
1 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA  8 DE ENERO DE 2018 
 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la ciudad 
de A Coruña, a  8 de enero de 
2018. 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 Mariel Padín 
Fernández,    Dª María Luisa 
Cid Castro, D. José Manuel 
García Pérez, Dª. Silvia 
Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª 
Eudoxia María Neira 
Fernández,  D. Fito Ferreiro 
Seoane. Dª María Pilar Neira 
Martínez y Dª Avia Veira 
González, se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, el Excelentísimo 

 
 

SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO PLENO DE DATA 
8 DE XANEIRO DE 2018 
 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a 
8 de xaneiro de 2018. Baixo a 
presidencia do Excmo. Sr. 
alcalde-presidente D. Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde e coa 
asistencia das e  dos edís, Dª 
María Rocío Fraga Sáenz, D. 
Xiao Varela Gómez, Dª Silvia 
Cameán Calvete, D. José Manuel 
Sande García, Dª María Eugenia 
Vieito Blanco, D. Alberto Lema 
Suárez, Dª Claudia Delso 
Carreira, D. Daniel Díaz 
Grandío, Dª María García 
Gómez, Dª Rosa María Gallego 
Neira, Dª Rosa María Lendoiro 
Otero, Dª Lucía Canabal Pérez, 
D. Miguel Lorenzo Torres, Dª 
María Begoña Freire Vázquez, 
D. Roberto Luis Coira Andrade, 
D. Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María Luisa Cid 
Castro, D. José Manuel García 
Pérez, Dª Silvia Longueira 
Castro, D. José Manuel Dapena 
Varela, Dª Eudoxia María Neira 
Fernández, D. Fito Ferreiro 
Seoane. Dª María Pilar Neira 
Martínez y Dª Avia Veira 
González, reuníuse, previa 
convocatoria 
regulamentariamente circulada, o 
excelentísimo Concello Pleno, co 
obxecto de realizar sesión 
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Ayuntamiento Pleno, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
Da fe del acto el infrascrito 
secretario General del Pleno, 
don Manuel José Díaz Sánchez, 
hallándose además presente el 
interventor general accidental 
don Carlos Fernández-
Corugedo Colao. 
 
Siendo las diecisiete horas y dos 
minutos, por la Presidencia se 
declara abierta la sesión 
pasándose a tratar de los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Bueno. Moi boa tarde a todos e a 
todas. Damos comezo a esta 
sesión ordinaria do Pleno do 
Excelentísimo Concello da 
Coruña.  
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 

Intervenciones 
 
Señor Secretario  General 
 
1 - Aprobación acta. 
 
Remitida a todos y cada uno de 
los miembros corporativos, copias 
de los borradores de las actas de 
las sesiones ordinaria de 6 de 
noviembre, extraordinaria  del 16 
de noviembre  y   extraordinaria  y 
urgente  de 21 de noviembre de 
2017, las mismas se dan por 

ordinaria en primeira 
convocatoria. 
 
 
Da fe do acto o infraescrito 
secretario xeral do Pleno, don 
Manuel José Díaz Sánchez, e 
atópase ademais presente o 
interventor xeral accidental don 
Carlos Fernández-Corugedo 
Colao. 
 
Ás dezasete horas e dous minutos, 
a presidencia declara iniciada a 
sesión e pasa a tratar os seguintes 
asuntos incluidos na orde do día. 
 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Bo. Moi boa tarde a todos e a 
todas. Damos comezo a esta 
sesión ordinaria do Pleno do 
Excelentísimo Concello da 
Coruña. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 

Intervencións 
 
Señor Secretario Xeral 
 
1 - Aprobación acta. 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos, copias dos 
borradores das actas das sesións 
ordinaria de 6 de novembro, 
extraordinaria de 16 de novembro 
e extraordinaria e urxente de 21 
de novembro de 2017, estas dánse 
por lídas, e procédese a súa 
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leídas, procediéndose a su 
aprobación. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Algunha cuestión en 
relación ás actas. Podemos 
proceder a súa aprobación, 
entonces? Moi ben, damos as 
actas por aprobadas. 
 
2 – Comunicaciones de la 
Alcaldía 
 

Intervenciones 
 

Pesidencia 
 
En canto a comunicacións da 
Alcaldía, e seguindo a práctica 
aprobada no seu momento por 
unha moción conxunta sobre a 
violencia de xénero, dentros dos 
compromisos adquiridos nesta 
moción estaba o de iniciar cada 
Pleno ordinario gardando tantos 
minutos de silencio como persoas 
fosen asasinadas polo machismo 
dende o anterior Pleno.  
 
Neste Pleno de día 8 de xaneiro, 
gardarase un minuto de silencio 
por cada unha das seguintes 
vítimas: 
 
1.-10/12/2017. Yingying Y., 48 
anos. Barcelona. 
 
2.-17/12/2017. Muller de nome 
descoñecido. Gran Canaria. 
 
3.-20/12/2017. Muller de nome 
descoñecido, 39 anos. Guadix 

aprobación. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Algunha cuestión en 
relación ás actas. Podemos 
proceder a súa aprobación, 
entonces? Moi ben, damos as 
actas por aprobadas. 
 
2 – Comunicacións da Alcaldía 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
En canto a comunicacións de 
Alcaldía, e seguindo a práctica 
aprobada no seu momento por 
unha moción conxunta sobre a 
violencia de xénero, dentros dos 
compromisos adquiridos nesta 
moción estaba o de iniciar cada 
Pleno ordinario  gardando tantos 
minutos de silencio como persoas 
fosen asasinadas polo machismo 
desde o anterior Pleno. 
 
Neste Pleno de día 8 de xaneiro, 
gardarase un minuto de silencio 
por cada unha das seguintes 
vítimas: 
 
1.-10/12/2017. Yingying Y., 48 
anos. Barcelona. 
 
2.-17/12/2017. Muller de nome 
descoñecido. Gran Canaria. 
 
3.-20/12/2017. Muller de nome 
descoñecido, 39 anos. Guadix 
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(Granada). 
 
4.-23/12/2017. Andrea Carballo 
Claramonte, 20 anos. Vila-Real 
(Castellón). 
 
5.-25/12/2017. Kenya Álvarez, 30 
anos. San Adriá del Besós 
(Barcelona). 
 
6.-28/12/2017. Arantxa Lorenzo, 
37 anos. Azuqueca de Henares. 
 
7.-31/12/2017 (desaparecida 
dende o 22/08/2016). Diana Quer, 
18 anos. Rianxo (A Coruña). 
 
Serán polo tanto, 7 minutos de 
silencio. 
 
INCIDENCIA: Se guardan 7 
minutos de silencio. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
3 – Concesión  de Títulos y 
nominaciones de calles. 
 
Asunto.- Concesión de Títulos de 
Hijo Predilecto y Adoptivo y 
nominaciones de calles. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión de Honores y 
Distinciones, aprobándolo por 
unanimidad de todos los Grupos 
Municipales, proponiendo al 
Pleno la adopción del siguiente  
 

(Granada). 
 
4.-23/12/2017. Andrea Carballo 
Claramonte, 20 anos. Vila-Real 
(Castellón). 
 
5.-25/12/2017. Kenya Álvarez, 30 
anos. San Adriá del Besós 
(Barcelona). 
 
6.-28/12/2017. Arantxa Lorenzo, 
37 anos. Azuqueca de Henares. 
 
7.-31/12/2017 (desaparecida 
desde o 22/08/2016). Diana Quer, 
18 anos. Rianxo (A Coruña). 
 
Serán polo tanto, 7 minutos de 
silencio. 
 
INCIDENCIA: Gárdanse 7 
minutos de silencio. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
3 – Concesión de Títulos e 
nominacións de rúas. 
 
Asunto.- Concesión de Títulos de 
Fillo Predilecto  e Adoptivo e 
nominacións de rúas. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión de Honras e 
Distincións, aprobándoo por 
unanimidade de todos os Grupos 
Municipais, propoñendo ao 
Pleno a adopción do seguinte  
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Acuerdo 
 

1.- Conceder a don Alberto Martí 
Villadefrancos el título de Hijo 
Adoptivo de A Coruña, a título 
póstumo. 
 
2.- Conceder a don Ángel Gómez 
Hervada el título de Fillo 
Predilecto de A Coruña, a título 
póstumo. 
 
3.-Aprobar las siguientes 
denominaciones de calles  de la 
ciudad: 
 
Ángel Gómez Hervada. 
 
Alberto Martí. (fotógrafo). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
secretario.  
 
Permítanme que antes de comezar 
a presentación deste punto da orde 
do día, teñamos en nome de toda a 
Corporación Municipal, un 
especial saúdo para os familiares e 
achegados tanto de Alberto Martí, 
como de Ángel Gómez Hervada 
que se atopan hoxe con nós, entre 
nós. Benvidos e benvidas a este 
Salón de Plenos e é unha honra 
que estedes aquí hoxe. 
 
 
Ben. En canto a este punto da orde 
do día é unha aplicación do 
Regulamento municipal de honras 

 
 

Acordo 
 
1.- Conceder a don Alberto  Martí  
Villadefrancos o título de Fillo 
Adoptivo da Coruña, a título 
póstumo. 
 
2.- Conceder a don Ángel Gómez  
Hervada o título de  Fillo 
Predilecto da Coruña, a título 
póstumo. 
 
3.-Aprobar as seguintes 
denominacións de rúas  da 
cidade: 
 
Ángel Gómez  Hervada. 
 
Alberto  Martí. (fotógrafo). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
secretario.  
 
Permítanme que antes de comezar 
a presentación deste punto da 
orde do día, teñamos en nome de 
toda a Corporación Municipal, un 
especial saúdo para os familiares 
e achegados tanto de Alberto 
Martí, como de Ángel Gómez 
Hervada que se atopan hoxe con 
nós, entre nós. Benvidos e 
benvidas a este Salón de Plenos e 
é unha honra que estedes aquí 
hoxe. 
 
Ben. En canto a este punto da 
orde do día é unha aplicación do 
Regulamento municipal de honras 
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e distincións de 16 de xaneiro de 
2006, que recolle tanto o 
nomeamento dos títulos de Fillo 
Predilecto e de Fillo ou Filla 
Adoptiva da cidade da Coruña. 
Neste regulamento establécense 
que para outorgar ambos títulos 
deben valorarse as cualidades 
persoais ou os méritos sinalados, e 
singularmente os servizos en 
beneficio, mellora ou honra da 
Coruña, que lle permitisen as 
persoas nomeadas alcanzar o 
prestixio e a consideración xeral. 
A  diferenza entre un e outro 
radica exclusivamente no feito de  
ter ou non nacido na cidade da 
Coruña. En canto ao 
procedemento, a proposta 
correspóndelle ao alcalde-
presidente e a resolución, de 
acordo plenario, esixe maioría 
absoluta dos membros da 
Corporación. Así se fixo neste 
caso, donde se impulsou por parte 
da  Alcaldía ambos nomeamentos, 
aínda que é certo que tamén no 
momento do falecemento de 
Alberto Martí, houbo iniciativas, 
tanto externas a esta Corporación 
como de grupos da Corporación, 
solicitando no seu caso o 
establecemento dunha rúa, que é 
unha das cuestións que tamén se 
traen hoxe a Pleno. 
 
O regulamento establece, como é 
o caso actual, que tales distincións 
poidan ser concedidas a título 
póstumo. É frecuente que quen 
recibe a distinción de Fillo 
Predilecto ou de Fillo Adoptivo, 
teñan tamén adicada unha rúa, 
praza ou lugar, e neste caso, a 
competencia é plenaria, previo 

e distincións de 16 de xaneiro de 
2006, que recolle tanto o 
nomeamento dos títulos de Fillo 
Predilecto e de Fillo ou Filla 
Adoptiva da cidade da Coruña. 
Neste regulamento establécense 
que para outorgar ambos títulos 
deben valorarse as cualidades 
persoais ou os méritos sinalados, 
e singularmente os servizos en 
beneficio, mellora ou honra da 
Coruña, que lle permitisen as 
persoas nomeadas alcanzar o 
prestixio e a consideración xeral. 
A  diferenza entre un e outro 
radica exclusivamente no feito de  
ter ou non nacido na cidade da 
Coruña. En canto ao 
procedemento, a proposta 
correspóndelle ao alcalde-
presidente e a resolución, de 
acordo plenario, esixe maioría 
absoluta dos membros da 
Corporación. Así se fixo neste 
caso, donde se impulsou por parte 
da  Alcaldía ambos nomeamentos, 
aínda que é certo que tamén no 
momento do falecemento de 
Alberto Martí, houbo iniciativas, 
tanto externas a esta Corporación 
como de grupos da Corporación, 
solicitando no seu caso o 
establecemento dunha rúa, que é 
unha das cuestións que tamén se 
traen hoxe a Pleno. 
 
O regulamento establece, como é 
o caso actual, que tales 
distincións poidan ser concedidas 
a título póstumo. É frecuente que 
quen recibe a distinción de Fillo 
Predilecto ou de Fillo Adoptivo, 
teñan tamén adicada unha rúa, 
praza ou lugar, e neste caso, a 
competencia é plenaria, previo 



7 

 

ditamen da comisión informativa. 
Ditame que foi realizado a semana 
pasada.  
 
Os méritos no caso de Alberto 
Martí Villardefrancos, nacido en 
1922 en Santiago de Compostela e 
falecido o pasado ano 2017 na 
nosa cidade da Coruña, son 
sobradamente coñecidos. Alberto 
Martí foi fotógrafo, xornalista 
gráfico e empresario, e autor 
dunha colección fotográfica que 
resume case 80 anos da vida da 
Coruña e de Galicia. A súa obra 
constitúe un patrimonio 
documental de extraordinario 
valor e interese histórico xa que 
nel están reflectidos personaxes, 
acontecementos e lugares dos que 
non queda outra memoria que a 
recollida no arquivo do noso 
primeiro cronista gráfico do 
século XX. O seu traballo foi 
recoñecido con numerosos 
premios de fotografía e un terceiro 
premio nacional de foto- 
periodismo. 
 
No seu retiro dedicouse aos 
labores solidarios presidindo a 
Cociña Económica da Coruña, 
prestixiosa institución benéfica 
que baixo o seu mandato renovou 
as súas instalacións, incrementou 
os seus servizos e continou o seu 
labor centenario cunha eficacia 
proverbial. A súa famila, as súas 
amizades, os seus compañeiros e 
compañeiras, e a gran cantidade 
de xente que admirou o seu 
traballo e que se beneficiou do seu 
xeneroso esforzo para aliviar as 
persoas máis desfavorecidas da 
sociedade, celebraron a súa longa 

ditamen da comisión informativa. 
Ditame que foi realizado a 
semana pasada.  
 
Os méritos no caso de Alberto 
Martí Villardefrancos, nacido en 
1922 en Santiago de Compostela 
e falecido o pasado ano 2017 na 
nosa cidade da Coruña, son 
sobradamente coñecidos. Alberto 
Martí foi fotógrafo, xornalista 
gráfico e empresario, e autor 
dunha colección fotográfica que 
resume case 80 anos da vida da 
Coruña e de Galicia. A súa obra 
constitúe un patrimonio 
documental de extraordinario 
valor e interese histórico xa que 
nel están reflectidos personaxes, 
acontecementos e lugares dos que 
non queda outra memoria que a 
recollida no arquivo do noso 
primeiro cronista gráfico do 
século XX. O seu traballo foi 
recoñecido con numerosos 
premios de fotografía e un 
terceiro premio nacional de foto- 
periodismo. 
 
No seu retiro dedicouse aos 
labores solidarios presidindo a 
Cociña Económica da Coruña, 
prestixiosa institución benéfica 
que baixo o seu mandato renovou 
as súas instalacións, incrementou 
os seus servizos e continuou o seu 
labor centenario cunha eficacia 
proverbial. A súa famila, as súas 
amizades, os seus compañeiros e 
compañeiras, e a gran cantidade 
de xente que admirou o seu 
traballo e que se beneficiou do 
seu xeneroso esforzo para aliviar 
as persoas máis desfavorecidas 
da sociedade, celebraron a súa 
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vida, e lamentaron a definitiva 
pérda de quen, con tanto acerto, 
retratou a nosa imaxe e o noso 
carácter coruñés. O seu empeño 
en atender as necesidades da xente 
até o fin dos seus días, rematan de 
definir os seus méritos que 
adornan a personalidade de 
Alberto Martí e fano merecedor 
do recoñecemento público.  
 
 
En canto a Ángel Gómez 
Hervada, nacido na Coruña en 
1958, e falecido tamén ao finais 
deste ano 2017, tamén os seus 
méritos creo que son 
sobradamente coñecidos. 
Enxeneiro industrial e empresario 
da comunicación, foi director de 
Radio Coruña Ser até o seu 
recente falecemento. Asumiu o 
cargo en 1989, polo que estivo 
case 30 anos ao fronte da emisora. 
Conselleiro da candena Ser, 
contribuiu a afianzar esta cadena 
de emisoras en Galicia. 
 
Baixo a dirección de Ángel 
Gómez Hervada, a empresa puxo 
en marcha novos proxectos cos 
que conseguiu grandes éxitos de 
audiencia. Incorporou emisoras, 
en Cee, Carballo ou  Ferrol. O 
convencemento co que traballou 
na radio local nestes tempos de 
globalización, non lle impediu 
renovar a linguaxe utilizada e os 
medios técnicos empregados, 
senón que pola contra serviulle  de 
impulso para aplicar ao máis 
próximo criterios de innovación e 
de modernidade. A súa firme 
defensa da radio en tempos de 
mudanza radicais na información 

longa vida, e lamentaron a 
definitiva pérda de quen, con 
tanto acerto, retratou a nosa 
imaxe e o noso carácter coruñés. 
O seu empeño en atender as 
necesidades da xente até o fin dos 
seus días, rematan de definir os 
seus méritos que adornan a 
personalidade de Alberto Martí e 
fano merecedor do recoñecemento 
público.  
 
En canto a Ángel Gómez 
Hervada, nacido na Coruña en 
1958, e falecido tamén ao finais 
deste ano 2017, tamén os seus 
méritos creo que son 
sobradamente coñecidos. 
Enxeneiro industrial e empresario 
da comunicación, foi director de 
Radio Coruña Ser até o seu 
recente falecemento. Asumiu o 
cargo en 1989, polo que estivo 
case 30 anos ao fronte da 
emisora. Conselleiro da Cadena 
Ser, contribuiu a afianzar esta 
cadena de emisoras en Galicia. 
 
Baixo a dirección de Ángel 
Gómez Hervada, a empresa puxo 
en marcha novos proxectos cos 
que conseguiu grandes éxitos de 
audiencia. Incorporou emisoras, 
en Cee, Carballo ou  Ferrol. O 
convencemento co que traballou 
na radio local nestes tempos de 
globalización, non lle impediu 
renovar a linguaxe utilizada e os 
medios técnicos empregados, 
senón que pola contra serviulle  
de impulso para aplicar ao máis 
próximo criterios de innovación e 
de modernidade. A súa firme 
defensa da radio en tempos de 
mudanza radicais na información 
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e nas formas de comunicación, e a 
súa convicción de que a través das 
ondas se pode conseguir unha 
sociedade mellor, foron algunhos 
dos principios da súa actuación. 
Ademais, na súa mente estaba 
arraigada de que só a pluralidade e 
a libre opinión nos medios de 
comunicación poden conseguir o 
progreso social. Era capaz de 
traballar nos grandes círculos da 
empresa ou da comunicación e de 
conectar coa xente da rúa, mesmo 
aquelas persoas que máis 
necesitan facerse visibles na súa 
contorna e que máis dificultades 
teñen para iso.  
 
Próximo, digno e xeneroso, obtivo 
tamén o agarimo do persoal da 
emisora ao combinar a esixencia 
no rigor profesional co respaldo 
sincero do seu labor xornalístico 
fronte a quen, calquera que fose a 
súa posición, pretendese poñela en 
dúbida. A catástrofe do Prestige, 
as fazañas deportivas  dos equipos 
locais, en especial do Deportivo, 
as reivindicacións da cidade, ou as 
polémicas suscitadas ao redor 
delas, sempre reclamaron o seu 
interese e o seu empeño por lograr 
que todas as voces fosen 
escoitadas. A audiencia 
agradeceullo non dándolle nunca 
as costas e outorgándolle, unha e 
outra vez, o liderado na radio 
local.  
 
A sociedade coruñesa, que 
historicamente soubo 
demostrarlles o seu agarimo e o 
seu recoñecemento ás grandes 
personalidades que contribuiron a 
forxar os sinais de identidade da 

e nas formas de comunicación, e 
a súa convicción de que a través 
das ondas se pode conseguir unha 
sociedade mellor, foron algunhos 
dos principios da súa actuación. 
Ademais, na súa mente estaba 
arraigada de que só a pluralidade 
e a libre opinión nos medios de 
comunicación poden conseguir o 
progreso social. Era capaz de 
traballar nos grandes círculos da 
empresa ou da comunicación e de 
conectar coa xente da rúa, mesmo 
aquelas persoas que máis 
necesitan facerse visibles na súa 
contorna e que máis dificultades 
teñen para iso.  
 
Próximo, digno e xeneroso, obtivo 
tamén o agarimo do persoal da 
emisora ao combinar a esixencia 
no rigor profesional co respaldo 
sincero do seu labor xornalístico 
fronte a quen, calquera que fose a 
súa posición, pretendese poñela 
en dúbida. A catástrofe do 
Prestige, as fazañas deportivas  
dos equipos locais, en especial do 
Deportivo, as reivindicacións da 
cidade, ou as polémicas 
suscitadas ao redor delas, sempre 
reclamaron o seu interese e o seu 
empeño por lograr que todas as 
voces fosen escoitadas. A 
audiencia agradeceullo non 
dándolle nunca as costas e 
outorgándolle, unha e outra vez, o 
liderado na radio local.  
 
A sociedade coruñesa, que 
historicamente soubo 
demostrarlles o seu agarimo e o 
seu recoñecemento ás grandes 
personalidades que contribuiron 
a forxar os sinais de identidade 
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nosa cidade, demostrou no 
momento da despedida de Ángel 
Gómez Hervada que o considera 
merecedor de estar entre os fillos 
destacados desta cidade. Con 
ocasión do seu falecemento 
produciuse un alude de 
sentimentos de pesar, que uniu a 
políticos de todas as tendencias, 
profesionais, personalidades da 
ciencia, da arte, da cultura e sobre 
todo da boa cidadanía coruñesa, 
entregada para expresar a 
homenaxe e lembraza a súa figura. 
 
 
Tendo en consideración que 
ambos os dous reúnen méritos 
sobrados para recibiren os títulos 
de Fillo Adoptivo e Fillo 
Predilecto da Coruña, 
respectivamente, e para que se lles 
dedique unha vía ou lugar no 
rueiro da nosa cidade, faise esta 
proposta ao Pleno, proposta que 
foi ditaminada favorablemente por 
unanimidade,  pola Comisión de 
Honras e Distincións, e así 
proponse someter a aprobación do 
Pleno os seguintes acordos: 
 
Primeiro.- Conceder a don 
Alberto Martí Villardefrancos, o 
título de Fillo Adoptivo da Coruña 
a título póstumo.  
 
Segundo.- Conceder a don Ángel 
Gómez Hervada o título de Fillo 
Predilecto da Coruña a título 
póstumo. 
 
E terceiro aprobar as seguintes 
denominacións de rúas da cidade:  
Ángel Gómez Hervada e Alberto 
Martí. 

da nosa cidade, demostrou no 
momento da despedida de Ángel 
Gómez Hervada que o considera 
merecedor de estar entre os fillos 
destacados desta cidade. Con 
ocasión do seu falecemento 
produciuse un alude de 
sentimentos de pesar, que uniu a 
políticos de todas as tendencias, 
profesionais, personalidades da 
ciencia, da arte, da cultura e 
sobre todo da boa cidadanía 
coruñesa, entregada para 
expresar a homenaxe e lembraza 
a súa figura. 
 
Tendo en consideración que 
ambos os dous reúnen méritos 
sobrados para recibiren os títulos 
de Fillo Adoptivo e Fillo 
Predilecto da Coruña, 
respectivamente, e para que se 
lles dedique unha vía ou lugar no 
rueiro da nosa cidade, faise esta 
proposta ao Pleno, proposta que 
foi ditaminada favorablemente, 
por unanimidade,  pola Comisión 
de Honras e Distincións, e así 
proponse someter a aprobación 
do Pleno os seguintes acordos: 
 
Primeiro.- Conceder a don 
Alberto Martí Villardefrancos, o 
título de Fillo Adoptivo da 
Coruña a título póstumo.  
 
Segundo.- Conceder a don Ángel 
Gómez Hervada o título de Fillo 
Predilecto da Coruña a título 
póstumo. 
 
E terceiro aprobar as seguintes 
denominacións de rúas da cidade:  
Ángel Gómez Hervada e Alberto 
Martí. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas. Ten a palabra a 
señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Bo día aos membros da 
Corporación, ao funcionariado 
que nos acompaña ao persoal dos 
medios de comunicación, á xente 
que nos segue por “streaming” e 
aquí no salón de Plenos. Un saúdo 
afectuoso, tamén, á familia de 
Alberto Martí e de Ángel Gómez 
Hervada e tamén ás persoas 
achegadas a eles. 
 
Ben. En primeiro lugar quixera 
sinalar que desde o BNG imos 
votar a favor do conxunto da 
proposta de honras e distincións, 
tal e como fixemos na propia 
Comisión. Di o Regulamento de 
honras e distincións, tal e como 
dixo o alcalde, que se poderán 
conceder os títulos de fillos 
predilectos ou adoptivos a persoas 
polas súas destacadas calidades 
persoais ou méritos sinalados e 
singulamente polos seus servizos 
en beneficio, mellora ou honor da 
Coruña, acadesen o prestixio e 
consideración xeral, e non hai 
dúbida de que tanto Alberto Martí, 
como Ángel Gómez Hervada son 
persoas que reúnen estas 
características. Alberto Martí 
destacou tanto no seu  labor como 
fotógrafo como últimamente polo 
seu labor solidario. Foi testemuña 
directa de toda  unha época no 
país. 75 anos de traxectoria no que 
documentou a vida coruñesa e a 

 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Ten a palabra a 
señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Bo día aos membros da 
Corporación, ao funcionariado 
que nos acompaña ao persoal dos 
medios de comunicación, á xente 
que nos segue por “streaming” e 
aquí no salón de Plenos. Un 
saúdo afectuoso, tamén, á familia 
de Alberto Martí e de Ángel 
Gómez Hervada e tamén ás 
persoas achegadas a eles. 
 
Ben. En primeiro lugar quixera 
sinalar que desde o BNG imos 
votar a favor do conxunto da 
proposta de honras e distincións, 
tal e como fixemos na propia 
Comisión. Di o Regulamento de 
honras e distincións, tal e como 
dixo o alcalde, que se poderán 
conceder os títulos de fillos 
predilectos ou adoptivos a 
persoas polas súas destacadas 
calidades persoais ou méritos 
sinalados e singulamente polos 
seus servizos en beneficio, 
mellora ou honor da Coruña, 
acadesen o prestixio e 
consideración xeral, e non hai 
dúbida de que tanto Alberto 
Martí, como Ángel Gómez 
Hervada son persoas que reúnen 
estas características. Alberto 
Martí destacou tanto no seu  
labor como fotógrafo como 
últimamente polo seu labor 
solidario. Foi testemuña directa 
de toda  unha época no país. 75 
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vida galega. A transformación da 
cidade, a emigración ou o 
Urquiola. A través dos seus ollos, 
da súa cámara, coñecemos a 
historia da cidade e do país. 
Gracias a él temos memoria 
fotográfica documentada da nosa 
historia para non a esquecer 
nunca.  
 
 
 
En canto Ángel Gómez Hervada, 
unha persoa que como dixo a xefa 
de informativos de Radio Coruña, 
Consuelo Bautista,  nunca lle 
fallou a Galicia nin a esta cidade. 
Polo tanto, nós non lle podemos 
fallar. Unha persoa que 
coñecemos polo seu traballo, por 
ser un home de radio, defensor da 
liberdade de prensa e de 
expresión, defensor da 
profesionalidade no xornalismo. 
Sempre semellou ter visión de 
futuro para a cidade a para o país, 
sempre procurando poñer enriba 
da mesa preguntándose polos 
problemas e as posíbels solucións 
do país, mais particularmente, 
especialmente da cidade, 
entendendo a radio como unha 
maneira de mellorar e facer 
progresar á sociedade. Nós tamén 
compartimos co Grupo Municipal 
da Marea Atlántica e  co conxunto 
da Corporación, evidentemente, 
que estas dúas persoas merecen 
estas honras e distincións e como 
dixen ao comezo votaremos a 
favor. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora Veira. 

anos de traxectoria no que 
documentou a vida coruñesa e a 
vida galega. A transformación da 
cidade, a emigración ou o 
Urquiola. A través dos seus ollos, 
da súa cámara, coñecemos a 
historia da cidade e do país. 
Grazas a él temos memoria 
fotográfica documentada da nosa 
historia para non a esquecer 
nunca.  
 
En canto Ángel Gómez Hervada, 
unha persoa que como dixo a xefa 
de informativos de Radio Coruña, 
Consuelo Bautista,  nunca lle 
fallou a Galicia nin a esta cidade. 
Polo tanto, nós non lle podemos 
fallar. Unha persoa que 
coñecemos polo seu traballo, por 
ser un home de radio, defensor da 
liberdade de prensa e de 
expresión, defensor da 
profesionalidade no xornalismo. 
Sempre semellou ter visión de 
futuro para a cidade a para o 
país, sempre procurando poñer 
enriba da mesa preguntándose 
polos problemas e as posibles 
solucións do país, mais 
particularmente, especialmente da 
cidade, entendendo a radio como 
unha maneira de mellorar e facer 
progresar á sociedade. Nós tamén 
compartimos co Grupo Municipal 
da Marea Atlántica e  co 
conxunto da Corporación, 
evidentemente, que estas dúas 
persoas merecen estas honras e 
distincións e como dixen ao 
comezo votaremos a favor. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora Veira. 
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Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira  Castro 
 
Buenas tardes. Buenas tardes a 
quienes nos escuchan por 
streaming, al personal hoy aquí 
presente y también, como no, a 
todos aquellos que decidieron 
acompañar a las familias, tanto de 
Alberto Martí, como de Ángel 
Gómez Hervada. 
 
