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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO PLENO DE 

FECHA VEINTIDÓS DE 

DICIEMBRE DE 2017 

 

En el Salón de Sesiones de las 

Casas Consistoriales de la ciudad 

de A Coruña, a 22 de diciembre 

de 2017. Bajo la Presidencia del 

Excmo. señor alcalde-presidente 

D. Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia de 

las y los ediles Dª María Rocío 

Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 

Gómez, Dª Silvia Cameán 

Calvete, D. José Manuel Sande 

García, Dª María Eugenia 

Vieito Blanco, D. Alberto Lema 

Suárez, Dª Claudia Delso 

Carreira, D. Daniel Díaz 

Grandío, Dª María García 

Gómez, Dª Rosa María Gallego 

Neira, Dª Rosa María Lendoiro 

Otero, Dª Lucía Canabal Pérez, 

Dª María Begoña Freire 

Vázquez, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, D. Martín Fernández 

Prado, D. Francisco José 

Mourelo Barreiro, Dª Mariel 

Padín Fernández, Dª María 

Luisa Cid Castro, D. José 

Manuel García Pérez, Dª Silvia 

Longueira Castro, D. José 

Manuel Dapena Varela, D. Fito 

Ferreiro Seoane, 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 extraordinaria en 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DO EXCELENTÍSIMO 

CONCELLO PLENO DE DATA 

VINTE E DOUS DE 

DECEMBRO DE 2017 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 

22 de decembro de 2017. Baixo a 

presidencia do Excmo. señor 

alcalde-presidente D. Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde e coa 

asistencia das e dos edís Dª 

María Rocío Fraga Sáenz, D. 

Xiao Varela Gómez, Dª Silvia 

Cameán Calvete, D. José Manuel 

Sande García, Dª María Eugenia 

Vieito Blanco, D. Alberto Lema 

Suárez, Dª Claudia Delso 

Carreira, D. Daniel Díaz 

Grandío, Dª María García 

Gómez, Dª Rosa María Gallego 

Neira, Dª Rosa María Lendoiro 

Otero, Dª Lucía Canabal Pérez, 

Dª María Begoña Freire 

Vázquez, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, D. Martín Fernández 

Prado, D. Francisco José 

Mourelo Barreiro, Dª Mariel 

Padín Fernández, Dª María 

Luisa Cid Castro, D. José 

Manuel García Pérez, Dª Silvia 

Longueira Castro, D. José 

Manuel Dapena Varela, D. Fito 

Ferreiro Seoane, Dª María Pilar 

Neira Martínez e Dª Avia Veira 

González, reuniuse, previa 

convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

excelentísimo Concello Pleno, co 

obxecto de realizar sesión 

extraordinaria en primeira 
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primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito 

secretario general del Pleno, 

don Manuel José Díaz Sánchez, 

hallándose además presente el 

interventor general don Ángel 

David Murado Codesal. 

 

 

Siendo las diez horas y diecisiete 

minutos, por la Presidencia se 

declara abierta la sesión 

pasándose a tratar el siguiente 

asunto incluido en el orden del 

día. 

 

I - PARTE RESOLUTIVA.  

 

150.- Aprobación definitiva de 

la Ordenanza Fiscal nº 51, 

Reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

 

Asunto: Aprobación definitiva de 

la Ordenanza Fiscal nº 51, 

Reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

 

Este asunto ha sido dictaminado 

por la Comisión de Hacienda y 

Administración con los votos a 

favor del Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, los votos en 

contra del Grupo Municipal 

Popular y la abstención de los 

Grupos Municipales Socialista y 

Mixto (BNG-AA) en una 

primera votación, 

manteniéndose en una segunda 

votación el empate y 

resolviéndose por el voto de 

calidad de la Presidencia de la 

Comisión, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 100.2 

convocatoria. 

 

Da fe do acto o infraescrito 

secretario xeral do Pleno, don 

Manuel José Díaz Sánchez, e 

atópase ademáis presente o 

interventor xeral don Ángel 

David Murado Codesal. 

 

 

Ás dez horas e dezasete minutos, 

a presidencia declara iniciada a 

sesión pasándose a tratar o 

seguinte asunto incluído na orde 

do día. 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA. 

 

150.- Aprobación definitiva da 

Ordenanza fiscal nº 51, 

reguladora do imposto sobre 

bens inmobles. 

 

Asunto: Aprobación definitiva da 

Ordenanza fiscal nº 51, 

reguladora do impostosobre bens 

inmobles. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración cos votos a favor 

do Grupo Municipal de Marea 

Atlántica, os votos en contra do 

Grupo Municipal Popular e a 

abstención dos Grupos 

Municipais Socialista e Mixto 

(BNG-AA) nunha primeira 

votación, manténdose nunha 

segunda votación o empate e 

resolvéndose polo voto de 

calidade da Presidencia da 

Comisión, de conformidade co 

disposto no artigo 100.2 do 

Regulamento de organización, 
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del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales. Se acuerda 

proponer al Pleno Municipal la 

adopción del siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 

 

Primero.- Desestimar la siguiente 

alegación: 

 

Alegación presentada por doña 

Rosa Gallego Neira, en 

representación del Grupo 

Municipal del Partido Popular, 

con fecha de entrada en el registro 

municipal el 5 de diciembre de 

2017 (Registro núm. RMPE110 

VJB).  

 

Segundo. Aprobar definitivamente 

la modificación de la ordenanza 

Fiscal que seguidamente se 

relaciona y que figura como 

documento anexo al presente 

acuerdo:  

 

Ordenanza Fiscal nº 51, 

Reguladora del Impuesto Sobre 

Bienes Inmuebles. Se derogan los 

artículos 5.8 y 6, se modifica el 

artículo 5.9 y se establece la 

disposición transitoria quinta. 

 

Tercero. El texto íntegro de la 

modificación de la ordenanza 

fiscal se publicará en el Boletín 

Oficial de la Provincia, entrando 

en vigor el 1 de enero de 2018, de 

acuerdo con lo establecido en el 

art. 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el 

TRLRHL. En la disposición final 

de cada ordenanza se consignará 

funcionamento e réxime xurídico 

das entidades locais. Acórdase 

propoñer ao Pleno Municipal a 

adopción do seguinte acordo: 

 

 

 

Acordo 

 

Primeiro.- Desestimar a seguinte 

alegación: 

 

Alegación presentada por dona 

Rosa Gallego Neira, en 

representación do Grupo 

Municipal do Partido Popular, 

con data de entrada no rexistro 

municipal o 5 de decembro de 

2017 (Rexistro núm. 

RMPE110VJB). 

 

Segundo. Aprobar definitivamente 

a modificación da ordenanza 

fiscal que seguidamente se 

relaciona e que figura como 

documento anexo ao presente 

acordo: 

 

Ordenanza fiscal mº 51 

Reguladora do imposto sobre 

bens inmobles. Derróganse os 

artigos 5.8 e 6, modifícase o 

artigo 5.9 e establécese a 

disposición transitoria quinta. 

 

Terceiro. O texto íntegro da 

modificación da ordenanza fiscal 

publicarase no Boletín Oficial da 

Provincia, entrando en vigor o 1 

de xaneiro de 2018, de acordo co 

establecido no art. 17.4 do RDL 

2/2004, de 5 de marzo, polo que 

se aproba o TRLRHL. Na 

disposición final de cada 

ordenanza consignarase a data da 
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la fecha de su aprobación y la del 

inicio de su vigencia.  

 

Cuarto. Facultar al alcalde – 

presidente, tan ampliamente como 

en Derecho sea posible, para 

garantizar la plena efectividad del 

presente acuerdo. 

 

Intervenciones 

 

 

Presidencia 

 

Bueno, pois moi bo día a todos e a 

todas e benvidos a esta sesión 

extraordinaria do Pleno do 

Excelentísimo Concello da 

Coruña. 

 

Señor secretario… 

 

Secretario xeral 

 

Bo día. 

 

Punto único; parte resolutiva; 

Facenda e Administración; 

aprobación definitiva da 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 51, reguladora do imposto 

sobre bens inmobles. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pois ten a palabra a 

concelleira de Facenda, dona 

Eugenia Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar bo día a todos e 

a todas os que estamos aquí 

presentes e aos que nos seguen 

tamén por streaming. 

súa aprobación e a do inicio da 

súa vixencia. 

 

Cuarto. Facultar ao alcalde – 

presidente, tan amplamente como 

en Dereito sexa posible, para 

garantir a plena efectividade do 

presente acordo. 

 

Intervencións 

 

 

Presidencia 

 

Bueno, pois moi bo día a todos e 

a todas e benvidos a esta sesión 

extraordinaria do Pleno do 

Excelentísimo Concello da 

Coruña. 

 

Señor secretario… 

 

Secretario xeral 

 

Bo día. 

 

Punto único; parte resolutiva; 

Facenda e Administración; 

aprobación definitiva da 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 51, reguladora do imposto 

sobre bens inmobles. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pois ten a palabra a 

concelleira de Facenda, dona 

Eugenia Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar bo día a todos 

e a todas os que estamos aquí 

presentes e aos que nos seguen 

tamén por streaming. 
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O pasado 20 de outubro este Pleno 

aprobaba inicialmente a 

modificación de ordenanzas 

fiscais para 2018, modificacións 

que non foron obxecto de 

alegacións coa excepción da 

relativa á Ordenanza nº 51, que 

regula o imposto de bens 

inmobles, que debe ser resolta 

hoxe neste Pleno. 

 

Estas modificacións configuran 

unha proposta fiscal para 2018, 

resultado das negociacións co 

Grupo Socialista, que ten como 

obxectivo fundamental seguir 

afondando nos principios de 

progresividade e equidade, 

obxectivo iniciado xa desde 2015 

por este Goberno. 

 

Con esta finalidade, para 2018 

seguiranse aplicando nas 

ordenanzas fiscais medidas 

sociais, extendendo os beneficios 

fiscais a todos os tributos onde 

sexa posible, dirixidos 

principalmente a rebaixar a carga 

fiscal daquelas persoas en peor 

situación económica. 

 

Así, inclúense nas ordenanzas 

fiscais 6 e 7, que regulan a taxa do 

lixo e a taxa de depuración, os 

beneficios fiscais que xa se viñan 

aplicando desde o ano pasado á 

taxa da auga, é dicir: cota 0 para 

as persoas que reciben a renda de 

integración social de Galicia ou 

prestación similar, así como 

coeficientes reductores en función 

de criterios de renda. 

 

Con ese mesmo obxectivo social 

 

O pasado 20 de outubro este 

Pleno aprobaba inicialmente a 

modificación de ordenanzas 

fiscais para 2018, modificacións 

que non foron obxecto de 

alegacións coa excepción da 

relativa á Ordenanza nº 51, que 

regula o imposto de bens 

inmobles, que debe ser resolta 

hoxe neste Pleno. 

 

Estas modificacións configuran 

unha proposta fiscal para 2018, 

resultado das negociacións co 

Grupo Socialista, que ten como 

obxectivo fundamental seguir 

afondando nos principios de 

progresividade e equidade, 

obxectivo iniciado xa desde 2015 

por este Goberno. 

