

non é así, a que responde? 

 

 

4-Se é así, Cantos casos 

producíronse no último ano? 
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Cuarta.-Pregunta escrita sobre 

la roca colocada en el Paseo 

Marítimo. 

 

1-¿Es conocedor de la existencia 

de una gran roca en el Paseo 

Marítimo, en la zona de las 

Esclavas? 

 

2-¿Desde cuándo está colocada en 

este lugar?¿Cuál es el motivo de 

su colocación? 

 

4-En caso de que su objetivo sea 

tapar el hueco de una arqueta, 

¿tiene previsto sustituir la piedra 

por una arqueta en algún 

momento? 

 

Quinta.-Pregunta escrita sobre 

abandono de la Puerta de San 

Miguel. 

 

1-¿Es conocedor del estado de 

abandono en el que se encuentra 

la Puerta de San Miguel, por la 

que partió Carlos I hacia Flandes 

para ser coronado rey de 

Alemania (siglo XVI)? 

 

2-¿Ha adoptado alguna medida 

para recuperar y poner en valor 

este espacio, patrimonio de la 

ciudad, bajo el que en 2014 se 

descubrió una escalinata que 

comunicaba la Ciudad Vieja con 

el mar? 

 

3-¿En qué consiste el proyecto de 

recuperación para la zona? 

 

4-¿En qué plazo piensa abordarlo 

y cuál es el presupuesto? 

 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre a 

roca colocada no Paseo 

Marítimo. 

 

1-É coñecedor da existencia 

dunha gran roca no Paseo 

Marítimo, na zona das Escravas? 

 

 

2-Desde cando está colocada 

neste lugar? Cal é o motivo da 

súa colocación? 

 

4-No caso de que o seu obxectivo 

sexa tapar o oco dunha  arqueta, 

ten previsto substituír a pedra por 

unha  arqueta nalgún momento? 

 

 

Quinta.-Pregunta escrita sobre 

abandono da Porta de San 

Miguel. 

 

1-É coñecedor do estado de 

abandono no que se atopa a Porta 

de San Miguel, pola que partiu 

Carlos I cara a  Flandes para ser 

coroado rei de Alemaña (século  

XVI)? 

 

2-Adoptou algunha medida para 

recuperar e poñer en valor este 

espazo, patrimonio da cidade, 

baixo o que en 2014 descubriuse 

unha escalinata que comunicaba 

a Cidade Vella co mar? 

 

 

3-En que consiste o proxecto de 

recuperación para a zona? 

 

4-En que prazo pensa abordalo e 

cal é o orzamento? 
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Sexta.-Pregunta escrita  sobre la 

caída del cierre del Parque de 

Santa Margarita. 

 

1-¿Es conocedor de la caída del 

cierre del parque de Santa 

Margarita en distintos puntos de 

este espacio público (calle 

Palomar)? 

 

2-¿Cuál es el motivo de este 

desprendimiento? ¿Cuándo se 

produjo? 

 

3-¿Tiene previsto tomar alguna 

medida para colocar de nuevo el 

cierre del parque? 

 

4-¿Tiene previsto abordar nuevas 

labores de mejora y 

mantenimiento de este parque, 

con desperfectos en su interior y 

con una notable falta de 

mantenimiento? 

 

5-Si es así, ¿cuándo y en qué 

plazo abordará estos trabajos? 

¿Cuál es el presupuesto para ello? 

 

Séptima.-Pregunta escrita sobre 

el corte de suministro eléctrico 

en el centro cívico de Santa 

Margarita. 

 

1-¿Es conocedor de que hace dos 

meses se cortó el suministro 

eléctrico en el centro cívico de 

Santa Margarita y de que desde 

entonces funciona con un 

generador que ocasiona molestias 

por el fuerte ruido y el mal olor? 

 

2-¿Cuál es el motivo del corte de 

suministro? ¿Cuánto tardó en 

instalarse el generador desde el 

Sexta.-Pregunta escrita  sobre a 

caída do peche do Parque de 

Santa Margarita. 

 

1-É coñecedor da caída do peche 

do parque de Santa Margarita en 

distintos puntos deste espazo 

público (rúa Palomar)? 

 

 

2-Cal é o motivo deste 

desprendemento? Cando se 

produciu? 

 

3-Ten previsto tomar algunha 

medida para colocar de novo o 

peche do parque? 