Hoy es uno de estos momentos del 
Pleno donde uno agradece estar 
aquí y agradece sobre todo 
defender o apoyar un asunto como 
este. Es un asunto en el que todos 
estamos de acuerdo. Como 
muchas veces digo, este Salón de 
Plenos es un lugar donde todos 
debemos ponernos de acuerdo, 
por mucho que pensemos 
diferente. Pues hoy dos personas, 
con las que espero estar a la altura 
al hablar de ellas, en estos 
momentos dos personas de esta 
ciudad han hecho que todos nos 
pongamos de acuerdo. Muy 
diferentes entre sí, posiblemente 
en la forma de entender la vida, 
pero muy iguales a la hora de 
afrontarla.  
 
No voy a repetir tanto lo que ha 
dicho el alcalde, como la 
compañera del Bloque 
Nacionalista Galego, pero yo 
quisiera hacer un hincapié y lo 
haré por separado. En el caso de 
Alberto Martí, no solamente esa 
faceta que todos nos ha dejado en 
los últimos años como un 

 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora  Longueira  Castro 
 
Boas tardes. Boas tardes a quen 
nos escoita por “streaming”, ao 
persoal hoxe aquí presente e 
tamén, como non, a todos aqueles 
que decidiron acompañar ás 
familias, tanto de Alberto  Martí, 
como de Angel Gómez  Hervada. 
 
 
Hoxe é un destes momentos do 
Pleno onde un agradece estar 
aquí e agradece sobre todo 
defender ou apoiar un asunto 
como este. É un asunto no que 
todos estamos de acordo. Como 
moitas veces digo, este Salón de 
Plenos é un lugar onde todos 
debemos poñernos de acordo, por 
moito que pensemos diferente. 
Pois hoxe dúas persoas, coas que 
espero estar á altura ao falar 
delas, nestes momentos dúas 
persoas desta cidade fixeron que 
todos nos poñamos de acordo. 
Moi diferentes entre si, 
posiblemente na forma de 
entender a vida, pero moi iguais á 
hora de afrontala.  
 
 
Non vou repetir tanto o que dixo o 
alcalde, como a compañeira do 
Bloque Nacionalista  Galego, 
pero eu quixera facer un fincapé e 
fareino por separado. No caso de 
Alberto  Martí, non soamente esa 
faceta que todos nos deixou nos 
últimos anos como un benefactor 
daqueles que menos teñen e sobre 
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benefactor de aquellos que menos 
tienen y sobre todo apoyando 
todas las empresas benéficas 
desde el punto de vista de la 
solidaridad bien entendida, de la 
solidaridad que nos hace iguales y 
de la solidaridad que nos ha de 
hacer a todos iguales en el futuro. 
No se conformó solamente con 
dar una asistencia social o con 
promover una asistencia social 
sino que dentro de su propia labor 
de la Cocina Económica se 
preocupó de tener los mecanismos 
para trabajar por, quienes o 
estaban pasando mal, que  
pudiesen salir de ahí hacia un 
nivel mejor, con lo cual, eso le 
honra, tanto en su bonhomía como 
en su inteligencia y en su 
capacidad de entender la 
evolución social. 
 
Y por otro lado, yo creo que el 
tiempo, aunque ya nos ha dado 
algunas muestras, nos dará  unas 
grandes muestras de lo que ha 
sido su trabajo como fotógrafo. 
Posiblemente es de estas 
personalidades que uno tiene en la 
puerta de al lado y que sí, sabe 
que es su trabajo, sobre todo 
cuando recoge todas las vivencias 
de la emigración gallega. Ha sido 
un trabajo magnífico, pero es un 
trabajo que está entre los grandes 
y alguna exposición le ha 
otorgado ya ese lugar,  pero yo 
estoy segura que será no en muy 
largo período de tiempo un 
archivo que a todos nos dará una 
gran satisfacción y que  será 
además motivo de estudio, de 
análisis y, vuelvo a insistir, 
alguien que estaba en nuestra 

todo apoiando todas as empresas 
benéficas desde o punto de vista 
da solidariedade ben entendida, 
da solidariedade que nos fai 
iguais e da solidariedade que nos 
fará a todos iguais no futuro. Non 
se conformou soamente con dar 
unha asistencia social ou con 
promover unha asistencia social 
senón que dentro do seu propio 
labor da Cociña Económica 
preocupouse de ter os 
mecanismos para traballar por, 
quen o estaban pasando mal, que  
puidesen saír de aí cara a un 
nivel mellor, co cal, iso hónralle, 
tanto na súa  bonhomía como na 
súa intelixencia e na súa 
capacidade de entender a 
evolución social. 
 
 
 
E doutra banda, eu creo que o 
tempo, aínda que xa nos deu 
algunhas mostras, daranos  unas 
grandes mostras do que foi o seu 
traballo como fotógrafo. 
Posiblemente é destas 
personalidades que un ten na 
porta de á beira e que si, sabe que 
é o seu traballo, sobre todo cando 
recolle todas as vivencias da 
emigración galega. Foi un 
traballo magnífico, pero é un 
traballo que está entre os grandes 
e algunha exposición outorgoulle 
xa ese lugar,  pero eu estou 
segura que será non en moi longo 
período de tempo un arquivo que 
a todos daranos unha gran 
satisfacción e que  será ademais 
motivo de estudo, de análise e, 
volvo insistir, alguén que estaba 
na nosa porta de á beira.  
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puerta de al lado.  
 
Con respecto a Ángel Gómez 
Hervada, a veces es difícil hablar 
de alguien contemporáneo. Me 
decía una amiga: “habla bien de 
Ángel”. Bueno es imposible no 
haber hablado bien de Ángel, 
antes de entrar en este Salón de 
Plenos, es imposible que haya 
alguien que no tenga un buen 
recuerdo de Anca. Ha sido, y yo 
creo que esto está en el corazón y 
en la cabeza de todos aquellos de 
esta ciudad, ha sido un factor 
importantísimo en los medios de 
comunicación porque es una 
persona que ha entrado en el 
mundo de la comunicación y de la 
información con la limpieza, con 
la bonhomía, y con la certeza de 
que la información nos hacía a 
todos mejores personas y más 
grandes, sobre todo en una época 
de este país. Él toma las riendas 
de la Cadena Ser en el año 1989, 
diez años después de que se 
instituyeran los ayuntamientos 
democráticos en el país y ha sido 
fundamental, no solo en los sitios 
que se han comentado aquí, que 
han ocurrido en esta ciudad para 
bien y para mal, con la 
conformación de la información 
en esta ciudad, con lo cual si 
alguien que ha pasado, que ha 
transitado por los medios de 
comunicación ha dejado esa estela 
de buen hacer, de dejar hacer y de 
creer en lo que hacía, tiene todos 
los méritos para estar en este 
honor que  hoxe queremos 
rendirle y en muchos más. 
 
Igual que en Alberto Martí 

 
 
Con respecto a Ángel Gómez  
Hervada, ás veces é difícil falar 
de alguén contemporáneo. 
Dicíame unha amiga: “fala ben 
de Ángel”. Bo, é imposible non 
ter falado ben de Ángel, antes de 
entrar neste Salón de Plenos, é 
imposible que haxa alguén que 
non teña un bo recordo de  Anca. 
Foi, e eu creo que isto está no 
corazón e na cabeza de todos 
aqueles desta cidade, foi un factor  
importantísimo nos medios de 
comunicación porque é unha 
persoa que entrou no mundo da 
comunicación e da información 
coa limpeza, coa  bonhomía, e 
coa certeza de que a información 
nos facía a todos mellores 
persoas e máis grandes, sobre 
todo nunha época deste país. Él 
toma as rendas da Cadea Ser no 
ano 1989, dez anos despois de 
que se  instituiran os concellos 
democráticos no país e foi 
fundamental, non só nos sitos que 
se comentaron aquí, que 
ocorreron nesta cidade para ben 
e para mal, senón na  
conformación da información 
nesta cidade, co cal se alguén que 
pasou, que transitou polos medios 
de comunicación deixou ese 
ronsel de bo facer, de deixar facer 
e de crer no que facía, ten todos 
os méritos para estar nesta honra 
que hoxe queremos renderlle e en 
moitos máis. 
 
 
 
 
Igual que en Alberto  Martí 
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hablábamos de ese archivo que 
está  por ver, analizar y por 
sobresalir, yo creo también que en 
la labor de Ángel Gómez Hervada 
hay un patrimonio inmaterial con 
respecto al análisis de la 
información y la documentación. 
Yo creo que todos estos años en 
donde ha estado al frente de la 
Cadena Ser, de Radio Coruña, es 
un período a analizar sobre todo a 
la hora de ver los distintos 
modelos de información que se 
han establecido en este país 
durante años y yo creo que la Ser,  
en concreto la Ser en Coruña, 
puede ser también un factor de 
estudio en ese aspecto. Así que 
bienvenidos estos nombramientos 
que, bueno, por una vez nos han 
unido a todos y que sean además 
no sólo honrados por quienes 
fueron sino por todo el trabajo que 
han dejado. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Longueira. Polo Grupo Popular, 
señora Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Gracias, señor alcalde y buenas 
tardes a todas las personas que se 
encuentran presentes, aquellos que 
nos siguen por internet y un 
especial saludo, por supuesto, a 
los familiares de Alberto Martí y 
de Ángel Gómez Hervada.  Tanto 
a los que están aquí, como los que 
no pueden acompañarnos hoy.  
 
Se han dicho ya  una serie de 
cosas importantes y yo quisiera 

falabamos dese arquivo que está  
por ver, analizar e por sobresaír, 
eu creo tamén que no labor de 
Ángel Gómez  Hervada hai un 
patrimonio inmaterial con 
respecto á análise da información 
e a documentación. Eu creo que 
todos estes anos onde estivo á 
fronte da Cadea Ser, de Radio 
Coruña, é un período para 
analizar sobre todo á hora de ver 
os distintos modelos de 
información que se estableceron 
neste país durante anos e eu creo 
que a Ser,  en concreto a Ser en 
Coruña, pode ser tamén  un factor 
de estudo nese aspecto. Así que 
benvidos estes nomeamentos que, 
bo, por unha vez uníronnos a 
todos e que sexan ademais non só 
honrados por quen foron senón 
por todo o traballo que deixaron. 
Moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Longueira. Polo Grupo Popular, 
señora Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Grazas, señor alcalde e boas 
tardes a todas as persoas que se 
atopan presentes, aqueles que nos 
seguen por internet e un especial 
saúdo, por suposto, aos familiares 
de Alberto  Martí e de Ángel 
Gómez  Hervada.  Tanto aos que 
están aquí, como os que non 
poden acompañarnos hoxe.  
 
Dixéronse xa  unha serie de 
cousas importantes e eu quixese 
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cometer una pequeña indiscreción 
que seguro que me van a perdonar 
mis compañeros de la Comisión 
de Honores. Lo cierto es que 
habíamos comentado que había 
una serie de reconocimientos ya 
adquiridos que estaban pendientes 
de ejecución: calles que están 
aprobadas, incluso dentro de los 
colegios coruñeses se aprobó el 
reconocimiento a tres cumplían 
años, se hizo uno, el de los 
Salesianos, creo que todavía están 
por hacer el de los Maristas y 
Compañía de María; faltaban 
reconocimientos a distintas 
instituciones, personas, que están 
aprobados pero que faltaban por 
ejecutar y de alguna manera 
habíamos hablado de que era 
interesante sobre todo propiciar 
que se fueran ejecutando las cosas 
que estaban aprobadas antes de 
hacer nuevos planteamientos. Sin 
embargo, al producirse el 
fallecimiento tanto de Alberto 
Martí, como de Anca, no hubo 
ninguna duda por parte de nadie 
de que había que llevar a la 
Comisión de Honores lo que 
traemos hoy aquí a Pleno. A veces 
es, efectivamente, un honor y es  
un privilegio cuando todo lo que 
nos distingue se desvanece y de 
alguna manera nos vemos unidos 
en un reconocimiento tan claro 
como el que nos trae hoy aquí. 
Hablamos de seres humanos 
integrales que han sabido concitar 
precisamente estos aspectos 
profesionales y también los 
personales y lo podemos decir de 
cualquiera de los dos. Ya se han 
dicho aquí muchas cosas y todos 
lo sabemos. Este aspecto 

cometer unha pequena  
indiscreción que seguro que me 
van a perdoar os meus 
compañeiros da Comisión de 
Honras. O certo é que 
comentaramos que había unha 
serie de recoñecementos xa 
adquiridos que estaban pendentes 
de execución: rúas que están 
aprobadas, mesmo dentro dos 
colexios coruñeses aprobouse o 
recoñecemento a tres cumprían 
anos, fíxose un, o dos  Salesianos, 
creo que aínda están por facer o 
dos Maristas e Compañía de 
María; faltaban recoñecementos 
a distintas institucións, persoas, 
que están aprobados pero que 
faltaban por executar e dalgunha 
maneira falaramos de que era 
interesante sobre todo propiciar 
que se fosen executando as cousas 
que estaban aprobadas antes de 
facer novas formulacións. Con 
todo, ao producirse o falecemento 
tanto de Alberto  Martí como de  
Anca, non houbo ningunha 
dúbida por parte de ninguén de 
que había que levar á Comisión 
de Honras o que traemos hoxe 
aquí a Pleno. Ás veces é, 
efectivamente, unha honra e  é un 
privilexio cando todo o que nos 
distingue desvanécese e dalgunha 
maneira vémonos unidos nun 
recoñecemento tan claro como o 
que nos trae hoxe aquí. Falamos 
de seres humanos integrais que 
souberon concitar precisamente 
estes aspectos profesionais e 
tamén os persoais e podémolo 
dicir de calquera dos dous. Xa se 
dixeron aquí moitas cousas e 
todos o sabemos. Este aspecto 
profesional de Alberto co seu 



18 

 

profesional de Alberto con su 
archivo y este aspecto personal de 
dedicación, no sólo de los últimos 
años como  presidente sino de 
toda una vida, a toda  la gente que 
le necesitó.  
 
Y en Anca, pues en una ciudad 
que cuando se habla de ella y se la 
califica, se dice que es liberal en 
el sentido de esta enorme apertura 
que ha tenido siempre Coruña. 
Una ciudad que al ser un puerto 
de entrada y salida de gente muy 
diversa ha tenido siempre esta 
característica: que todo el mundo 
cabía, que no importaba, muchas 
veces, en  otras partes de España, 
pues a lo mejor había que tener 
una religión única y aquí 
estábamos abiertos a otras 
religiones a otros planteamientos, 
a otras formas de pensar. Y Anca 
desde su práctica profesional y 
desde su actividad también 
personal, lo defendió siempre, esta 
libertad y esta capacidad de 
entendernos todos. Por lo tanto 
dos seres humanos integrales en 
una ciudad que, precisamente, se 
caracteriza también por eso.  
 
Y es muy interesante que con este 
reconocimiento se deje un 
testimonio, un poso y una 
referencia para los coruñeses del 
mañana, esa misma referencia que 
ya hemos tenido todos los que 
tuvimos la suerte de conocerlos 
personalmente. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cid. Señor 
Sande. 

arquivo e este aspecto persoal de 
dedicación, non só dos últimos 
anos como  presidente senón de 
toda unha vida, a toda a xente que 
lle necesitou.  
 
 
E en  Anca, pois nunha cidade 
que cando se fala dela e 
cualifícalla, dise que é liberal no 
sentido desta enorme apertura 
que tivo sempre Coruña. Unha 
cidade que ao ser un porto de 
entrada e saída de xente moi 
diversa tivo sempre esta 
característica: que todo o mundo 
cabía, que non importaba, moitas 
veces, noutras  partes de España, 
pois se cadra había que ter unha 
relixión única e aquí estabamos 
abertos a outras relixións a 
outras formulacións, a outras 
formas de pensar. E  Anca desde 
a súa práctica profesional e desde 
a súa actividade tamén persoal, 
defendeuno sempre, esta 
liberdade e esta capacidade de 
entendernos todos. Por tanto, 
dous seres humanos integrais 
nunha cidade que, precisamente, 
caracterízase tamén por iso.  
 
E é moi interesante que con este 
recoñecemento se deixe un 
testemuño, un pouso e unha 
referencia para os coruñeses do 
mañá, esa mesma referencia que 
xa tivemos todos os que tivemos a 
sorte de coñecelos persoalmente. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cid. Señor 
Sande. 
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Señor Sande García 
 
Si. Moi boa tarde a todas e a 
todos. Así, un pouco breve a 
modo de colofón. É grato e é parte 
inherente tamén aos 
representantes, as e os 
representantes públicos, forma 
parte das atribucións da Alcaldía, 
e a propia Comisión de Honras e 
Distincións con finalidade 
plenaria, creo facer tributo aos 
cidadáns ilustres, relevantes, 
ilustrados, capaces de aportar 
elementos de mellora aos seus 
veciños.  
 
Gustaríame recalcar que é esencial 
indicar que a comunicación ou o 
xornalismo distingue o elemento 
de nexo entre ambas 
personalidades, e con moitos 
elementos de interese: o 
fotoxornalismo, diría eu, como 
mirada sobre a historia presente (e 
aí hai un arquivo vivo que o 
acredita) e tamén a idea: a prensa 
libre como unha práctica 
democrática que fai crecer unha 
sociedade, creo que é o 
importante. Hai outro elemento 
que é a dinamización, tamén a 
procura da verdade e práctica eu 
diría casi en ambos, ademais 
natural e xenerosa da solidaridade 
que establecen tamén a historia 
desta cidade.  
 
No exercicio particular dalgunhas 
das miñas tarefas profesionais 
previas a xuño de 2015, tiven a 
fortuna de ter contacto con eles e 
si podemos dicir que hoxe  A 

 
 
Señor Sande García 
 
Si. Moi boa tarde a todas e a 
todos. Así, un pouco breve a modo 
de colofón. É grato e é parte 
inherente tamén aos 
representantes, as e os 
representantes públicos, forma 
parte das atribucións da Alcaldía, 
e a propia Comisión de Honras e 
Distincións con finalidade 
plenaria, creo facer tributo aos 
cidadáns ilustres, relevantes, 
ilustrados, capaces de aportar 
elementos de mellora aos seus 
veciños.  
 
Gustaríame recalcar que é 
esencial indicar que a 
comunicación ou o xornalismo 
distingue o elemento de nexo 
entre ambas personalidades, e 
con moitos elementos de interese: 
o fotoxornalismo, diría eu, como 
mirada sobre a historia presente 
(e aí hai un arquivo vivo que o 
acredita) e tamén a idea: a prensa 
libre como unha práctica 
democrática que fai crecer unha 
sociedade, creo que é o 
importante. Hai outro elemento 
que é a dinamización, tamén a 
procura da verdade e a práctica, 
eu diría casi en ambos, ademais 
natural e xenerosa da 
solidaridade que establecen 
tamén a historia desta cidade.  
 
No exercicio particular dalgunhas 
das miñas tarefas profesionais 
previas a xuño de 2015, tiven a 
fortuna de ter contacto con eles e 
si podemos dicir que hoxe  A 
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Coruña é unha cidade que todavía 
máis rica, en plural, grazas a 
xentes como Alberto Martí ou 
Ángel Gómez Hervada, e só 
podemos lamentarnos dun feito, 
xustamente esa perda física, esa 
substitución de fillos da cidade 
que foron, por fillos da cidade  
que son agora honorífica e 
honoraria e merecidamente, 
diríamos. E por eles dous, tamén 
un agradecemento ao seu legado e 
tamén aos seus herdeiros e 
herdeiras aquí presentes, e seres 
próximos que tamén os 
representan e bueno, creo que é un 
dos días casi diriamos óptimos en 
que podemos confirmar,  ou 
sabemos porque existe 
plenamente unha comisión, como 
é a de Honras e Distincións 
porque é unha maneira de 
recoñecer a memoria e a historia 
sempre viva dunha cidade. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Non sei 
se os voceiros queren utilizar a 
segunda quenda de intervencións. 
Non. Polo tanto pasamos a 
votación destes tres acordos, dos 
que din lectura anteriormente que 
son: 
 
1.- A concesión do título de Fillo 
Adoptivo da Coruña, don Alberto 
Martí Villardefrancos, a título 
póstumo. 
 
2.- A concesión do Título de Fillo 
Predilecto da Coruña, a título 
póstumo a don Ángel Gómez 
Hervada. 

Coruña é unha cidade que 
todavía máis rica, en plural, 
grazas a xentes como Alberto 
Martí ou Ángel Gómez Hervada, e 
só podemos lamentarnos dun 
feito, xustamente esa perda física, 
esa substitución de fillos da 
cidade que foron, por fillos da 
cidade  que son agora honorífica 
e honoraria e merecidamente, 
diríamos. E por eles dous, tamén 
un agradecemento ao seu legado 
e tamén aos seus herdeiros e 
herdeiras aquí presentes, e seres 
próximos que tamén os 
representan e bo, creo que é un 
dos días casi diríamos óptimos en 
que podemos confirmar, ou 
sabemos porque existe 
plenamente unha comisión, como 
é a de Honras e Distincións 
porque é unha maneira de 
recoñecer a memoria e a historia 
sempre viva dunha cidade. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Non sei 
se os voceiros queren utilizar a 
segunda quenda de intervencións. 
Non. Polo tanto pasamos a 
votación destes tres acordos, dos 
que din lectura anteriormente que 
son: 
 
1.- A concesión do título de Fillo 
Adoptivo da Coruña, don Alberto 
Martí Villardefrancos, a título 
póstumo. 
 
2.- A concesión do Título de Fillo 
Predilecto da Coruña, a título 
póstumo a  don Ángel Gómez 
Hervada. 
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3.- E aprobar as denominacións de 
rúas da cidade Ángel Gómez 
Hervada e Alberto Martí. 
 
Votación del Asunto número 
dos 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación el asunto 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) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobada a 
proposta por unanimidade. 
Moitísimas grazas a todos e a 
todas. 
 
INCIDENCIA: Aplausos. 
 

Acuerdo 
 

1.- Conceder a don Alberto Martí 

 
3.- E aprobar as denominacións 
de rúas da cidade Ángel Gómez 
Hervada e Alberto Martí. 
 
Votación do Asunto número dous 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
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) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista  
Galego/Asembleas  Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobada a 
proposta por unanimidade. 
Moitísimas grazas a todos e a 
todas. 
 
INCIDENCIA: Aplausos. 
 

Acordo 
 

1.- Conceder a don Alberto  Martí  



22 

 

Villadefrancos el título de Hijo 
Adoptivo de A Coruña, a título 
póstumo. 
 
2.- Conceder a don Ángel Gómez 
Hervada el título de Fillo 
Predilecto de A Coruña, a título 
póstumo. 
 
3.-Aprobar las siguientes 
denominaciones de calles  de la 
ciudad: 
 
Ángel Gómez Hervada. 
 
Alberto Martí. (fotógrafo). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben. Continuamos co Pleno. 
Moitas grazas, de verdade, pola 
vosa asistencia e nos veremos  
proximamente cando fagamos os 
actos de ceremonia de entrega das 
distincións, que tamén están 
marcados no Regulamento e que 
faremos no momento oportuno 
coa presenza de toda a 
Corporación Municipal e de todas 
as representantes das familias. 
Moitísimas grazas. Señor 
secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
II-PARTE NO RESOLUTIVA. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LA GESTIÓN. 
 
1º.- Toma de conocimiento. 
 
4 – Tener conocimiento de 
resoluciones y decretos. 

Villadefrancos o título de Fillo 
Adoptivo da Coruña, a título 
póstumo. 
 
2.- Conceder a don Ángel Gómez  
Hervada o título de  Fillo 
Predilecto da Coruña, a título 
póstumo. 
 
3.-Aprobar as seguintes 
denominacións de rúas  da 
cidade: 
 
Ángel Gómez  Hervada. 
 
Alberto  Martí. (fotógrafo). 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Continuamos co Pleno. 
Moitas grazas, de verdade, pola 
vosa asistencia e nos veremos  
proximamente cando fagamos os 
actos de ceremonia de entrega 
das distincións, que tamén están 
marcados no Regulamento e que 
faremos no momento oportuno 
coa presenza de toda a 
Corporación Municipal e de todas 
as representantes das familias. 
Moitísimas grazas. Señor 
secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
II–PARTE NON RESOLUTIVA. 
CONTROL E SEGUIMENTO 
DA XESTIÓN. 
 
1º.- Ter coñecemento. 
 
4 – Ter coñecemento de 
resolucións e decretos. 
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- De las resoluciones de la Junta 
de Gobierno Local, desde la 
número dieciocho  mil seiscientos 
uno (18.601), de 20 de noviembre 
de dos mil diecisiete a la número 
veintiuna mil seiscientas (21.600) 
de diecinueve de diciembre de dos 
mil diecisiete. 
 
- Y de los decretos de la Alcaldía, 
desde el número cinco mil 
cuatrocientos uno (5.401), de 
catorce de noviembre de dos mil 
diecisiete, al número seis mil 
seiscientos (6.600) de veintiuno 
de diciembre de dos mil diecisiete. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor secretario. 
 
2º.- Mociones 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Moi ben. En canto ás mocións 
comezaremos á defensa das 
mesmas votando a urxencia, como 
é tradicional, e facendoo de xeito 
conxunto para todas elas. Temos 
unha moción conxunta dos grupos 
Marea Atlántica, PSdeG-PSOE e 
Bloque Nacionalista Galego. 
Unha moción do Bloque 
Nacionalista Galego, relativa a 
Casa Cornide. Unha moción do 
Partido Socialista de Galicia 
(PSOE) relativa ao uso de 
recursos tecnolóxicos nas aulas 
dos colexios coruñeses. Tres 
mocións do Partido Popular, unha 
sobre infraestruturas vitales para a 

 
- Das resolucións da Xunta de 
Goberno Local, desde a número 
dezaoito mil seiscentos un 
(18.601), de vinte de novembro de 
dous mil dezasete á  número vinte 
e unha mil seiscentas (21.600) de 
dezanove de decembro de dous 
mil dezasete. 
 
- E dos decretos da Alcaldía, 
desde o número cinco mil 
catrocentos un (5.401), de catorce 
de novembro de dous mil 
dezasete, ao número seis mil 
seiscentos (6.600) de vinte e un de 
decembro de dous mil dezasete. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor secretario. 
 
2º.- Mocións 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. En canto ás mocións 
comezaremos á defensa das 
mesmas votando a urxencia, como 
é tradicional, e facendoo de xeito 
conxunto para todas elas. Temos 
unha moción conxunta dos grupos 
Marea Atlántica, PSdeG-PSOE e 
Bloque Nacionalista Galego. 
Unha moción do Bloque 
Nacionalista Galego, relativa a 
Casa Cornide. Unha moción do 
Partido Socialista de Galicia 
(PSOE) relativa ao uso de 
recursos tecnolóxicos nas aulas 
dos colexios coruñeses. Tres 
mocións do Partido Popular, 
unha sobre infraestruturas vitales 
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cidade; outra sobre o parque 
ofimático e unha terceira sobre 
bibliotecas municipais; e 
finalmente unha moción da Marea 
Atlántica sobre construción de 
patios cubertos nos colexios. 
 
Votación de la urgencia de las 
mociones presentadas por los 
distintos Grupos Municipales 
 
Sometida por la presidencia todas 
las mociones presentadas por los 
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) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pasamos á lectura da 
primeira delas que é a moción de 
apoio aos profesionais da sanidade 
pública da Área Sanitaria da 
Coruña e por extensión de Galiza. 
Non sei se a… señora Veira quere 

para a cidade; outra sobre o 
parque ofimático e unha terceira 
sobre bibliotecas municipais; e 
finalmente unha moción da Marea 
Atlántica sobre construción de 
patios cubertos nos colexios. 
 
Votación da urxencia das    
mocións presentadas polos  
distintos Grupos  Municipais 
 
Sometida pola  presidencia todas  
as  mocións presentadas polos  
Grupos  Municipais á preceptiva 
declaración da urxencia 
prodúcese el  seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pasamos á lectura da 
primeira delas que é a moción de 
apoio aos profesionais da 
sanidade pública da Área 
Sanitaria da Coruña e por 
extensión de Galicia. Non sei se 
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proceder á lectura da parte 
dispositiva da moción.  
 
 
Señora Veira González 
 
Si. Os grupos asinantes, é dicir, 
BNG, Partido Socialista e Marea 
Atlántica, solicitamos do Pleno da 
Corporación Municipal a 
adopción dos seguintes acordos: 
 
1. Amosar publicamente o apoio á 
denuncia presentada pola 
Comisión de Centro Hospitalaria 
das Estruturas Organizativas de 
Xestión Integrada (EOXI), por 
medio da súa presidencia, diante 
do Xulgado de Garda, así como 
trasladar… 
 
A las diecisiete horas y treinta y 
seis minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora  
García Gómez. 
 
… o apoio e solidariedade do 
Pleno do Concello da Coruña. 
 
2. Instar a Consellaría de Sanidade 
e á Xunta de Galiza a dotar dos 
recursos e medios profesionais, 
materiais, dotacionais, clínicos e 
cantos fosen precisos, para 
solucionar o colapso do servizo de 
urxencias da área sanitaria da 
Coruña co obxecto de garantir un 
correcto servizo para coas persoas 
doentes e unhas condicións 
adecuadas de traballo para coas e 
para cos profesionais sanitarios e 
administrativos. 
 
 
3. Apoiar as mobilizacións en 

a… señora Veira quere proceder 
á lectura da parte dispositiva da 
moción.  
 
Señora Veira González 
 
Si. Os grupos asinantes, é dicir, 
BNG, Partido Socialista e Marea 
Atlántica, solicitamos do Pleno da 
Corporación Municipal a 
adopción dos seguintes acordos: 
 
1. Amosar publicamente o apoio á 
denuncia presentada pola 
Comisión de Centro Hospitalaria 
das Estruturas Organizativas de 
Xestión Integrada (EOXI), por 
medio da súa presidencia, diante 
do Xulgado de Garda, así como 
trasladar… 
 
Ás dezasete horas e trinta e seis 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora García Gómez. 
 
 
… o apoio e solidariedade do 
Pleno do Concello da Coruña. 
 