 

Con esta finalidade, para 2018 

seguiranse aplicando nas 

ordenanzas fiscais medidas 

sociais, extendendo os beneficios 

fiscais a todos os tributos onde 

sexa posible, dirixidos 

principalmente a rebaixar a carga 

fiscal de aquelas persoas en peor 

situación económica. 

 

Así, inclúense nas ordenanzas 

fiscais 6 e 7, que regulan a taxa 

do lixo e a taxa de depuración, os 

beneficios fiscais que xa se viñan 

aplicando desde o ano pasado á 

taxa da auga, é dicir: cota 0 para 

as persoas que reciben a renda de 

integración social de Galicia ou 

prestación similar, así como 

coeficientes reductores en función 

de criterios de renda. 

 

Con ese mesmo obxectivo social 
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aplicarase tamén un novo plan de 

fraccionamento de pago de 

débedas en vía executiva que 

supón un aumento dos prazos de 

pago segundo tramos de débeda, 

co que se  consegue desta maneira 

unha reducción das cotas 

mensuais para facilitar así o pago 

de obrigas e evitar embargos. Plan 

ao que se engade ademais un 

procedemento especial en 

supostos de de risco de exclusión 

e situacións de desafiuzamento, 

ampliando os prazos de pago ata 

un máximo de 36 meses. 

 

Desta maneira compleméntase o 

plan de pago personalizado 

implantado xa en 2015, que 

permite fraccionar os tributos en 

período voluntario ata en 6 prazos 

e cun 3% de bonificación, tanto 

no IBI como no imposto de 

vehículos. 

 

Por outra parte, e coa finalidade 

de impulsar a actividade 

económica na cidade, aplicaranse 

tamén en 2018 medidas destinadas 

a favorecer a pequenas e medianas 

empresas, completando as 

modificacións iniciadas nesta 

área.  

 

En concreto modifícase a 

Ordnanza fiscal nº 4, que é a 

relativa ao outorgamento de 

licenzas de apertura e se aplica 

unha nova cota cero aos traspasos, 

cesións ou transmisións de 

titularidade, así como un 

coeficiente reductor do 25% a 

establecementos cunha superficie 

inferior a 150 m
2
. 

 

aplicarase tamén un novo plan de 

fraccionamento de pago de 

débedas en vía executiva que 

supón un aumento dos prazos de 

pago segundo tramos de débeda, 

co que se  consegue desta 

maneira unha reducción das cotas 

mensuais para facilitar así o pago 

de obrigas e evitar embargos. 

Plan ao que se engade ademais 

un procedemento especial en 

supostos de de risco de exclusión 

e situacións de desafiuzamento, 

ampliando os prazos de pago ata 

un máximo de 36 meses. 

 

Desta maneira compleméntase o 

plan de pago personalizado 

implantado xa en 2015, que 

permite fraccionar os tributos en 

período voluntario ata en 6 

prazos e cun 3% de bonificación, 

tanto no IBI como no imposto de 

vehículos. 

 

Por outra parte, e coa finalidade 

de impulsar a actividade 

económica na cidade, aplicaranse 

tamén en 2018 medidas 

destinadas a favorecer a 

pequenas e medianas empresas, 

completando as modificacións 

iniciadas nesta área.  

 

En concreto modifícase a 

Ordnanza fiscal nº 4, que é a 

relativa ao outorgamento de 

licenzas de apertura e se aplica 

unha nova cota cero aos 

traspasos, cesións ou 

transmisións de titularidade, así 

como un coeficiente reductor do 

25% a establecementos cunha 

superficie inferior a 150 m
2
. 
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Do mesmo xeito e co obxectivo de 

fomentar a actividade económica 

da cidade e diminuír a presión 

fiscal de empresas situdas en 

zonas más afastadas do centro 

urbano, tamén se realiza unha 

rebaixa do 10% no coeficiente de 

situación do imposto de 

actividades económicas nas 

categorías fiscais por ubicación de 

cuarta a sexta. 

 

Como outra das medidas de 

fomento económico con respecto 

á Ordenanza nº 51, reguladora do 

IBI, introdúcese unha nova 

bonificación do 50% aplicable aos 

bens de características especiais 

do grupo de portos comerciais, en 

concreto a inmobles que teñan 

como actividade principal a 

explotación de parques e recintos 

feriais, así  como actividades 

náuticas, que se engade á da pesca 

xa aprobada no ano 2015, dentro 

das de especial interese que pode 

declarar o Pleno, tal como prevé a 

Lei de facendas locais. 

 

 

Engádense tamén medidas que 

teñan por finalidade favorecer o 

uso de instalacións deportivas e 

culturais da cidade a través da 

revisión da Ordenanza nº 16, o 

que ofrecerá máis posiblidades de 

financiamento a estas entidades. 

 

Practicamente todas estas 

modificacións foron aprobadas 

incluso por unanimidade deste 

Pleno o día 20 de outubro. 

Ademais non se presentaron 

alegacións no período de 

reclamacións posterior, de forma 

Do mesmo xeito e co obxectivo de 

fomentar a actividade económica 

da cidade e diminuír a presión 

fiscal de empresas situdas en 

zonas más afastadas do centro 

urbano, tamén se realiza unha 

rebaixa do 10% no coeficiente de 

situación do imposto de 

actividades económicas nas 

categorías fiscais por ubicación 

de cuarta a sexta. 

 

Como outra das medidas de 

fomento económico con respecto 

á Ordenanza nº 51, reguladora do 

IBI, introdúcese unha nova 

bonificación do 50% aplicable 

aos bens de características 

especiais do grupo de portos 

comerciais, en concreto a 

inmobles que teñan como 

actividade principal a explotación 

de parques e recintos feriais, así  

como actividades náuticas, que se 

engade á da pesca xa aprobada 

no ano 2015, dentro das de 

especial interese que pode 

declarar o Pleno, tal como prevé 

a Lei de facendas locais. 

 

Engádense tamén medidas que 

teñan por finalidade favorecer o 

uso de instalacións deportivas e 

culturais da cidade a través da 

revisión da Ordenanza nº 16, o 

que ofrecerá máis posiblidades de 

financiamento a estas entidades. 

 

Practicamente todas estas 

modificacións foron aprobadas 

incluso por unanimidade deste 

Pleno o día 20 de outubro. 

Ademais non se presentaron 

alegacións no período de 

reclamacións posterior, de forma 
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que quedaron aprobadas 

automaticamente e foron xa 

publicadas esta mesma semana. 

 

A única excepción á modificación 

proposta de ordenanza é a 

alegación presentada á Ordenanza 

nº 51, que regula o IBI, que hoxe 

obriga a realizar este Pleno coa 

finalidade de resolver a alegación 

presentada polo Partido Popular, 

que de novo consiste na petición 

de baixada lineal do tipo do IBI 

urbano e rústico do 0,6 ao 0,541% 

e do imposto de bens inmobles 

aplicable a bens de características 

especiais do grupo de portos do 

1,3 ao 0,6. 

 

 

Esta alegación foi xa rexeitada 

tamén na Comisión de Facenda 

este martes e reproduce a mesma 

emenda que o PP presentou na 

aprobación inicial das ordenanzas, 

tamén rexeitada neste Pleno e por 

todo o resto de Grupos. 

 

 

Nada máis. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Vieito. Ten 

a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Bo día aos membros da 

Corporación, funcionariado que 

nos acompaña, ao persoal dos 

medios que cubren o Pleno e ás 

coruñesas e aos coruñeses  que 

nos están a ver. 

 

que quedaron aprobadas 

automaticamente e foron xa 

publicadas esta mesma semana. 

 

A única excepción á modificación 

proposta de ordenanza é a 

alegación presentada á 

Ordenanza nº 51, que regula o 

IBI, que hoxe obriga a realizar 

este Pleno coa finalidade de 

resolver a alegación presentada 

polo Partido Popular, que de 

novo consiste na petición de 

baixada lineal do tipo do IBI 

urbano e rústico do 0,6 ao 

0,541% e do imposto de bens 

inmobles aplicable a bens de 

características especiais do grupo 

de portos do 1,3 ao 0,6. 

 

Esta alegación foi xa rexeitada 

tamén na Comisión de Facenda 

este martes e reproduce a mesma 

emenda que o PP presentou na 

aprobación inicial das 

ordenanzas, tamén rexeitada 

neste Pleno e por todo o resto de 

Grupos. 

 

Nada máis. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Vieito. Ten 

a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Bo día aos membros da 

Corporación, funcionariado que 

nos acompaña, ao persoal dos 

medios que cubren o Pleno e ás 

coruñesas e aos coruñeses  que 

nos están a ver. 
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Por limitarme ao punto da orde do 

día, que é o da aprobación 

definitiva da modificación da 

Ordenanza do IBI, reiterar, como 

dixen no Pleno extraordinario do 

mes de novembro, no que se 

aprobaron as ordenanzas fiscais, 

que por parte do BNG non imos 

apoiar a modificación da 

Ordenanza do IBI porque se fai 

exclusivamente para bonificar o 

que son as actividades náuticas, 

que beneficia a tres entidades 

concretas, e a recintos feriais, que 

precisamente beneficia a unha 

entidade concreta. 

 

Para nós, desde logo, esta non é a 

maneira de modificar as 

ordenanzas. Nós non  cremos nas 

modificacións de ordenanzas “ad 

hoc”, polo tanto o noso voto vai 

ser contrario á aprobación 

definitiva desta ordenanza. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas señora 

Veira. Señor García… 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias señor alcalde. Saludar a 

los presentes, a la gente que nos 

sigue por streaming, a los 

trabajadores y funcionarios y a los 

compañeros de Corporación. 

 

Que sean las primeras palabras del 

Grupo Municipal Socialista para 

felicitar la Navidad a todos y, por 

extensión, a toda la ciudad.  

 

Por limitarme ao punto da orde 

do día, que é o da aprobación 

definitiva da modificación da 

Ordenanza do IBI, reiterar, como 

dixen no Pleno extraordinario do 

mes de novembro, no que se 

aprobaron as ordenanzas fiscais, 

que por parte do BNG non imos 

apoiar a modificación da 

Ordenanza do IBI porque se fai 

exclusivamente para bonificar o 

que son as actividades náuticas, 

que beneficia a tres entidades 

concretas, e a recintos feriais, que 

precisamente beneficia a unha 

entidade concreta. 

 

Para nós, desde logo, esta non é a 

maneira de modificar as 

ordenanzas. Nós non  cremos nas 

modificacións de ordenanzas “ad 

hoc”, polo tanto o noso voto vai 

ser contrario á aprobación 

definitiva desta ordenanza. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas señora 

Veira. Señor García… 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas señor alcalde. Saudar aos 

presentes, á xente que nos segue 

por streaming, aos traballadores 

e funcionarios e aos compañeiros 

de Corporación.  

 

Que sexan as primeiras palabras 

do Grupo Municipal Socialista 

para felicitar o Nadal a todos e, 

por extensión, a toda a cidade.  

 



10 

 

A ver si la lotería riega La Coruña 

con los millones que le hacen 

falta. 

 

Sobre el particular; nosotros ya 

nos manifestamos. Las ordenanzas 

para el 2018 entendemos que 

recogen una batería de medidas 

que inciden en la mejora 

económica de la actividad de 

pequeños y grandes empresarios, 

pero también del emprendimiento. 