 

4-Ten previsto abordar novos 

labores de mellora e mantemento 

deste parque, con danos no seu 

interior e cunha notable falta de 

mantemento? 

 

 

5-Se é así, cando e en que prazo 

abordará estes traballos? Cal é o 

orzamento para iso? 

 

Sétima.-Pregunta escrita sobre o 

corte de subministración 

eléctrica no centro cívico de 

Santa Margarita. 

 

1-É coñecedor de que hai dous 

meses cortouse a subministración 

eléctrica no centro cívico de 

Santa Margarita e de que desde 

entón funciona cun xerador que 

ocasiona molestias polo forte 

ruído e o mal cheiro? 

 

2-Cal é o motivo do corte de 

subministración? Canto tardou en 

instalarse o xerador desde o corte 
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corte eléctrico? ¿Hubo 

disfunciones en el normal 

funcionamiento del centro? 

 

3-¿Tiene previsto tomar alguna 

medida para recuperar la 

normalidad en el centro cívico? 

 

4-¿Cuándo se recuperará el 

suministro eléctrico y se 

prescindirá del generador para 

poner fin a las molestias? 

 

Preguntas escritas presentadas 

por el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) 

 

Primera.-Pregunta escrita sobre 

ocupación de vía pública. 

 

Podemos instaló una carpa con 

sillas en la Plaza de Pontevedra el 

sábado 25 de noviembre para un 

acto político, ocupando vía 

pública. 

 

1.-¿Presentó dicha formación 

política solicitud de ocupación de 

vía pública? ¿en qué fecha? 

 

2.-En caso de haberla presentado, 

¿hay resolución autorizando la 

ocupación? ¿de qué fecha? 

 

3.-En caso de haberla autorizado, 

¿cuánto se cobró en concepto de 

tasa? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre 

carril bici. 

 

¿Cuántos árboles y de qué tipo  

han talado o se tiene previsto talar 

por la construcción de varios 

tramos de carril bici? 

eléctrico? Houbo disfuncións no 

normal funcionamento do centro? 

 

 

3-Ten previsto tomar algunha 

medida para recuperar a 

normalidade no centro cívico? 

 

4-Cando se recuperará a 

subministración eléctrica e 

prescindirase do xerador para 

poñer fin ás molestias? 

 

Preguntas escritas presentadas 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) 

 

Primeira.-Pregunta escrita sobre 

ocupación de vía pública. 

 

Podemos instalou unha carpa con 

cadeiras na Praza de Pontevedra 

o sábado 25 de  novembro para 

un acto político, ocupando vía 

pública. 

 

1.-Presentou dita formación 

política solicitude de ocupación 

de vía pública? en que data? 

 

2.-En caso de presentala, hai 

resolución autorizando a 

ocupación? de que data? 

 

3.-En caso de autorizala, canto se 

cobrou en concepto de taxa? 

 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre 

carril bici. 

 

Cantas árbores e de que tipo  

tallaron ou se ten previsto tallar 

pola construción de varios tramos 

de carril bici? 
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Tercera.-Pregunta escrita sobre la 

Ciudad Vieja. 

 

¿Qué alternativas de aparcamiento 

tiene previsto el Gobierno 

municipal para cuando aborde la 

segunda fase de peatonalización 

de la Ciudad Vieja? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre 

Crearte. 

 

¿Qué contratos ha adjudicado 

desde el 13 de junio de 2015 por 

cualquier procedimiento y sea 

cual sea el estado actual de 

ejecución, o que trabajos contra 

factura ha realizado a la empresa 

Crearte Servicios Culturais, con 

desglose de concepto, fecha e 

importe? 

 

Quinta.- Pregunta escrita sobre 

convenios. 

 

1.-¿Cuántos convenios 

nominativos incluidos en el 

Presupuesto de 2016 (tanto en la 

aprobación inicial como a través 

de modificativos) están pendientes 

de pago, con desglose de 

beneficiarios e importes, y cuál es 

el motivo? 

 

2.-¿Cuántos convenios 

nominativos incluidos en el 

Presupuesto de 2017 (tanto en la 

aprobación inicial como a través 

de modificativos) están pendientes 

de pago, con desglose de 

beneficiarios e importes? 

 

Sexta.-Pregunta escrita sobre 

Rexenerando. 

 

Terceira.-Pregunta escrita sobre 

a Cidade Vella. 