2. Instar a Consellaría de 
Sanidade e á Xunta de Galiza a 
dotar dos recursos e medios 
profesionais, materiais, 
dotacionais, clínicos e cantos 
fosen precisos, para solucionar o 
colapso do servizo de urxencias 
da área sanitaria da Coruña co 
obxecto de garantir un correcto 
servizo para coas persoas doentes 
e unhas condicións adecuadas de 
traballo para coas e para cos 
profesionais sanitarios e 
administrativos. 
 
3. Apoiar as mobilizacións en 



26 

 

defensa da sanidade pública 
convocadas por distintas entidades 
e colectivos previstas, na comarca 
da Coruña, para as 20.00 horas do 
mércores 24 de xaneiro, diante do 
Obelisco, así como a mobilización 
nacional que se ten previsto 
desenvolver en Santiago de 
Compostela o vindeiro 4 de 
febreiro, a partir das 12.00. 
 
 
4. Dar traslado dos presentes 
acordos a Comisión de Centro 
Hospitalaria das Estruturas 
Organizativas de Xestión 
Integrada (EOXI), á 
representación das traballadoras e 
dos traballadores da área sanitaria 
da Coruña, á Consellaría de 
Sanidade e á Xunta de Galiza. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Este pasado mércores 3 de 
xaneiro a Comisión de Centro por 
medio da… 
 
A las diecisiete horas y treinta y 
nueve minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora García 
Gómez. 
 
… súa presidencia, do Hospital da 
Coruña, e co respaldo da 
representación sindical das 
traballadoras e dos traballadores, 
presentaron diante do xulgado de 

defensa da sanidade pública 
convocadas por distintas 
entidades e colectivos previstas, 
na comarca da Coruña, para as 
20.00 horas do mércores 24 de 
xaneiro, diante do Obelisco, así 
como a mobilización nacional que 
se ten previsto desenvolver en 
Santiago de Compostela o 
vindeiro 4 de febreiro, a partir 
das 12.00. 
 
4. Dar traslado dos presentes 
acordos a Comisión de Centro 
Hospitalaria das Estruturas 
Organizativas de Xestión 
Integrada (EOXI), á 
representación das traballadoras 
e dos traballadores da área 
sanitaria da Coruña, á 
Consellaría de Sanidade e á 
Xunta de Galiza. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Pode proceder á defensa 
da moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Este pasado mércores 3 de 
xaneiro a Comisión de Centro por 
medio da… 
 
Ás dezasete horas e treinta e nove 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora García Gómez. 
 
 
… súa presidencia, do Hospital 
da Coruña, e co respaldo da 
representación sindical das 
traballadoras e dos traballadores, 
presentaron diante do xulgado de 
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garda unha denuncia contra a 
Xerencia do hospital porque hai o 
que eles entenden, e o que 
calquera persoa con ollos podería 
entender, unha inaceptábel 
situación das urxencias do 
CHUAC. 
 
Ben. Esta denuncia recolle a 
situación que se viviu nas 
urxencias hospitalarias durante o 
mes de decembro e tamén, bueno, 
un pouco tamén o que se viviu a 
comezos deste mesmo mes, esta 
última semana, nas que as persoas 
doentes permaneceron até 48 
horas amoreadas nos andares 
interiores das dependencias 
anexas á entrada do servizo de 
urxencias; e á parte que estes 
servizos están absolutamente por 
riba da súa capacidade, 
provocando situacións de 
saturación e evidentemente, unha 
minoración na calidade da 
atención. Cadeiras de rodas, 
padiolas con persoas enfermas, 
aliñadas ao longo dos andares 
interiores, dos corredores 
interiores do hospital, consultas, 
entrevistas, exploracións, 
administracións de medicamentos, 
etcétera, todo esto nos corredores 
do propio hospital sen haber 
apenas espazo, sen haber apenas 
tempo para atender á xente. Unha 
situación insostíbel, non só para o 
persoal que estaba a atender, 
senón tamén para as persoas 
doentes, por suposto, e tamén para 
os familiares; unha situación 
absolutamente inadmisible, malia 
a todo, malia todo, malia toda a 
situación que se estivo a vivir o 
certo é que evidentemente, o  

garda unha denuncia contra a 
Xerencia do hospital porque hai o 
que eles entenden e o que 
calquera persoa con ollos podería 
entender, unha inaceptábel 
situación das urxencias do 
CHUAC. 
 
Ben. Esta denuncia recolle a 
situación que se viviu nas 
urxencias hospitalarias durante o 
mes de decembro e tamén, bo, un 
pouco tamén o que se viviu a 
comezos deste mesmo mes, esta 
última semana, nas que as 
persoas doentes permaneceron 
até 48 horas amoreadas nos 
andares interiores das 
dependencias anexas á entrada do 
servizo de urxencias; e á parte 
que estes servizos están 
absolutamente por riba da súa 
capacidade, provocando 
situacións de saturación e 
evidentemente, unha minoración 
na calidade da atención. Cadeiras 
de rodas, padiolas con persoas 
enfermas, aliñadas ao longo dos 
andares interiores, dos 
corredores interiores do hospital, 
consultas, entrevistas, 
exploracións, administracións de 
medicamentos, etcétera, todo isto 
nos corredores do propio hospital 
sen haber apenas espazo, sen 
haber apenas tempo para atender 
á xente. Unha situación insostíbel, 
non só para o persoal que estaba 
a atender, senón tamén para as 
persoas doentes, por suposto, e 
tamén para os familiares;  unha 
situación absolutamente 
inadmisible, maila a todo, malia a 
todo, malia toda a situación que 
se estivo a vivir o certo é que 
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persoal dos centros, do centro, do 
CHUAC, atendeu con absoluta 
profesionalidade a estas, a estas 
persoas, o que pasa é que, coma 
sempre,  a Xerencia ou a xestión 
non está a altura das 
circunstancias. A desgraza é que 
seguramente esta non sexa a 
última vez que traiamos esta 
cuestión a Pleno porque non é nin 
a primeira nin a última vez, 
seguramente vai a ser que, 
precisamente, a representación, 
sindical, a representación das 
traballadoras e dos traballadores, 
do CHUAC denuncia esta 
situación. Eu creo que é unha 
realidade absolutamente 
innegábel. Calquera que tivera 
que acudir ás urxencias durante o 
mes de decembro ou durante esta 
primeira semana de xaneiro, que 
por desgraza foron moitas persoas 
por unha cuestión de lóxica, do 
que foron os picos da gripe e a 
situación que se está a vivir, pero 
como digo, calquera que o vise 
pode dicir que hai  un colapso, 
que non se está a poder atender en 
todas as circunstancias ou nas 
circunstancias máis correctas ás 
persoas que acuden ao hospital e 
se cremos verdadeiramente nuns 
servizos públicos de calidade, 
temos que demandar precisamente 
da Xerencia, demandar da 
Consellería de Sanidade, 
demandar do SERGAS, que 
realmente se atenda correctamente 
ás persoas usuarias dos servizos 
sanitarios. A verdade é que, como 
digo, é unha realidade innegábel e 
só os necios ou as necias poden 
dicir que isto non se está a 
producir e que non se está a 

evidentemente, o  persoal dos 
centros, do centro, do CHUAC, 
atendeu con absoluta 
profesionalidade a estas, a estas 
persoas, o que pasa é que, coma 
sempre,  a Xerencia ou a xestión 
non está a altura das 
circunstancias. A desgraza é que 
seguramente esta non sexa a 
última vez que traiamos esta 
cuestión a Pleno porque non é nin 
a primeira nin a última vez, 
seguramente vai a ser que, 
precisamente, a representación, 
sindical, a representación das 
traballadoras e dos traballadores, 
do CHUAC denuncia esta 
situación. Eu creo que é unha 
realidade absolutamente 
innegable. Calquera que tivera 
que acudir ás urxencias durante o 
mes de decembro ou durante esta 
primeira semana de xaneiro, que 
por desgraza foron moitas 
persoas por unha cuestión de 
lóxica, do que foron os picos da 
gripe e a situación que se está a 
vivir, pero como digo, calquera 
que o vise pode dicir que hai  un 
colapso, que non se está a poder 
atender en todas as 
circunstancias ou nas 
circunstancias máis correctas ás 
persoas que acuden ao hospital e 
se cremos verdadeiramente nuns 
servizos públicos de calidade, 
temos que demandar 
precisamente da Xerencia, 
demandar da Consellería de 
Sanidade, demandar do SERGAS, 
que realmente se atenda 
correctamente ás persoas 
usuarias dos servizos sanitarios. 
A verdade é que, como digo, é 
unha realidade innegable e só os 
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producir unha mala xestión. Nada 
máis. 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Por  
parte do Grupo Socialista… 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias. No por no sabido es una 
excusa para que no se hubiesen 
tomado medidas. Tenemos claro 
que esto que ha pasado y que está 
pasando en estos momentos en las 
urgencias del Complejo 
Hospitalario de la Universidad de 
La Coruña es algo que tiene que 
ver con estas cuestiones 
estacionales de epidemias o de 
picos de gripe y demás, pero 
insisto, no  por conocido hay una 
excusa para que esto no se pueda 
decir, sobre todo y yo creo es algo 
que llama la atención, cuando las 
urgencias de este hospital han sido 
renovadas hace apenas cuatro 
años, cuando todos asistíamos a la 
inauguración de unas 
instalaciones que mejoraban 
sustancialmente las antiguas 
instalaciones de urgencias donde 
todo parecía indicar que tanto los 
medios técnicos, como el espacio 
en sí mismo eran, al menos, 
suficientes para atender una 
población como la de Coruña y su 
área de influencia. Todo hace 
pensar que hay  una gestión más 
que deficiente de estos recursos y 
espacios, cuando estamos 
asistiendo a lo que está 
sucediendo en estos momentos y 

necios ou as necias poden dicir 
que isto non se está a producir e 
que non se está a producir unha 
mala xestión. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Por  
parte do Grupo Socialista… 
 
Señora  Longueira Castro 
 
Grazas. Non por non sabido é 
unha escusa para que non se 
tomaran medidas. Temos claro 
que isto que pasou e que está a 
pasar nestes momentos nas 
urxencias do Complexo 
Hospitalario da Universidade da 
Coruña é algo que ten que ver 
con estas cuestións  estacionais 
de epidemias ou de picos de gripe 
e demais, pero insisto, non  por 
coñecido hai unha escusa para 
que isto non se poida dicir, sobre 
todo e eu creo é algo que chama a 
atención, cando as urxencias 
deste hospital foron renovadas fai 
apenas catro anos, cando todos 
asistiamos á inauguración dunhas 
instalacións que melloraban 
substancialmente as antigas 
instalacións de urxencias onde 
todo parecía indicar que tanto os 
medios técnicos, como o espazo 
en si mesmo eran, polo menos, 
suficientes para atender unha 
poboación como a de Coruña e a 
súa área de influencia. Todo fai 
pensar que hai  unha xestión máis 
que deficiente destes recursos e 
espazos, cando estamos a asistir 
ao que está a suceder nestes 
momentos e é unha realidade que 
está aí, é innegable que está a 
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es una realidad que está ahí, es 
innegable que está sucediendo, es 
innegable que hubo situaciones 
que… ¡Hombre! Yo no me atrevo 
a decir…, la palabra es indigna, 
pero sí es cierto donde la dignidad 
del ser humano queda al ras del 
suelo y donde, como decía el 
escritor, depende de la amabilidad 
de los extraños. Resulta que eso, 
extraños son todo el cuerpo de 
personal sanitario que con mucha 
técnica y también con mucha 
dedicación a su oficio salvan la 
situación, me imagino que  en 
situaciones de estrés bastante 
importantes y, sobre todo en 
situaciones donde su 
profesionalidad puede quedar, a 
veces, pendiente de un hilo porque 
realmente el espectáculo que se ha 
vivido durante el mes de 
diciembre hace pensar que 
quienes están allí atendiendo a 
pacientes y familiares, están sobre 
todo en una situación, insisto, 
estresante. Porque puede que no 
estén haciendo bien su trabajo 
debido a cómo se ha gestionado y 
a cómo se gestiona tanto el 
espacio, los medios técnicos, 
como la no reposición del equipo 
humano de todo el Complejo. Es 
cuando menos, una cuestión de 
tener poca responsabilidad con 
respecto a este tema, sobre todo, 
insisto, cuando es sabido que 
existen este tipo de picos y este 
tipo de acudir masivamente al 
servicio de urgencias, sobre todo 
porque no nos olvidemos de que 
no tenemos una política de 
prevención sanitaria, ni hacemos 
prevención sanitaria en la atención 
primaria, hemos dejado de 

suceder, é innegable que houbo 
situacións que… Home! Eu non 
me atrevo a dicir…, a palabra é 
indigna, pero si é certo, onde a 
dignidade do ser humano queda 
ao nivel do chan e onde, como 
dicía o escritor, depende da 
amabilidade dos estraños. Resulta 
que iso, estraños son todo o corpo 
de persoal sanitario que con 
moita técnica e tamén con moita 
dedicación ao seu oficio salvan a 
situación, imaxínome que  en 
situacións de tensión bastante 
importantes e, sobre todo en 
situacións onde a súa 
profesionalidade pode quedar, ás 
veces, pendente dun fío porque 
realmente o espectáculo que se 
viviu durante o mes de decembro 
fai pensar que os que están alí 
atendendo a pacientes e 
familiares, están sobre todo 
nunha situación, insisto,  
estresante. Porque poida que non 
estean a facer ben o seu traballo 
debido a como se xestionou e a 
como se xestiona tanto o espazo, 
os medios técnicos, como a non 
reposición do equipo humano de 
todo o Complexo. É cando menos, 
unha cuestión de ter pouca 
responsabilidade con respecto a 
este tema, sobre todo, insisto, 
cando é sabido que existen este 
tipo de picos e este tipo de acudir 
masivamente ao servizo de 
urxencias, sobre todo porque non 
nos esquezamos de que non temos 
unha política de prevención 
sanitaria, nin facemos prevención 
sanitaria na atención primaria, 
deixamos de facelo, entón 
abócannos en maior ou menor 
medida a acudir ao servizo de 
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hacerlo, entonces nos abocan en 
mayor o menor medida a acudir al 
servicio de urgencias. Insisto, 
tenemos un gran equipo de 
profesionales que creo que deben 
estar pasándolo bastante mal 
cuando tienen que acudir a 
denunciar esta, esta situación. 
Sería cuando menos deseable que 
en los próximos momentos, que 
pueda haber estas saturaciones en 
estos servicios, al menos 
tengamos  una nueva gestión y no 
tengamos ni plantas cerradas ni 
camas cerradas y esto no vuelva a 
suceder, pero yo también me temo 
que este no va a ser el futuro que 
nos depare. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Longueira. Señora Cameán. 
Vostede primeiro. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas, señor alcalde. Ben, 
unha vez máis tratamos neste 
Pleno outra denuncia pola 
situación crítica da sanidade 
pública, da sanidade pública 
galega. No último Pleno traiamos 
aquí a denuncia da situación da 
xinecoloxía no Hospital 
Universitario da Coruña, hoxe 
traemos a situación que existe no 
Complexo Hospitalario e 
Universitario da Coruña. E xa hai 
moito tempo que levamos 
denunciando os recortes que hai 
na cidade. Vou repasalos para que 
non se nos esquezan: o peche de 
unidades durante o verán tanto no 
hospital Abente e Lago, como no 

urxencias. Insisto, temos un gran 
equipo de profesionais que creo 
que deben estar ao pasar bastante 
mal cando teñen que acudir a 
denunciar esta, esta situación. 
Sería cando menos desexable que 
nos próximos momentos, que 
poida haber estas saturacións 
nestes servizos, polo menos 
teñamos  unha nova xestión e non 
teñamos nin plantas pechadas nin 
camas pechadas e isto non volva 
suceder, pero eu tamén me temo 
que este non vai ser o futuro que 
nos depare. 
 
 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Longueira. Señora Cameán. 
Vostede primeiro. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
Ben, unha vez máis tratamos neste 
Pleno outra denuncia pola 
situación crítica da sanidade 
pública, da sanidade pública 
galega. No último Pleno traiamos 
aquí a denuncia da situación da 
xinecoloxía no Hospital 
Universitario da Coruña, hoxe 
traemos a situación que existe no 
Complexo Hospitalario e 
Universitario da Coruña. E xa hai 
moito tempo que levamos 
denunciando os recortes que hai 
na cidade. Vou repasalos para 
que non se nos esquezan: o peche 
de unidades durante o verán tanto 
no hospital Abente e Lago, como 
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hospital de Oza, como no Teresa 
Herrera, no hospital da Coruña; o 
peche de quirófanos, a 
insuficiente contratación para 
cubrir as baixas laborais, as 
vacacións e os permisos do 
persoal dos centros de atención 
primaria; a escasa plantilla que 
existe no Hospital da Coruña, que 
arrastra un histórico déficit e que 
nunca foron tomadas as medidas 
axeitadas para revertir esta 
situación; as áreas de xestión 
clínica, que como xa denunciamos 
en numerosas ocasións, son un 
instrumento privatizador do 
sistema sanitario; e tamén a 
privatización do servizo de 
mantemento. Por falar de casos 
máis concretos, recortes tamén de 
persoal no centro de saúde de 
Novo Mesoiro, recortes, tamén de 
persoal no centro de 
especialidades do Ventorrillo, 
recortes tamén de persoal no 
centro de saúde de atención 
primaria do Ventorrillo. E así 
unha tras outra. Isto é un non 
parar, unha tras outra.  
 
A Xunta de Galicia non cubre 
permisos nin baixas de atención 
primaria. Isto fai que dende logo a 
atención non só non sexa de 
calidade senón que as propias 
condicións  das traballadoras e as 
profesionais sexan cada vez máis 
pésimas. E ista situación, a que 
nos leva? Lévanos a que moitas 
persoas doentes finalmente 
decidan acudir aos servizos de 
urxencias con patoloxías comúns 
como está acontecendo. As 
urxencias do Hospital 
Universitario da Coruña neste 

no hospital de Oza, como no 
Teresa Herrera, no hospital da 
Coruña; o peche de quirófanos, a 
insuficiente contratación para 
cubrir as baixas laborais, as 
vacacións e os permisos do 
persoal dos centros de atención 
primaria; a escasa plantilla que 
existe no Hospital da Coruña, que 
arrastra un histórico déficit e que 
nunca foron tomadas as medidas 
axeitadas para revertir esta 
situación; as áreas de xestión 
clínica, que como xa denunciamos 
en numerosas ocasións, son un 
instrumento privatizador do 
sistema sanitario; e tamén a 
privatización do servizo de 
mantemento. Por falar de casos 
máis concretos, recortes tamén de 
persoal no centro de saúde de 
Novo Mesoiro, recortes, tamén de 
persoal no centro de 
especialidades do Ventorrillo, 
recortes tamén de persoal no 
centro de saúde de atención 
primaria do Ventorrillo. E así 
unha tras outra. Isto é un non 
parar, unha tras outra.  
 
A Xunta de Galiza non cobre  
permisos nin baixas de atención 
primaria. Isto fai que desde logo 
a atención non só non sexa de 
calidade senón que as propias 
condicións  das traballadoras e as 
profesionais sexan cada vez máis 
pésimas. E ista situación, a que 
nos leva? Lévanos a que moitas 
persoas doentes finalmente 
decidan acudir aos servizos de 
urxencias con patoloxías comúns 
como está acontecendo. As 
urxencias do Hospital 
Universitario da Coruña neste 
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momento están saturadas, están 
saturadas acumulando moreas e 
moreas de persoas que están 
deitadas en padiolas nos 
corredores e que a maioría delas 
están agardando por camas. Pero é 
que no noso Hospital 
Universitario da Coruña hai, 
señoras e señores, camas pechadas 
e cando esta concelleira se xuntou 
co xerente e lle pediu explicacións 
e lle pediu concretamente que 
explicase por que estaban 
pechadas as camas do hospital, en 
verán dixo que era por baixa 
actividade. Pero, saben que? Que 
o Hospital Universitario da 
Coruña, saturado con persoas que 
están en camillas nos corredoiros, 
as camas do Hospital seguen 
pechadas. Vergoña, vergoña e 
indigna. Pero é que ademais o 
señor Feijoo ten todavía a cara de 
dicirnos que “moitas desculpas”. 
De desculpas nada, por favor, que 
leven a cabo algunha actuación. 
 
 
E a situación como xa describiu 
aquí a compañeira Veira,  vén de 
empeorar e chega aos límites de 
que teñen que ser as propias 
traballadoras a través da Comisión 
do Centro quenes presenten unha 
demanda na Fiscalía. Até aquí 
temos que chegar, até estes 
extremos co Partido Popular que 
non oe, que non escoita, que é 
incapaz de xuntarse coas 
traballadoras, que é incapaz de 
facer políticas de sanitaria.  
 
 
Non poña vostede cara de 
cachondeo, señora Gallego, 

momento están saturadas, están 
saturadas acumulando moreas e 
moreas de persoas que están 
deitadas en padiolas nos 
corredores e que a maioría delas 
están agardando por camas. Pero 
é que no noso Hospital 
Universitario da Coruña hai, 
señoras e señores, camas 
pechadas e cando esta concelleira 
se xuntou co xerente e lle pediu 
explicacións e lle pediu 
concretamente que explicase por 
que estaban pechadas as camas 
do hospital, en verán dixo que era 
por baixa actividade. Pero, saben 
que? Que o Hospital 
Universitario da Coruña, 
saturado con persoas que están 
en camillas nos corredoiros, as 
camas do Hospital seguen 
pechadas. Vergoña, vergoña e 
indigna. Pero é que ademais o 
señor Feijoo ten todavía a cara de 
dicirnos que “moitas desculpas”. 
De desculpas nada, por favor, que 
leven a cabo algunha actuación. 
 
E a situación como xa describiu 
aquí a compañeira Veira,  vén de 
empeorar e chega aos límites de 
que teñen que ser as propias 
traballadoras a través da 
Comisión do Centro quenes 
presenten unha demanda na 
Fiscalía. Até aquí temos que 
chegar, até estes extremos co 
Partido Popular que non oe, que 
non escoita, que é incapaz de 
xuntarse coas traballadoras, que 
é incapaz de facer políticas de 
sanitaria.  
 
Non poña vostede cara de 
cachondeo, señora Gallego, 
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porque isto non é para cachondeo. 
Hai persoas que están detrás, 
persoas. Non é para cachondeo. 
Remato xa,  vamos a estar e 
sempre estaremos denunciando 
recortes do Partido Popular, en 
materia sanitaria e defendendo 
unha sanidade pública de 
calidade. Moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán, 
señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
En primer lugar saludo a los 
compañeros del Pleno, al personal 
del Ayuntamiento, a los medios de 
comunicación y a los ciudadanos 
que nos siguen en directo y o vía 
streaming.  
 
Lamento, una vez más, que una 
moción de este Pleno sirva para 
hacer demagogia con un bien tan 
preciado como es la salud y la 
calidad de vida de las personas. 
Pese a todo lo que usted acaba de 
decir, 2.000 profesionales 
sanitarios de toda España, quiero 
decir, han decidido que en el 2017 
el mejor hospital de Galicia era el 
CHUAC   y el número 24 a nivel 
nacional. Adelanto nuestro voto 
en contra de una moción que 
pretende apoyar la judicialización 
de la asistencia sanitaria porque 
primero no es la vía para mejorar 
el sistema sanitario de Galicia 
Lamento que además, en la 
exposición de motivos el BNG ya 
adelante que  no será la última 

porque isto non é para 
cachondeo. Hai persoas que están 
detrás, persoas. Non é para 
cachondeo. Remato xa,  vamos a 
estar e sempre estaremos 
denunciando recortes do Partido 
Popular, en materia sanitaria e 
defendendo unha sanidade 
pública de calidade. Moitas 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán, 
señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
En primeiro lugar saúdo aos 
compañeiros do Pleno, ao persoal 
do Concello, aos medios de 
comunicación e aos cidadáns que 
nos seguen en directo e ou vía 
“streaming”.  
 
Queixome, unha vez máis, que 
unha moción deste Pleno sirva 
para facer demagoxia cun ben tan 
prezado como é a saúde e a 
calidade de vida das persoas. A 
pesar de todo o que vostede acaba 
de dicir, 2.000 profesionais 
sanitarios de toda España, quero 
dicir, decidiron que no 2017 o 
mellor hospital de Galicia era o  
CHUAC   e o número 24 a nivel 
nacional. Adianto o noso voto en 
contra dunha moción que 
pretende apoiar a  xudicialización 
da asistencia sanitaria porque 
primeiro non é a vía para 
mellorar o sistema sanitario de 
Galicia. Queixume que ademais, 
na exposición de motivos o BNG 
xa adiante que  non será a última 
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denuncia que se realice en contra 
de la Xerencia del área sanitaria. 
Esto sí parece un proceso 
orquestado, señora Veira.  
 
Y segundo, porque el colapso de 
urgencias obedece a situaciones 
coyunturales derivadas de la 
epidemia de la gripe y del uso 
inadecuado que en ocasiones los 
ciudadanos hacemos del servicio 
de urgencias. Yo sí he estado en el 
servicio de urgencias por dos 
veces estas Navidades, y le puedo 
decir que ningún paciente ha 
tenido una asistencia de peor 
calidad. Todo paciente de 
urgencia ha sido atendido. 
 
Porque los problemas 
asistenciales que se plantean en 
esta moción non son problemas 
específicos del CHUAC. Esta 
situación se está dando no solo en 
Galicia, sino en gran parte de las 
comunidades autónomas. Estos 
problemas han ocurrido en 
situaciones de epidemias de gripe 
con distintas gerencias y de 
distinto signo político, incluido 
cuando ustedes gobernaban en 
bipartito. En situaciones de crisis 
económica y en situaciones de 
bonanza económica. No es un 
tema de recortes. La llegada del 
invierno y la caída brusca de las 
temperaturas ocasionaron, como 
en el resto del país, un aumento de 
patología respiratoria y 
descompensación de los pacientes 
que sufren patologías crónicas. En 
las últimas semanas,  es verdad 
que se ha producido un 
incremento progresivo de los 
casos de gripe. Este año, además, 

denuncia que se realice en contra 
da Xerencia da área sanitaria. 
Isto si parece un proceso 
orquestrado, señora  Veira.  
 
E segundo, porque o colapso de 
urxencias obedece a situacións 
conxunturais derivadas da 
epidemia da gripe e do uso 
inadecuado que en ocasións os 
cidadáns facemos do servizo de 
urxencias. Eu si estiven no servizo 
de urxencias por dúas veces este 
Nadal, e pódolle dicir que ningún 
paciente tivo unha asistencia de 
peor calidade. Todo paciente de 
urxencia foi atendido. 
 
 
Porque os problemas asistenciais 
que se expoñen nesta moción  non 
son problemas específicos do  
CHUAC. Esta situación está a 
darse non só en Galicia, senón en 
gran parte das comunidades 
autónomas. Estes problemas 
ocorreron en situacións de 
epidemias de gripe con distintas 
xerencias e de distinto signo 
político, incluído cando vostedes 
gobernaban en bipartito. En 
situacións de crise económica e 
en situacións de bonanza 
económica. Non é un tema de 
recortes. A chegada do inverno e 
a caída brusca das temperaturas 
ocasionaron, como no resto do 
país, un aumento de patoloxía 
respiratoria e descompensación 
dos pacientes que sofren 
patoloxías crónicas. Nas últimas 
semanas,  é verdade que se 
produciu un incremento 
progresivo dos casos de gripe. 
Este ano, ademais, teñen que 
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tienen que saber que la epidemia 
de gripe ha dejado muchísimas 
complicaciones respiratorias, 
graves y de lenta resolución, en 
una población muy envejecida que 
tiene una gran esperanza de vida 
gracias, en parte, a la asistencia 
sanitaria, y en una población 
pluripatológica. Es complicado, 
además, dar altas precoces en esta 
situación y tener muchas camas 
libres. 
 
En la última semana el número de 
urgencias atendidas en el CHUAC 
fue de 2.700. Es verdad, un 25% 
más de lo habitual, con picos de 
hasta 640 urgencias por día. 
Ahora mismo, hoy, hay 114 
pacientes ingresados con 
diagnóstico de gripe. Esto 
equivale a plantas completas de 
medicina interna, o lo que sería lo 
mismo: un hospital comarcal 
completamente lleno. Las 
dificultades para atender una 
demanda que supera el 30%, la 
afluencia habitual no es preciso 
explicarla, sobre todo teniendo en 
cuenta que se sigue con la 
actividad habitual (consultas, 
cirugía…), que la demanda 
originada en el pico de la gripe es 
a mayores el trabajo cotidiano y 
que la calidad asistencial clínica 
no se puede cuestionar y pido, por 
favor, que la calidad asistencial 
clínica del CHUAC no se 
cuestione.  
 
Es difícil encontrar una 
corporación municipal que en 
lugar de apoyar y ofrecer la ayuda 
posible para paliar situaciones de 
crecimiento de la demanda 

saber que a epidemia de gripe 
deixou moitísimas complicacións 
respiratorias, graves e de lenta 
resolución, nunha poboación moi 
envellecida que ten unha gran 
esperanza de vida grazas, en 
parte, á asistencia sanitaria, e 
nunha poboación  
pluripatolóxica. É complicado, 
ademais, dar altas precoces nesta 
situación e ter moitas camas 
libres. 
 
Na última semana o número de 
urxencias atendidas no  CHUAC 
foi de 2.700. É verdade, un 25% 
máis do habitual, con picos de ata 
640 urxencias por día. Agora 
mesmo, hoxe, hai 114 pacientes 
ingresados con diagnóstico de 
gripe. Isto equivale a plantas 
completas de medicina interna, ou 
o que sería o mesmo: un hospital 
comarcal completamente cheo. As 
dificultades para atender unha 
demanda que supera o 30%, a 
afluencia habitual non é preciso 
explicala, sobre todo tendo en 
conta que se segue coa actividade 
habitual (consultas, cirurxía …), 
que a demanda orixinada no pico 
da gripe é a maiores o traballo 
cotián e que a calidade 
asistencial clínica non se pode 
cuestionar. E  pido, por favor, que 
a calidade asistencial clínica do  
CHUAC non se cuestione.  
 