 

Incorporamos medidas de 

progresividad que entendemos 

que son las que, desde el punto de 

vista normativo en el ámbito de la 

competencia municipal, son las 

que proceden para mejorar la vida 

de las personas, sobre todo 

aquellas personas que menos 

tienen, y nosotros estamos 

satisfechos con las 

modificaciones. 

 

Lamentamos que al final se 

produzca lo que viene siendo algo 

recurrente en la ceremonia de la 

confusión que a veces el Partido 

Popular quiere poner en danza. En 

lo que es el debate político. 

 

Lo digo porque es un discurso que 

es recurrente. Cuando están 

ustedes en el Gobierno los 

impuestos no se pueden bajar; es 

más se suben. Pero cuando están 

en la oposición el discurso es 

monotemático; hay que bajar los 

impuestos hasta que nosotros 

lleguemos. 

 

Esto podría estar bien si se hiciese 

desde un punto de vista 

constructivo o se estableciesen 

A ver se a lotería rega A Coruña 

cos millóns que lle fan falta.  

 

 

Sobre o particular; nós xa nos 

manifestamos. As ordenanzas 

para o 2018 entendemos que 

recollen unha batería de medidas 

que inciden na mellora económica 

da actividade de pequenos e 

grandes empresarios, pero tamén 

do emprendemento.  

 

Incorporamos medidas de 

progresividade que entendemos 

que son as que, desde o punto de 

vista normativo no ámbito da 

competencia municipal, son as 

que proceden para mellorar a 

vida das persoas, sobre todo 

aquelas persoas que menos teñen, 

e nós estamos satisfeitos coas 

modificacións.  

 

 

Lamentamos que ao final se 

produza o que vén sendo algo 

recorrente na cerimonia da 

confusión que ás veces o Partido 

Popular quere poñer en danza. 

No que é o debate político.  

 

Dígoo porque é un discurso que é 

recorrente. Cando están vostedes 

no Goberno os impostos non se 

poden baixar; é máis sóbense. 

Pero cando están na oposición o 

discurso é monotemático; hai que 

baixar os impostos ata que nós 

cheguemos.  

 

 

Isto podería estar ben se se fixese 

desde un punto de vista 

construtivo ou se establecesen 
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vínculos de diálogo para 

enriquecer las ordenanzas desde 

un punto de vista de eficiencia de 

lo que es la recaudación tributaria 

y la mejora de la ciudad en su 

actividad normal. Pero nosotros 

hemos de decir que con nosotros 

no se entabló ningún tipo de 

conversación. Tampoco nosotros 

lo hicimos, pero falta el momento 

en que algún otro Grupo, 

independientemente del Gobierno 

municipal, se haya acercado a 

nosotros para construir 

alternativas a la política tributaria 

del Ayuntamiento. 

 

Nosotros pusimos encima de la 

mesa aquellas que pensábamos 

que mejoraban todo lo que es la 

estructura tributaria de la ciudad 

sin menoscabar lo que tienen que 

ser los ingresos o sin alterar 

sustancialmente el funcionamiento 

ordinario del Ayuntamiento, de tal 

manera que nosotros, tal y como 

dijimos en su momento, lo 

reiteramos hoy, estamos a favor 

de las ordenanzas inicialmente 

aprobadas y del dictamen que en 

su momento se emitió desde la 

Comisión de Hacienda. 

 

 

En cualquier caso, es todo lo que 

tenemos que decir sobre el 

particular. 

 

Muchas Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor García. 

Señora Gallego… 

 

vínculos de diálogo para 

enriquecer as ordenanzas desde 

un punto de vista de eficiencia do 

que é a recadación tributaria e a 

mellora da cidade na súa 

actividade normal. Pero nós 

temos que dicir que con nós non 

se estableceu ningún tipo de 

conversación. Tampouco nós o 

fixemos, pero falta o momento en 

que algún outro Grupo, 

independentemente do Goberno 

municipal, se achegase a nós para 

construír alternativas á política 

tributaria do Concello.  

 

 

Nós puxemos enriba da mesa 

aquelas que pensabamos que 

melloraban todo o que é a 

estrutura tributaria da cidade sen 

menoscabar o que teñen que ser 

os ingresos ou sen alterar 

substancialmente o 

funcionamento ordinario do 

Concello, de tal maneira que nós, 

tal e como dixemos no seu 

momento, reiterámolo hoxe, 

estamos a favor das ordenanzas 

inicialmente aprobadas e do 

ditame que no seu momento se 

emitíu desde a Comisión de 

Facenda.  

 

En calquera caso, é todo o que 

temos que dicir sobre o 

particular.  

 

Moitas Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor García. 

Señora Gallego… 
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Señora Gallego Neira 

 

Muy buenos días a todos los que 

nos acompañan aquí en el Pleno y 

a los que nos escuchan por 

streaming. Yo también quería 

aprovechar para felicitar la 

Navidad a todos los coruñeses en 

nombre del Grupo Municipal del 

Partido Popular. 

 

Hoy traen a Pleno la aprobación 

definitiva de la modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 51, la del IBI. 

La señora Vieito habló de todas 

menos de la del IBI ¡Justo! Nos 

contó todas las que ya están 

aprobadas. 

 

Hoy también tenían que haber 

traído a Pleno la aprobación 

definitiva del Presupuesto, pero 

no han sido capaces de traerlo ni 

siquiera a aprobación inicial, a 

pesar de que el Partido Socialista 

ya anunció que lo apoyaría ya 

hace tiempo. No tienen ninguna 

excusa. 

 

Nos ocultaron la documentación 

del Presupuesto hasta ayer por la 

tarde, después de convocar la 

Junta de Gobierno extraordinaria 

y urgente. Nos deja la 

documentación en el puesto de la 

Policía Local a las cuatro de la 

tarde. 

 

Señora Vieito, le llamamos por 

teléfono. Bueno, yo mandé a un 

grupo de portavoces, que tenemos 

varios mensajes que no fueron 

respondidos. Pero a la señora 

Vieito la llamamos a su despacho, 

la vi a la hora de comer… y nos 

Señora Gallego Neira 

 

Moi bo día a todos os que nos 

acompañan aquí no Pleno e aos 

que nos escoitan por  streaming. 

Eu tamén quería aproveitar para 

felicitar o Nadal a todos os 

coruñeses en nome do Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

 

Hoxe traen a Pleno a aprobación 

definitiva da modificación da 

Ordenanza fiscal  nº 51, a do IBI. 

A señora  Vieito falou de todas 

menos da do IBI, xusto! 

Contounos todas as que xa están 

aprobadas. 

 

Hoxe tamén tiñan que traer a 

Pleno a aprobación definitiva do 

Orzamento, pero non foron 

capaces de traelo nin sequera a 

aprobación inicial, a pesar de que 

o Partido Socialista xa anunciou 

que o apoiaría xa hai tempo. Non 

teñen ningunha escusa. 

 

 

Ocultáronnos a documentación 

do Orzamento ata onte pola tarde, 

despois de convocar a Xunta de 

Goberno extraordinaria e 

urxente. Déixanos a 

documentación no posto da 

Policía Local ás catro da tarde. 

 

 

Señora  Vieito, chamámoslle por 

teléfono. Bueno, eu mandei a un 

grupo de portavoces que temos 

varias mensaxes que non foron 

respondidas. Pero á señora  

Vieito chamámola ao seu 

despacho, vina á hora de comer… 
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dejan el pendrive en el puesto de 

la Policía. De verdad que es un 

desprecio a los coruñeses y por 

supuesto a la oposición y un 

síntoma de prepotencia tremendo 

como nunca se vio. 

 

Lo pasan a la prensa por la 

mañana, porque hoy es verdad que 

el alcalde en la Junta de Gobierno 

se disculpó porque se encontraba 

mal, a pesar de que dio una rueda 

de prensa y luego se marchó y lo 

que sea…  

 

Pero es que resulta que en el 

documento que le dieron a la 

prensa la memoria de Alcaldía 

estaba firmada. Le faltaba por 

firmar las bases de 

ejecución...claro, claro, sí… que 

supongo que no las habrán 

cambiado así por detrás, como ya 

intentaron hacer en otro Pleno. 

 

Entonces, lo pasan en un pendrive 

por la mañana a la prensa, a la 

oposición por la tarde nos lo deja 

en el puesto de la Policía… yo 

creo que es para pensárselo y 

recapacitar.  

 

Lo estudiaremos el día de 

Nochebuena y día de Navidad; no 

se preocupen. Yo advertí hoy que 

no convoque la Comisión de 

Hacienda de manera urgente, 

porque no tiene justificación. No 

tienen justificación. Se puede 

llevar la semana siguiente. 

Déjennos los plazos ordinarios 

para estudiarlo. Eso es democracia 

en este país. 

 

Yo creo que debería caérseles la 

e déixannos o  pendrive no posto 

da Policía. De verdade que é un 

desprezo aos coruñeses e por 

suposto á oposición e un síntoma 

de prepotencia tremendo como 

nunca se viu. 

 

Pásano á prensa pola mañá, 

porque hoxe é verdade que o 

alcalde na Xunta de Goberno 

desculpouse porque se atopaba 

mal, a pesar de que deu unha 

rolda de prensa e logo marchouse 

e o que sexa…  

 

Pero é que resulta que no 

documento que lle deron á prensa 

a memoria de Alcaldía estaba 

asinada. Faltáballe por asinar as 

bases de execución...claro, claro, 

si… que supoño que non as 

cambiaron así por detrás, como 

xa tentaron facer noutro Pleno. 

 

 

Entón, pásano nun  pendrive pola 

mañá á prensa, á oposición pola 

tarde déixanolo no posto da 

Policía… eu creo que é para 

pensalo e recapacitar.  

 

 

Estudarémolo o día de Noiteboa e 

día de Nadal; non se preocupen. 

Eu advertín hoxe que non 

convoque a Comisión de Facenda 

de maneira urxente, porque non 

ten xustificación. Non teñen 

xustificación. Pódese levar a 

semana seguinte. Déixennos os 

prazos ordinarios para estudalo. 

Iso é democracia neste país. 

 

 

Eu creo que debería caerlles a 
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cara de vergüenza. Ustedes a eso 

lo llaman transparencia. Nosotros 

lo llamamos sectarismo. 

 

Vamos a ver; las dos caras de 

Ferreiro: piden el apoyo por un 

lado, la lealtad institucional y 

después actúan de esta manera. 

Ustedes verán… 

 

Con respecto al tema que nos 

ocupa: procede bajar los 

impuestos y no quieren. Y eso es 

así de simple. Es lo que están 

haciendo con la desestimación de 

nuestras alegaciones. 

 

Con la Marea y con el señor 

Ferreiro, los coruñeses viven peor. 

Sólo viven mejor los firmantes de 

la Marea, los que ocupan edificios 

ilegalmente y los que consiguen 

adjudicación de edificios públicos 

a dedo o llevan más de 330.000 

euros en contratos menores, 

también a dedo. Eso es para 

ustedes la “xente do común”. 

 

Respecto al IBI: toca bajarlo. 