 

Que alternativas de aparcadoiro 

ten previsto o Goberno municipal 

para cando aborde a segunda 

fase de peonalización da Cidade 

Vella? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre 

Crearte. 

 

Que contratos adxudicou desde o 

13 de xuño de 2015 por calquera 

procedemento e sexa cal sexa o 

estado actual de execución, ou 

que traballos contra factura 

realizou á empresa Crearte 

Servizos  Culturais, con 

desagregación de concepto, data 

e importe? 

 

Quinta.- Pregunta escrita sobre 

convenios. 

 

1.-Cantos convenios  nominativos 

incluídos no Orzamento de 2016 

(tanto na aprobación inicial como 

a través de  modificativos) están 

pendentes de pago, con 

desagregación de beneficiarios e 

importes, e cal é o motivo? 

 

 

2.-Cantos convenios  nominativos 

incluídos no Orzamento de 2017 

(tanto na aprobación inicial como 

a través de  modificativos) están 

pendentes de pago, con 

desagregación de beneficiarios e 

importes? 

 

Sexta.-Pregunta escrita sobre  

Rexenerando. 
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¿Qué contratos ha adjudicado 

desde el 13 de junio de 2015 por 

cualquier procedimiento y sea 

cual sea el estado de ejecución, o 

qué trabajos contra factura ha 

realizado a la empresa 

Rexenerando Sociedade 

Cooperativa Galega, con desglose 

de concepto, fecha e importe? 

 

Séptima.-Pregunta escrita sobre 

la Plaza de España. 

 

1.-¿Presentó dicha asociación 

solicitud de ocupación de vía 

pública? ¿en qué fecha? 

 

2.-En caso de haberla presentado, 

¿hay resolución autorizando la 

ocupación? ¿de qué fecha? 

 

3.-En caso de haberla autorizado,  

¿cuándo se cobró en concepto de 

tasa? 

 

5º.- Ruegos orales. 

 

Ruegos orales del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Primer.- Ruego oral del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

sobre aparcamiento enfrente del 

Ágora. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Sí. Gracias. Ruego para que Xulio 

Ferreiro adopte las medidas 

oportunas para evitar que el 

aparcamiento situado en la parcela 

enfrente del Ágora se convierta en 

un novo Penamoa, ya que los 

vecinos de la zona se muestran 

 

Que contratos adxudicou desde o 

13 de xuño de 2015 por calquera 

procedemento e sexa cal sexa o 

estado de execución, ou que 

traballos contra factura realizou 

á empresa  Rexenerando  

Sociedade Cooperativa  Galega, 

con desagregación de concepto, 

data e importe? 

 

Sétima.-Pregunta escrita sobre a 

Praza de España. 

 

1.-Presentou dita asociación 

solicitude de ocupación de vía 

pública? en que data? 

 

2.-En caso de presentala, hai 

resolución autorizando a 

ocupación? de que data? 

 

3.-En caso de autorizala,  cando 

se cobrou en concepto de taxa? 

 

 

5º.- Rogos orais. 

 

Rogos orais do Grupo Municipal 

do Partido Popular 

 

Primeiro.- Rogo oral do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

sobre aparcadoiro enfronte do 

Ágora. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Si. Grazas. Rogo para que  Xulio 

Ferreiro adopte as medidas 

oportunas para evitar que o 

aparcadoiro situado na parcela 

enfronte do Ágora convértase nun  

novo Penamoa, xa que os veciños 

da zona móstranse moi 
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muy preocupados y denuncian que 

se han instalado varios vehículos 

de forma permanente desde donde 

se estaría traficando con drogas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Freire. 

 

Ruego para la petición de medios 

materiales  realizados por la 

oposición hace dos años y tres 

meses. 

 

Segundo.-Ruego oral para la 

petición de medios materiales  

realizados por la oposición hace 

dos años y tres meses. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Ruego para que el alcalde 

responda a las peticiones de 

medios materiales de los Grupos 

Municipales de la oposición 

formuladas hace dos años y tres 

meses por Registro.  A pesar de 

decir que creía que ya estaban 

resueltas, a pesar de habérselo 

recordado en varias juntas de 

portavoces y en varias 

intervenciones en los Plenos, a 

pesar de haber presentado 20 

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, 

septiembre, octubre, y noviembre 

de 2017. A pesar de haberse 

aprobado dos mociones en los 

Plenos de septiembre de 2015 y 

enero de 2016. Por lo que solo se 

preocupados e denuncian que se 

instalaron varios vehículos de 

forma permanente desde onde se 

estaría  traficando con drogas. 