 
 
É difícil atopar unha corporación 
municipal que en lugar de apoiar 
e ofrecer a axuda posible para 
paliar situacións de crecemento 
da demanda ingresos, foméntense 
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ingresos, se fomenten las acciones 
de desprestigio, sobre todo 
cuando, también lo tiene que 
saber, que cada cuatro pacientes 
que se quedan ingresados o 
prolongan su ingreso por escasez, 
muchos es por escasez de soporte 
social, Algo sobre lo que tendría 
mucho que hacer el 
Ayuntamiento, y esto dicho por 
profesionales sanitarios. 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señora Lendoiro, 
por favor. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Le recuerdo, además, que el 6 de 
marzo de 2017 se aprobó una 
moción conjunta para la creación 
del Consello Local de Saúde que 
sí podría haber colaborado en la 
campaña de vacunación de la 
gripe. De los 10 muertos, 7 tenían 
que haber sido vacunados porque 
eran de grupos de riesgo, y 
también campañas de uso de los 
servicios de urgencia. Pero se me 
olvidaba que casi un año después, 
por pasividad del Gobierno 
Municipal y de su Concejalía, 
señora Cameán, el Consello Local 
de Saúde sigue sin estar 
formalmente constituido ni estar 
operativo. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
Procedemos á votación da 
moción. Votos a favor da 
moción… 
 

as accións de desprestixio, sobre 
todo cando, tamén o ten que 
saber, que cada catro pacientes 
que quedan ingresados ou 
prolongan o seu ingreso por 
escaseza, moitos é por escaseza 
de soporte social, Algo sobre o 
que tería moito que facer o 
Concello, e isto dito por 
profesionais sanitarios. 
 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señora Lendoiro, 
por favor. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Lémbrolle, ademais, que o 6 de 
marzo de 2017 aprobouse unha 
moción conxunta para a creación 
do  Consello Local de  Saúde que 
si podería ter colaborado na 
campaña de vacinación da gripe. 
Dos 10 mortos, 7 tiñan que ser 
vacinados porque eran de grupos 
de risco, e tamén campañas de 
uso dos servizos de urxencia. 
Pero esquecíaseme que case un 
ano despois, por pasividade do 
Goberno Municipal e da súa 
Concellería, señora  Cameán, o  
Consello Local de  Saúde segue 
sen estar formalmente constituído 
nin estar operativo. Moitas 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
Procedemos á votación da 
moción. Votos a favor da 
moción… 
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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), 
produciéndose el siguiente 
resultado. 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
5 -  Moción conjunta de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA), PSdeG-PSOE y 

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

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
5 – Moción conxunta dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA), PSdeG-PSOE e Bloque 
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Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) de apoyo a las y a los 
profesionales de sanidad pública 
del área sanitaria de A Coruña, 
por extensión de Galicia. 
 

Acuerdo 
 
1. Mostrar públicamente el apoyo 
a la denuncia presentada por la 
Comisión de Centro Hospitalaria 
das Estruturas Organizativas de 
Xestión Integrada (EOXI), por 
medio de su presidencia, ante el 
Juzgado de Guardia, así como 
trasladar el apoyo y solidaridad 
del Pleno del Ayuntamiento de A 
Coruña. 
 
2. Instar a la Consellería de 
Sanidad y a la Xunta de Galicia a 
dotar de los recursos y medios 
profesionales, materiales, 
dotacionales, clínicos y cuantos 
fueran precisos, para solucionar el 
colapso del servicio de urgencias 
del área sanitaria de A Coruña con 
el objeto de garantizar un correcto 
servicio para con las personas 
enfermas y unas condiciones 
adecuadas de trabajo para con las 
y para los profesionales sanitarios 
y administrativos. 
 
3. Apoyar las movilizaciones en 
defensa de la sanidad pública 
convocadas por distintas entidades 
y colectivos previstas, en la 
comarca de A Coruña, para las 
20.00 h, del miércoles 24 de 
enero, delante del Obelisco, así 
como la movilización nacional 
que se ha previsto desarrollar en 
Santiago de Compostela el 

Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) de apoio ás e 
aos profesionais de sanidade 
pública da área sanitaria da 
Coruña, por extensión de 
Galicia. 
 

Acordo 
 

1. Amosar publicamente o apoio á 
denuncia presentada pola 
Comisión de Centro Hospitalaria 
das Estruturas Organizativas de 
Xestión Integrada (EOXI), por 
medio da súa presidencia, diante 
do Xulgado de Garda, así como 
trasladar o apoio e solidariedade 
do Pleno do Concello da Coruña. 
 
 
2. Instar á Consellería de 
Sanidade e á Xunta de Galiza a 
dotar dos recursos e medios 
profesionais, materiais, 
dotacionais, clínicos e cantos 
fosen precisos, para solucionar o 
colapso do servizo de urxencias 
da área sanitaria da Coruña co 
obxecto de garantir un correcto 
servizo para coas persoas doentes 
e unhas condicións adecuadas de 
traballo para coas e para eos 
profesionais sanitarios e 
administrativos. 
 
3. Apoiar as mobilizacións en 
defensa da sanidade pública 
convocadas por distintas 
entidades e colectivos previstas, 
na comarca da Coruña, para as 
20.00 h, do mércores 24 de 
xaneiro, diante do Obelisco, así 
como a mobilización nacional que 
se ten previsto desenvolver en 
Santiago de Compostela o 
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próximo 4 de febrero, a partir de 
las 12.00 h. 
 
4. Dar traslado de los presentes 
acuerdos a Comisión de Centro 
Hospitalaria das Estruturas 
Organizativas de Xestión 
Integrada (EOXI), a la 
representación de las trabajadoras 
y de los trabajadores del área 
sanitaria de A Coruña, a la 
Consellería de Sanidad y a la 
Xunta de Galicia. 
 
Moción  del Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA)  
 
Moción.- Única para que se 
inste a los Gobiernos de la 
Xunta y del Estado para que 
adopten decisiones efectivas 
tendentes  a la incorporación de 
la llamada Casa Cornide al 
patrimonio público. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción do Bloque Nacionalista 
Galego para que se inste aos 
gobernos da Xunta e do Estado 
para que adopten decisións 
efectivas tendentes á 
incorporación da denominada…, 
perdón, da chamada Casa Cornide 
ao patrimonio público. Esta 
moción foi modificada no día de 
hoxe con respecto a súa redacción 
inicial polo propio propoñente co 
cal lle pregaría á señora Veira que 
xa nos lea a última versión. 
Moitas grazas. 

vindeiro 4 de febreiro, a partir 
das 12.00 h. 
 
4. Dar traslado dos presentes 
acordos a Comisión de Centro 
Hospitalaria das Estruturas 
Organizativas de Xestión 
Integrada (EOXI), á 
representación das traballadoras 
e dos traballadores da área 
sanitaria da Coruña, á 
Consellaría de Sanidade e á 
Xunta de Galiza. 
 
Moción  do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista  Galego/ 
Asembleas  Abertas (BNG/AA)  
 
 
Moción.- Única para que se inste 
aos Gobernos da Xunta e do 
Estado para que adopten 
decisións efectivas tendentes  á 
incorporación da chamada Casa 
Cornide ao patrimonio público. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Bloque Nacionalista 
Galego para que se inste aos 
gobernos da Xunta e do Estado 
para que adopten decisións 
efectivas tendentes á 
incorporación da denominada…, 
perdón, da chamada Casa 
Cornide ao patrimonio público. 
Esta moción foi modificada no día 
de hoxe con respecto a súa 
redacción inicial polo propio 
propoñente co cal lle pregaría á 
señora Veira que xa nos lea a 
última versión. Moitas grazas. 



41 

 

 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente se engadiu un punto. 
Un primeiro acordo. 
 
Ben, o Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1. Instar ao Concello da Coruña, 
como propietario anterior á 
familia Franco, a adoptar as 
medidas pertinentes e cantas foran 
necesarias para recuperar a 
propiedade da chamada Casa 
Cornide. 
 
2. Instar ao Goberno da Xunta e 
ao do Estado para que, no ámbito 
das súas competencias, velen pola 
correcta tributación dos 
correspondentes impostos de 
sucesión pola herdanza da filla do 
ditador, así como realizar todas as 
accións necesarias para que a 
chamada Casa Cornide da cidade 
da Coruña pase a formar parte do 
patrimonio público e non do 
dereito de sucesión. 
 
3. Dar traslado ao presidente da 
Xunta de Galiza e ao presidente 
do Goberno do Estado do presente 
acordo.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Pode 
proceder á defensa da moción. 
 
 
Señora Veira González 

 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente se engadiu un punto. 
Un primeiro acordo. 
 
Ben, o Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1. Instar ao Concello da Coruña, 
como propietario anterior á 
familia Franco, a adoptar as 
medidas pertinentes e cantas 
foran necesarias para recuperar a 
propiedade da chamada Casa 
Cornide. 
 
2. Instar ao Goberno da Xunta e 
ao do Estado para que, no ámbito 
das súas competencias, velen pola 
correcta tributación dos 
correspondentes impostos de 
sucesión pola herdanza da filla do 
ditador, así como realizar todas 
as accións necesarias para que a 
chamada Casa Cornide da cidade 
da Coruña pase a formar parte do 
patrimonio público e non do 
dereito de sucesión. 
 
3. Dar traslado ao presidente da 
Xunta de Galiza e ao presidente 
do Goberno do Estado do 
presente acordo.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
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Disculpe, señor Lorenzo. Si. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Respecto a esta moción queríamos 
hacer una enmienda en cuanto a 
que se suprimiera del párrafo 
último, del párrafo segundo, 
perdón: “non do dereito á 
sucesión”. 
 
Presidencia 
 
Sería do parágrafo segundo, 
substituír… eliminar a última 
frase: “e non do dereito á 
sucesión”. 
 
Non sei se a señora Veira acepta 
esta emenda? 
 
Señora Veira González 
 
Non porque desvirtúa totalmente a 
petición, e á parte nós 
precisamente o  que  queremos é 
que non se herde, senón que volva 
ao patrimonio público. 
 
Presidencia 
 
Simplemente… ahora nos explica 
as razóns, simplemente non, non 
acepta, pero eu entendo que 
manteñen a emenda que se votará 
con anterioridade á moción. 
 
Proceda, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Unha cuestión simplemente, 
señora Lendoiro: maxistral a 
deturpación da realidade do 

 
Desculpe, señor Lorenzo. Si. 

 
Señor  Lorenzo Torres 
 
Respecto desta moción queriamos 
facer unha emenda en canto a que 
se suprimise do parágrafo último, 
do parágrafo segundo, perdón: 
“non  do  dereito  á sucesión”. 
 
 
Presidencia 
 
Sería do parágrafo segundo, 
substituír… eliminar a última 
frase: “e non do dereito á 
sucesión”. 
 
Non sei se a señora Veira acepta 
esta emenda? 
 
Señora Veira González 
 
Non porque desvirtúa totalmente 
a petición, e á parte nós 
precisamente o  que  queremos é 
que non se herde, senón que volva 
ao patrimonio público. 
 
Presidencia 
 
Simplemente… agora nos explica 
as razóns, simplemente non, non 
acepta, pero eu entendo que 
manteñen a emenda que se votará 
con anterioridade á moción. 
 
Proceda, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Unha cuestión simplemente, 
señora Lendoiro: maxistral a 
deturpación da realidade do 
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CHUAC, é maxistral e realmente 
a manipulación dos argumentos 
que demos as tres mulleres que 
falamos previamente. En fin!  
 
Ben, en canto á cuestión da Casa 
Cornide, eu creo que é unha 
propiedade que hoxe en día, 
podemos dicir, como o tema da 
cuestión do pazo de Meirás, que 
está de rabiosa actualidade, por 
unha cuestión: acaba de falecer a 
filla do ditador, de Francisco 
Franco e polo tanto abrése, hoxe 
en día, unha espita ao respecto da 
herdanza desta persoa. Dentro do 
que vai ser posiblemente cuestión 
da herdanza, están varios bens 
que, digamos, que non foron 
adquiridos con todas as da lei pola 
familia Franco. Unha delas é 
evidentemente o pazo de Meirás, 
pero a Casa Cornide, 
evidentemente tamén ten a súa 
historia e a súa escura historia de 
como pasou de ser patrimonio 
público a ser patrimonio dos 
Franco.  
 
E a verdade, da historia é ben 
curiosa. É unha historia das 
corruptelas, das corruptelas 
propias do réxime franquista que 
fixo que o Ministerio de 
Educación, o Concello da Coruña 
e o Ministerio de Facenda se 
puxeran dacordo para validar unha 
permuta de propiedades e para 
devolverlle ao Concello da 
Coruña, este ben, esta Casa 
Cornide, para que volvese ao 
Concello da Coruña que, por 
certo, fora sede deste propio 
Concello, e cun obxectivo, un 
obxectivo claro que era sácalo, 

CHUAC, é maxistral e realmente 
a manipulación dos argumentos 
que demos as tres mulleres que 
falamos previamente. En fin!  
 
Ben, en canto á cuestión da Casa 
Cornide, eu creo que é unha 
propiedade que hoxe en día, 
podemos dicir, como o tema da 
cuestión do pazo de Meirás, que 
está de rabiosa actualidade, por 
unha cuestión: acaba de falecer a 
filla do ditador, de Francisco 
Franco e polo tanto abrése, hoxe 
en día, unha espita ao respecto da 
herdanza desta persoa. Dentro do 
que vai ser posiblemente cuestión 
da herdanza, están varios bens 
que, digamos, que non foron 
adquiridos con todas as da lei 
pola familia Franco. Unha delas é 
evidentemente o pazo de Meirás, 
pero a Casa Cornide, 
evidentemente tamén ten a súa 
historia e a súa escura historia de 
como pasou de ser patrimonio 
público a ser patrimonio dos 
Franco.  
 
E a verdade, da historia é ben 
curiosa. É unha historia das 
corruptelas, das corruptelas 
propias do réxime franquista que 
fixo que o Ministerio de 
Educación, o Concello da Coruña 
e o Ministerio de Facenda se 
puxeran dacordo para validar 
unha permuta de propiedades e 
para devolverlle ao Concello da 
Coruña, este ben, esta Casa 
Cornide, para que volvese ao 
Concello da Coruña que, por 
certo, fora sede deste propio 
Concello, e cun obxectivo, un 
obxectivo claro que era sácalo, 
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efectivamente, a unha especie de 
subasta ou de poxa pública, unha 
poxa á que curiosamente so se 
presentaron dúas persoas, unha 
das persoas foi o subxefe do 
Movemento  na Coruña e outra 
persoa era Pedro Barrié de la 
Maza. Unha poxa na que ao final 
gaña  Pedro Barrié de la Maza  e 
na súa escritura, na escritura desa 
poxa posterior, casualmente, 
efectivamente, lle transmite a 
propiedade adquirida á 
excelentísima señora  dona 
Carmen Polo e Martínez-Valdés, 
esposa (dicía exactamente) da súa 
excelencia o xefe do Estado. Polo 
tanto vemos que hai toda unha 
corruptela pola cal o Estado acaba 
amañando unha poxa para que ao 
final acabe en mans da familia do 
ditador.  
 
O problema disto non é  só que iso 
acontecese no franquismo senón 
que na  posterior Transición, en 
todos os anos de democracia, iso 
non se lle tivese dado a volta. Nós 
o que pretendemos é que iso que 
non se fixo na Transición, que foi 
devolver ao público aquilo que 
fora roubado ou desfacer eses 
espolios como foi o do pazo de 
Meirás, como digo, desfacelos 
agora. E nós o que queremos, 
efectivamente, é que a Casa 
Cornide volva a ser de patrimonio 
público como foi no seu día. 
Queremos tamén que aí o 
Ministerio e a Xunta de Galiza se 
impliquen sobre todo no que  ten  
que ver con que isto deixe de ser 
obxecto de herdanza… 
 
 

efectivamente, a unha especie de 
subasta ou de poxa pública, unha 
poxa á que curiosamente so se 
presentaron dúas persoas, unha 
das persoas foi o subxefe do 
Movemento  na Coruña e outra 
persoa era Pedro Barrié de la 
Maza. Unha poxa na que ao final 
gaña  Pedro Barrié de la Maza  e 
na súa escritura, na escritura 
desa poxa posterior, casualmente, 
efectivamente, lle transmite a 
propiedade adquirida á 
excelentísima señora  dona 
Carmen Polo e Martínez-Valdés, 
esposa (dicía exactamente) da súa 
excelencia o xefe do Estado. Polo 
tanto vemos que hai toda unha 
corruptela pola cal o Estado 
acaba amañando unha poxa para 
que ao final acabe en mans da 
familia do ditador.  
 
O problema disto non é  só que 
iso acontecese no franquismo 
senón que na  posterior 
Transición, en todos os anos de 
democracia, iso non se lle tivese 
dado a volta. Nós o que 
pretendemos é que iso que non se 
fixo na Transición, que foi 
devolver ao público aquilo que 
fora roubado ou desfacer eses 
espolios como foi o do pazo de 
Meirás, como digo, desfacelos 
agora. E nós o que queremos, 
efectivamente, é que a Casa 
Cornide volva a ser de patrimonio 
público como foi no seu día. 
Queremos tamén que aí o 
Ministerio e a Xunta de Galiza se 
impliquen sobre todo no que  ten 
que ver con que isto deixe de ser 
obxecto de herdanza… 
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Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por 
favor. 
 
Señora Veira González  
 
…e volva ao patrimonio público e 
por suposto que se executen estes 
acordos. Entendemos que aquí o 
Concello da Coruña e nós como 
Pleno temos que ser valentes nesta 
defensa do público, neste desfacer 
as triquiñuelas e as desfeitas do 
propio réxime e particularmente o 
Goberno municipal. Eu creo que 
ten que ser valente tamén para 
facer efectivos estes acordos. 
Nada máis. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira.  
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor alcalde. Saúdos aos 
membros da Corporación, ao 
personal municipal, aos medios de 
comunicación, a veciñanza que 
nos sigue en directo e a través do 
streaming.  
 
Varias décadas despois da morte 
do ditador Francisco Franco non é 
fácil de entender, e moito menos 
de aceptar, que o recoñecemento e 
a dignificación das vítimas da 
dictadura constitúa todavía 
nalgunhas facetas, unha asignatura 

Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, 
por favor. 
 
Señora Veira González  
 
…e volva ao patrimonio público e 
por suposto que se executen estes 
acordos. Entendemos que aquí o 
Concello da Coruña e nós como 
Pleno temos que ser valentes 
nesta defensa do público, neste 
desfacer as triquiñuelas e as 
desfeitas do propio réxime e 
particularmente o Goberno 
municipal. Eu creo que ten que 
ser valente tamén para facer 
efectivos estes acordos. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira.  
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor alcalde. Saúdos 
aos membros da Corporación, ao 
personal municipal, aos medios 
de comunicación, a veciñanza que 
nos sigue en directo e a través do 
“streaming”.  
 
Varias décadas despois da morte 
do ditador  Francisco Franco non 
é fácil de entender, e moito menos 
de aceptar, que o recoñecemento 
e a dignificación das vítimas da 
dictadura constitúa todavía 
nalgunhas facetas unha 
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pendente do réxime democrático 
nacido coa Constitución de 1978.  
 
 
A Lei de Memoria Histórica, 
promulgada no ano 2007 polo 
goberno de José Luís Rodríguez 
Zapatero, supuxo un importante 
avance no proceso de 
recoñecemento e dignificación das 
vítimas da represión franquista. 
Sen embargo, na actualidade, se 
ben on se produciu ningunha 
modificación restritiva da Lei de 
Memoria Histórica, si foi retirada 
polos gobernos do PP a práctica  
totalidade do finanzamento que 
permitía a súa aplicación coas 
negativas consecuencias que desto 
se derivan.  
 
 
Apostar pola necesaria 
recuperación da memoria histórica 
esixe que enfoquemos a nosa 
mirada hacia os acontecementos  
históricos ocurridos durante un 
período de tempo comprendido 
entre o levantamento armado, 
iniciado o 18 de xullo de 1936, e o 
pasamento do ditador, producido 
o 20 de novembro do ano 1975. E 
que fagamos un exercicio de 
recoñecemento público e de 
rehabilitación moral das vítimas 
destos feitos. O esquecemento e 
impunidade non só fonte de 
sufrimento para vítimas e as súas 
familias, senón que provocan, 
aínda hoxe en día, unha grave 
fractura de frustación e 
perplexidade da sociedade 
española. Un problema que esixe 
a súa pronta solución e a 
execución das accións 

asignatura pendente do réxime 
democrático nacido coa 
Constitución de 1978.  
 
A Lei de Memoria Histórica, 
promulgada no ano 2007 polo 
goberno de José Luís Rodríguez 
Zapatero, supuxo un importante 
avance no proceso de 
recoñecemento e dignificación 
das vítimas da represión 
franquista. Sen embargo, na 
actualidade, se ben non se 
produciu ningunha modificación 
restritiva da Lei de Memoria 
Histórica, si foi retirada polos 
gobernos do PP a práctica 
totalidade do finanzamento que 
permitía a súa aplicación coas 
negativas consecuencias que disto 
derívanse. 
 
Apostar pola necesaria 
recuperación da memoria 
histórica esixe que enfoquemos a 
nosa mirada hacia os 
acontecementos históricos 
ocorridos durante un período de 
tempo comprendido entre o 
levantamento armado, iniciado o 
18 de xullo de 1936, e o 
pasamento do ditador, producido 
o 20 de novembro do ano 1975. E 
que fagamos un exercicio de 
recoñecemento público e de 
rehabilitación moral das vítimas 
destes feitos. O esquecemento e 
impunidade non só fonte de 
sufrimento para vítimas e as súas 
familias, senón que provocan, 
aínda hoxe en día, unha grave 
fractura de frustación e 
perplexidade da sociedade 
española. Un problema que esixe 
a súa pronta solución e a 
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correspondentes para conquerir 
estes obxectivos. Entendemos que 
na aplicación da Lei da Memoria 
Histórica a actuación a nivel 
municipal posúe unha enorme 
relevancia, pois pode  facilitar os 
trámites precisos para que as 
disposicións normativas se fagan 
efectivas. A retirada da 
simboloxía franquista 
inevitablemente requeríu e require 
da acción municipal co acordo, 
por exemplo, plenario votado, no 
seu  momento, polo PSOE e 
Partido do Bloque Nacionalista 
Galego  e a posterior execución 
polo actual goberno  local.  
 
 
 
Desde o Municipio se pode e se 
debe seguir impulsando a 
coordinación, o apoio ás 
organizacións civis que  traballan 
a prol da recuperación da 
memoria histórica. Desde logo, no 
Grupo Municipal Socialista e no 
PSOE existe o firme compromiso 
político de apoiar iniciativas neste 
sentido. Eliminar esa simboloxía 
non supón nin destruir nin 
esquecer porque é necesario 
manter viva a memoria cumprindo 
a Lei e que a convicción 
democrática de que os nomes das 
persoas que atentaron contra a 
libertade non merecen dar nome 
as  nosas rúas, a nosas plazas, nin 
merecerían, desde logo, manter os 
títulos nobiliarios concedidos no 
seu día polo ditador. 
 
 
Neste momento recuperar os 
elementos patrimoniais, 

execución das accións 
correspondentes para conquerir 
estes obxectivos. Entendemos que 
na aplicación da Lei da Memoria 
Histórica a actuación a nivel 
municipal posúe unha enorme 
relevancia, pois pode  facilitar os 
trámites precisos para que as 
disposicións normativas se fagan 
efectivas. A retirada da 
simboloxía franquista 
inevitablemente requeríu e 
require da acción municipal co 
acordo, por exemplo, plenario 
votado, no seu  momento, polo 
PSOE e Partido do Bloque 
Nacionalista Galego  e a 
posterior execución polo actual 
Goberno  local.  
 
Desde o Municipio se pode e se 
debe seguir impulsando a 
coordinación, o apoio ás 
organizacións civis que  traballan 
a prol da recuperación da 
memoria histórica. Desde logo, 
no Grupo Municipal Socialista e 
no PSOE existe o firme 
compromiso político de apoiar 
iniciativas neste sentido. Eliminar 
esa simboloxía non supón nin 
destruir nin esquecer porque é 
necesario manter viva a memoria 
cumprindo a Lei e que a 
convicción democrática de que os 
nomes das persoas que atentaron 
contra a liberdade non merecen 
dar nome as  nosas rúas, a nosas 
plazas, nin merecerían, desde 
logo, manter os títulos nobiliarios 
concedidos no seu día polo 
ditador. 
 
Neste momento recuperar os 
elementos patrimoniais, 
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mobiliarios ou inmobiliarios, 
como o pazo de Meirás, a Casa 
Cornide, elementos do Pórtico da 
Gloria, ou pilas bautismais que 
foron obxecto de rapiña e 
latrocinio durante a ditadura, é 
desde logo unha nova etapa que 
debe encauzar o noso Estado de 
dereito, levantando velos de 
aparencia de legalidade como os 
descritos pola miña compañeira 
Avia ao defender esta moción. 
Desde luego o Partido Socialista 
votará a favor dela. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Dapena. Polo Grupo Popular, 
señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor alcalde. Buenas 
tardes a todos. 
 
Bueno, señora Avia, yo leí con 
mucha atención su propuesta. La 
verdad es que si a cualquier 
ciudadano coruñés le pregunta 
usted si nos gustaría que la Casa 
Cornide volviera al patrimonio 
municipal,  le diríamos que sí, por 
supuesto que sí. Pero yo le pediría 
un poco más de peso en sus 
peticiones, porque claro, leyendo 
esto, hay una serie de 
incongruencias que yo, de verdad 
que no vengo a entender. 
 
 
Usted habla, por un lado, que 
solicita que el Estado vigile y 
controle el pago de los impuestos, 
cuando usted bien sabe que los 

mobiliarios ou inmobiliarios, 
como o pazo de Meirás, a Casa 
Cornide, elementos do Pórtico da 
Gloria, ou pilas bautismais que 
foron obxecto de rapiña e 
latrocinio durante a ditadura, é 
desde logo unha nova etapa que 
debe encauzar o noso Estado de 
dereito, levantando velos de 
aparencia de legalidade como os 
descritos pola miña compañeira 
Avia ao defender esta moción. 
Desde logo o Partido Socialista 
votará a favor dela. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Dapena. Polo Grupo Popular, 
señor Lorenzo. 
 
Señor  Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor alcalde. Boas 
tardes a todos. 
 
Bo, señora Avia, eu lin con moita 
atención a súa proposta. A 
verdade é que se a calquera 
cidadán coruñés pregúntalle 
vostede se nos gustaría que a 
Casa Cornide volvese ao 
patrimonio municipal,  
diriámoslle que si, por suposto 
que si. Pero eu pediríalle un 
pouco máis de peso nas súas 
peticións, porque claro, lendo 
isto, hai unha serie de 
incongruencias que eu, de 
verdade que non veño a entender. 
 
Vostede fala, por unha banda, que 
solicita que o Estado vixile e 
controle o pago dos impostos, 
cando vostede ben sabe que os 
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impuestos son impuestos 
autonómicos. El derecho de 
sucesiones es un impuesto 
autonómico que quien lo tiene que 
controlar no es el Estado, es la 
Comunidad de Madrid que es 
donde tienen que tributar por estos 
bienes, porque el fallecimiento se 
produjo en Madrid, de una 
persona que tenía su residencia en 
Madrid, con lo cual ya hay una 
incongruencia. Pero lo que más 
me llama la atención es que por 
un lado dice usted: controlen 
ustedes que paguen los impuestos, 
pero por otro lado: que no entren 
esos bienes en la sucesión. O se 
pagan los impuestos porque entran 
en la sucesión o…, por eso le 
decía yo que quitara ese párrafo 
de que no tengan derecho a la 
sucesión. 
 
Primero, además le voy a decir 
una cosa: mire, yo no vengo aquí 
a dar clase de derecho civil porque 
no es ni mi cometido ni mi lugar.  
Pero como usted bien sabe, o 
podría haberse enterado, la 
sucesión se abre en el momento 
del fallecimiento del causante. 
Con lo cual la sucesión ya está 
abierta, con lo cual este párrafo es 
totalmente incongruente con lo 
que usted está solicitando. Sí, y se 
lo digo claramente: una cosa es el 
deseo de que vuelva al patrimonio 
municipal esa casa; otra cosa son 
las formas que  tenemos en 
Derecho  para que esa casa vuelva 
al patrimonio municipal. Y 
nosotros, por ejemplo, queremos 
apoyar esa iniciativa que usted 
dice: que por parte del señor 
alcalde o por parte de la 

impostos son impostos 
autonómicos. O dereito de 
sucesións é un imposto 
autonómico que quen o ten que 
controlar non é o Estado, é a 
Comunidade de Madrid que é 
onde teñen que tributar por estes 
bens, porque o falecemento 
produciuse en Madrid, dunha 
persoa que tiña a súa residencia 
en Madrid, co cal xa hai unha 
incongruencia. Pero o que máis 
me chama a atención é que por 
unha banda di vostede: controlen 
vostedes que paguen os impostos, 
pero doutra banda: que non 
entren eses bens na sucesión. Ou 
se pagan os impostos porque 
entran na sucesión ou…, por iso 
dicíalle eu que quitase ese 
parágrafo de que non teñan 
dereito á sucesión. 
 
Primeiro, ademais voulle a dicir 
unha cousa: mire, eu non veño 
aquí a dar clase de dereito civil 
porque non é nin o meu labor nin 
o meu lugar.  Pero como vostede 
ben sabe, ou podería decatarse, a 
sucesión ábrese no momento do 
falecemento do causante. Co cal a 
sucesión xa está aberta, co cal 
este parágrafo é totalmente 
incongruente co que vostede está 
a solicitar. Si, e dígollo 
claramente: unha cousa é o 
desexo de que volva ao 
patrimonio municipal esa casa; 
outra cousa son as formas que 
temos en Dereito  para que esa 
casa volva ao patrimonio 
municipal. E nós, por exemplo, 
queremos apoiar esa iniciativa 
que vostede di: que  por parte do 
señor alcalde o por parte da 
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Corporación Municipal que se 
lleven bien a cabo todas las 
iniciativas necesarias para  que 
vuelva al patrimonio municipal. 
Pero solo le digo una cosa: 
respetando la legalidad porque es 
muy importante respetar la 
legalidad en un Estado de 
derecho. Usted, en su exposición, 
por cierto copiada…, una parte 
copiada literalmente de un artículo 
de un periódico y la otra parte que 
habla de legalidad y legitimidad, 
le recuerdo: la legitimidad es tan 
importante como la legalidad y la 
legitimidad supone aplicar la ley a 
todos los ciudadanos, también a 
estas personas que van a heredar 
ahora este patrimonio. Pero si hay 
iniciativas, iniciativas legales, 
iniciativas jurídicas, iniciativas 
que respetan la ley que consiguen 
que este patrimonio vuelva  para 
la ciudad, o que vuelva para todos 
los ciudadanos, nosotros la vamos 
a apoyar, pero ya digo, dentro de 
la legalidad. Por lo tanto, ya le 
digo nosotros… yo…, me hubiera 
gustado apoyar esto pero es tan 
incongruente, hay una falta tanto 
de respeto al rigor jurídico que 
debe tener que yo, personalmente, 
no puedo aprobar porque sería 
incluso en contra de mis 
conocimientos jurídicos el decir 
que voy a aprobar esta 
incongruencia, esta falta total de 
rigor en su exposición. 
 