Pueden hacerlo, de ahí nuestra 

alegación. Pedimos esto para 2016 

y la Marea y el PSOE dijeron que 

no. Lo pedimos para 2017 y el 

PSOE lo apoyó, pero retiraron el 

asunto del Pleno. Y lo volvemos a 

hacer ahora en 2018. El PSOE se 

vuelve a oponer porque dice que 

consiguieron unas medidas 

fiscales estupendas… yo les digo 

que les están tomando el pelo 

porque ¿dónde va que hablaron de 

la rebaja de las tarifas de la 

Escuela Municipal de Música? 

Les han engañado una vez más. 

Iban a ir a un Pleno en breve 

cara de vergoña. Vostedes a iso 

chámano transparencia. Nós 

chamámolo sectarismo. 

 

Imos ver; as dúas caras de 

Ferreiro: piden o apoio por unha 

banda, a lealdade institucional e 

despois actúan desta maneira. 

Vostedes verán… 

 

Con respecto ao tema que nos 

ocupa: procede baixar os 

impostos e non queren. E iso é así 

de simple. É o que están a facer 

coa desestimación das nosas 

alegacións. 

 

Coa Marea e co señor Ferreiro, 

os coruñeses viven peor. Só viven 

mellor os asinantes da Marea, os 

que ocupan edificios ilegalmente 

e os que conseguen adxudicación 

de edificios públicos a dedo ou 

levan máis de 330.000 euros en 

contratos menores, tamén a dedo. 

Iso é para vostedes a xente  do 

común. 

 

Respecto ao  IBI: toca baixalo. 

Poden facelo, de aí a nosa 

alegación. Pedimos isto para 

2016 e A Marea e o PSOE 

dixeron que non. Pedímolo para 

2017 e o PSOE apoiouno, pero 

retiraron o asunto do Pleno. E 

volvémolo a facer agora en 2018. 

O PSOE volve a opoñerse porque 

di que conseguiron unhas 

medidas fiscais estupendas… eu 

dígolles que lles están tomando o 

pelo porque, onde vai que falaron 

da rebaixa das tarifas da Escola 

Municipal de Música? 

Enganáronlles unha vez máis. Ían 

ir a un Pleno en breve porque 
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porque estaban haciendo un 

estudio económico… aquí los 

estudios tardan años, por lo que se 

ve. 

 

Los impuestos los están subiendo 

para 2018 y se ve en el 

Presupuesto. Y ustedes lo tienen 

desde hace tiempo. Yo apelo al 

sentido común del Partido 

Socialista y por lo menos que se 

abstengan, ya que el Bloque 

Nacionalista ha anunciado su voto 

en contra. 

 

Pueden bajar el IBI un 10% 

porque ahora se puede. Hubo que 

subirlo de manera excepcional y 

extraordinaria en el año 2012 y 

ahora se puede. Lo han hecho 

Ferrol y Santiago. No entendemos 

esa “teima” que tienen ahora con 

no querer bajarlo aquí. Es una 

media de 36 euros por recibo 

todos los años. 

 

El IBI al Puerto; vuelvan al 

coeficiente de 2015. Lo han 

subido. No graven una actividad 

que dinamiza la economía y que 

genera empleo.  

 

Duplicaron el IBI a las empresas 

portuarias. A las no pesqueras les 

supone un incremento de 18.000 

euros a cada una de media y para 

las pesqueras aprueban una 

bonificación que sigue 

suponiendo una subida, porque 

pasan de 0,6 a 0,65, aún con la 

bonificación. O sea, un 8,55% 

más para las pesqueras. Vuelvan 

al tipo que había antes. 

 

Y por último, rectifiquen el 

estaban a facer un estudo 

económico… aquí os estudos 

tardan anos, polo que se ve. 

 

 

Os impostos están a subilos para 

2018 e vese no Orzamento. E 

vostedes téñeno desde hai tempo. 

Eu apelo ao sentido común do 

Partido Socialista e polo menos 

que se absteñan, xa que o Bloque 

Nacionalista anunciou o seu voto 

en contra. 

 

 

Poden baixar o IBI un 10% 

porque agora pódese. Houbo que 

subilo de maneira excepcional e 

extraordinaria no ano 2012 e 

agora pódese. Fixérono Ferrol e 

Santiago. Non entendemos esa  

teima que teñen agora con non 

querer baixalo aquí. É unha 

media de 36 euros por recibo 

todos os anos. 

 

O IBI ao Porto: volvan ao 

coeficiente de 2015. Subírono. 

Non graven unha actividade que 

dinamiza a economía e que xera 

emprego.  

 

Duplicaron o IBI ás empresas 

portuarias. Ás non pesqueiras 

suponlles un incremento de 

18.000 euros a cada unha de 

media e para as pesqueiras 

aproban unha bonificación que 

segue supoñendo unha subida, 

porque pasan de 0,6 a 0,65, aínda 

coa bonificación. Ou sexa, un 

8,55% máis para as pesqueiras. 

Volvan ao tipo que había antes. 

 

E por último, rectifiquen o 
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calendario fiscal. No tiene ningún 

sentido. Han adelantado el cobro 

al mes de julio y resulta que iban a 

cumplir el período medio de pago 

y en julio, agosto y septiembre lo 

han incumplido. El año pasado, 

con el calendario como estaba de 

siempre, lo cumplieron. 

 

Por cierto señora Vieito, el 

período medio de pago de 

noviembre no se ha publicado. 

Apuraron mucho en publicar el de 

octubre para su modificativo. El 

de noviembre todavía no lo 

sabemos. Por lo menos no estaba 

publicado ayer por la tarde. 

Vuelvan al calendario fiscal 

anterior.  

 

Sangran a los coruñeses para 

pagar contratos a los firmantes de 

la Marea, para no realizar 

servicios e inversiones que 

mejoren la calidad de vida. 

Coruña es la ciudad que peor se 

comporta en los datos de paro. 

Ponen obstáculos a los que 

quieren trabajar y da facilidades a 

los ocupas ilegales y a los 

firmantes de la Marea. 

 

La política fiscal, señor Ferreiro, 

es privar a los coruñeses de una 

bajada media de 36 euros al año 

en el IBI, 6 millones anuales, y 

sube a todos los coruñeses el 

recibo del agua en 6 euros, que 

eso no nos lo ha contado, 1 millón 

anual, para gastarlo en fiestas. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

calendario fiscal. Non ten ningún 

sentido. Adiantaron o cobro ao 

mes de xullo e resulta que ían 

cumprir o período medio de pago 

e en xullo, agosto e setembro 

incumprírono. O ano pasado, co 

calendario como estaba de 

sempre, cumprírono. 

 

Por certo señora  Vieito, o 

período medio de pago de 

novembro non se publicou. 

Apuraron moito en publicar o de 

outubro para o seu  modificativo. 

O de novembro aínda non o 

sabemos. Polo menos non estaba 

publicado onte pola tarde. Volvan 

ao calendario fiscal anterior.  

 

 

Sangran aos coruñeses para 

pagar contratos aos asinantes da 

Marea, para non realizar servizos 

e investimentos que melloren a 

calidade de vida. Coruña é a 

cidade que peor se comporta nos 

datos de paro. Poñen obstáculos 

aos que queren traballar e dá 

facilidades a os ocupas ilegais e 

aos asinantes da Marea. 

 

 

A política fiscal, señor Ferreiro, é 

privar aos coruñeses dunha 

baixada media de 36 euros ao ano 

no IBI, 6 millóns anuais, e sobe a 

todos os coruñeses o recibo da 

auga en 6 euros, que iso non nolo 

contou, 1 millón anual, para 

gastalo en festas. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, onte todos os 

grupos dispuxeron da mesma 

información: uhna memoria USB. 

Non a tiveron que fotocopiar toda 

como pasaba anteriormente, cando 

gobernaban vostedes. Si, señora 

Gallego. 

 

De todas maneiras, non sei como 

non se cansa de presentar por 

enésima vez a súa moción do 

impuestazo. Xa a presentou aquí 

ano tras ano sendo rexeitada. 

 

E presenta precisamente unha 

alegación á aprobación inicial da 

modificación da Ordenanza do IBI 

exactamente igual á emenda que 

presentou tamén no mesmo Pleno 

da aprobación inicial, contra a que 

votou en contra todo o resto dos 

grupos neste Pleno, coa única 

finalidade de obstaculizar e 

facéndonos perder o tempo neste 

Pleno. Logo pide urxencia nas 

tramitacións do orzamento e 

doutros asuntos que tamén lle 

parecen moito máis importantes. 

 

 

Vostede di na súa alegación que o 

Real decreto lei malchamado “de 

medidas urxentes en materia 

orzamentaria, tributaria e 

financeira para a corrección do 

déficit público”, esa era a 

finalidade inicial, tiña carácter 

transitorio e que tiña como 

finalidade paliar a desviación 

orzamentaria do conxunto das 

Administracións públicas. 

Moitas grazas. Señora Vieito. 

 
Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, onte todos os 

grupos dispuxeron da mesma 

información: uhna memoria USB. 

Non a tiveron que fotocopiar toda 

como pasaba anteriormente, 

cando gobernaban vostedes. Si, 

señora Gallego. 

 

De todas maneiras, non sei como 

non se cansa de presentar por 

enésima vez a súa moción do 

impuestazo. Xa a presentou aquí 

ano tras ano sendo rexeitada. 

 

E presenta precisamente unha 

alegación á aprobación inicial da 

modificación da Ordenanza do 

IBI exactamente igual á emenda 

que presentou tamén no mesmo 

Pleno da aprobación inicial, 

contra a que votou en contra todo 

o resto dos grupos neste Pleno, 

coa única finalidade de 

obstaculizar e facéndonos perder 

o tempo neste Pleno. Logo pide 

urxencia nas tramitacións do 

orzamento e doutros asuntos que 

tamén lle parecen moito máis 

importantes. 

 

Vostede di na súa alegación que o 

Real decreto lei malchamado “de 

medidas urxentes en materia 

orzamentaria, tributaria e 

financeira para a corrección do 

déficit público”, esa era a 

finalidade inicial, tiña carácter 

transitorio e que tiña como 

finalidade paliar a desviación 

orzamentaria do conxunto das 

Administracións públicas. 
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Pois, é que non foi así, nin 

sucedeu esa finalidade. Nin unha 

cousa, nin a outra. E ademais, o 

que si se aplicou foi unha suba 

xeneralizada do IRPF a raíz da 

aplicación dese Real decreto lei e 

un incremento do tipo impositivo 

do IBI: un 10% en función da 

revisión dos valores catastrais. 

 

Segundo a exposición de motivos 

precisamente dese Real decreto 

lei, o obxectivo desa medida era 

garantir a redución de déficit en 

cerca de 1.000 millóns de euros. 

Vostedes e o seu Goberno en 

Madrid dicían que esta medida ía 

ser transitoria, así o seguen 

dicindo, que duraría só dous anos. 

Pero en 2013, prorrogaron tamén 

para os anos 2014 e 2015. 

 

A 1.000 millóns por ano, só coa 

suba do IBI, reduciron o déficit do 

Estado en 4.000 millóns de euros; 

4.000 millóns de euros que saíron 

dos petos de todas e todos. Sen 

embargo, os problemas de déficit 

seguen ahí para o conxunto das 

Administracións públicas. 

 

 

Aquí no Concello, vostedes non 

só xustificaron esa suba do IBI, 

senón que ademais a trasladaron 

expresamente á Ordenanza nº 51. 