 

Presidencia 

 

Moi  ben.  Moitas  grazas, señora 

Freire. 

 

Rogo para a petición de medios 

materiais  realizados pola 

oposición hai dous anos e tres 

meses. 

 

Segundo.-Rogo oral para a 

petición de medios materiais  

realizados pola oposición hai 

dous anos e tres meses. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Rogo para que o alcalde 

responda as peticións de medios 

materiais dos Grupos Municipais 

da oposición formuladas hai dous 

anos e tres meses 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 nos Plenos, a pesar 

de presentar 20 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, setembro, outubro, e 

novembro de 2017. A pesar de 

aprobarse dúas mocións nos 

Plenos de setembro de 2015 e 

xaneiro de 2016. Polo que só 

pódese interpretar como outro 

intento de obstaculizar 
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puede interpretar como otro 

intento de obstaculizar 

intencionadamente el trabajo de la 

oposición, ya que mientras se nos 

niegan los medios materiales la 

Marea se ha autoadjudicado al 

menos 30 teléfonos móviles, 12 

ordenadores portátiles y 12 tablets 

en una clara muestra de 

sectarismo y de falta de espíritu 

democrático y 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 

 

Muchas gracias, señor Coira.  

 

Rogo oral solicitando a inspección 

dun edificio en aparente ruina en 

Ronda de Nelle 55. 

 

 

Tercero.- Ruego oral solicitando 

la inspección de un edificio en 

aparente ruina en Ronda de 

Nelle 55.  

 

Señora Canabal Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Ruego para que Xulio Ferreiro 

ordene la realización de una 

inspección del edificio situado en 

Ronda de Nelle 55 por si fuese 

procedente su declaración como 

ruina ante el evidente estado de 

abandono y deterioro en el que se 

intencionadamente o traballo da 

oposición, xa que mentres se nos 

negan os medios materiais a 

Marea autoadxudicouse  polo 

menos 30 teléfonos móbiles, 12 

computadores portátiles e 12  

tablets nunha clara mostra de 

sectarismo e de falta de espírito 

democrático e 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 

 

Moitas grazas, señor Coira.  

 

Rogo oral solicitando a 

inspección  dun edificio en 

aparente ruína en Ronda de Nelle 

55. 

 

Terceiro.- Rogo oral solicitando 

a inspección dun edificio en 

aparente ruína en Ronda de 

Nelle 55.  

 

Señora  Canabal Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Rogo para que  Xulio Ferreiro 

ordene a realización dunha 

inspección do edificio situado en 

Ronda de Nelle 55 por se fose 

procedente a súa declaración 

como ruína ante o evidente estado 

de abandono e deterioración no 
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encuentra y que está ocupado de 

forma ilegal por personas que 

dificultan la convivencia 

ciudadana. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Canabal. Con isto, bueno, en todo 

caso pode contestarlle ahora 

porque vamos a dar a Sesión e lle 

pode dar todas as explicacións que 

queira, señora Fraga. 

 

Moitísimas grazas a todos e a 

todas e moi boa noite.   

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las  veintidós 

horas y ocho minutos la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Alcaldía-

Presidencia y el secretario 

general; todo ello en conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

110.2 del Real Decreto 2568/86, 

de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                  

que se atopa e que está ocupado 

de forma ilegal por persoas que 

dificultan a convivencia cidadá. 

 

 

Presidencia 

 

Moi  ben.  Moitas  grazas, señora  

Canabal. Con  isto, bo, en todo 

caso  pode contestarlle agora 

porque imos dar a Sesión e  lle 

pode dar todas  as  explicacións 

que  queira, señora Fraga. 

 

Moitísimas  grazas a todos e a 

todas e  moi  boa  noite.   

 

Non habendo máis asuntos que 

tratar, e sendo as  vinte e dúas 

horas e oito minutos a 

Presidencia levanta a sesión, 

redactándose a presente acta que 

asinan e autorizan a Alcaldía-

Presidencia e o secretario xeral; 

todo iso en conformidade co 

disposto no artigo 110.2 do Real 

Decreto 2568/86, do 28 de 

novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime 

Xurídico das Entidades Locais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