Y por último, usted decía que 
había sido magistral la 
intervención de mi 
compañera…Magistral ha sido su 
intervención. Yo, me da la 
sensación de que usted busca un 

Corporación Municipal que se 
leven ben a cabo todas as 
iniciativas necesarias para que  
volva ao patrimonio municipal. 
Pero só dígolle unha cousa: 
respectando a legalidade porque 
é moi importante respectar a 
legalidade nun Estado de dereito. 
Vostede, na súa exposición, por 
certo copiada…, unha parte 
copiada literalmente dun artigo 
dun xornal e a outra parte que 
fala de legalidade e lexitimidade, 
lémbrolle: a lexitimidade é tan 
importante como a legalidade e a 
lexitimidade supón aplicar a lei a 
todos os cidadán, tamén a estas 
persoas que van herdar agora 
este patrimonio. Pero se hai 
iniciativas, iniciativas legais, 
iniciativas xurídicas, iniciativas 
que respectan a lei que conseguen 
que este patrimonio volva  para a 
cidade, ou que volva para todos 
os cidadáns, nós ímola a apoiar, 
pero xa digo, dentro da 
legalidade. Por tanto, xa lle digo 
nós… eu…, gustaríame apoiar 
isto pero é tan incongruente, hai 
unha falta tanto de respecto ao 
rigor xurídico que debe ter que 
eu, persoalmente, non podo 
aprobar porque sería mesmo en 
contra dos meus coñecementos 
xurídicos o dicir que vou aprobar 
esta incongruencia, esta falta 
total de rigor na súa exposición. 
 
 
E por último, vostede dicía que 
fora maxistral a intervención da 
miña compañeira…Maxistral foi 
a súa intervención. Eu, dáme a 
sensación de que vostede busca 
un pouco máis aló, que van 
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poco más allá, que van buscando 
la proyección mediática. Yo he 
visto este fin de semana en 
periódicos, incluso del corazón, 
que hablaban de ustedes, de su 
iniciativa. Si, si, en el LOC. Si 
usted lee el periódico El Mundo, 
en LOC, la parte rosa del LOC 
hablan de usted y de su iniciativa. 
A lo mejor están buscando una 
proyección mediática, pero esta 
no es la forma porque respecto a 
la legalidad es muy importante 
para todos. Ya le digo, magistral 
ha sido su intervención, magistral 
en el sentido de que es una 
incongruencia total que lo único 
que busca, ya digo, es una 
proyección mediática y quizás 
buscar una discusión que no 
existe. Nosotros estamos a favor, 
a favor igual que hicimos con el 
pazo de Meirás, que se cree una 
Comisión, que se estudie la forma 
de que este patrimonio vuelva a la 
sociedad, que vuelva al Estado, 
que vuelva a la administración, 
eso sí, sin costo ninguno para el 
pueblo gallego que ya en su 
momento pagó bastante por el 
pazo de Meirás, y por supuesto 
cumpliendo siempre la legalidad 
vigente. Porque eso es el principio 
rector que nos debe regir a 
nosotros… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
…también en nuestra actuación 
política. Gracias por su atención. 

buscando a proxección  
mediática. Eu vin este fin de 
semana en xornais, mesmo do 
corazón, que falaban de vostedes, 
da súa iniciativa. Si, si, no  LOC. 
Se vostede le o xornal O Mundo, 
en  LOC, a parte rosa do  LOC 
falan de vostede e da súa 
iniciativa. Se cadra están a 
buscar unha proxección 
mediática, pero esta non é a 
forma porque respecto á 
legalidade é moi importante para 
todos. Xa lle digo, maxistral foi a 
súa intervención, maxistral no 
sentido de que é unha 
incongruencia total que o único 
que busca, xa digo, é unha 
proxección mediática e quizais 
buscar unha discusión que non 
existe. Nós estamos a favor, a 
favor igual que fixemos co pazo 
de Meirás, que se cre unha 
Comisión, que se estude a forma 
de que este patrimonio volva á 
sociedade, que volva ao Estado, 
que volva á administración, iso si, 
sen custo ningún para o pobo 
galego que xa no seu momento 
pagou bastante polo pazo de 
Meirás, e por suposto cumprindo 
sempre a legalidade vixente. 
Porque iso é o principio reitor 
que nos debe rexer a nós… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor  Lorenzo, 
por favor. 
 
Señor  Lorenzo Torres 
 
…tamén na nosa actuación 
política. Grazas pola súa 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Por suposto imos votar a favor e 
efectivamente imos falar dun 
asunto como ao que xa recorrimos 
outras veces, nada exemplar. 
Como nada exemplar é a 
narración,  eu diría tan real como 
insólita, do noso país. E está 
incluido aí a familia do ditador, a 
propia historia da propiedade no 
país. Pola parte que nos toca nós 
anunciamos a encomenda ao 
Consello Municipal da Memoria 
Democrática, precisamente da 
análise e estudo do que se propón 
sobre a Casa Cornide, incluso o 
que se propón e que ten que ver, 
casi diría eu, como se solivianta a 
propia figura de Cornide, ou a 
propia figura do Concello, a través 
disto. Creo que é unha mostra 
dese compromiso decidido que 
debemos ter coa historia, coa 
xustiza e co esclarecemento  da 
verdade. 
 
 
Non vou a extenderme. Saben que 
é un tema da miña devoción, pero 
da miña devoción no sentido  de 
que o  devir do noso país pasa 
tamén polas decisións que 
tomemos entorno, xustamente, ao 
noso pasado e ás decisións que 
adoptemos entorno a todo isto. 
Vou… Bueno, se mencionou un 
libro que acaba de saír, ademais 

atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Por suposto imos votar a favor e 
efectivamente imos falar dun 
asunto como ao que xa 
recorrimos outras veces, nada 
exemplar. Como nada exemplar é 
a narración,  eu diría tan real 
como insólita, do noso país. E 
está incluido aí a familia do 
ditador, a propia historia da 
propiedade no país. Pola parte 
que nos toca nós anunciamos a 
encomenda ao Consello 
Municipal da Memoria 
Democrática, precisamente da 
análise e estudo do que se propón 
sobre a Casa Cornide, incluso o 
que se propón e que ten que ver, 
casi diría eu, como se solivianta a 
propia figura de Cornide, ou a 
propia figura do Concello, a 
través disto. Creo que é unha 
mostra dese compromiso decidido 
que debemos ter coa historia, coa 
xustiza e co esclarecemento  da 
verdade. 
 
Non vou a extenderme. Saben que 
é un tema da miña devoción, pero 
da miña devoción no sentido  de 
que o  devir do noso país pasa 
tamén polas decisións que 
tomemos entorno, xustamente, ao 
noso pasado e ás decisións que 
adoptemos entorno a todo isto. 
Vou… Bo, mencionouse un libro 
que acaba de saír, ademais recén 
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recén editado, ben documentado, 
de Carlos Babío e Manuel 
Pérez… pero vou facer tres 
apuntes ou mini reflexións que 
teñen que ver con cuestións que 
xurdiron nos últimos tempos en 
referencia ao que se fala ou 
propón. Por un lado está a morte, 
efectivamente, de Carmen Franco, 
ademais unha morte acompañada 
de silencios interesados de certo 
clima, incluso diría de control. 
Está esa parte que se sinalaba de 
etapa de transmisión de 
propiedades que se abre, desa 
herdanza, pero tamén está esa 
propia reflexión sobre a 
propiedade. Pero unha cuestión 
que xurdiu que a mín me chamou 
bastante a atención: como se 
miraba con lupa cales eran as 
reaccións á morte da filla do 
ditador. Para aqueles que nunca 
celebraremos a morte de ninguén, 
desde logo era unha precaución 
innecesaria, todo hai que dicilo. 
Para aqueles que queren controlar 
até o final a historia e as súas 
consecuencias con todo o que 
significa: consecuencias igual a 
intereses,  é unha sensación 
inquientante, sen duda, a que nos 
queda. Eu me pregunto se non 
existe un veredicto da historia 
ante o expolio, porque moitas 
veces nos resistimos a utilizar a 
palabra, por non dicir cal foi o 
destino doutras familias de 
ditadores e se conservan as 
propiedades no seu país, por certo. 
Este era o primeiro apuntamento, 
este.  
 
O segundo pasa polo…, me 
chama a atención e non me refiro 

editado, ben documentado, de 
Carlos Babío e Manuel Pérez… 
pero vou facer tres apuntes ou 
mini reflexións que teñen que ver 
con cuestións que xurdiron nos 
últimos tempos en referencia ao 
que se fala ou propón. Por un 
lado está a morte, efectivamente, 
de Carmen Franco, ademais unha 
morte acompañada de silencios 
interesados de certo clima, 
incluso diría de control. Está esa 
parte que se sinalaba de etapa de 
transmisión de propiedades que 
se abre, desa herdanza, pero 
tamén está esa propia reflexión 
sobre a propiedade. Pero unha 
cuestión que xurdiu que a mín me 
chamou bastante a atención: 
como se miraba con lupa cales 
eran as reaccións á morte da filla 
do ditador. Para aqueles que 
nunca celebraremos a morte de 
ninguén, desde logo era unha 
precaución innecesaria, todo hai 
que dicilo. Para aqueles que 
queren controlar até o final a 
historia e as súas consecuencias 
con todo o que significa: 
consecuencias igual a intereses,  é 
unha sensación inquientante, sen 
dúbida, a que nos queda. Eu me 
pregunto se non existe un 
veredicto da historia ante o 
expolio, porque moitas veces nos 
resistimos a utilizar a palabra, 
por non dicir cal foi o destino 
doutras familias de ditadores e se 
conservan as propiedades no seu 
país, por certo. Este era o 
primeiro apuntamento, este.  
 
 
O segundo pasa polo…, me 
chama a atención e non me refiro 
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ao que dicía a señora Veira, 
evidentemente, pero si o 
curiosísimo desprestixio polo que 
pasa a figura de Pedro Barrié de la 
Maza. De repente, ante o declive e 
cuasi desaparición do seu banco, 
nos atopamos operacións de 
enorme hipocresía, puidemos 
incluso comprobalo nunha mesa 
redonda, non hai tanto, nunhas 
xornadas de memoria histórica.  
 
 
E por último,  e ten tamén que ver 
con Meirás, pero sobre todo volvo 
ao inicio, con se a historia do noso 
país é insólita, tamén pasa por 
moitos puntos rocambolescos. 
Unha coñecida figura de 
ultradereita da nosa cidade, un 
guerrilleiro de Cristo rei da 
Transición, -non sei, bueno, se 
pode seguir sendo guerrilleiro de 
Cristo rei, evidentemente-, se 
anunciaba hai uns días como guía 
principal ou cicerone nomeado 
pola Fundación Francisco Franco. 
Isto xa é o colmo dos colmos: a 
Fundación Francisco Franco 
controla as visitas ao pazo. Se 
anunciaba como guía principal, 
como digo, para esas visitas ao 
pazo. Hai uns días tamén aludía á 
liberación en 1937, coincidindo 
con San Xoan, unha liberación, 
por certo, fascista e violenta da 
cidade de Bilbao, a través da 
páxina oficial de Hogueras de San 
Xoan, outra hipocresía. E aí, si me 
dirixo a algúns de vostedes. 
Durante tempo dedicaronse a 
tentar sepultarnos con vergoña e 
ruindade, mentras se levaban, por 
certo, os premios chamados 
Cardos e nós que non practicamos 

ao que dicía a señora Veira, 
evidentemente, pero si o 
curiosísimo desprestixio polo que 
pasa a figura de Pedro Barrié de 
la Maza. De repente, ante o 
declive e cuasi desaparición do 
seu banco, nos atopamos 
operacións de enorme hipocresía, 
puidemos incluso comprobalo 
nunha mesa redonda, non hai 
tanto, nunhas xornadas de 
memoria histórica.  
 
E por último,  e ten tamén que ver 
con Meirás, pero sobre todo volvo 
ao inicio, con se a historia do 
noso país é insólita, tamén pasa 
por moitos puntos rocambolescos. 
Unha coñecida figura de 
ultradereita da nosa cidade, un 
guerrilleiro de Cristo rei da 
Transición, -non sei, bo, se pode 
seguir sendo guerrilleiro de 
Cristo rei, evidentemente-, se 
anunciaba hai uns días como guía 
principal ou cicerone nomeado 
pola Fundación Francisco 
Franco. Isto xa é o colmo dos 
colmos: a Fundación Francisco 
Franco controla as visitas ao 
pazo. Se anunciaba como guía 
principal, como digo, para esas 
visitas ao pazo. Hai uns días 
tamén aludía á liberación en 
1937, coincidindo con San Xoan, 
unha liberación, por certo, 
fascista e violenta da cidade de 
Bilbao, a través da páxina oficial 
de Hogueras de San Xoan, outra 
hipocresía. E aí, si me dirixo a 
algúns de vostedes. Durante 
tempo dedicaronse a tentar 
sepultarnos con vergoña e 
ruindade, mentras se levaban, por 
certo, os premios chamados 
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o sectarismo e que se permitiu 
seguir facendo actividades desa 
entidade, nesas celebracións de 
San Xoan, ahora asistimos con 
certo estupor a estas leccións de 
desmemoria e apoio mudo a 
conductas indignas. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande, por 
favor. 
 
Señor Sande García 
 
Indignas, ademais, dunha 
sociedade democrática. (Remato, 
si). E todavía non lles escoitamos 
nin unha palabra de condena, unha 
conduta nada sorprendente, xa que 
se dicía antes a palabra 
coyuntural, en absoluto 
conyuntural ademais. Creo que, 
bueno, todas estas cuestións, máis 
do que parece combinadas, xuntas 
ou por separado teñen máis que 
ver coa  realidade histórica do que 
parece. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Sande. Procedemos en primer 
lugar á votar a emenda presentada 
polo Partido Popular “in voce”, 
antes de iniciarse o debate, neste 
mesmo Pleno. Votos a favor da 
enmenda… 
 
Votación de la enmienda “in 
voce” presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular a 
la moción del Bloque 
Nacionalista sobre la devolución 

Cardos e nós que non 
practicamos o sectarismo e que se 
permitiu seguir facendo 
actividades desa entidade, nesas 
celebracións de San Xoan, ahora 
asistimos con certo estupor a 
estas leccións de desmemoria e 
apoio mudo a conductas indignas. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande, por 
favor. 
 
Señor Sande García 
 
Indignas, ademais, dunha 
sociedade democrática. (Remato, 
si). E todavía non lles escoitamos 
nin unha palabra de condena, 
unha conduta nada sorprendente, 
xa que se dicía antes a palabra 
conxuntural en absoluto 
conxuntural ademais. Creo que, 
bo, todas estas cuestións, máis do 
que parece combinadas, xuntas 
ou por separado teñen máis que 
ver coa  realidade histórica do 
que parece. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Sande. Procedemos en primer 
lugar á votar a emenda 
presentada polo Partido Popular 
“in voce”, antes de iniciarse o 
debate, neste mesmo Pleno. Votos 
a favor da enmenda… 
 
Votación da emenda “ in  voce” 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular á 
moción do Bloque Nacionalista 
sobre a devolución da Casa 
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de la Casa Cornide 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación la enmienda 
“in voce”, presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Popular sobre la devolución de la 
Casa Cornide produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda polo tanto rexeitada a 
emenda. Procedemos a votar a 
moción tal e como foi presentada 
pola señora Veira. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) para que se 
inste a los Gobiernos de la 
Xunta y del Estado para que 
adopten decisiones efectivas 
tendentes a la incorporación de 

Cornide 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a emenda “ 
in  voce”, presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
sobre a devolución da Casa 
Cornide producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista  
Galego/Asembleas  Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda polo tanto rexeitada a 
emenda. Procedemos a votar a 
moción tal e como foi presentada 
pola señora Veira. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista  Galego/Asembleas  
Abertas (BNG/AA) para que se 
inste aos Gobernos da Xunta e do 
Estado para que adopten 
decisións efectivas tendentes á 
incorporación da chamada Casa 
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la llamada Casa Cornide al 
patrimonio público 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación la enmienda  
presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) para que se 
inste a los Gobiernos de la Xunta 
y del Estado para que adopten 
decisiones efectivas tendentes a la 
incorporación de la llamada Casa 
Cornide al patrimonio público, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor  el Grupo Municipal 
del Partido Socialista  (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada a moción. 
 
6 – Moción para que se inste a 
los Gobiernos de la Xunta y del 
Estasdo para que adopten 
decisiones efectivas tendentes a 
la incorporación de la llamada 

Cornide ao patrimonio público 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a emenda  
presentada polo Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista  
Galego/Asembleas  Abertas 
(BNG/AA) para que se inste aos 
Gobernos da Xunta e do Estado 
para que adopten decisións 
efectivas tendentes á 
incorporación da chamada Casa 
Cornide ao patrimonio público, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
 
Vota a favor  o Grupo Municipal 
do Partido Socialista  (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista  
Galego/Asembleas  Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada a moción. 
 
6 – Moción para que se inste aos 
Gobernos da Xunta e do Estasdo 
para que adopten decisións 
efectivas tendentes á 
incorporación da chamada Casa 
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Casa Cornide al patrimonio 
público. 
 

Acuerdo 
 
1.Instar al Ayuntamiento de A 
Coruña, como propietario anterior 
a la familia Franco, a adoptar las 
medidas pertinentes y cuantas 
fueran necesarias para recuperar la 
propiedad de la llamada Casa 
Cornide.  
 
2.Instar al Gobierno de la Xunta y 
al del Estado para que, en el 
ámbito de sus competencias, velen 
por la correcta tributación de los 
correspondientes impuestos de 
sucesión por la herencia de la hija 
del dictador, así como realizar 
todas las acciones necesarias para 
que la llamada Casa Cornide de la 
ciudad de A Coruña pase a formar 
parte del patrimonio público y no 
del derecho de sucesión.  
 
3.Dar traslado al presidente de la 
Xunta de Galicia y al presidente 
del Gobierno del Estado del 
presente acuerdo. 
 
Moción  del  Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Socialista 
PSOE relativa á mellora do uso  
dos recursos tecnolóxicos nas 
aulas dos colexios coruñeses. 
 
Señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 

Cornide ao patrimonio público. 
 
 

Acordo 
 
1.Instar ao Concello da Coruña, 
como propietario anterior á 
familia Franco, a adoptar as 
medidas pertinentes e cantas 
fosen necesarias para recuperar a 
propiedade da chamada Casa 
Cornide. 
 
2.Instar ao Goberno da Xunta e 
ao do Estado para que, no ámbito 
das súas competencias, velen pola 
correcta tributación dos 
correspondentes impostos de 
sucesión pola herdanza da filla do 
ditador, así como realizar todas 
as accións necesarias para que a 
chamada Casa Cornide da cidade 
da Coruña pase a formar parte do 
patrimonio público e non do 
dereito de sucesión. 
 
3.Dar traslado ao presidente da 
Xunta de Galicia e ao presidente 
do Goberno do Estado do 
presente acordo.  
 
Moción  do  Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Socialista 
PSOE relativa á mellora do uso  
dos recursos tecnolóxicos nas 
aulas dos colexios coruñeses. 
 
Señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
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El Grupo Municipal Socialista 
debido a la necesidad que supone 
un buen aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos en la 
comunidad educativa, ya que la 
ciudad de La Coruña dispone de 
los medios técnicos y humanos 
para articular un programa 
didáctico y de aprendizaje 
innovador a través de la 
Universidad de La Coruña y el 
Ayuntamiento, presenta la 
siguiente moción para su debate y 
aprobación en Pleno: 
 
A  las dieciocho horas y doce 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Fernández 
Prado. 
 
1) Solicitar al alcalde que abra un 
programa de formación para el 
profesorado coruñés, para que 
pueda formarse en habilidades 
tecnológicas aplicadas a la 
educación. 
 
2) Solicitar al alcalde que dicho 
programa no esté versado en la 
compra de recursos tecnológicos, 
sino en la adquisición de 
estrategias educativas innovadoras 
y creativas que ayuden a mejorar 
al profesorado y al 
aprovechamiento de los recursos 
ya existentes en las aulas 
coruñesas. 
 
3) Solicitar al alcalde que este 
programa ofrezca una atención y 
apoyo más personalizado al 
alumnado con la finalidad de 
paliar el fracaso escolar, 
incentivar la creatividad y 

 
O Grupo Municipal Socialista 
debido á necesidade que supón un 
bo aproveitamento dos recursos 
tecnolóxicos na comunidade 
educativa, xa que a cidade da 
Coruña dispón dos medios 
técnicos e humanos para articular 
un programa didáctico e de 
aprendizaxe innovador a través 
da Universidade da Coruña e o 
Concello, presenta a seguinte 
moción para o seu debate e 
aprobación en Pleno: 
 
 
Ás  dezaoito horas e doce 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
1) Solicitar o alcalde que abra un 
programa de formación para o 
profesorado coruñés, para que 
poida formarse en habilidades 
tecnolóxicas aplicadas á 
educación. 
 
2) Solicitar o alcalde que o 
devandito programa non estea 
versado na compra de recursos 
tecnolóxicos, senón na 
adquisición de estratexias 
educativas innovadoras e 
creativas que axuden a mellorar 
ao profesorado e ao 
aproveitamento dos recursos xa 
existentes nas aulas coruñesas. 
 
3) Solicitar o alcalde que este 
programa ofreza unha atención e 
apoio máis personalizado ao 
alumnado coa finalidade de 
paliar o fracaso escolar, 
incentivar a creatividade e 
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fomentar las buenas prácticas de 
dispositivos tecnológicos. 
 
4) Solicitar al alcalde que se 
fomente la cultura de compartir el 
material pedagógico en la red, de 
forma que la comunidad educativa 
de A Coruña pueda crear y 
compartir en red el material 
empleado, beneficiándose todos 
del trabajo de todos. 
 
A las dieciocho horas y trece 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Lema Suárez. 
 
Si me permite el alcalde, yo le 
había pasado a la concejala de…, 
a la señora Cameán, dos 
modificaciones en los puntos uno 
y dos con el sentido de 
consensuar… 
 
Presidencia 
 
Pero están incorporadas á 
moción?  
 
Señora Longueira Castro 
 
No, no… 
 
Presidencia 
 
Entonces, eu creo que neste 
momento, solo procede a lectura 
da moción tal e como se presenta 
ao Pleno… 
 
Señora Longueira Castro 
 
Eso es. 
 
Presidencia 
 

fomentar as boas prácticas de 
dispositivos tecnolóxicos. 
 
4) Solicitar o alcalde que se 
fomente a cultura de compartir o 
material pedagóxico na rede, de 
forma que a comunidade 
educativa da Coruña poida crear 
e compartir en rede o material 
empregado, beneficiándose todos 
do traballo de todos. 
 
Ás dezaoito horas e trece minutos 
auséntase do Salón de Sesións o 
señor Lema Suárez. 
 
Se me permite o alcalde, eu 
pasáralle á concelleira de…, á 
señora  Cameán dúas 
modificacións nos puntos un e 
dous co sentido de acordar… 
 
 
Presidencia 
 
Pero están incorporadas  á 
moción?  
 
Señora  Longueira Castro 
 
Non, non… 
 
Presidencia 
 
Entón, eu creo que  neste 
momento, só procede a lectura da 
moción tal e como se presenta  ao 
Pleno… 
 
Señora  Longueira Castro 
 
Iso é. 
 
Presidencia 
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Ahora se quere nos explica no seu 
turno de palabra as continxencias 
que puideron ocorrer. Vale. 
Moitas grazas, señora Longueira, 
pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Bueno. Con motivo también de 
consensuar esta moción con el 
Grupo de Marea y ante la 
posibilidad de que esta moción no 
fuese real para su realización, no 
fuese tenida en cuenta como tal y  
no se pudiese realizar, el punto 
número uno tiene otra redacción; 
haríamos una enmienda in voce 
que es solicitar al alcalde que 
habilite un convenio con entidades 
que puedan diseñar un programa 
de desarrollo de las capacidades 
tecnológicas, creativas y 
didácticas con la comunidad 
educativa coruñesa. Y en el punto 
dos la redacción quedaría: 
solicitar al alcalde que dicho 
programa no esté versado en la 
compra de recursos tecnológicos 
sino en la adquisición de 
estrategias educativas, 
innovadoras y creativas que 
ayuden a mejorar a la comunidad 
educativa en su totalidad, 
profesores, padres y alumnos.   
 
Y ahora paso a explicar en cierta 
medida por qué esta moción. 
 
Al margen del programa Abalar y 
al margen de todo el programa 
tecnológico que la Consellería de 
Educación tiene con los colegios 
de la Comunidad Autónoma, lo 
cierto es que  o 14% del 

Agora se  quere explícanos na súa 
quenda de palabra  as  
continxencias que  puideron  
ocorrer. Vale.  Moitas  grazas, 
señora  Longueira, pode proceder 
á defensa da moción. 
 
Señora  Longueira Castro 
 
Bo. Con motivo tamén de acordar 
esta moción co Grupo de Marea e 
ante a posibilidade de que esta 
moción non fose real para a súa 
realización, non fose tida en conta 
como tal y non se puidese 
realizar, o punto número un ten 
outra redacción; fariamos unha 
emenda “ in  voce” que é solicitar 
ao alcalde que habilite un 
convenio con entidades que 
poidan deseñar un programa de 
desenvolvemento das capacidades 
tecnolóxicas, creativas e 
didácticas coa comunidade 
educativa coruñesa. E no punto 
dous a redacción quedaría: 
solicitar ao alcalde que o 
devandito programa non estea 
versado na compra de recursos 
tecnolóxicos senón na adquisición 
de estratexias educativas, 
innovadoras e creativas que 
axuden a mellorar á comunidade 
educativa na súa totalidade, 
profesores, pais e alumnos.   
 
E agora paso a explicar en certa 
medida por que esta moción. 
 
Á marxe do programa Abalar e á 
marxe de todo o programa 
tecnolóxico que a Consellería de 
Educación ten cos colexios da 
Comunidade Autónoma, o certo é 
que o 14% do profesorado, esa 
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profesorado, ese porcentaje, el 
único que tiene un real 
aprovechamiento de cuando se 
implementa, de la implementación 
de las tecnologías en el aula, el 
único que es capaz de aprovechar 
esta nueva forma de enseñanza 
desde un punto de vista real, 
desde un punto de vista didáctico 
y fomentando nuevas áreas de 
conocimiento. Todos sabemos 
manejar un ordenador, o casi 
todos sabemos manejar un 
ordenador, dispositivos 
electrónicos, pero realmente toda 
esta inversión que se ha hecho por 
parte de la Comunidad Autónoma, 
no solo aquí, sino otras 
comunidades autónomas del 
Estado, tiene ese déficit que a la 
hora de la verdad, únicamente un 
14% del profesorado es capaz de 
sacarle partido y de tener toda la 
eficacia y la eficiencia con la 
tecnología y las nuevas formas de 
aprendizaje. Y esto es un tren que 
pasa y que nos hace más 
competitivos, más altos y más 
fuertes si uno lo coge a tiempo. E 
está demostrado que en las 
sociedades en las que estos usos 
se han hecho de forma real y de 
forma efectiva, el aprendizaje, 
incluso el fracaso escolar, tiene 
otras vertientes y tiene otros 
números mucho más alentadores 
que los que tenemos en este 
momento.  
 
Sabemos también, y de ahí estas 
dos modificaciones de texto que 
se hacían en la moción, sabemos 
también que esto es una 
competencia de la Xunta de 
Galicia. Esta moción no se trae 

porcentaxe, o único que ten un 
real aproveitamento de cando 
impleméntase, da implementación 
das tecnoloxías na aula; o único 
que é capaz de aproveitar esta 
nova forma de ensino desde un 
punto de vista real, desde un 
punto de vista didáctico e 
fomentando novas áreas de 
coñecemento. Todos sabemos 
manexar un computador, ou case 
todos sabemos manexar un 
computador, dispositivos 
electrónicos, pero realmente todo 
este investimento que se fixo por 
parte da Comunidade Autónoma, 
non só aquí,  senón outras 
comunidades autónomas do 
Estado, ten ese déficit que á hora 
da verdade, unicamente  un 14% 
do profesorado é capaz de 
sacarlle partido e de ter toda a 
eficacia e a eficiencia coa 
tecnoloxía e as novas formas de 
aprendizaxe. E isto é un tren que 
pasa e que nos fai máis 
competitivos, máis altos e máis 
fortes se un cólleo a tempo. E está 
demostrado que nas sociedades 
nas que estes usos fixéronse de 
forma real e de forma efectiva, a 
aprendizaxe, incluso o fracaso 
escolar, ten outras vertentes e ten 
outros números moito máis 
alentadores que os que temos 
neste momento.  
 