E non a trasladaron só unha vez. 

Subiron o IBI non só unha vez, 

senón dúas veces. Incluído o tipo 

aplicable a determinados bens de 

características especiais que agora 

queren baixar porque están na 

oposición. 

 

 

Pois, é que non foi así, nin 

sucedeu esa finalidade. Nin unha 

cousa, nin a outra. E ademais, o 

que si se aplicou foi unha suba 

xeneralizada do IRPF a raíz da 

aplicación dese Real decreto lei e 

un incremento do tipo impositivo 

do IBI: un 10% en función da 

revisión dos valores catastrais. 

 

Segundo a exposición de motivos 

precisamente dese Real decreto 

lei, o obxectivo desa medida era 

garantir a redución de déficit en 

cerca de 1.000 millóns de euros. 

Vostedes e o seu Goberno en 

Madrid dicían que esta medida ía 

ser transitoria, así o seguen 

dicindo, que duraría só dous 

anos. Pero en 2013, prorrogaron 

tamén para os anos 2014 e 2015. 

 

A 1.000 millóns por ano, só coa 

suba do IBI, reduciron o déficit 

do Estado en 4.000 millóns de 

euros; 4.000 millóns de euros que 

saíron dos petos de todas e todos. 

Sen embargo, os problemas de 

déficit seguen ahí para o 

conxunto das Administracións 

públicas. 

 

Aquí no Concello, vostedes non só 

xustificaron esa suba do IBI, 

senón que ademais a trasladaron 

expresamente á Ordenanza nº 51. 

E non a trasladaron só unha vez. 

Subiron o IBI non só unha vez, 

senón dúas veces. Incluído o tipo 

aplicable a determinados bens de 

características especiais que 

agora queren baixar porque están 

na oposición. 
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Cando podían baixar impostos, o 

único que fixeron foi subilos de 

forma reiterada, aumentando a 

carga fiscal da maioría da 

cidadanía. Agora din que queren 

baixar o IBI de forma lineal, o que 

saben de sobra que ten como 

resultado beneficiar a quen máis 

ten. Ademais de recortar os 

ingresos do Concello en 5 millóns 

de euros. Os mesmos millóns, por 

certo, que imos dedicar, a través 

de investimentos financeiramene 

sostibles, mellorando vías púbicas 

e iluminación en moitos barrios da 

cidade contra os que precisamente 

vostedes votaron en contra o mes 

pasado neste Pleno. Investimentos 

para os que se utilizou, 

precisamente, ese superávit que 

tanto critican habitualmente. 

 

 

Parece que non queren 

investimentos, a pesar da súa 

famosa teoría de que cada millón 

de investimento xenera 63 postos 

de traballo na cidade. Polo tanto, 

votaron contra máis de 300 postos 

de traballo dos veciños e veciñas 

desta cidade. Despois reclaman as 

cifras de paro. 

 

En canto ao que din sempre: que 

temos que mellorar a execución; 

que rebaixemos os impostos 

porque non executamos, voulle 

actualizar de novo os datos de 

execución neste Pleno, así como o 

fixen nos anteriores. 

 

A data actual, 21 de decembro, a 

execución global é dun 76,84% a 

nivel precontable. E esa cifra, 

resulta que segue sendo superior á 

Cando podían baixar impostos, o 

único que fixeron foi subilos de 

forma reiterada, aumentando a 

carga fiscal da maioría da 

cidadanía. Agora din que queren 

baixar o IBI de forma lineal, o 

que saben de sobra que ten como 

resultado beneficiar a quen máis 

ten. Ademais de recortar os 

ingresos do Concello en 5 millóns 

de euros. Os mesmos millóns, por 

certo, que imos dedicar, a través 

de investimentos financeiramene 

sostibles, mellorando vías púbicas 

e iluminación en moitos barrios 

da cidade contra os que 

precisamente vostedes votaron en 

contra o mes pasado neste Pleno. 

Investimentos para os que se 

utilizou, precisamente, ese 

superávit que tanto critican 

habitualmente. 

 

Parece que non queren 

investimentos, a pesar da súa 

famosa teoría de que cada millón 

de investimento xenera 63 postos 

de traballo na cidade. Polo tanto, 

votaron contra máis de 300 

postos de traballo dos veciños e 

veciñas desta cidade. Despois 

reclaman as cifras de paro. 

 

En canto ao que din sempre: que 

temos que mellorar a execución; 

que rebaixemos os impostos 

porque non executamos, voulle 

actualizar de novo os datos de 

execución neste Pleno, así como o 

fixen nos anteriores. 

 

A data actual, 21 de decembro, a 

execución global é dun 76,84% a 

nivel precontable. E esa cifra, 

resulta que segue sendo superior 
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do ano 2014 polas mesmas datas, 

que é o ano de maior execución 

no seu mandato. 

 

Aínda pendentes de contabilizar 

moitas operacións, ata o peche de 

exercicio, este ano esperamos 

chegar a un 80%. Houbo varios 

anos que vostedes non chegaron a 

pouco máis dun setenta e algo. Iso 

sen maioría absoluta e coa metade 

do ano para executar 

investimentos. 

 

Recórdolle que vostedes deixaron 

sen executar 229 millóns. Tocan a 

941 euros por habitante nesta 

cidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Vieito. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, pois, como sabía que ía saír 

tamén o tema da rebaixa tan 

demandada por parte do Partido 

Popular do IBI, pois tamén 

quixera apuntar varias cuestións. 

 

E é que, efectivamente, eu 

comparto co voceiro do Partido 

Socialista que xa é un pouco 

cansino o tema, pero non por iso 

hai que deixar de comentalo e de 

puntualizalo. 

 

O certo é que o Partido Popular 

non é o partido máis axeitado para 

pedir a rebaixa de impostos, non? 

E moito menos do IBI, porque foi 

á do ano 2014 polas mesmas 

datas, que é o ano de maior 

execución no seu mandato. 

 

Aínda pendentes de contabilizar 

moitas operacións, ata o peche de 

exercicio, este ano esperamos 

chegar a un 80%. Houbo varios 

anos que vostedes non chegaron a 

pouco máis dun setenta e algo. 

Iso sen maioría absoluta e coa 

metade do ano para executar 

investimentos. 

 

Recórdolle que vostedes deixaron 

sen executar 229 millóns. Tocan a 

941 euros por habitante nesta 

cidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Vieito. 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, pois, como sabía que ía saír 

tamén o tema da rebaixa tan 

demandada por parte do Partido 

Popular do IBI, pois tamén 

quixera apuntar varias cuestións. 

 

E é que, efectivamente, eu 

comparto co voceiro do Partido 

Socialista que xa é un pouco 

cansino o tema, pero non por iso 

hai que deixar de comentalo e de 

puntualizalo. 

 

O certo é que o Partido Popular 

non é o partido máis axeitado 

para pedir a rebaixa de impostos, 

non? E moito menos do IBI, 
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quen o subíu neste Concello. E 

vou explicar por que: porque non 

se trata de se se gasta máis o se se 

gasta menos e en función diso se 

recada. Eu estou de acordo en que 

o nivel de execución do 

Orzamento é baixo, aínda que 

sexa igual que os que vostedes 

tiñan cando gobernaban. 

 

Eu creo que neste mandato se ten 

avanzado moito en facilitar o 

pagamento do IBI, no sentido de 

que existe xa a posiblidade do 

fraccionamento para pagar este 

imposto, e polo tanto, facilítaselle 

á xente o pagamento do imposto e 

ademais existe ese desconto do 

3% para os plans de pago 

personalizados. 

 

En todo caso, é certo que o mellor 

e o maravilloso, non? sería poder 

establecer os impostos municipais 

en función da capacidade 

económica de cada quen. Pero o 

certo é que a lei estatal non o 

permite en moitos impostos e é 

moi restritiva. 

 

Tamén é certo que sería 

maravilloso, casi como de 

película, que as Administracións 

se puidesen manter soas, sen 

necesidades de impostos. Máis a 

realidade é que as 

Administracións mantéñense  

grazas aos impostos. 

 

E tamén sería de película e sería 

maravilloso que todas as 

organizacións políticas, en vez de 

facer demagoxia con isto, pois 

fixésemos pedagoxía e lle 

dixésemos á xente que, 

porque foi quen o subíu neste 

Concello. E vou explicar por que: 

porque non se trata de se se gasta 

máis o se se gasta menos e en 

función diso se recada. Eu estou 

de acordo en que o nivel de 

execución do Orzamento é baixo, 

aínda que sexa igual que os que 

vostedes tiñan cando gobernaban. 

 

Eu creo que neste mandato se ten 

avanzado moito en facilitar o 

pagamento do IBI, no sentido de 

que existe xa a posiblidade do 

fraccionamento para pagar este 

imposto, e polo tanto, facilítaselle 

á xente o pagamento do imposto e 

ademais existe ese desconto do 

3% para os plans de pago 

personalizados. 

 

En todo caso, é certo que o mellor 

e o maravilloso, non? sería poder 

establecer os impostos municipais 

en función da capacidade 

económica de cada quen. Pero o 

certo é que a lei estatal non o 

permite en moitos impostos e é 

moi restritiva. 

 

Tamén é certo que sería 

maravilloso, casi como de 

película, que as Administracións 

se puidesen manter soas, sen 

necesidades de impostos. Máis a 

realidade é que as 

Administracións mantéñense  

grazas aos impostos. 

 

E tamén sería de película e sería 

maravilloso que todas as 

organizacións políticas, en vez de 

facer demagoxia con isto, pois 

fixésemos pedagoxía e lle 

dixésemos á xente que, 
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efectivamente, os servizos 

públicos e tamén as 

Administracións, mantéñense 

grazas a eses impostos. 

 

Os Concellos son, precisamente, 

as Administracións que teñen 

maiores dificultades de 

financiamento. E sono tamén, 

porque vostedes se negan a 

modificar o sistema de 

financiamento da Administración 

local. 

 

É moio curioso tamén que sexan 

vostedes quen pida a rebaixa do 

IBI, quen pida que os concellos 

recaden menos e tamén sexan os 

que se negan a modificar o 

sistema de financiamento dos 

concellos, non? 

 

Tampouco son os máis axeitados 

para falar de rebaixa de impostos 

cando vostedes, en plen crise 

económica, subiron o imposto 

sobre o valor engadido, o IVE, de 

maneira lineal a un 21%, cando 

realmente  a cidadanía o estaba 

pasando moi mal. Cando estaban 

baixando os salarios e cando a 

xente, moitísima xente, estaba 

quedando no paro.  

 

Unha subida ata o 21%: iso si que 

é unha subida de impostos; iso si 

que é unha subida lineal, iso si 

que foi unha auténtica inxustiza e 

iso está lastrando, efectivamente, 

que haxa unha macroeconomía 

que parece que avanza e unha 

economía, que é as das familias, 

que realmente non avanza e que o 

segue pasando moi mal. 

 

efectivamente, os servizos 

públicos e tamén as 

Administracións, mantéñense 

grazas a eses impostos. 

 

Os Concellos son, precisamente, 

as Administracións que teñen 

maiores dificultades de 

financiamento. E sono tamén, 

porque vostedes se negan a 

modificar o sistema de 

financiamento da Administración 

local. 