 
 
Sabemos tamén, e de aí estas dúas 
modificacións de texto que se 
facían na moción, sabemos tamén 
que isto é unha competencia da 
Xunta de Galicia. Esta moción 
non se trae aquí para falar de se 
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aquí para hablar de si se hace bien 
desde la Comunidad Autónoma o 
si se hace mal, sino que existe esa 
oportunidad de mejora y dado que 
esta ciudad tiene una magnifica 
facultad de Ciencias de la 
Educación y una magnifica 
facultad de Informática, el 
habilitar un  programa donde se 
potencien las habilidades creativas 
y educativas a través de módulos 
en donde participe la comunidad 
educativa, creemos que sería una 
oportunidad de mejora que podría 
capitanearla el Ayuntamiento, 
como en su día se establecieron en 
esta ciudad una red de bibliotecas 
municipales o como en su día se 
han establecido otros programas 
en el seno de otras áreas, estoy 
recordando ahora la gerontología 
por ejemplo en el Área de 
Servicios Sociales, que nos hace 
diferentes y que nos da un valor 
añadido, o como no, las becas 
USA que es otro de los programas 
que a día de hoy, sigue dando 
muchas alegrías. Esta moción 
viene con esta finalidad,… 
 
A las dieciocho horas y 
diecisiete minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
… no viene con ninguna otra, no 
es una moción para enfrentar sino 
que es una moción para crear y 
para construir y para ver la 
viabilidad de que podamos 
implementar un programa de este 
tipo, de aprendizaje real de los 
nuevos usos tecnológicos en el 
aula  porque creo que es el hecho 
diferencial que va a marcar la 

se fai ben desde a Comunidade 
Autónoma ou si se fai mal, senón 
que existe esa oportunidade de 
mellora e dado que esta cidade 
ten unha  magnifica facultade de 
Ciencias da Educación e unha  
magnifica facultade de 
Informática, o habilitar un  
programa onde se potencien as 
habilidades creativas e educativas 
a través de módulos onde 
participe a comunidade 
educativa, cremos que sería unha 
oportunidade de mellora que 
podería capitaneala o Concello, 
como no seu día establecéronse 
nesta cidade unha rede de 
bibliotecas municipais ou como 
no seu día establecéronse outros 
programas no seo doutras áreas, 
estou a lembrar agora a 
xerontoloxía por exemplo na área 
de Servizos Sociais, que nos fai 
diferentes e que nos dá un valor 
engadido, ou como non, as bolsas 
USA que é outro dos programas 
que a día de hoxe, segue dando 
moitas alegrías. Esta moción vén  
con esta finalidade,… 
 
Ás dezaoito horas e dezasete 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
… non vén con ningunha outra, 
non é unha moción para enfrontar 
senón que é unha moción para 
crear e para construír e para ver 
a viabilidade de que podamos 
implementar un programa deste 
tipo, de aprendizaxe real dos 
novos usos tecnolóxicos na aula  
porque creo que é o feito 
diferencial que vai marcar a 
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educación. Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Evidentemente concordo coa 
señora Longueira que isto máis 
parece unha cuestión de 
competencia da Consellería de 
Educación, o que pasa que 
evidentemente na Coruña temos 
unha particularidade que 
efectivamente temos unha 
Universidade de Ciencias…, unha 
facultade de Ciencias da 
Educación e tamén unha facultade 
de Informática que ben se podían 
aproveitar. Nós sempre 
defendemos esa apertura do 
Concello da Coruña á 
Universidade e como podemos 
aproveitar todo ese coñecemento, 
todas esas persoas tituladas que 
saen da nosa Universidade para o 
beneficio global das coruñesas e 
dos coruñeses, das persoas que 
vivimos na Coruña. Polo tanto 
creo que é unha boa idea e unha 
boa idea, á parte desenvolvelo 
desde aquí e poder exportalo ao 
resto do país. Por que non? 
 
Eu creo que si que é boa idea, que 
é boa idea tamén, efectivamente, 
aproveitar as tecnoloxías. Hai 
programas efectivamente no 
ensino público que xa intentan 
potenciar este uso das tecnoloxías, 
pero moitas veces  o propio 
profesorado está limitado porque 
ao final os nenos supéranos 

educación. Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Evidentemente concordo coa 
señora Longueira que isto máis 
parece unha cuestión de 
competencia da Consellería de 
Educación, o que pasa que 
evidentemente na Coruña temos 
unha particularidade que 
efectivamente temos unha 
Universidade de Ciencias…, unha 
facultade de Ciencias da 
Educación e tamén unha 
facultade de Informática que ben 
se podían aproveitar. Nós sempre 
defendemos esa apertura do 
Concello da Coruña á 
Universidade e como podemos 
aproveitar todo ese coñecemento, 
todas esas persoas tituladas que 
saen da nosa Universidade para o 
beneficio global das coruñesas e 
dos coruñeses, das persoas que 
vivimos na Coruña. Polo tanto 
creo que é unha boa idea e unha 
boa idea, á parte desenvolvelo 
desde aquí e poder exportalo ao 
resto do país. Por que non? 
 
Eu creo que si que é boa idea, que 
é boa idea tamén, efectivamente, 
aproveitar as tecnoloxías. Hai 
programas efectivamente no 
ensino público que xa intentan 
potenciar este uso das 
tecnoloxías, pero moitas veces  o 
propio profesorado está limitado 
porque ao final os nenos 
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sempre en uso das tecnoloxías. 
Entón, si que é unha boa idea e 
simplemente sinalar que imos 
votar a favor e que bueno, que 
ogallá se poida extender ao resto 
do país unha iniciativa parecida. 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Hola. Buenas tardes a todos los 
miembros de la Corporación,  
gente que nos sigue por 
streaming, los presentes… 
 
A las dieciocho horas y 
diecinueve minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor Lema 
Suárez. 
 
Bueno, vamos a decirle en primer 
lugar, evidentemente, que 
votaremos afirmativamente. No 
hay otra posibilidad. 
 
Ya se ha dicho aquí, es recordar 
que esa competencia sí puede 
asumirla también el 
Ayuntamiento. Es cierto que 
existe en la Consellería de 
Educación a través de la Xunta, en 
su página web, toda la formación 
y demás que requiere esto: nuevas 
tecnologías, bancos de recursos y 
demás, pero sí es cierto que el 
Ayuntamiento puede asumir y 
promover, entre sus competencias, 
no solo campañas sino programas, 
estructuras complejas que ayuden 
a toda la comunidad educativa a 

supéranos sempre en uso das 
tecnoloxías. Entón, si que é unha 
boa idea e simplemente sinalar 
que imos votar a favor e que bo, 
que ogallá se poida extender ao 
resto do país unha iniciativa 
parecida. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Mourelo. 
 
Señor  Mourelo Barreiro 
 
Ola. Boas tardes a todos os 
membros da Corporación,  xente 
que nos segue por “ streaming”,  
os presentes…  
 
Ás dezaoito horas e dezanove 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Lema Suárez. 
 
 
Bo, imos dicirlle en primeiro 
lugar, evidentemente que 
votaremos afirmativamente. Non 
hai outra posibilidade. 
 
Xa se dixo aquí, é lembrar que 
esa competencia si pode asumila 
tamén o Concello. É certo que 
existe na Consellería de 
Educación a través da Xunta, na 
súa páxina web, toda a formación 
e demais que require isto: novas 
tecnoloxías, bancos de recursos e 
demais, pero si é certo que o 
Concello pode asumir e 
promover, entre as súas 
competencias, non só campañas 
senón programas, estruturas 
complexas que axuden a toda a 
comunidade educativa a utilizar 
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utilizar esos recursos o al menos 
su conocimiento en cuanto a las 
posibilidades que ofrece.  
 
De igual manera… 
 
A las dieciocho horas y veinte 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
… debo de decir que esto se han 
hecho, bueno, todos estos años 
hasta que en este momento ha 
llegado la Marea. Aquí conviene 
recordarlo. No es por crear, usted 
dice, señora Longueira, construir, 
aportar… ¡Hombre! esta moción 
si usted la presenta en conjunto 
con nosotros hubiera sido 
aprobada. Y debo decirle que no 
lo ha hecho, con lo cual dudamos 
de su verdadero interés, puesto 
que solo parece ser que tiene la 
Marea esa serie de 
modificaciones.  
 
Decir por otra parte, que en ese 
aras, en ese afán de construir y 
demás, también podríamos hablar 
de la red de escuelas infantiles 
municipales, el reglamento 
municipal, que a estas alturas el 
Partido Popular no tiene ni se le 
ha enviado, ni se lo ha adjuntado. 
E usted dirá lo que quiera pero, en 
todo caso, al presidente de la 
Comisión, al señor Fito Ferreiro, 
le pediría, si puede 
corresponderme, si se le ha 
entregado algo en la Comisión de 
Educación al respecto, ¿por qué a 
nosotros no nos ha llegado nada y 
nos consta que todos los Grupos 
Municipales lo tienen. 
 

eses recursos ou polo menos o seu 
coñecemento en canto ás 
posibilidades que ofrece.  
 
De igual maneira… 
 
Ás dezaoito horas e vinte minutos 
auséntase do Salón de Sesións o 
señor Díaz Grandío. 
 
… debo dicir que isto se fixeron, 
bo, todos estes anos ata que neste 
momento chegou a Marea. Aquí 
convén lembralo. Non é por 
crear, vostede di, señora  
Longueira, construír, achegar… 
Home! esta moción si vostede 
preséntaa en conxunto connosco 
aprobaríase. E debo dicirlle que 
non o fixo, co cal dubidamos do 
seu verdadeiro interese debido a 
que só parece ser que ten a Marea 
esa serie de modificacións.  
 
 
 
Dicir por outra banda, que nese 
aras, nese afán de construír e 
demais, tamén poderiamos falar 
da rede de escolas infantís 
municipais, o regulamento 
municipal, que a estas alturas o 
Partido Popular non ten nin se lle 
enviou, nin llo achegou. E vostede 
dirá o que queira pero, en todo 
caso, ao presidente da Comisión, 
ao señor  Fito Ferreiro, 
pediríalle, se pode 
corresponderme, se se lle 
entregou algo na Comisión de 
Educación respecto diso, por que 
a nós non nos chegou nada e 
cónstanos que todos os Grupos 
Municipais téñeno. 
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 A las dieciocho horas y veintiún 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
Pero volviendo a este tema, 
recordemos que tenemos, por 
ejemplo,aprobado la agenda 
digital en este Pleno, en la anterior 
Corporación Municipal, tenemos 
“itinerarios mar”, diseños de apps, 
blogs, “cine oi”. Se han hecho 
muchas actuaciones, algunas 
siguen, otras no, sabrán ustedes 
por qué. De hecho se han pasado 
de 122.000 inscripciones en 
programas educativos en los que 
se incluían todos estos tipos de 
recursos a 77.000 actuales. Algo 
habrá que preguntarse o 
cuestionarse en cualquier caso.  
 
 
Decir también que lógicamente 
está comprobado que esta 
participación y esta actuación 
conjunta de toda la comunidad 
educativa, está comprobado que 
es posible. Estos años atrás ha 
sido posible, tanto con gobiernos 
del Partido Popular como 
anteriores ha sido posible, con lo 
cual ahora debe de serlo también. 
Pero nos planteamos también otra 
cuestión como que el Consejo 
Escolar Municipal no funcione, no 
se reúna; había que preguntarse 
por qué. Si tenemos que construir, 
habrá que construir, pero entre 
todos porque el Consejo Escolar 
Municipal no se celebra por falta 
de quorum y eso es un gran 
progreso y desde luego un gran 
logro de la señora Silvia Cameán.  
 
Mire, votaremos que sí, ya se lo 

Ás dezaoito horas e vinte e un 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
Pero volvendo a este tema, 
lembremos que temos, por 
exemplo, aprobado a axenda 
dixital neste Pleno, na anterior 
Corporación Municipal, temos 
“itinerarios mar” , deseños de  
apps, blogues, “cinema oi”. 
Fixéronse moitas actuacións, 
algunhas seguen, outras non, 
saberán vostedes por que. De 
feito pasáronse de 122.000 
inscricións en programas 
educativos nos que se incluían 
todos estes tipos de recursos a 
77.000 actuais. Algo haberá que 
preguntarse ou cuestionarse en 
calquera caso.  
 
Dicir tamén que loxicamente está 
comprobado que esta 
participación e esta actuación 
conxunta de toda a comunidade 
educativa, está comprobado que é 
posible. Estes anos atrás foi 
posible, tanto con gobernos do 
Partido Popular como anteriores 
foi posible, co cal agora debe de 
selo tamén. Pero expómonos 
tamén outra cuestión como que o 
Consello Escolar Municipa, non 
funcione, non se reúna; habería 
que preguntarse por que. Se 
temos que construír, haberá que 
construír, pero entre todos porque 
o Consello Escolar Municipal non 
se celebra por falta de  quorum e 
iso é un gran progreso e desde 
logo un gran logro da señora 
Silvia  Cameán.  
 
Mire, votaremos que si, xa llo 
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hemos dicho, pero deben ustedes, 
el Partido Socialista, hacerse 
coresponsables de que este 
Gobierno de la Marea tenga en  la 
ciudad el resultado que tiene en el 
ámbito de la educación. No basta 
con que se pueda, sino que 
además hay que querer hacerlo. Y 
en este caso, estamos hablando de 
pérdida de oportunidades para 
miles de  escolares que residen en 
esta ciudad, frente anteriormente 
otros gobiernos, incluidos el suyo, 
el del Partido Socialista y el del 
Partido Popular, en el que hasta 
122.000 personas, chavales, … 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor  Mourelo, 
por favor. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
…podían y promovían mejores 
apoyos, estaban en una situación 
de calidad educativa que les ponía 
en el punto de..., en el lugar de 
salida en cuanto a posibilidades en 
el futuro. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Si, señor Ferreiro, dígame. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Sí. Decirle al señor Mourelo que 
él se informe también bien cuando 
prepara una respuesta, ya que ni 
estoy en la Comisión… 
 
Presidencia 
 
No, señor Ferreiro… 

dixemos, pero deben vostedes, o 
Partido Socialista, facerse  
coresponsables de que este 
Goberno da Marea teña na 
cidade o resultado que ten no 
ámbito da educación. Non abonda 
con que se poida, senón que 
ademais hai que querer facelo. E 
neste caso, estamos a falar de 
perda de oportunidades para 
miles de escolares que residen 
nesta cidade, fronte anteriormente 
outros gobernos, incluídos o seu, 
o do Partido Socialista e o do 
Partido Popular, no que ata 
122.000 persoas, rapaces,… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor   Mourelo, 
por favor. 
 
Señor  Mourelo Barreiro 
 
… podían e promovían mellores 
apoios, estaban nunha situación 
de calidade educativa que lles 
poñía no punto de..., no lugar de 
saída en canto a posibilidades no 
futuro. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Si, señor Ferreiro, dígame. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Si. Dicirlle ao señor  Mourelo que 
él se informe tamén ben cando 
prepara unha resposta, xa que nin 
estou na Comisión… 
 
Presidencia 
 
Non, señor Ferreiro… 
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Señor Ferreiro Seoane 
 
No, espere un momento, no estoy 
ni en la Comisión de… 
 
Presidencia 
 
Eu creo que fora das quendas  de 
palabra, mellor que non entremos 
aí… 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno, vale, pero que no estoy en 
la Comisión de Educación, ni soy 
presidente… 
 
Presidencia 
 
Ben. Queda aclarado que o señor 
Ferreiro non é o presidente da 
Comisión de Educación. 
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Ben. Estando de cordo coa 
filosofía desta moción, tal e como 
lle trasladei á compañeira 
Longueira antes de entrar neste 
Pleno, e agradecendo tamén, 
bueno, que se traían propostas 
constructivas, que nós cremos que 
tamén dende a oposición e non 
sólo é crítica, non sólo é facer 
fiscalizacións, senón que tamén 
está a posibilidade de lanzar novas 
propostas. E dende logo, 
coincidindo coa filosofía desta 
moción e desta proposta e 

 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Non, espere un momento, non 
estou nin na Comisión de… 
 
Presidencia 
 
Eu creo que  fora das  quendas  
de palabra,  mellor que  non 
entremos  aí… 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo, vale, pero que non estou na 
Comisión de Educación, nin son 
presidente… 
 
Presidencia 
 
Ben. Queda aclarado que o señor 
Ferreiro  non  é o presidente da 
Comisión de Educación. 
 
Señora  Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Ben. Estando de acordo coa 
filosofía desta moción, tal e como 
lle trasladei á compañeira 
Longueira antes de entrar neste 
Pleno e agradecendo tamén, bo, 
que se traían propostas 
construtivas, que nós cremos que 
tamén desde a oposición e non só 
é crítica, non só é facer 
fiscalizacións, senón que tamén 
está a posibilidade de lanzar 
novas propostas. E desde logo, 
coincidindo coa filosofía desta 
moción e desta proposta e 
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compartindo tamén a necesidade 
dun bo aproveitamento dos 
recursos tecnolóxicos por parte da 
comunidade educativa, non 
podemos compartir, lamentandoo 
moitísimo neste caso, que sexa o 
propio Concello quen asuma o 
impulso, perdón, desta proposta. E 
non o podemos compartir 
fundamentalmente por tres 
motivos. En primeiro lugar porque 
sería asumir unha competencia 
que por lei corresponde á Xunta 
de Galicia e vou nomear algunha 
normativa en vigor como o artigo 
31 do Estatuto de Autonomía, a 
Lei orgánica 2/2016 de educación, 
concretamente, señora Gallego, no 
seu artigo 103, no que regula a 
formación permanente do 
profesorado dos centros públicos, 
pero tamén o artigo 7 da Lei de 
bases de réxime local que 
establece que as entidades locais 
só poderán exercer competencias 
distintas das propias, sempre e 
cando non se incorra nun suposto 
de execución simultánea do 
mesmo servizo público con outra 
administración, o Decreto 
74/2011, sobre formación 
permanente do profesorado, o 
Decreto 4/2013 de estrutura 
orgánica da Consellería de 
Cultura, Educación e  Ordenación 
Urbanística. En definitiva, a 
competencia é evidente que para a 
formación do profesorado 
corresponde á Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación 
Urbanística, e máis concretamente 
na Dirección xeral desta 
Consellería. 
 
 

compartindo tamén a necesidade 
dun bo aproveitamento dos 
recursos tecnolóxicos por parte 
da comunidade educativa, non 
podemos compartir, lamentandoo 
moitísimo neste caso, que sexa o 
propio Concello quen asuma o 
impulso, perdón, desta proposta. 
E non o podemos compartir 
fundamentalmente por tres 
motivos. En primeiro lugar 
porque sería asumir unha 
competencia que por lei 
corresponde á Xunta de Galicia e 
vou nomear algunha normativa en 
vigor como o artigo 31 do 
Estatuto de Autonomía, a Lei 
orgánica 2/2016 de educación, 
concretamente, señora Gallego, 
no seu artigo 103, no que regula a 
formación permanente do 
profesorado dos centros públicos, 
pero tamén o artigo 7 da Lei de 
bases de réxime local que 
establece que as entidades locais 
só poderán exercer competencias 
distintas das propias, sempre e 
cando non se incorra nun suposto 
de execución simultánea do 
mesmo servizo público con outra 
administración, o Decreto 
74/2011, sobre formación 
permanente do profesorado, o 
Decreto 4/2013 de estrutura 
orgánica da Consellería de 
Cultura, Educación e  
Ordenación Urbanística. En 
definitiva, a competencia é 
evidente que para a formación do 
profesorado corresponde á 
Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Urbanística, e máis 
concretamente na Dirección xeral 
desta Consellería. 
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En segundo lugar, tampouco nos 
parece xusto porque este Concello 
xa vén asumindo dende hai 
moitísimo tempo competencias 
que non lle corresponden no eido 
educativo. Venno facendo máis 
que nada por responsabilidade, 
ante a deixación de funcións 
doutras administracións como é a 
Xunta de Galicia. Aínda así 
cremos que sigue sendo unha 
obriga esixirlle a unha 
administración que é competente 
que cumpra coas súas obrigas 
nesta  cidade, como imos a facer 
máis adiante cos patios cubertos. 
 
Por falar de casos concretos, 
estamos asumindo obras maiores 
como o cambio de cubertas no 
María Barbeito, como o cambio 
de cubertas no Emilia Pardo 
Bazán, como o novo programa de 
reforzo educativo que xa estamos 
poñendo en marcha e que se 
chama “Potenciate”. Precisamente 
para dar cobertura a eses recortes 
de persoal que tamén hai no 
ámbito educativo e que precisa 
que dende o Concello, 
efectivamente, se dea unha 
cobertura para favorecer a 
inclusión social e diminuir, dende 
logo, o fracaso escolar. E en 
terceiro e último lugar porque hai 
xa un programa municipal novo 
como é “Ao meu xeito”, que 
permite que os propios centros 
dende o seu lexítimo autogoberno 
propoñan propostas tan boas e tan 
construtivas como esta.  
 
Nada máis. E remato reiterando 
esa coincidencia, pero lamentando 

 
En segundo lugar, tampouco nos 
parece xusto porque este Concello 
xa vén asumindo desde hai 
moitísimo tempo competencias 
que non lle corresponden no eido 
educativo. Venno facendo máis 
que nada por responsabilidade, 
ante a deixación de funcións 
doutras administracións como é a 
Xunta de Galicia. Aínda así 
cremos que segue sendo unha 
obriga esixirlle a unha 
administración que é competente 
que cumpra coas súas obrigas 
nesta  cidade, como imos facer 
máis adiante cos patios cubertos. 
 
Por falar de casos concretos, 
estamos asumindo obras maiores 
como o cambio de cubertas no 
María Barbeito, como o cambio 
de cubertas no Emilia Pardo 
Bazán, como o novo programa de 
reforzo educativo que xa estamos 
poñendo en marcha e que se 
chama “Potenciate”. 
Precisamente para dar cobertura 
a eses recortes de persoal que 
tamén hai no ámbito educativo e 
que precisa que desde o Concello, 
efectivamente, se dea unha 
cobertura para favorecer a 
inclusión social e diminuir, desde 
logo, o fracaso escolar. E en 
terceiro e último lugar porque hai 
xa un programa municipal novo 
como é “Ao meu xeito”, que 
permite que os propios centros 
desde o seu lexítimo autogoberno 
propoñan  propostas tan boas e 
tan construtivas como esta.  
 
Nada máis. E remato reiterando 
esa coincidencia, pero 
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que nos imos a abster  nesta 
moción por entender que non é da 
competencia municipal. 
 
Presidencia 
 
Ben. Dado que non sei se existen 
dúbidas sobre a competencia, non 
sei si… Sei que é un pouco atraco, 
así facelo a vuelapluma, pero se o 
señor secretario ten algunha 
opinión ao respecto da 
competencia municipal nesta 
cuestión ou non, ou se quere 
poñela de manifesto, 
simplemente. 
 
Señor Secretario General 
 
Vamos a ver, si el señor alcalde 
me pide que manifieste mi 
criterio, lo puedo manifestar 
sucintamente. 
 
Vamos a ver, con carácter general, 
como saben, tras la Ley de 
Reforma y sostenibilidad de la 
administración local, son 
únicamente competencias propias  
las que el legislador ha 
establecido expresamente en el 
artículo 25 de la Ley de Bases. A 
a partir de ahí, la legislación 
autonómica ha permitido que se 
mantuviese el ejercicio de 
determinadas competencias para 
evitar el vacío que se producía, 
pero si estas concretas en esta 
materia no han venido siendo 
ejercidas por la entidad local, 
como parece que es el caso, no 
tendría cobertura legal. Y al 
mismo tiempo, la derogación del 
artículo 28 de la Ley de Bases de 
régimen local, ha dejado sin 

lamentando que nos imos a abster  
nesta moción por entender que 
non é da competencia municipal. 
 
Presidencia 
 
Ben. Dado que non sei se existen 
dúbidas sobre a competencia, non 
sei si… Sei que é un pouco atraco, 
así facelo a vuelapluma, pero se o 
señor secretario ten algunha 
opinión ao respecto da 
competencia municipal nesta 
cuestión ou non, ou se quere 
poñela de manifesto, simplemente. 
 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Imos ver, se o señor alcalde 
pídeme que manifeste o meu 
criterio, pódoo manifestar  
sucintamente. 
 
Imos ver, con carácter xeral, 
como saben, tras a Lei de 
Reforma e sustentabilidade da 
administración local, son 
unicamente competencias propias 
as que o lexislador estableceu 
expresamente no artigo 25 da Lei 
de Bases. A partir de aí, a 
lexislación autonómica permitiu 
que se mantivese o exercicio de 
determinadas competencias para 
evitar o baleiro que se producía, 
pero se estas concretas nesta 
materia non viñeron sendo 
exercidas pola entidade local, 
como parece que é o caso, non 
tería cobertura legal. E ao mesmo 
tempo, a derrogación do artigo 28 
da Lei de Bases de réxime local, 
deixou sen efecto as competencias 
complementarias municipais en 
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efecto las competencias 
complementarias municipales en 
multitud de ámbitos en que se 
venían ejerciendo, con lo cual 
realmente el título competencial 
correcto y en su caso, la técnica  a 
utilizar sería la prevista en la Ley 
de Administración local de 
Galicia de la cooperación y 
colaboración con la Comunidad 
Autónoma, que establece que es 
posible, incluso más allá del 
reparto competencial, para fines 
de interés general común a ambas 
administraciones, sea lo más 
correcto, en mi opinión. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Secretario. Pois nada, aclarar esta 
opinión. Si, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Esto qué es un informe sobre la 
moción, si es legal, si no? 
 
Presidencia 
 
Aquí se acaba de discutir sobre 
unha cuestión de competencia e a 
min me parece interesante… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Vale. Pues esto yo pido que se 
apunte en el acta para el próximo 
consejo de EMVSA porque lo 
mismo ocurre con las 
competencias en materia de 
vivienda. 
 
Presidencia 
 

multitude de ámbitos en que se 
viñan exercendo, co cal realmente 
o título competencial correcto e 
no seu caso, a técnica  para 
utilizar sería a prevista na Lei de 
Administración local de Galicia 
da cooperación e colaboración 
coa Comunidade Autónoma, que 
establece que é posible, mesmo 
máis aló da repartición 
competencial, para fins de 
interese xeral común a ambas as 
administración, sexa o máis 
correcto, na miña opinión. 
 
 
 
Presidencia 
 
Moi  ben.  Moitas  grazas, señor 
Secretario. Pois, nada, aclarar 
esta opinión. Si, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Isto que é un informe sobre a 
moción, se é legal, se non? 
 
Presidencia 
 
Aquí acábase de discutir sobre  
unha cuestión de competencia e a  
min paréceme interesante… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Vale. Pois isto eu pido que se 
apunte no acta para o próximo 
consello de  EMVSA porque o 
mesmo ocorre coas competencias 
en materia de vivenda. 
 
 
Presidencia 
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Si. Está apuntado… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Vale, vale. Las mociones nunca se 
informan aquí porque la 
anterior… 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego o que dirixe o 
debate son eu e si creo que se 
suscita unha dúbida de 
competencia e está aquí o señor 
Secretario. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Perfecto. El que dirige el debate, 
el que mide los tiempos y el que 
hace lo que quiere es usted, por 
supuesto. Sí, sí. 
 
Presidencia 
 
Non, o que fai o que quere, non. O 
o que exerce as atribucións que o 
reglamento me outorga. Entonces 
creo que non é … 
 
Señora Gallego Neira 
 
Totalmente. Pues a mí me 
gustaría… 
 
Presidencia 
 
… creo que non é a primeira vez 
que se lle pregunta ao señor 
Secretario neste Pleno sobre a súa 
opinión xurídica sobre unha 
cuestión. Agora aquí… 
 
Señora Gallego Neira 
 

Se. Está apuntado… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Vale, vale. As mocións nunca se 
informan aquí porque a 
anterior… 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego o que  dirixe o 
debate son  eu, e se creo que se 
suscita  unha  dúbida de 
competencia e está aquí o señor 
Secretario. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Perfecto. O que dirixe o debate, o 
que mide os tempos e o que fai o 
que quere e vostede, por suposto. 
Si, si. 
 
Presidencia 
 
Non, o que fai o que quere, non. 
O que  exerce  as  atribucións que 
o regulamento me  outorga. Entón 
creo que  non  é … 
 
Señora Gallego Neira 
 
Totalmente. Pois a min 
gustaríame… 
 
Presidencia 
 
… creo que  non  é a  primeira vez 
que se  lle pregunta  ao señor 
Secretario neste Pleno sobre a  
súa opinión  xurídica sobre  unha 
cuestión.  Agora aquí… 
 
Señora Gallego Neira 
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Y siempre nos dice que pediremos 
un informe en otro momento, no  
hace el informe aquí. 
 
Presidencia 
 
… vostede, vostede vote o que lle 
pareza oportuno, simplemente me 
parece que é bo que os membros 
da Corporación teñan unha 
opinión do secretario antes de 
proceder a votar… 
 
Señora Gallego Neira 
 
¡Hombre! Pues la legalidad de la 
moción  de la Casa Cornide, por 
ejemplo, si se puede pedir que 
tribute y que no sea herencia. 
 
Presidencia 
 
Bueno,  aquí creo que ninguén 
puxo de manifesto… 
 
Señora Gallego Neira 
 
¡Hombre! Por favor, por favor… 
 
Presidencia 
 
Por favor digo eu, señora Gallego. 
Respete  un pouquiño as súas 
quendas de palabra.  
 
Eu o que digo é: se aquí se 
suscitou por parte dos grupos si é 
competencia municipal ou non, e 
eu acabo de ver que o 70% do 
debate xirou sobre se podemos ou 
non podemos facer isto, e estando 
todos de acordo na conveniencia  
e na oportunidade da moción, a 
única dúbida que existe é que si 
temos competencia para facela ou 

E sempre nos di que pediremos un 
informe noutro momento, non  fai 
o informe aquí. 
 
Presidencia 
 
… vostede,  vostede vote o que  lle 
pareza oportuno, simplemente 
paréceme que  é  bo que os  
membros da Corporación  teñan  
unha opinión  do secretario antes 
de proceder a votar… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Home! Pois a legalidade da 
moción  da Casa Cornide, por 
exemplo, se se pode pedir que 
tribute e que non sexa herdanza. 
 
Presidencia 
 
Bo,  aquí creo que  ninguén  puxo 
de  manifesto… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Home! Por favor, por favor… 
 
Presidencia 
 
Por favor digo  eu, señora 
Gallego. Respecte  un  pouquiño  
as  súas  quendas de palabra.  
 
Eu o que digo é: se aquí se  
suscitou por parte dous grupos se 
é competencia municipal  ou  non, 
e eu acabo de ver que o 70%  do 
debate  xirou sobre se podemos  
ou  non podemos  facer  isto, e 
estando todos  de acordo  na 
conveniencia  e  na  oportunidade 
da moción, a única  dúbida que 
existe  é que se  temos 
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non, pois ¡home! me parece 
oportuno que o señor secretario se 
manifeste. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
Para la Marea Atlántica, el resto 
de los grupos no ha cuestionado 
nada. 
 
Presidencia 
 
Me parece… ¡Home! Pois eu creo 
que os concelleiros da Marea 
Atlántica teñen tantos dereitos 
como os demais. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Por supuesto. Sólo tienen derecho 
los de la Marea Atlántia. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Bueno, pois xa está, señora 
Gallego. Teñen tanto dereito 
como os demais, señora 
Gallego… ¡Por Dios! Que ganas 
de liar todo e de enlamar todo… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Es que a mí no me cabe ninguna 
duda. 
 
Presidencia 
 
Bueno aquí acaba de manifestar a 
súa opinión so o señor secretario. 
Se a quere ter en conta, a ten e se 
non, non. E punto e xa está… 
 
Señora Gallego Neira 
 

competencia para  facela  ou  
non,  pois  home! paréceme 
oportuno que o señor secretario 
se manifeste. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Para a Marea Atlántica, o resto 
dos grupos non cuestionou nada. 
 
 
Presidencia 
 
Paréceme… Home!  Pois  eu creo 
que os  concelleiros da Marea 
Atlántica  teñen tantos  dereitos 
como os  demais. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Por suposto. Só teñen dereito os 
da Marea Atlántica. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Bo,  pois  xa está, señora Gallego.  
Teñen tanto dereito como os  
demais, señora Gallego… Por 
Deus! Que ganas de lear todo e 
de  enlamar todo… 
 
Señora Gallego Neira 
 
É que a min non me cabe 
ningunha dúbida. 
 
Presidencia 
 
Bo aquí acaba de manifestar a  
súa opinión so o señor secretario. 
Se a quere ter en conta, a ten e  se 
non,  non. E punto e  xa está… 
 
Señora Gallego Neira 
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Pueden abrir los colegios y 
pueden  hacer lo que les dé la 
gana. ¡Venga, hombre! 
 
Presidencia 
 
Bueno, pois perfecto. Xa sabe 
usted más que todos los demás 
juntos. Que afortunada es. 
 
Procedemos á votación da 
moción. Votos a favor da 
moción... 
 
Votación de la moción única 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación la moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE), produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
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) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 

Poden abrir os colexios e poden  
facer o que lles dea a gana. Veña, 
home! 
 
Presidencia 
 
Bo, pois perfecto. Xa sabe vostede 
máis que todos os demais xuntos. 
Que afortunada é. 
 
Procedemos á votación da 
moción. Votos a favor da 
moción... 
 
Votación da moción única 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
presentada polo Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE), producíndose o seguinte 
resultado: 
 
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) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista  
Galego/Asembleas  Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
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Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
 7 – Moción relativa a la 
mejoras de los usos de recursos 
tecnológicos en las aulas de los 
colegios coruñeses. 
 

Acuerdo 
 
1) Solicitar al alcalde que abra un 
programa de formación para el 
profesorado coruñés, para que 
pueda formarse en habilidades 
tecnológicas aplicadas a la 
educación. 
 
2) Solicitar al alcalde que dicho 
programa no esté versado en la 
compra de recursos tecnológicos, 
sino en la adquisición de 
estrategias educativas innovadoras 
y creativas que ayuden a mejorar 
al profesorado y al 
aprovechamiento de los recursos 
ya existentes en las aulas 
coruñesas. 
 
3) Solicitar al alcalde que este 
programa ofrezca una atención y 
apoyo más personalizado al 
alumnado con la finalidad de 
paliar el fracaso escolar, 
incentivar la creatividad y 
fomentar las buenas prácticas de 
dispositivos tecnológicos. 
 
4) Solicitar al alcalde que se 
fomente la cultura de compartir el 
material pedagógico en la red, de 
forma que la comunidad educativa 
de A Coruña pueda crear y 
compartir en red el material 
empleado, beneficiándose todos 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
7 – Moción relativa á melloras 
dos usos de recursos tecnolóxicos 
nas aulas dos colexios coruñeses. 
 
 

Acordo 
 

1) Solicitar o alcalde que abra un 
programa de formación para o 
profesorado coruñés, para que 
poida formarse en habilidades 
tecnolóxicas aplicadas á 
educación. 
 
2) Solicitar o alcalde que o 
devandito programa non estea 
versado na compra de recursos 
tecnolóxicos, senón na 
adquisición de estratexias 
educativas innovadoras e 
creativas que axuden a mellorar 
ao profesorado e ao 
aproveitamento dos recursos xa 
existentes nas aulas coruñesas. 
 
3) Solicitar o alcalde que este 
programa ofreza unha atención e 
apoio máis personalizado ao 
alumnado coa finalidade de 
paliar o fracaso escolar, 
incentivar a creatividade e 
fomentar as boas prácticas de 
dispositivos tecnolóxicos. 
 
4) Solicitar o alcalde que se 
fomente a cultura de compartir o 
material pedagóxico na rede, de 
forma que a comunidade 
educativa da Coruña poida crear 
e compartir en rede o material 
empregado, beneficiándose todos 
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del trabajo de todos. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Un pouquiño de educación, señora 
Gallego, que de verdade, que a 
min me da certo reparo a unha 
persoa da súa idade, ter que 
decirlle estas cousas. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Perdón a súa idade e a la suya. De 
educación no me va dar lecciones 
a mí usted, nunca, jamás. ¿Vale? 
Me mandará callar, lecciones 
nunca. De educación  menos y de 
saber estar tampoco. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Seguinte moción do 
Partido Popular relativa ao 
bloqueo de Ferreiro a 
infraestruturas vitales para a 
cidade. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) 
 
Presidencia 
 
Señora Freire 
 
Moción.-Primera sobre bloqueo 
de Ferreiro a infraestructuras 
vitales para la ciudad. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
La Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acuerda: 
 

do traballo de todos. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Un pouquiño de educación, 
señora Gallego, que de verdade, 
que a min me da certo reparo a 
unha persoa da súa idade, ter que 
decirlle estas cousas. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Perdón a  súa  idade e á súa. De 
educación non me vai dar 
leccións a min vostede, nunca, 
xamais. Vale? Mandarame calar, 
leccións nunca. De educación  
menos e de saber estar tampouco. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Seguinte moción do 
Partido Popular relativa ao 
bloqueo de Ferreiro a 
infraestruturas vitales para a 
cidade. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
 
Presidencia 
 
Señora Freire 
 
Moción.-Primeira sobre bloqueo 
de Ferreiro a infraestruturas 
vitais para a cidade. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda: 
 



80 

 

Instar a Xulio Ferreiro a: 
 
1.- Abandonar su actitud de 
enfrentamiento y bloqueo 
permanente respecto a las 
inversiones de otras 
administraciones en A Coruña, 
provocando un grave retraso en 
infraestructuras claves para el 
futuro de nuestra ciudad y de su 
área metropolitana. 
 
2.- Concretar la cesión de los 
suelos municipales necesarios 
para la mejora y remodelación de 
Alfonso Molina, recogiéndolo en 
un convenio de colaboración con 
el Ministerio de Fomento. 
 
3.- Comenzar formalmente los 
trámites urbanísticos necesarios 
para la ejecución de los accesos y 
la obra de la Estación Intermodal 
de A Coruña. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Freire, pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bueno. Muchas gracias. 
 
El año 2018 arrancó con las obras 
de ampliación del puente de 
Rande en Vigo y con las de 
circunvalación de Santiago 
finalizadas y en funcionamiento, 
mientras en A Coruña seguimos 
esperando, por culpa de Ferreiro, 
por la remodelación de Alfonso 
Molina. Es triste para los 
coruñeses ver que el único 

Instar a  Xulio Ferreiro a: 
 
1.- Abandonar a súa actitude de 
enfrontamento e bloqueo 
permanente respecto dos 
investimentos doutras 
administracións na Coruña, 
provocando un grave atraso en 
infraestruturas craves para o 
futuro da nosa cidade e da súa 
área metropolitana. 
 
2.- Concretar a cesión dos chans 
municipais necesarios para a 
mellora e remodelación de 
Alfonso Molina, recolléndoo nun 
convenio de colaboración co 
Ministerio de Fomento. 
 
3.- Comezar formalmente os 
trámites urbanísticos necesarios 
para a execución dos accesos e a 
obra da Estación Intermodal da 
Coruña. 
 
Presidencia 
 
Moi  ben.  Moitas  grazas, señora 
Freire, pode  proceder  á defensa 
da moción. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bo. Moitas grazas. 
 
O ano 2018 arrincou coas obras 
de ampliación da ponte de Rande 
en Vigo e coas de circunvalación 
de Santiago finalizadas e en 
funcionamento, mentres na 
Coruña seguimos esperando, por 
culpa de Ferreiro, pola 
remodelación de Alfonso Molina. 
É triste para os coruñeses ver que 
o único culpable da parálise en 



81 

 

culpable de la parálisis en 
infraestructuras clave para nuestra 
ciudad, como la mejora de 
Alfonso Molina o la estación 
intermodal, es el actual alcalde, 
instalado en la queja y en la 
confrontación permanente e 
incapaz de llegar a acuerdos con 
otras administraciones porque 
prefiere anteponer los intereses de 
su partido a los de los coruñeses.  
 
En 2015 Ferreiro, lejos de trabajar 
para ajustar el proyecto de 
Fomento para Lavedra y poder 
licitar la obra, se opuso 
frontalmente, obligando con sus 
trabas y retrasos a la redacción de 
un nuevo proyecto. Todos 
recordamos aquel primer boceto 
de la Marea, un auténtico atentado 
a la seguridad vial. Recordamos 
también que después de decir que 
había llegado a un acuerdo con 
Fomento, sin embargo contrata 
otro boceto a otro firmante del 
manifiesto de la Marea, por cierto, 
era aquel famoso estudio de los 
pasos subterráneos para ranas y 
culebras, adecentar los bajo 
puentes para los sin techo, 
pancartas en Lavedra, etcétera. No 
me extraña que Fomento cansado 
ya, les haya dicho que ocurrencias 
las justas. Pero aun así Ferreiro no 
estaba contento con los 
obstáculos, que siguió presentado 
alegaciones.  
 
La actitud de Ferreiro con Alfonso 
Molina nos coloca en el año 2014. 
Cuatro años de retraso. Mientras 
los vecinos de Santiago y Vigo 
disfrutan de las mejoras, en A 
Coruña cero por culpa de Ferreiro, 

infraestruturas crave para nosa 
cidade,como a mellora de Alfonso 
Molina ou a estación intermodal, 
é o actual alcalde, instalado na 
queixa e na confrontación 
permanente e incapaz de chegar a 
acordos con outras 
administracións porque prefire 
antepoñer os intereses do seu 
partido aos dos coruñeses.  
 
 
En 2015 Ferreiro, lonxe de 
traballar para axustar o proxecto 
de Fomento para  Lavedra e 
poder licitar a obra, opúxose 
frontalmente, obrigando coas 
súas trabas e atrasos á redacción 
dun novo proxecto. Todos 
lembramos aquel primeiro 
bosquexo da Marea, un auténtico 
atentado á seguridade viaria. 
Lembramos tamén que despois de 
dicir que chegara a un acordo 
con Fomento, con todo contrata 
outro bosquexo a outro asinante 
do manifesto da Marea, por certo, 
era aquel famoso estudo dos 
pasos subterráneos para ras e  
culebras, arrombar as baixo 
pontes para os sen teito, 
pancartas en  Lavedra, etcétera. 
Non me estraña que Fomento 
canso xa, díxolles que 
ocorrencias as xustas. Pero aínda 
así Ferreiro non estaba contento 
cos obstáculos, que seguiu 
presentado alegacións.  
 
A actitude de Ferreiro con 
Alfonso Molina colócanos no ano 
2014. Catro anos de atraso. 
Mentres os veciños de Santiago e 
Vigo gozan das melloras, na 
Coruña cero por culpa de 
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que no quiso anteponer los 
intereses de la ciudad a sus 
intereses partidistas. Va siendo 
hora, señor Ferreiro, de que deje 
ya esa actitud obstruccionista y de 
bloqueo a todo y empiece a 
trabajar en serio, y se ponga a 
trabajar ya en la cesión del suelo 
porque cada día parece más claro 
que su intención es que no se haga 
esta obra aunque suponga perder 
23 millones de euros de 
financiación externa. Y el mismo 
boicot que hizo con Alfonso 
Molina, lo hizo con la estación 
intermodal. Mientras en Santiago, 
Orense y Vigo, los proyectos de 
las intermodales se encuentran 
avanzados y recibiendo ya fondos 
públicos, en A Coruña está 
todavía en pañales porque Ferreiro 
lleva dos años y medio poniendo 
pegas con continuos cambios de 
criterio que obligan a modificar 
proyecto y poniendo en riesgo los 
fondos europeos que la Xunta 
tiene reservados 9,5 millones de 
euros para esta obra con un coste 
superior a los 50.000.000.  Han 
estado, ustedes, señores de la 
Marea, dando bandazos 
inadmisibles desde el primer día 
en este y en otros temas 
estratégicos para la ciudad.  
 
El señor Ferreiro no ha sabido 
estar a la altura de los retos y 
oportunidades que tiene la ciudad; 
es incapaz de hacer lo mismo que 
sus homólogos en Vigo, Orense y 
Santiago: dialogar y llegar a 
acuerdos por el bien de su ciudad. 
Está claro dónde está el problema. 
Ferreiro ha preferido la 
confrontación permanente a la 

Ferreiro, que non quixo 
antepoñer os intereses da cidade 
aos seus intereses partidistas. Vai 
sendo hora señor Ferreiro de que 
deixe xa esa actitude 
obstrucionista e de bloqueo a 
todo e empece a traballar en serio 
e póñase a traballar xa na cesión 
do chan porque cada día parece 
máis claro que a súa intención é 
que non se faga esta obra aínda 
que supoña perder 23 millones de 
euros de financiamento externo. E 
o mesmo boicot que fixo con 
Alfonso Molina, fíxoo coa 
estación intermodal. Mentres en 
Santiago, Ourense e Vigo, os 
proxectos das intermodais 
atópanse avanzados e recibindo 
xa fondos públicos, na Coruña 
está aínda en cueiros porque 
Ferreiro leva dous anos e medio 
poñendo pegas con continuos 
cambios de criterio que obrigan a 
modificar proxecto e poñendo en 
risco os fondos europeos que a 
Xunta ten reservados 9,5 millóns 
de euros para esta obra cun custo 
superior aos 50.000.000.  
Estiveron, vostedes, señores da 
Marea, dando  bandazos 
inadmisibles desde o primeiro día 
neste e noutros temas estratéxicos 
para a cidade.  
 
O señor Ferreiro non soubo estar 
á altura dos retos e oportunidades 
que ten a cidade; é incapaz de 
facer o mesmo que os seus 
homólogos en Vigo, Ourense e 
Santiago: dialogar e chegar a 
acordos polo ben da súa cidade. 
Está claro onde está o problema. 
Ferreiro preferiu a confrontación 
permanente á colaboración e ao 
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colaboración y al diálogo 
constructivo y como siempre, los 
perjudicados los ciudadanos que 
siguen sufriendo la toxina 
paralizante de la Marea.  
 
Deje de jugar con la ciudad, señor 
Ferreiro. Por su culpa A Coruña 
ha perdido ya 22,5 millones de 
euros en fondos europeos y los 73 
millones de inversión de estas dos 
importantes infraestructuras con 
todo lo que ello conlleva de 
generación de empleo están 
paralizados también por su culpa. 
Usted, señor Ferreiro, es el que se 
lleva la ciudad por delante, es 
usted el que pone a la ciudad en la 
picota, la ciudad ha perdido ya 
tres años y es a usted a quien le da 
igual. Ni hace ni deja hacer a otras 
administraciones que si quieren 
hacer, ni construye ni deja 
construir y esto no solo significa 
una ciudad paralizada durante su 
mandato sino una ciudad que se 
retrasa, que no avanza, que va 
para atrás a marchas forzadas y 
que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando xa, señora Freire, 
por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí, remato ya.  
 
…y que está perdiendo la posición 
de liderazgo que le corresponde 
porque de locomotora de Galicia 
ha pasado a vagón de cola. 
Debería pensar que el boicot  no 
se lo está haciendo a la Xunta ni a 

diálogo construtivo e como 
sempre, os prexudicados os 
cidadáns que seguen sufrindo a 
toxina  paralizante da Marea.  
 
 
Deixe de xogar coa cidade, señor 
Ferreiro. Pola súa culpa A 
Coruña perdeu xa 22,5 millóns de 
euros en fondos europeos e os 73 
millóns de investimento destas 
dúas importantes infraestruturas 
con todo o que iso leva de 
xeración de emprego están 
paralizados tamén pola súa culpa. 
Vostede, señor Ferreiro, é o que 
leva a cidade por diante, é 
vostede o que pon á cidade na 
picota, a cidade perdeu xa tres 
anos e é a vostede a quen lle dá 
igual. Nin fai nin deixa facer a 
outras administracións que si 
queren facer, nin constrúe nin 
deixa construír e isto non só 
significa unha cidade paralizada 
durante o seu mandato senón 
unha cidade que se atrasa, que 
non avanza, que vai para atrás ás 
alancadas e que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando  xa, señora 
Freire, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si, remato xa.  
 
…e que está a perder a posición 
de liderado que lle corresponde 
porque de locomotora de Galicia 
pasou a vagón de cola. Debería 
pensar que o boicot  non llo está 
facendo á Xunta nin a Fomento 
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Fomento sino que el boicot se lo 
está haciendo a la ciudad y a todos 
los coruñeses. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Desde o BNG dicir que non 
imos votar a favor desta moción 
porque fai toda unha defensa do 
que é a ampliación, a mellora e 
remodelación chaman, pero que a 
ampliación ao final de Alfonso 
Molina. Nós temos defendido aquí 
que fóra deses atascos que se 
producen en horas puntas en 
Alfonso Molina, realmente o que 
é Alfonso Molina non precisa ser 
ampliado. Quérese 11 carriles 
para ser ampliado para que logo as 
once da mañá por exemplo, haxa 
un ou dous coches no ancho de 
Alfonso Molina. 
 
A verdade é que nós cremos máis 
nun desenvolvemento sostible, 
cremos que iso é  verdadeiramente 
o moderno. Cremos que hai que 
medrar pero respectando, sobre 
todo,  o medio e ademais cremos 
que hai que apostar efectivamente 
polos transportes metropolitanos, 
polo transporte sostible. Nós 
cremos que realmente na área 
metropolitana ou na área urbana 
da Coruña podíamos movernos 
doutra maneira sen depender 
constantemente do coche. Cremos 
que a Xunta de Galiza e o 
Ministerio de Fomento debían de 
estar máis preocupados por 

senón que o boicot estallo 
facendo á cidade e a todos os 
coruñeses. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Desde o BNG dicir que non 
imos votar a favor desta moción 
porque fai toda unha defensa do 
que é a ampliación, a mellora e 
remodelación chaman, pero que a 
ampliación ao final de Alfonso 
Molina. Nós temos defendido aquí 
que fóra deses atascos que se 
producen en horas puntas en 
Alfonso Molina, realmente o que é 
Alfonso Molina non precisa ser 
ampliado. Quérese 11 carriles 
para ser ampliado para que logo 
as once da mañá por exemplo, 
haxa un ou dous coches no ancho 
de Alfonso Molina. 
 
A verdade é que nós cremos máis 
nun desenvolvemento sostible, 
cremos que iso é  
verdadeiramente o moderno. 
Cremos que hai que medrar pero 
respectando, sobre todo,  o medio 
e ademais cremos que hai que 
apostar efectivamente polos 
transportes metropolitanos, polo 
transporte sostible. Nós cremos 
que realmente na área 
metropolitana ou na área urbana 
da Coruña podíamos movernos 
doutra maneira sen depender 
constantemente do coche. Cremos 
que a Xunta de Galiza e o 
Ministerio de Fomento debían de 
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habilitar medios de transporte 
alternativos en non por unha 
ampliación dunha avenida que ao 
final só beneficia, precisamente, 
ao que é a AP9 e aos seus xestores 
que ao final queren, supostamente 
inocentemente, ampliar Rande, 
ampliar outras infraestruturas pero 
realmente no fondo o único que 
queren é ampliar a súa propia 
avenida para recaudar máis e 
subirnos ás peaxes, sen que 
efectivamente o señor Feijoo faga 
absolutamente nada. Nós non 
defendemos esa ampliación de 
Alfonso Molina; como digo 
cremos noutro tipo de 
desenvolvemento e noutro tipo de 
mobilidade. E por outra banda, 
evidentemente a estación 
ntermodal é unha cuestión 
importante, pero a inclusión da 
cuestión de Alfonso Molina fai 
que non poidamos votar a favor 
desta moción. Nada máis.  
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor alcalde. Bueno, en 
primer lugar anunciamos la 
abstención del Grupo Municipal 
Socialista en relación a esta 
moción, pero permítame que le 
diga varias cosas al Grupo 
Municipal del Partido Popular. En 
primer lugar mezclar en la 
exposición de motivos como 
ejemplos de grandes 
infraestructuras de movilidad, por 

estar máis preocupados por 
habilitar medios de transporte 
alternativos en non por unha 
ampliación dunha avenida que ao 
final só beneficia, precisamente, 
ao que é a AP9 e aos seus 
xestores que ao final queren, 
supostamente inocentemente, 
ampliar Rande, ampliar outras 
infraestruturas pero realmente no 
fondo o único que queren é 
ampliar a súa propia avenida 
para recaudar máis e subirnos ás 
peaxes, sen que efectivamente o 
señor Feijoo faga absolutamente 
nada. Nós non defendemos esa 
ampliación de Alfonso Molina; 
como digo cremos noutro tipo de 
desenvolvemento e noutro tipo de 
mobilidade. E por outra banda, 
evidentemente a estación 
intermodal é unha cuestión 
importante, pero a inclusión da 
cuestión de Alfonso Molina fai 
que non poidamos votar a favor 
desta moción. Nada máis.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor alcalde. Bo, en 
primeiro lugar anunciamos a 
abstención do Grupo Municipal 
Socialista en relación a esta 
moción, pero permítame que lle 
diga varias cousas ao Grupo 
Municipal do Partido Popular. En 
primeiro lugar mesturar na 
exposición de motivos como 
exemplos de grandes 
infraestruturas de mobilidade, por 
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un lado la ampliación del Alfonso 
Molina y por  otro lado la estación 
intermodal es como poco 
chocante, teniendo en cuenta que 
efectivamente una es una 
infraestructura clave para la 
movilidad en el sentido más 
amplio de la palabra y la otra, 
bueno,  traería graves 
consecuencias para la movilidad 
en el centro de la ciudad como 
hemos venido defendiendo.  
 
En relación al tema del 
entendimiento que ustedes dicen 
que no existe entre las 
administraciones yo ni quito ni 
pongo porque no me encuentro en 
esas reuniones. Bien es verdad 
que nos vamos a centrar en los 
dos temas por separado y vamos a 
hablar de lo que sucede en una y 
otra cosa. En relación a la estación 
intermodal, ustedes se encuentran 
con un proyecto que se aprueba en 
el año 2011, creo recordar, de 
César Portela; cuando ustedes 
llegan dicen que no les gusta 
absolutamente nada y todo queda 
paralizado. A partir de ahí  entre 
unos  y otros la casa queda sin 
barrer y al final esto no va a ser 
tan siquiera ni un apeadero para el 
AVE.  
 
Yo no digo que no haya habido 
retrasos por parte de Marea 
Atlántica, fundamentalmente con 
el  cambio de criterio a la hora de 
dónde salían los autobuses sí o no. 
Pero también es verdad que a mí 
me sorprende en muchas 
ocasiones la actitud de la Xunta de 
Galicia que presenta proyectito 
tras proyectito, yo creo que con la 

unha banda a ampliación de 
Alfonso Molina e doutra banda  a 
estación intermodal é como pouco 
chocante, tendo en conta que 
efectivamente unha é unha 
infraestrutura crave para a 
mobilidade no sentido máis amplo 
da palabra e a outra, bo,  traería 
graves consecuencias para a 
mobilidade no centro da cidade 
como viñemos defendendo.  
 
 
En relación ao tema do 
entendemento que vostedes din 
que non existe entre as 
administracións eu nin quito nin 
poño porque non me atopo nesas 
reunións. Ben é verdade que 
ímonos  centrar nos dous temas 
por separado e imos falar do que 
sucede nunha e outra cousa. En 
relación á estación intermodal, 
vostedes atópanse cun proxecto 
que se aproba no ano 2011, creo 
lembrar, de César Portela; cando 
vostedes chegan din que non lles 
gusta absolutamente nada e todo 
queda paralizado. A partir de aí  
entre uns  e outros a casa queda 
sen varrer e ao final isto non vai 
ser tan sequera nin un apeadeiro 
para o AVE.  
 
 
Eu non digo que non houbese 
atrasos por parte de Marea 
Atlántica, fundamentalmente co  
cambio de criterio á hora de onde 
saían os autobuses si ou non. 
Pero tamén é verdade que a min 
sorpréndeme en moitas ocasións a 
actitude da Xunta de Galicia que 
presenta  proxectiño tras  
proxectiño, eu creo que coa única  
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única  intención de que se les diga 
que no a algo que desde luego va 
en contra de lo principal y de lo 
primero o de las primeras 
cuestiones que se hicieron en su 
momento.  
 
En relación a Alfonso Molina, 
vuelvo al comienzo de mi 
intervención, que ustedes me 
digan que se inauguraron las obras 
36 horas antes de terminar el año 
finalizadas, ¡hombre! no es eso lo 
que dice, desde luego,  la prensa 
ni es eso lo que dicen los 
andamios que todavía siguen, ni 
es eso lo que dicen una serie de 
alcaldes de distintos colores del 
área metropolitana de Vigo que no 
fueron a la inauguración, teniendo 
en cuenta que los accesos a sus 
respectivos municipios todavía no 
se encuentran finalizados. Ustedes 
hacen una inauguración a bombo 
y platillo 36 horas antes de que 
finalice el año, única y 
exclusivamente para permitir la 
subida de los peajes en un 4% en 
la AP-6 que, por cierto, a mí me 
encantaría saber después de las 
últimas horas que le digan a los 
ciudadanos cómo es posible que 
se esté pagando los peajes que se 
están pagando y uno se pueda 
encontrar 20 y 24 horas paralizado 
en una autopista, con los riesgos 
que ello puede conllevar. El día 
que alguien se muera de frío 
dentro de un coche porque no 
tiene combustible suficiente y allí 
no aparece nadie más que el UME 
tarde mal y arrastro, desde luego, 
bendita intervención del ejército, 
en este caso, bueno, algo hay que 
hacer.  

intención de que se lles diga que 
non a algo que desde logo vai en 
contra do principal e do primeiro 
ou das primeiras cuestións que se 
fixeron no seu momento.  
 
 
En relación a Alfonso Molina, 
volvo ao comezo da miña 
intervención, que vostedes me 
digan que se inauguraron as 
obras 36 horas antes de terminar 
o ano finalizadas, home! non é iso 
o que di, desde logo,  a prensa nin 
é iso o que din as estadas que 
aínda seguen, nin é iso o que din 
unha serie de alcaldes de distintos 
cores da área metropolitana de 
Vigo que non foron á 
inauguración, tendo en conta que 
os accesos aos seus respectivos 
municipios aínda non se atopan 
finalizados. Vostedes fan unha 
inauguración aos catro ventos 36 
horas antes de que finalice o ano, 
única e exclusivamente para 
permitir a subida das peaxes nun 
4% na AP-6 que, por certo, a min 
encantaríame saber despois das 
últimas horas que lle digan aos 
cidadáns como é posible que se 
estea pagando as peaxes que se 
están pagando e un póidase 
atopar 20 e 24 horas paralizado 
nunha autoestrada, cos riscos que 
iso pode levar. O día que alguén 
morra de frío dentro dun coche 
porque non ten combustible 
suficiente e alí non aparece 
ninguén máis que o UME tarde 
mal e arrastro, desde logo, 
bendita intervención do exército, 
neste caso, bo, algo hai que facer.  
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Y ustedes no digan que se 
inaugura y que está todo 
finalizado porque desde luego no 
es así, no hay nada más que ir por 
la autopista de Santiago para saber 
que todavía quedan vallas y 
todavía quedan obras… (Yo no sé 
qué le hace gracia a la señora 
Freire…)  Pero, bueno, es así, es 
decir,  todavía quedan cuestiones 
por hacer, yo me limito 
exclusivamente a lo que dice la 
prensa, no tengo la capacidad de 
la omnipresencia para saber, en 
este momento, si los alcaldes del 
área metropolitana de Vigo dicen 
o no dicen la verdad. Las 
cuestiones están ahí, están en 
diversos medios de comunicación 
y diversos medios de 
comunicación dicen lo que hay, 
no tengo, desde luego porque 
poner ni porque quitar. 
 
Por  lo tanto, digan ustedes la 
verdad y digan ustedes la verdad 
en lo que se supone lo que es la 
ampliación de Alfonso Molina. 
Díganle en todo caso al Ministerio 
de Fomento que se aplique en el 
vial 18… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por 
favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…que se aplique en el vial 18, que 
se aplique  lo que tienen que hacer 
y desde luego no una ampliación 
que va a convertir el centro de la 
ciudad en una autopista y que está 

 
E vostedes non digan que se 
inaugura e que está todo 
finalizado porque desde logo non 
é así, non hai máis nada que ir 
pola autoestrada de Santiago 
para saber que aínda quedan 
valos e aínda quedan obras… (Eu 
non sei que lle fai graza á señora 
Freire…)  Pero, bo, é así, é dicir,  
aínda quedan cuestións por facer, 
eu limítome exclusivamente ao 
que di a prensa, non teño a 
capacidade da  omnipresencia 
para saber, neste momento, se os 
alcaldes da área metropolitana de 
Vigo din ou non din a verdade. As 
cuestións están aí, están en 
diversos medios de comunicación 
e diversos medios de 
comunicación din o que hai, non 
teño, desde logo porque poñer nin 
porque quitar. 
 
 
Por tanto,  digan vostedes a 
verdade e digan vostedes a 
verdade no que se supón o que é a 
ampliación de Alfonso Molina. 
Díganlle en todo caso ao 
Ministerio de Fomento que se 
aplique no viario 18… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, 
por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…que se aplique no viario 18, que 
se aplique o que teñen que facer e 
desde logo non unha ampliación 
que vai converter o centro da 
cidade nunha autoestrada e que 
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en contra de los criterios técnicos 
defendidos por personas de una 
reputación técnica que es  
indubitada, como puede ser Carlos 
Nárdiz, como puede ser Salvador 
Rueda o como puede ser 
simplemente una institución como 
el Colegio de Arquitectos de 
Galicia que dicen que no, que esa 
no es la solución teniendo en 
cuenta que no es cierto los atascos 
que ustedes dicen que hay en 
determinadas horas en la Avenida 
de Alfonso Molina. Y nada más 
muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
Señor Varela.  
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas alcalde. Un saúdo a todas 
as persoas que nos seguen dende o 
Pleno ou dende as súas casas.  
 