 

É moio curioso tamén que sexan 

vostedes quen pida a rebaixa do 

IBI, quen pida que os concellos 

recaden menos e tamén sexan os 

que se negan a modificar o 

sistema de financiamento dos 

concellos, non? 

 

Tampouco son os máis axeitados 

para falar de rebaixa de impostos 

cando vostedes, en plen crise 

económica, subiron o imposto 

sobre o valor engadido, o IVE, de 

maneira lineal a un 21%, cando 

realmente  a cidadanía o estaba 

pasando moi mal. Cando estaban 

baixando os salarios e cando a 

xente, moitísima xente, estaba 

quedando no paro.  

 

Unha subida ata o 21%: iso si 

que é unha subida de impostos; 

iso si que é unha subida lineal, iso 

si que foi unha auténtica inxustiza 

e iso está lastrando, 

efectivamente, que haxa unha 

macroeconomía que parece que 

avanza e unha economía, que é as 

das familias, que realmente non 

avanza e que o segue pasando 

moi mal. 
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Por certo, vostedes falan de que a 

Marea Atlántica dificulta a labor 

da oposición; eu estou de acordo; 

estou de acordo en que no foi a 

maneira de tramitar os orzamentos 

e desde logo, non estou de acordo 

con como se están facendo as 

cousas. 

 

Por certo, no pen de marras so 

está  o orzamento do Concello. 

Quixésemos saber onde está o 

orzamento do IMCE, dos 

consorcios, etcétera, etcétera, 

etcétera… 

 

Pero é que o Partido Popular 

convocaba as Xuntas De Goberno 

Local do venres para o sábado, 

sen darnos acceso á información 

ata o luns e convocaban Plenos 

para o 26 de decembro, para 

agosto para aprobar os PXOMs, 

etcétera, etcétera… co cal, 

tampouco son os máis axeitados. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Veira. Señor 

García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias señor alcalde. 

 

Señora Gallego, hablaba usted de 

sentido común. Ustedes están en 

la oposición. Los socialistas 

también, pero somos oposiciones 

diferentes. A nosotros nos gusta 

construir.  

 

 

Por certo, vostedes falan de que a 

Marea Atlántica dificulta a labor 

da oposición; eu estou de acordo; 

estou de acordo en que no foi a 

maneira de tramitar os 

orzamentos e desde logo, non 

estou de acordo con como se 

están facendo as cousas. 

 

Por certo, no pen de marras so 

está  o orzamento do Concello. 

Quixésemos saber onde está o 

orzamento do IMCE, dos 

consorcios, etcétera, etcétera, 

etcétera… 

 

Pero é que o Partido Popular 

convocaba as Xuntas De Goberno 

Local do venres para o sábado, 

sen darnos acceso á información 

ata o luns e convocaban Plenos 

para o 26 de decembro, para 

agosto para aprobar os PXOMs, 

etcétera, etcétera… co cal, 

tampouco son os máis axeitados. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Veira. 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas señor alcalde.  

 

Señora Gallego, falaba vostede de 

sentido común. Vostedes están na 

oposición. Os socialistas tamén, 

pero somos oposicións diferentes. 

A nós gústanos construír.  
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Ustedes en la oposición sólo 

tienen un discurso: tenemos que 

destruir para que la gente nos eche 

de menos. Y es un discurso 

equivocado. Se lo está diciendo 

España por tierras lejanas ahora 

mismo. Yo se lo digo aquí. Ese no 

es un buen discurso para la 

ciudad. Yo dudo mucho que 

ustedes recuperen crédito político 

con una política permanente de 

destruir lo que se está haciendo y 

criticar todo. 

 

Habló usted del Puerto. Mire, al 

Puerto de La Coruña solo le falta 

una cosa: despolitizarse. 

Despolitizarse de las garras del 

Partido Popular. Nos parece que 

lo que está pasando con el Puerto 

de La Coruña es gravísimo. A 

usted le puede preocupar, por la 

boca pequeña, el IBI de las 

empresas pesqueras. A ustedes no 

les importa eso. A ustedes les 

importa manipular; lo que el 

Puerto puede hacer por la ciudad 

en clave política. Y a nosotros nos 

importa que el Puerto vuelva a ser 

lo que tiene que ser: una 

institución que trabaja de manera 

coordinada con la ciudad. No nos 

hablen ustedes de sentido común 

porque es el peor de los sentidos 

cuando se utiliza esa expresión de 

una manera torticera. 

 

En estas ordenanzas fiscales hay 

pequeños detalles que ustedes 

pasan desapercibidos. Con ustedes 

un ciudadano no podía regularizar 

sus deudas tributarias con el 

Ayuntamiento si no debía 12.000 

euros. La gente que tenía menos 

deuda por debajo de eso, que no 

Vostedes na oposición só teñen un 

discurso: temos que destruír para 

que a xente nos bote de menos. E 

é un discurso equivocado. Estallo 

dicindo España por terras 

afastadas agora mesmo. Eu 

dígollo aquí. Ese non é un bo 

discurso para a cidade. Eu dubido 

moito que vostedes recuperen 

crédito político cunha política 

permanente de destruír o que se 

está facendo e criticar todo. 

 

 

Falou vostede do Porto. Mire, ao 

Porto da Coruña só lle falta unha 

cousa: despolitizarse. 

Despolitizarse das garras do 

Partido Popular. Parécenos que o 

que está a pasar co Porto da 

Coruña é gravísimo. A vostede 

pódelle preocupar, pola boca 

pequena, o IBI das empresas 

pesqueiras. A vostedes non lles 

importa iso. A vostedes 

impórtalles manipular; o que o 

Porto pode facer pola cidade en 

clave política. E a nós impórtanos 

que o Porto volva ser o que ten 

que ser: unha institución que 

traballa de maneira coordinada 

coa cidade. Non nos falen 

vostedes de sentido común porque 

é o peor dos sentidos cando se 

utiliza esa expresión dunha 

maneira torticera.  

 

Nestas ordenanzas fiscais hai 

pequenos detalles que vostedes 

pasan desapercibidos. Con 

vostedes un cidadán non podía 

regularizar as súas débedas 

tributarias co Concello se non 

debía 12.000 euros. A xente que 

tiña menos débeda por baixo diso, 
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tuviese renta, tenía que pencar con 

lo que es la oscuridad fiscal y no 

poder ser un ciudadano normal. 

También se bajaron en estas 

ordenanzas. Son pequeños detalles 

que mejoran la vida de las 

personas a través de las 

modificaciones tributarias que el 

Ayuntamiento tiene a su alcance. 

 

En cualquier caso, hablando de 

sentido común, fíjese hoy quien 

va a votar a favor y quien va a 

votar en contra. A nosotros nos 

gustaría que se desarrollase una 

política, al menos en materia 

tributaria, más coherente; que 

ayudase a consolidar lo que es la 

vida de los ciudadanos con su 

vinculación con el Ayuntamiento 

vía pago de impuestos. Nosotros 

intentamos hacerlo. Ustedes, con 

todos los respetos, no intentan 

hacer nada, porque ahora mismo 

solamente están en un discurso, 

que yo les vaticino que no les va a 

dar muchos réditos, que es el de 

destruir; decir que todo está mal y 

no sumar para construir nada 

positivo. Nosotros, estando 

también en la oposición, tenemos 

una manera de hacer la política 

bastante diferente. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor García. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

que non tivese renda, tiña que 

pencar co que é a escuridade 

fiscal e non poder ser un cidadán 

normal. Tamén se baixaron nestas 

ordenanzas. Son pequenos 

detalles que melloran a vida das 

persoas a través das 

modificacións tributarias que o 

Concello ten ao seu alcance.  

 

En calquera caso, falando de 

sentido común, fíxese hoxe quen 

vai a votar a favor e quen vai a 

votar en contra. A nós 

gustaríanos que se desenvolvese 

unha política, polo menos en 

materia tributaria, máis 

coherente; que axudase a 

consolidar o que é a vida dos 

cidadáns coa súa vinculación co 

Concello vía pago de impostos. 

Nós tentamos facelo. Vostedes, 

con todos os respectos, non tentan 

facer nada, porque agora mesmo 

soamente están nun discurso, que 

eu lles vaticino que non lles vai a 

dar moitos réditos, que é o de 

destruír; dicir que todo está mal e 

non sumar para construír nada 

positivo. Nós, estando tamén na 

oposición, temos unha maneira de 

facer a política bastante diferente. 

 

 

Moitas grazas 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor García. 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 
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Señora Vieito, no justifique lo 

injustificable, que lo de ayer es 

surrealista. Nosotros también 

dábamos un pen drive, pero se le 

daba también a la oposición. 

 

No nos vamos a cansar de pedir la 

bajada del IBI. No nos vamos a 

cansar por mucho que digan. 

Nosotros subimos el mínimo 

legal, el mínimo legal, porque 

Montoro ya existía con nosotros y 

por eso subimos el mínimo legal, 

que es justo lo que pedimos que se 

baje ahora. Ni más, ni menos. 

 

Señora Veira… bueno, antes de 

nada, señor García… sentido 

común y coherencia… pasar el 

IBI del Puerto del 0,6 al 1,3 es 

multiplicarlo. Eso es matemática 

pura. Y una bonificación del 50% 

es el 0,65. Sube un 8,55%. Es 

matemática. O sea, no justifique 

que apoyamos al Puerto por 

política, por tal… Lo que usted 

quiera. Suben el IBI y ustedes lo 

están apoyando. 

 

Señora Veira… coherencia… 

coherencia es esta moción, esta 

moción que presentó el BNG en el 

Pleno de enero de 2012 pidiendo 

la anulación de la subida del IBI 

porque, bueno, decían 

exactamente: “Medida inxusta que 

non vai sacar o país da crise. 

Incremento que vai repercutir 

gravemente na economía das 

familias. Esta grave medida 

obriga a un incremento de 

impostos que vai prexudicar ao 

conxunto da cidadanía”. Y ahora 

le parece bien mantener la subida. 

Ahora que pueden… ahora 

Señora  Vieito, non xustifique o 

inxustificable, que o de onte é 

surrealista. Nós tamén dabamos 

un  pen  drive, pero dábaselle 

tamén á oposición. 

 

Non nos imos a cansar de pedir a 

baixada do IBI. Non nos imos a 

cansar por moito que digan. Nós 

subimos o mínimo legal, o mínimo 

legal, porque Montoro xa existía 

con nós e por iso subimos o 

mínimo legal, que é xusto o que 

pedimos que se baixe agora. Nin 

máis, nin menos. 

 

Señora  Veira… bueno, antes de 

nada, señor García… sentido 

común e coherencia… pasar o IBI 

do Porto do 0,6 ao 1,3 é 

multiplicalo. Iso é matemática 

pura. E unha bonificación do 50% 

é o 0,65. Sobe un 8,55%. É 

matemática. Ou sexa, non 

xustifique que apoiamos ao Porto 

por política, por tal… O que 

vostede queira. Soben o IBI e 

vostedes estano apoiando. 

 

Señora  Veira… coherencia… 

coherencia é esta moción, esta 

moción que presentou o BNG no 

Pleno de xaneiro de 2012 pedindo 

a anulación da subida do IBI 

porque, bueno, dicían 

exactamente: “Medida  inxusta 

que  non  vai sacar o país da  

crise. Incremento que  vai 

repercutir gravemente  na 

economía das familias. Esta grave 

medida  obriga a un incremento 

de  impostos que  vai  prexudicar 

ao  conxunto da  cidadanía”. E 

agora parécelle ben manter a 

subida. Agora que poden… agora 
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déjeme hablar… ahora que 

pueden no lo quiere anular. Vaya 

por Dios! 

 

Señor García… sentido común y 

coherencia… esta es la del Partido 

Socialista del mismo Pleno, 12 de 

enero de 2012, pidiendo la bajada 

del IBI con el mismo argumento: 

“Repercutirá injustamente sobre la 

renta de los trabajadores, 

propietarios de viviendas de uso 

residencial”. Y ahora resulta 

que…, claro…, es que dan un 

pasito para adelante y un pasito 

para atrás. El primer año no 

querían apoyarlo; el segundo año 

el ya el 5% y este año vuelta al no. 

 

 

Bueno…, que le digan que va a 

pasar con la Escuela de Música, 

que ya que tanto lo pidieron… En 

eso ya le garantizamos nuestro 

apoyo. 

 

En aquel momento, cuando se 

subió, había que cumplir la ley. 

Ahora podemos cumplir sus 

mociones. No pedimos otra cosa: 

cumplir la moción del BNG y 

Partido Socialista del año 2012. 

Así de sencillo. Ahora se pueden 

bajar los impuestos. 

 

Pobre ejecución…, pobre 

ejecución por mucho que se 

empeñe; escasa inversión; 

incumplimiento del período medio 

de pago; aumento de la 

recaudación, empeoramiento de 

los servicios; subida del recibo del 

agua para aumentar el gasto en 

fiestas.  

 

déixeme falar… agora que poden 

non o quere anular. Vaia por 

Deus! 

 

Señor García… sentido común e 

coherencia… esta é a do Partido 

Socialista do mesmo Pleno, 12 de 

xaneiro de 2012, pedindo a 

baixada do IBI co mesmo 

argumento: “Repercutirá 

inxustamente sobre a renda dos 

traballadores, propietarios de 

vivendas de uso residencial”. E 

agora resulta que…, claro…, é 

que dan un  pasiño para adiante e 

un  pasiño para atrás. O primeiro 

ano non querían apoialo; o 

segundo ano o xa o 5% e este ano 

volta ao non. 

 

Bueno…, que lle digan que vai 

pasar coa Escola de Música, que 

xa que tanto o pediron… Niso xa 

lle garantimos o noso apoio. 

 

 

Naquel momento, cando se subiu, 

había que cumprir a lei. Agora 

podemos cumprir as súas 

mocións. Non pedimos outra 

cousa: cumprir a moción do BNG 

e Partido Socialista do ano 2012. 

Así de sinxelo. Agora pódense 

baixar os impostos. 

 

Pobre execución…, pobre 

execución por moito que se 

empeñe; escaso investimento; 

incumprimento do período medio 

de pago; aumento da recadación, 

empeoramento dos servizos; 

subida do recibo da auga para 

aumentar o gasto en festas.  
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Tienen que bajar los impuestos. 

Dejaron sin ejecutar, entre 2015 y 

2016, 109 millones de euros. Y 

usted dirá lo que diga. Son las 

liquidaciones de los presupuestos 

suyos. Están publicadas. No el 

cuento de la lechera que nos viene 

contando en todos los Plenos. Los 

datos que nos dan a la oposición, 

desde luego, no son  esos que 

usted cuenta señora Vieito. Podían 

no haber cobrado el IBI durante 

esos dos años y no habría pasado 

absolutamente nada. 

 

Toca bajar impuestos. 

Adelantaron el cobro, como ya he 

dicho, incumpliendo el periodo 

medio de pago. 

 

Cobran a los coruñeses 3 millones 

más de impuestos sin darles nada 

a cambio. En 2014 y 2015 

presupuestaron 96 millones de 

impuestos directos. En 2017 

pasaron a 99 y 2018 ya han 

pasado a 100 millones. Suben los 

impuestos. 

 

Cada vez invierten menos y la 

prestación de los servicios 

públicos es peor. No le devuelven 

a los coruñeses lo que les cobran 

por impuestos. Lo hemos dicho 

muchas veces. 

 

Señores de la Marea…, el BNG, 

por otros motivos, va a votar en 

contra por lo que ha dicho. 

Señores de la Marea y señores 

socialistas, por favor, voten en 

contra de desestimar esta 

alegación. Los coruñeses merecen 

vivir mejor. Todos y no sólo los 

firmantes de la Marea. 

Teñen que baixar os impostos. 

Deixaron sen executar, entre 2015 

e 2016, 109 millóns de euros. E 

vostede dirá o que diga. Son as 

liquidacións dos orzamentos seus. 

Están publicadas. Non o conto da 

leiteira que nos vén contando en 

todos os Plenos. Os datos que nos 

dan á oposición, desde logo, non 

son  eses que vostede conta 

señora  Vieito. Podían non cobrar 

o IBI durante eses dous anos e 

non pasaría absolutamente nada. 

 

 

Toca baixar impostos. Adiantaron 

o cobro, como xa dixen, 

incumprindo o período medio de 

pago. 

 

Cobran aos coruñeses 3 millóns 

máis de impostos sen darlles nada 

a cambio. En 2014 e 2015 

presupostaron 96 millóns de 

impostos directos. En 2017 

pasaron a 99 e 2018 xa pasaron a 

100 millóns. Soben os impostos. 

 

 

Cada vez invisten menos e a 

prestación dos servizos públicos é 

peor. Non lle devolven aos 

coruñeses o que lles cobran por 

impostos. Dixémolo moitas veces. 

 

 

Señores da Marea…, o BNG, por 

outros motivos, vai votar en 

contra polo que dixo. Señores da 

Marea e señores socialistas, por 

favor, voten en contra de 

desestimar esta alegación. Os 

coruñeses merecen vivir mellor. 

Todos e non só os asinantes da 

Marea. 
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Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Señora Vieito 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, 229 millóns sen 

executar no seu mandato e, non só 

non baixaron os impostos, senón 

que os subiron máis de dúas 

veces. Podíanlle devolver aos 

habitantes desta cidade toda esa 

cantidade tamén en baixada de 

impostos e non o fixeron. 

 

Por moito que queira contar 

mentiras, foron vostedes os que 

subiron o IBI nesta cidade e varias 

veces. Nós o baixamos. E ademáis 

o baixamos para a maioría social 

que está en peor situación 

económica, cousa que vostedes 

non queren facer. O queren baixar 

beneficiando a quen máis ten. 

Unha baixada lineal. Iso é o que 

pretenden facer e o que piden 

desde a oposición, porque desde o 

Goberno, nin siquera tiñan 

intención de facelo. 

 

Repítolles por enésima vez, aínda 

que vostedes non saiban o que é: 

nós o que queremos levar a cabo é 

unha política fiscal xusta e 

redistributiva. Vostedes non saben 

que é iso e por iso piden o que 

piden constantemente e, ademáis, 

a única intención que teñen é 

obstaculizar as negociacións e o 

consenso na aprobación das 

ordenanzas fiscais para 2018. 

 

 

Moitas grazas 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Señora Vieito 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, 229 millóns sen 

executar no seu mandato e, non 

só non baixaron os impostos, 

senón que os subiron máis de 

dúas veces. Podíanlle devolver 

aos habitantes desta cidade toda 

esa cantidade tamén en baixada 

de impostos e non o fixeron. 

 

Por moito que queira contar 

mentiras, foron vostedes os que 

subiron o IBI nesta cidade e 

varias veces. Nós o baixamos. E 

ademáis o baixamos para a 

maioría social que está en peor 

situación económica, cousa que 

vostedes non queren facer. O 

queren baixar beneficiando a 

quen máis ten. Unha baixada 

lineal. Iso é o que pretenden facer 

e o que piden desde a oposición, 

porque desde o Goberno, nin 

siquera tiñan intención de facelo. 

 

Repítolles por enésima vez, aínda 

que vostedes non saiban o que é: 

nós o que queremos levar a cabo 

é unha política fiscal xusta e 

redistributiva. Vostedes non saben 

que é iso e por iso piden o que 

piden constantemente e, ademáis, 

a única intención que teñen é 

obstaculizar as negociacións e o 

consenso na aprobación das 

ordenanzas fiscais para 2018. 
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Voulles comentar tamén unha 

serie de datos sobre a política 

fiscal do PP publicados nun medio 

en concreto sobre a famosa 

amnistía fiscal, declarada 

inconstitucional, que aprobaron e 

aplicaron vostedes, os defensores, 

os do bando da lei e da 

Constitución.  

 

Un traballador que teña a sorte de 

traballar, ou traballadora, paga no 

imposto da renda entre o 20% e o 

47% do seu salario; un inversor 

que viva das rendas do seu capital 

entre o 20 e o 24%. A estas 

porcentaxes hai que sumar o IVE, 

IBI, gasolina e uns cantos 

impostos máis. 

 

Gustaríanos saber tamén canto 

paga un defraudador. O Goberno 

de Rajoy, quizás “M. Rajoy”, ao 

mesmo tempo que subía todos os 

demáis impostos, anunciou en 

2012 unha amnistía fiscal que 

permitía perdoar o fraude a 

cambio de aboar o 10%. Só o 10% 

do defraudado. O peor de todo é 

que nin esta porcentaxe foi 

verdade.  

 

Pouco despois de anunciar esta 

amnistía fiscal, que o ministro 

Montoro eufemísticamente 

presentou tamén como medidas 

excepcionais para incentivar a 

tributación de rendas non 

declaradas, o Goberno rebaixou 

aínda máis esta ridícula 

penalización. No canto dun 10% 

de todo o diñeiro sen declarar, 

Montoro deixouno nun 10% dos 

intereses que xerase ese diñeiro 

negro durante os últimos tres 

Voulles comentar tamén unha 

serie de datos sobre a política 

fiscal do PP publicados nun 

medio en concreto sobre a famosa 

amnistía fiscal, declarada 

inconstitucional, que aprobaron e 

aplicaron vostedes, os defensores, 

os do bando da lei e da 

Constitución.  

 

Un traballador que teña a sorte 

de traballar, ou traballadora, 

paga no imposto da renda entre o 

20% e o 47% do seu salario; un 

inversor que viva das rendas do 

seu capital entre o 20 e o 24%. A 

estas porcentaxes hai que sumar o 

IVE, IBI, gasolina e uns cantos 

impostos máis. 

 

Gustaríanos saber tamén canto 

paga un defraudador. O Goberno 

de Rajoy, quizás “M. Rajoy”, ao 

mesmo tempo que subía todos os 

demáis impostos, anunciou en 

2012 unha amnistía fiscal que 

permitía perdoar o fraude a 

cambio de aboar o 10%. Só o 

10% do defraudado. O peor de 

todo é que nin esta porcentaxe foi 

verdade.  

 

Pouco despois de anunciar esta 

amnistía fiscal, que o ministro 

Montoro eufemísticamente 

presentou tamén como medidas 

excepcionais para incentivar a 

tributación de rendas non 

declaradas, o Goberno rebaixou 

aínda máis esta ridícula 

penalización. No canto dun 10% 

de todo o diñeiro sen declarar, 

Montoro deixouno nun 10% dos 

intereses que xerase ese diñeiro 

negro durante os últimos tres 
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anos. 

 

O Goberno, para rematar esa 

barbaridade, tamén permitíu 

ademais que o diñeiro en efectivo 

se puidese acoller a esa mesma 

amnistía fiscal. Bastaba con 

declarar que tiñas cartos no peto 

en metálico antes de 2010. 

 

Obviamente, foi unha 

oportunidade de ouro para poder 

colar diñeiro do narcotráfico, de 

trata de persoas, da venda de 

armas, de corrupción e de todo 

tipo de actividade criminal. 

 

O Goberno dese mesmo ministro 

Montoro, que aínda segue sen 

dimitir, agora se dedica a intervir 

concellos que xeneran superávit; 

amortizan débeda e aumentan 

tamén a cifra de investimentos, 

esperaba recadar con esta idea 

xenial 2.500 millóns de euros. A 

cifra real non chegou á metade. 

 

No lugar do 10%, os 

defraudadores perdoados por 

Montoro pagaron a Facenda un 

3%. Esa é a política fiscal do 

Partido Popular. 

 

E antes de rematar, quero 

desexarlle a todos os coruñeses e 

coruñesas, a todos os presentes 

aquí e aos que nos seguen, un bo 

Nadal. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidecia 

 

Moi ben. Pois moitas grazas. 

 

anos. 

 

O Goberno, para rematar esa 

barbaridade, tamén permitíu 

ademais que o diñeiro en efectivo 

se puidese acoller a esa mesma 

amnistía fiscal. Bastaba con 

declarar que tiñas cartos no peto 

en metálico antes de 2010. 

 

Obviamente, foi unha 

oportunidade de ouro para poder 

colar diñeiro do narcotráfico, de 

trata de persoas, da venda de 

armas, de corrupción e de todo 

tipo de actividade criminal. 

 

O Goberno dese mesmo ministro 

Montoro, que aínda segue sen 

dimitir, agora se dedica a intervir 

concellos que xeneran superávit; 

amortizan débeda e aumentan 

tamén a cifra de investimentos, 

esperaba recadar con esta idea 

xenial 2.500 millóns de euros. A 

cifra real non chegou á metade. 

 

No lugar do 10%, os 

defraudadores perdoados por 

Montoro pagaron a Facenda un 

3%. Esa é a política fiscal do 

Partido Popular. 

 

E antes de rematar, quero 

desexarlle a todos os coruñeses e 

coruñesas, a todos os presentes 

aquí e aos que nos seguen, un bo 

Nadal. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidecia 

 

Moi ben. Pois moitas grazas. 
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Pasamos á votación deste asunto 

primeiro e único: a aprobación 

definitiva da modificación da 

Ordenanza  fiscal nº 51, 

reguladora do imposto sobre bens 

inmobles. 

 

O que se vota, entendo, é o ditame 

da comisión. O ditame da 

comisión é negativo con respecto 

á alegación, co cal…, corríxame 

señor secretario se isto non é 

así…, se o voto é afirmativo 

queda desestimada a alegación e 

se aproba definitivamente a 

ordenanza tal e como foi traída 

nunha primeira instancia a este 

Pleno e se o voto negativo, 

quedaría aprobada a alegación e 

tamén se aprobaría a ordenanza 

fiscal, pero neste caso modificada. 

En calquera dos casos é aprobada 

a ordenanza fiscal. 

 

 

O digo por aclaralo… 

 

La señora Veira González hace 

uso de la palabra sin que quede 

recogido en la grabación.  

 

Presidencia 

 

En que sentido señora Veira? 

 

La señora Veira González 

vuelve a hacer uso de la palabra 

sin que quede recogido en la 

grabación. 

 

Presidencia 

 

E dicir.., nas motivacións non me 

meto, eu só digo cal é o resultado 

da votación. A motivación pode 

Pasamos á votación deste asunto 

primeiro e único: a aprobación 

definitiva da modificación da 

Ordenanza  fiscal nº 51, 

reguladora do imposto sobre bens 

inmobles. 

 

O que se vota, entendo, é o ditame 

da comisión. O ditame da 

comisión é negativo con respecto 

á alegación, co cal…, corríxame 

señor secretario se isto non é 

así…, se o voto é afirmativo 

queda desestimada a alegación e 

se aproba definitivamente a 

ordenanza tal e como foi traída 

nunha primeira instancia a este 

Pleno e se o voto negativo, 

quedaría aprobada a alegación e 

tamén se aprobaría a ordenanza 

fiscal, pero neste caso 

modificada. En calquera dos 

casos é aprobada a ordenanza 

fiscal. 

 

O digo por aclaralo… 

 

A señora Veira González fai uso 

da palabra sen que quede 

recollido na gravación.  

 

Presidencia 

 

En que sentido señora Veira? 

 

A señora Veira González volve a 

facer uso da palabra sen que 

quede recollido na gravación. 

 
 
Presidencia 

 
E dicir.., nas motivacións non me 

meto, eu só digo cal é o resultado 

da votación. A motivación pode 
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ter cada un a súa, señora Veira… 

 

Secretario general 

 

Si se me permite, claro, es decir, 

otros mecanismos distintos de las 

dos alternativas que ha 

manifestado el señor alcalde 

hubiesen requerido un voto 

particular de algún Grupo o una 

enmienda y no se ha producido. 

Con lo cual, sólo se vota el 

dictamen de la comisión en los 

términos que se ha señalado. 

 

Presidencia 

 

Eu digo que, nestes momentos, a 

votación é esta e os resultados son 

os dous que acabo de afirmar. Eu 

o digo para información dos 

membros do Pleno e entendendo 

as motivacións lexítimas e 

seguramente razoables de cada 

quen, señora Veira. 

 

Votación del asunto único 

 

Seguidamente por la Presidencia 

se somete a votación el asunto 

número uno referenciado en el 

Orden del Día, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Votan a favor los Grupos 

Municipales de Marea Atlántica 

(MA) (10 votos) y del Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Votan en contra los Grupos 

Municipales  del Partido Popular 

(PP) (9 votos) y Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto) 

ter cada un a súa, señora Veira… 

 

Secretario xeral 

 

Se se me permite, claro, é dicir, 

outros mecanismos distintos das 

dúas alternativas que manifestou 

o señor alcalde requirisen un voto 

particular dalgún Grupo ou unha 

emenda e non se produciu. Co 

cal, só se vota o ditame da 

comisión nos termos que se 

sinalou. 

 

 

Presidencia 

 

Eu digo que, nestes momentos, a 

votación é esta e os resultados 

son os dous que acabo de afirmar. 

Eu o digo para información dos 

membros do Pleno e entendendo 

as motivacións lexítimas e 

seguramente razoables de cada 

quen, señora Veira. 

 

Votación do asunto único 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto 

número un referenciado na Orde 

do Día, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Votan a favor os Grupos 

Municipais de Marea Atlántica 

(MA) (10 votos) e do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Votan en contra os Grupos 

Municipais  do Partido Popular 

(PP) (9 votos) e Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
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Acuerdo 
 

Primero.- Desestimar la siguiente 

alegación: 

 

Alegación presentada por doña 

Rosa Gallego Neira, en 

representación del Grupo 

Municipal del Partido Popular, 

con fecha de entrada en el registro 

municipal el 5 de diciembre de 

2017 (Registro núm. RMPE110 

VJB).  

 

Segundo. Aprobar definitivamente 

la modificación de la ordenanza 

Fiscal que seguidamente se 

relaciona y que figura como 

documento anexo al presente 

acuerdo:  

 

Ordenanza Fiscal nº 51, 

Reguladora del Impuesto Sobre 

Bienes Inmuebles. Se derogan los 

artículos 5.8 y 6, se modifica el 

artículo 5.9 y se establece la 

disposición transitoria quinta. 

 

Tercero. El texto íntegro de la 

modificación de la ordenanza 

fiscal se publicará en el Boletín 

Oficial de la Provincia, entrando 

en vigor el 1 de enero de 2018, de 

acuerdo con lo establecido en el 

art. 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el 

TRLRHL. En la disposición final 

de cada ordenanza se consignará 

la fecha de su aprobación y la del 

inicio de su vigencia.  

 

Cuarto. Facultar al alcalde – 

presidente, tan ampliamente como 

 

 

Acuerdo 

 

Primeiro.- Desestimar a seguinte 

alegación: 

 

Alegación presentada por dona 

Rosa Gallego Neira, en 

representación do Grupo 

Municipal do Partido Popular, 

con data de entrada no rexistro 

municipal o 5 de decembro de 

2017 (Rexistro núm. 

RMPE110VJB). 

 

Segundo. Aprobar definitivamente 

a modificación da ordenanza 

fiscal que seguidamente se 

relaciona e que figura como 

documento anexo ao presente 

acordo: 

 

Ordenanza fiscal mº 51 

Reguladora do imposto sobre 

bens inmobles. Derróganse os 

artigos 5.8 e 6, modifícase o 

artigo 5.9 e establécese a 

disposición transitoria quinta. 

 

Terceiro. O texto íntegro da 

modificación da ordenanza fiscal 

publicarase no Boletín Oficial da 

Provincia, entrando en vigor o 1 

de xaneiro de 2018, de acordo co 

establecido no art. 17.4 do RDL 

2/2004, de 5 de marzo, polo que 

se aproba o TRLRHL. Na 

disposición final de cada 

ordenanza consignarase a data da 

súa aprobación e a do inicio da 

súa vixencia. 

 

Cuarto. Facultar ao alcalde – 

presidente, tan amplamente como 
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en Derecho sea posible, para 

garantizar la plena efectividad del 

presente acuerdo. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pois queda aprobado o 

ditame da comisión e polo tanto 

rexeitada a alegación e mantida 

nos mesmos termos a aprobación 

definitiva da ordenanza fiscal. 

 

Levantamos a sesión, non sin 

antes desexarlles felices festas a 

todos e a todas. Non desexo aínda 

un próspero e feliz ano porque 

supoño que nos veremos aínda 

antes de remate o ano. 

 

Moitísimas grazas. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las diez horas y 

cincuenta y tres minutos, por la 

Presidencia se levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Alcaldía 

Presidencia y el secretario 

general; todo ello de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

110.2 del Real Decreto 2568/86, 

de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 

 

en Dereito sexa posible, para 

garantir a plena efectividade do 

presente acordo. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pois queda aprobado o 

ditame da comisión e polo tanto 

rexeitada a alegación e mantida 

nos mesmos termos a aprobación 

definitiva da ordenanza fiscal. 

 

Levantamos a sesión, non sin 

antes desexarlles felices festas a 

todos e a todas. Non desexo aínda 

un próspero e feliz ano porque 

supoño que nos veremos aínda 

antes de remate o ano. 

 

Moitísimas grazas. 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás dez horas e cincuenta 

e tres minutos, a presidencia 

remata a sesión, e redáctase a 

presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía Presidencia 

e o secretario xeral; todo iso de 

conformidade co disposto no 

artigo 110.2 do Real decreto 

2568/86, do 28 de novembro, polo 

que se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e 

réxime xurídico das entidades 

locais.   

 

 

 

 
 