Señora Freire, este Goberno é 
quen de chegar a acordos para 
mellorar as infraestruturas da 
cidade con quen quere chegar a 
acordos. É tan sinxelo como iso. 
Fixémolo hai xa dous anos, en 
febreiro de 2016, cando 
consensuamos coa ministra Pastor 
as melloras no proxecto de 
remodelación de Lavedra, que 
espera agora porque o Ministerio 
de Fomento peche o proxecto e 
inicie a licitación. Están no seu 
tellado, estamos esperando outra 
vez polo Ministerio de Fomento. 
E naquel momento conseguimos, 
bueno naquel momento a esta 
parte e nese proceso de 

está en contra dos criterios 
técnicos defendidos por persoas 
dunha reputación técnica que é   
indubitada, como pode ser Carlos  
Nárdiz, como pode ser Salvador 
Rueda ou como pode ser 
simplemente unha institución 
como o Colexio de Arquitectos de 
Galicia que din que non, que esa 
non é a solución tendo en conta 
que non é certo os atascos que 
vostedes din que hai en 
determinadas horas na Avenida 
de Alfonso Molina. E nada máis 
moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
Señor Varela.  
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas alcalde. Un saúdo a todas 
as persoas que nos seguen desde 
o Pleno ou desde as súas casas.  
 
Señora Freire, este Goberno é 
quen de chegar a acordos para 
mellorar as infraestruturas da 
cidade con quen quere chegar a 
acordos. É tan sinxelo como iso. 
Fixémolo hai xa dous anos, en 
febreiro de 2016, cando 
consensuamos coa ministra 
Pastor as melloras no proxecto de 
remodelación de Lavedra, que 
espera agora porque o Ministerio 
de Fomento peche o proxecto e 
inicie a licitación. Están no seu 
tellado, estamos esperando outra 
vez polo Ministerio de Fomento. E 
naquel momento conseguimos, bo 
naquel momento a esta parte e 
nese proceso de negociación, 
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negociación, conseguimos 
duplicar o investimento previsto 
polo Ministerio. Dos nove millóns 
do proxecto que tiñan vostedes 
entre mans, aquela chapuza que 
era unha autoestrada que 
atravesaba a cidade, bueno, 
pasamos aos 19 millóns de euros 
de PEM, de orzamento de 
execución material no documento 
que estivo a exposición pública e 
que estamos esperando a que o 
Ministerio o aprobe. Iso é 
negociar, señora Freire, polo ben 
da cidade.  
 
Chegamos tamén a acordos con 
ADIF, para o proxecto da 
intermodal, a través das achegas 
do Concello para mellorar o 
proxecto. Tamén o intentamos coa 
Xunta que tardou 7 meses en ter 
en conta as nosas propostas 
técnicas para resolver as eivas do 
proxecto da estación de buses para 
finalmente incorporalas ao seu 
proxecto, e intentamos  facelo 
tamén  co SERGAS para atopar 
unha solución que permita dotar á 
zona centro da cidade dun centro 
sanitario que mellore as 
condicións do actual de Federico 
Tapia. Para iso imos propoñer 
novas opcións para poder ubicar 
ese equipamento sanitario nunha 
nova situación moi próxima ao 
mercado de Santa Lucía e dentro 
do propio barrio da Falperra. 
Ubicación que entendemos que 
cumple cos requisitos trasladados 
polo conselleiro de sanidade na 
última xuntanza de decembro.  
 
Pero claro, para dialogar fan falta 
dúas partes. Veremos, se como  

conseguimos duplicar o 
investimento previsto polo 
Ministerio. Dos nove millóns do 
proxecto que tiñan vostedes entre 
mans, aquela chapuza que era 
unha autoestrada que atravesaba 
a cidade, bo, pasamos aos 19 
millóns de euros de PEM, de 
orzamento de execución material 
no documento que estivo a 
exposición pública e que estamos 
esperando a que o Ministerio o 
aprobe. Iso é negociar, señora 
Freire, polo ben da cidade.  
 
 
Chegamos tamén a acordos con 
ADIF, para o proxecto da 
intermodal, a través das achegas 
do Concello para mellorar o 
proxecto. Tamén o intentamos coa 
Xunta que tardou 7 meses en ter 
en conta as nosas propostas 
técnicas para resolver as eivas do 
proxecto da estación de buses 
para finalmente incorporalas ao 
seu proxecto, e intentamos  facelo 
tamén  co SERGAS para atopar 
unha solución que permita dotar 
á zona centro da cidade dun 
centro sanitario que mellore as 
condicións do actual de Federico 
Tapia. Para iso imos propoñer 
novas opcións para poder ubicar 
ese equipamento sanitario nunha 
nova situación moi próxima ao 
mercado de Santa Lucía e dentro 
do propio barrio da Falperra. 
Ubicación que entendemos que 
cumple cos requisitos trasladados 
polo conselleiro de sanidade na 
última xuntanza de decembro.  
 
Pero claro, para dialogar fan 
falta dúas partes. Veremos, se 
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parece, tamén  a Xunta está agora 
polo diálogo e por poder dotar a 
este barrio das infraestruturas que 
precisa ou está por seguir poñendo 
dificultades, como o demostrou 
até o momento.  
 
 
En calquera caso eu voulles a 
expoñer dous exemplos  da nosa 
capacidade de sumar a favor da 
cidade, loxicamente con 
administracións alleas a súa cor 
política. Chegamos a acordos para 
acometer o proxecto de 
rehabilitación das cubertas de 
Riazor que servirá para dotar de 
seguridade unha infraestrutura que 
usan cada día, cada 15 días, máis 
de 25.000 persoas no que a 
Deputación da Coruña, si a 
Deputación da Coruña, colabora 
cun 1.000.000 de euros. E 
traballamos, como ben  saben, 
para lograr novos investimentos 
que permitan avanzar nun 
proxecto de cidade sólido como 
fixemos coa convocatoria EDUSI, 
cun proxecto consensuado cos 
distintos grupos municipais e que 
foi quen de acadar o informe 
máximo de axuda de 15.000.000 
de euros.  
 
Por certo hai apenas tres días 
vimos de recibir a comunicación 
do Ministerio de Facenda na que 
se confirma a aprobación do noso 
manual de procedemento o cal é 
unha moi boa noticia porque nos 
permitirá darlle luz verde e nos 
permitirá empezar a licitar 
proxectos que están programados 
no cuadro de mandos. E cal é… 
En calquera caso, cal é, cando 

como parece, tamén  a Xunta está 
agora polo diálogo e por poder 
dotar a este barrio das 
infraestruturas que precisa ou 
está por seguir poñendo 
dificultades, como o demostrou 
até o momento.  
 
En calquera caso eu voulles a 
expoñer dous exemplos  da nosa 
capacidade de sumar a favor da 
cidade, loxicamente con 
administracións alleas a súa cor 
política. Chegamos a acordos 
para acometer o proxecto de 
rehabilitación das cubertas de 
Riazor que servirá para dotar de 
seguridade unha infraestrutura 
que usan cada día, cada 15 días, 
máis de 25.000 persoas no que a 
Deputación da Coruña, si a 
Deputación da Coruña, colabora 
cun 1.000.000 de euros. E 
traballamos, como ben  saben, 
para lograr novos investimentos 
que permitan avanzar nun 
proxecto de cidade sólido como 
fixemos coa convocatoria EDUSI, 
cun proxecto consensuado cos 
distintos grupos municipais e que 
foi quen de acadar o informe 
máximo de axuda de 15.000.000 
de euros.  
 
Por certo hai apenas tres días 
vimos de recibir a comunicación 
do Ministerio de Facenda na que 
se confirma a aprobación do noso 
manual de procedemento o cal é 
unha moi boa noticia porque nos 
permitirá darlle luz verde e nos 
permitirá empezar a licitar 
proxectos que están programados 
no cadro de mandos. E cal é… En 
calquera caso, cal é, cando falan 
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falan de actitude construtiva do 
resto das administracións da súa 
cor, cal e a actitude construtiva da 
que falan? A que ten o presidente 
da Xunta de Galicia e o Ministerio 
de Fomento a través de Portos do 
Estado, tentando barrer ao 
Concello da Coruña da decisión 
sobre os seus peiraos interiores? 
Esa é a actitude construtiva das 
súas administracións afíns? Por 
certo, poderían preguntarlles aos 
seus compañeiros por que 
bloquean a execución da conexión 
ferroviaria do porto exterior que é 
tan necesaria para o seu 
desenvolvemento? Bueno, aí 
teñen todos os parámetros, teñen 
tódolos fíos para poder movela.  
 
O resto das administracións 
gobernadas polo PP non están 
facilitando as cousas en ningún 
sentido. Utilizan as institucións 
para danar ao Goberno municipal 
e o sabemos, o sabe primeiro o 
alcalde e o resto dos concelleiros e 
concelleiras da Corporación. Non 
lles importa a cidade a vostedes, 
señores e señoras do PP… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
…Usan a cidade como refén das 
súas aspiracións políticas. Señores 
e señoras do PP, trabúcanse. 
 
 
Presidencia 
 

de actitude construtiva do resto 
das administracións da súa cor, 
cal e a actitude construtiva da que 
falan? A que ten o presidente da 
Xunta de Galicia e o Ministerio 
de Fomento a través de Portos do 
Estado, tentando barrer ao 
Concello da Coruña da decisión 
sobre os seus peiraos interiores? 
Esa é a actitude construtiva das 
súas administracións afíns? Por 
certo, poderían preguntarlles aos 
seus compañeiros por que 
bloquean a execución da conexión 
ferroviaria do porto exterior que 
é tan necesaria para o seu 
desenvolvemento? Bo, aí teñen 
todos os parámetros, teñen 
tódolos fíos para poder movela.  
 
O resto das administracións 
gobernadas polo PP non están 
facilitando as cousas en ningún 
sentido. Utilizan as institucións 
para danar ao Goberno municipal 
e o sabemos, o sabe primeiro o 
alcalde e o resto dos concelleiros 
e concelleiras da Corporación. 
Non lles importa a cidade a 
vostedes, señores e señoras do 
PP… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
…Usan a cidade como refén das 
súas aspiracións políticas. 
Señores e señoras do PP, 
trabúcanse. 
 
Presidencia 
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Moi ben. Procedemos a votar a 
moción. Votos a favor da moción. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP)  
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP), produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP)   (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción do Partido Popular sobre 
o parque ofimático. 
 
Moción.-Segunda sobre el 
parque ofimático. 
 

Intervenciones 

Moi ben. Procedemos a votar a 
moción. Votos a favor da moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP)  
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP), producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 abstencións). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista  
Galego/Asembleas  Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción do Partido Popular sobre 
o parque ofimático. 
    
Moción.-Segunda sobre o parque 
ofimático. 
 

Intervencións 
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Señor Fernández Prado 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno, acuerda por 
unanimidad instar a Xulio Ferreiro 
a… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta 
y seis minutos se ausentan del 
Salón de Sesiones la señora 
Cameán Calvete y señor 
Lorenzo Torres. 
 
… cumplir el protocolo firmado 
en agosto de 2016 sobre el Parque 
Ofimático, que ya debería estar 
prácticamente ejecutado, en el que 
las tres partes (Ayuntamiento, 
Xunta y Asociación Parque 
Ofimático 2010) establecen el 
marco de colaboración para que 
los cooperativistas dispongan de 
las licencias de primera 
ocupación, que año y medio 
después aún el ayuntamiento no 
les ha concedido y para finalizar 
con toda la seguridad jurídica las 
obras de urbanización que el 
ayuntamiento tiene paralizadas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pode proceder señor 
Fernández Prado á defensa da 
moción. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Gracias. Buenas tardes a todos. 
Como es conocido en el mes de 
diciembre de 2015 se conoció la 
sentencia que anulaba el contrato 
de las obras de urbanización del 
parque ofimático que había 

 
Señor  Fernández Prado 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno, acorda por 
unanimidade instar a  Xulio 
Ferreiro a… 
 
Ás dezaoito horas e coarenta e 
seis minutos auséntanse do Salón 
de Sesións a señora  Cameán  
Calvete e señor  Lorenzo Torres. 
 
 
… cumprir o protocolo asinado 
en agosto de 2016 sobre o Parque 
Ofimático, que xa debería estar 
practicamente executado, no que 
as tres partes (Concello, Xunta e 
Asociación Parque Ofimático 
2010) establecen o marco de 
colaboración para que os  
cooperativistas dispoñan das 
licenzas de primeira ocupación, 
que ano e medio despois aínda o 
concello non lles concedeu e para 
finalizar con toda a seguridade 
xurídica as obras de urbanización 
que o concello ten paralizadas. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pode proceder señor 
Fernández Prado á defensa da 
moción. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Grazas. Boas tardes a todos. 
Como é coñecido no mes de 
decembro de 2015 coñeceuse a 
sentenza que anulaba o contrato 
das obras de urbanización do 
parque ofimático que asinara o 
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firmado el gobierno municipal 
bipartito el día de reflexión de las 
elecciones de 2011, el día de las 
elecciones municipales. Y en 
agosto de 2016, ante esta situación 
y por iniciativa de la Xunta, 
representantes de la propia Xunta, 
del Ayuntamiento y de la 
Asociación Parque Ofimático 
2010, acordaron el protocolo en el 
que se establece un marco de 
colaboración para finalizar las 
obras de urbanización y para que 
el Ayuntamiento licitase las obras 
y permitiese otorgar las licencias 
de primera ocupación. Una vez 
iniciada esa licitación que, por 
cierto, para la que necesitaron un 
año, la Xunta cumplió su parte y 
adelantó de forma inmediata 4,2 
millones de euros que debieron de 
haber sido pagados por el resto de 
propietarios a través de la cuenta 
que se paralizó porque el pago, 
este pago adelantado, el adelantar 
este dinero por parte de la Xunta y 
evitar que lo tuviesen que pagar el 
resto de propietarios, desbloqueó 
uno de los grandes escollos que 
existían para este acuerdo. Sin 
embargo a día de hoy, los 
cooperativistas aún no disponen 
de la licencia de  primera 
ocupación y continúan sin poder 
entrar en sus viviendas, a pesar de 
que Ferreiro les había prometido 
que lo tendrían en octubre de 
2017, hace más de tres meses. 
 
Cada mes de retraso, nos han 
dicho los propios cooperativistas, 
que le está generando unos gastos 
superiores a los 120.000 euros, 
por lo tanto, entendemos que es 
urgente esta moción. Creemos que 

goberno municipal bipartito o día 
de reflexión das eleccións de 
2011, o día das eleccións 
municipais. E en agosto de 2016, 
ante esta situación e por 
iniciativa da Xunta, 
representantes da propia Xunta, 
do Concello e da Asociación 
Parque Ofimático 2010, 
acordaron o protocolo no que se 
establece un marco de 
colaboración para finalizar as 
obras de urbanización e para que 
o Concello licitase as obras e 
permitise outorgar as licenzas de 
primeira ocupación. Unha vez 
iniciada esa licitación que, por 
certo, para a que necesitaron un 
ano, a Xunta cumpriu a súa parte 
e adiantou de forma inmediata 4,2 
millóns de euros que deberon de 
ser pagados polo resto de 
propietarios a través da conta que 
se paralizou porque o pago, este 
pago adiantado, o adiantar este 
diñeiro por parte da Xunta e 
evitar que o tivesen que pagar o 
resto de propietarios, 
desbloqueou un dos grandes 
escollos que existían para este 
acordo. Con todo a día de hoxe, 
os  cooperativistas aínda non 
dispoñen da licenza de primeira  
ocupación e continúan sen poder 
entrar nas súas vivendas, a pesar 
de que Ferreiro prometéralles que 
o terían en outubro de 2017, fai 
máis de tres meses. 
 
Cada mes de atraso, dixéronnos 
os propios  cooperativistas, que 
lle está xerando uns gastos 
superiores aos 120.000 euros, por 
tanto, entendemos que é urxente 
esta moción. Cremos que volveu a 



96 

 

ha vuelto a demostrar su 
incapacidad de gestionar todos los 
procesos administrativos, sean o 
no complejos.  
 
El protocolo debía de estar 
ejecutado prácticamente en su 
totalidad, pero la realidad es muy 
distinta. La fase inicial que era esa 
licencia de primera ocupación 
todavía no está y de las fases 
siguientes ya ni hablar. Qué 
vamos a contar del resto de los 
puntos, que en muchos casos ni se 
han empezado todavía. 
Compartimos, este Grupo 
Municipal Popular, la 
preocupación de los 
cooperativistas y otros 
participantes en este proyecto que 
vén como los plazos se van 
alargando y que siguen sin poder 
entrar en sus viviendas.  
 
Pero me gustaría dedicar este 
último minuto y quiero pararme 
también en explicar bien y en 
aclarar algunas cosas. Yo creo que  
pedirles también que dejen de 
engañar a los residentes de Elviña, 
a los residentes del otro lado de la 
Avenida: esas parcelas están 
registradas como equipamiento 
público de propiedad municipal, 
equipamiento público en el 
Registro de la Propiedad. Para que 
pudiesen volver a ser privadas, 
habría no sólo que modificar el 
Plan General, el Plan Parcial y el 
Proyecto de Reparcelación sino 
que también habría que subastar, 
enajenar ese equipamiento por 
subasta como hemos hecho 
recientemente con el campo de 
fútbol de A Grela porque la 

demostrar a súa incapacidade de 
xestionar todos os procesos 
administrativos, sexan ou non 
complexos.  
 
O protocolo debía de estar 
executado practicamente na súa 
totalidade, pero a realidade é moi 
distinta. A fase inicial que era esa 
licenza de primeira ocupación 
aínda non está e das fases 
seguintes xa nin falar. Que imos 
contar do resto dos puntos, que en 
moitos casos nin se empezaron 
aínda. Compartimos, este Grupo 
Municipal Popular, a 
preocupación dos  cooperativistas 
e outros participantes neste 
proxecto que vén como os prazos 
vanse alongando e que seguen sen 
poder entrar nas súas vivendas.  
 
 
 
Pero gustaríame dedicar este 
último minuto e quero pararme 
tamén en explicar ben e en 
aclarar algunhas cousas. Eu creo 
que  pedirlles tamén que deixen 
de enganar aos residentes de 
Elviña, aos residentes doutro lado 
da Avenida: esas parcelas están 
rexistradas como equipamento 
público de propiedade municipal, 
equipamento público no Rexistro 
da Propiedade. Para que 
puidesen volver ser privadas, 
habería non só que modificar o 
Plan Xeral, o Plan Parcial e o 
Proxecto de Reparcelación senon 
que tamén habería que poxar,  
enaxenar ese equipamento por 
poxa como fixemos recentemente 
co campo de fútbol da Grela 
porque a situación é igual 
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situación es igual legalmente para 
un equipamiento público de 
propiedad pública. Por lo tanto, 
creemos que esta estrategia de 
querer presentar en los próximos 
meses o antes de las elecciones 
algo irreal, ilegal e imposible, 
presentar un proyecto para luego 
decir que la Xunta no les deja, o 
dejarle el problema y las mentiras 
al próximo Gobierno, 
simplemente creo que es engañar 
a los ciudadanos y lo que les 
pedimos es que gestionen, que den 
esas licencias cuanto antes, que 
van muchos meses de retraso y 
que por favor, no intenten sacar 
un conejo de la chistera sino 
gestionar y ejecutar el protocolo 
que tienen firmado. Nada más y 
muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Sinalar que desde o BNG nos 
imos a abster… 
 
A las dieciocho horas y 
cincuenta y un minutos entra en 
el Salón de Sesiones el señor 
Lorenzo Torres. 
 
… nesta moción porque, bueno, 
fáltannos datos para coñecer 
realmente en que grado de 
cumprimento está este protocolo e 
por que ademais descoñecemos, 
efectivamente, o contido desa 
modificación do Plan do ofimático 
e como afectaría a este protocolo, 
polo tanto como, digamos, non 

legalmente para un equipamento 
público de propiedade pública. 
Por tanto, cremos que esta 
estratexia de querer presentar nos 
próximos meses ou antes das 
eleccións algo irreal, ilegal  e 
imposible, presentar un proxecto 
para logo dicir que a Xunta non 
lles deixa, ou deixarlle o 
problema e as mentiras ao 
próximo Goberno, simplemente 
creo que é enganar aos cidadáns 
e o que lles pedimos é que 
xestionen, que dean esas licenzas 
canto antes, que van moitos meses 
de atraso e que por favor, non 
tenten sacar un coello da chistera 
senón xestionar e executar o 
protocolo que teñen asinado. 
Nada máis e moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Sinalar que desde o BNG nos 
imos a abster… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
un minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
… nesta moción porque, bo, 
fáltannos datos para coñecer 
realmente en que grado de 
cumprimento está este protocolo e 
por que ademais descoñecemos, 
efectivamente, o contido desa 
modificación do plan do ofimático 
e como afectaría a este protocolo, 
polo tanto como, digamos, non 
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temos todos os datos, decidimos 
abstenernos nesta moción. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor alcalde. Hace año y 
medio, señalábamos el Grupo 
Municipal Socialista en este 
mismo Salón de Plenos, que en 
esta cuestión del Parque 
Ofimático sólo puede y debe 
haber un  objetivo que es la 
defensa del interés general de la 
ciudad y de las personas 
injustamente afectadas por este 
proyecto urbanizador. Los 
cooperativistas que requieren que 
se den sin más demora todos los 
pasos necesarios para poder 
entrar, por fin en sus casas, y los 
vecinos del Castro de Elviña, que 
necesitan una solución definitiva a 
su problemática. Es cierto, 
lamentablemente, que en el 
ofimático aún no vive nadie, ni los 
cooperativistas de la Carnocha ni 
los de Confucovi ni los de Eirís 
Ofimático. Un buen número… 
 
A las dieciocho horas y 
cincuenta y dos minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Veira González.  
 
…de coruñeses que han pagado 
por sus viviendas pero no han 
obtenido todavía nada a cambio. 
Y es cierto, también que podemos 
invertir tiempo en repartir 

temos todos os datos, decidimos 
absternos nesta moción. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor alcalde. Hai ano e 
medio, sinalabamos o Grupo 
Municipal Socialista en este 
mesmo Salón de Plenos, que nesta 
cuestión do Parque Ofimático só 
pode e debe haber un  obxectivo 
que é a defensa do interese xeral 
da cidade e das persoas 
inxustamente afectadas por este 
proxecto  urbanizador. Os  
cooperativistas que requiren que 
se dean sen máis demora todos os 
pasos necesarios para poder 
entrar, por fin nas súas casas, e 
os veciños do Castro de Elviña, 
que necesitan unha solución 
definitiva á súa problemática. É 
certo, lamentablemente, que no 
ofimático aínda non vive ninguén, 
nin os cooperativistas da  
Carnocha nin os de Confucovi nin 
os de Eirís Ofimático. Un bo 
número… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
dous minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora  Veira 
González.  
 
…de coruñeses que pagaron polas 
súas vivendas pero non obtiveron 
aínda nada a cambio. E é certo, 
tamén que podemos investir 
tempo en repartir 
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responsabilidades, podemos 
dedicarnos a mirar el pasado más 
próximo o más lejano o bien 
podemos centrar los esfuerzos en 
gestionar el presente y el futuro. 
 
La inquietud entre las familias 
afectadas por falta de avance  y 
remate de las labores de 
urbanización de este proyecto no 
ha dejado de crecer cada día que 
pasaba. El tiempo ha discurrido y 
las soluciones demandadas por 
estas personas no han llegado con 
la prontitud deseada y en ningún 
caso comprometidas del Gobierno 
local. Nos llama de nuevo 
poderosamente la atención que sea 
el Partido Popular el promotor de 
una moción metiendo prisa en el  
tema del ofimático porque 
precisamente el Partido Popular, 
durante su gobierno en el anterior 
mandato, paralizó en el año 2011 
seis meses las obras de 
urbanización apelando a la 
seguridad jurídica y luego la 
retomó al ralentí, lo que en gran 
medida nos ha  traído hasta aquí 
con las obras todavía no 
rematadas  y eso que el plazo 
inicial apuntado era de 18 meses, 
luego ampliado a 60 meses por el 
señor Negreira. 
 
No olvidamos, sin embargo, que 
ahora desde hace dos años y 
medio, la madeja está en manos 
de Marea Atlántica, la cual en 
esos dos años y medio no ha 
adoptado ni ejecutado ninguna 
decisión efectiva con la celeridad 
comprometida, a pesar que desde 
el primer día… 
 

responsabilidades, podemos 
dedicarnos a mirar o pasado máis 
próximo ou máis afastado ou ben 
podemos centrar os esforzos en 
xestionar o presente e o futuro. 
 
A inquietude entre as familias 
afectadas por falta de avance  e 
remate dos labores de 
urbanización deste proxecto non 
deixou de crecer cada día que 
pasaba. O tempo discorreu e as 
solucións demandadas por estas 
persoas non chegaron coa 
prontitude desexada e en ningún 
caso comprometidas do Goberno 
local. Chámanos de novo 
poderosamente a atención que 
sexa o Partido Popular o 
promotor dunha moción metendo 
présa no  tema do ofimático 
porque precisamente o Partido 
Popular, durante o seu goberno 
no anterior mandato, paralizou 
no ano 2011 seis meses as obras 
de urbanización apelando á 
seguridade xurídica e logo 
retomouna ao  ralentí, o que en 
gran medida tróuxonos  ata aquí 
coas obras aínda non rematadas  
e iso que o prazo inicial apuntado 
era de 18 meses, logo ampliado a 
60 meses polo señor Negreira. 
 
 
Non esquecemos, con todo, que 
agora desde hai dous anos e 
medio, a  madeixa está en mans 
de Marea Atlántica, a cal neses 
dous anos e medio non adoptou 
nin executou ningunha decisión 
efectiva coa celeridade 
comprometida, a pesar que desde 
o primeiro día… 
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A las dieciocho horas y 
cincuenta y  tres minutos entra 
en el Salón de Sesiones la señora 
Cameán Calvete. 
 
… prometió a los afectados una 
solución inmediata que se ha 
venido demorando en el tiempo. 
Este tema más que vericuetos 
judiciales precisa de una solución 
consensuada extrajudicial entre 
todas las partes implicadas y la 
pronta y harmónica actuación 
desde las administraciones 
públicas implicadas.   
 
Sin mirar hacia atrás creemos 
firmemente que es momento de 
ejecutar las decisiones más 
eficaces y que respondan al 
objetivo señalado al inicio de esta 
intervención, es decir, la defensa 
del interés general de la ciudad y 
singularmente la atención de las 
necesidades perentorias de las 
familias afectadas. Por ello 
entendemos que lo primero, lo 
prioritario es completar las obras 
de urbanización necesarias para 
que los cooperativistas puedan 
ocupar sus viviendas y concretar 
una solución definitiva a los 
vecinos de Elviña. El ofimático ha 
de ser un empeño común de todas 
las fuerzas políticas de esta 
Corporación y ha de ser una tarea 
de cumplimiento inmediato por 
todas las administraciones 
públicas afectadas, competentes, 
por ello votaremos a favor de esta 
moción. Muchas gracias. 
 
 
Presidencia 
 

Ás dezaoito horas e cincuenta e  
tres minutos entra no Salón de 
Sesións a señora  Cameán  
Calvete. 
 
… prometeu aos afectados unha 
solución inmediata que se veu 
demorando no tempo. Este tema 
máis que carreiros xudiciais 
precisa dunha solución 
consensuada extraxudicial entre 
todas as partes implicadas e a 
pronta e  harmónica actuación 
desde as administracións públicas 
implicadas.   
 
Sen mirar cara atrás cremos 
firmemente que é momento de 
executar as decisións máis 
eficaces e que respondan o 
obxectivo sinalado ao comezo 
desta intervención, é dicir, a 
defensa do interese xeral da 
cidade e  singularmente a 
atención das necesidades  
perentorias das familias 
afectadas. Por iso entendemos 
que o primeiro, o prioritario é 
completar as obras de 
urbanización necesarias para que 
os  cooperativistas poidan ocupar 
as súas vivendas e concretar unha 
solución definitiva aos veciños de 
Elviña. O ofimático será un 
empeño común de todas as forzas 
políticas desta Corporación e 
será unha tarefa de cumprimento 
inmediato por todas as 
administracións públicas 
afectadas, competentes, por iso 
votaremos a favor desta moción. 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Señor Fernández Prado, a súa 
moción comeza desta maneira: 
 
“En el mes de diciembre de 2015 
se conoció la sentencia que anuló 
el contrato de las obras de 
urbanización del parque ofimático 
que firmó el bipartito municipal el 
día de reflexión de las Elecciones 
Municipales de 2011. En el mes 
de junio de 2016, el Grupo 
Municipal Popular alertó de la 
pasividad de Ferreiro.”  
 
 
Quere explicarme que é o que 
pasou entre o mes de xuño de 
2016 e o momento no que se 
aproba o contrato de obras? Quere 
explicarmo, neses cinco anos? 
 
 
Hai que  ter a cara moi dura, hai 
que  ter a cara moi dura para 
sentarse cos cooperativistas e non 
facer acto de contrición por non 
ter rematado unhas obras tendo 
catro anos, catro anos, un mandato 
completo para rematar unhas 
obras de urbanización das que 
solo foron capaces de executar a 
metade, a metade das obras de 
urbanización. Soño con esa 
posibilidade, soño con esa 
posibilidade. En seis meses 
levamos o 80% das obras 
esenciais executadas e iso cuns 
problemas con Fenosa, 
importantes. Bueno,  estamos a 
piques de rematar as obras, a 

Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Señor Fernández Prado, a súa 
moción comeza desta maneira: 
 
“En el mes de diciembre de 2015 
se conoció la sentencia que anuló 
el contrato de las obras de 
urbanización del parque 
ofimático que firmó el bipartito 
municipal el día de reflexión de 
las Elecciones Municipales de 
2011. En el mes de junio de 2016, 
el Grupo Municipal Popular 
alertó de la pasividad de 
Ferreiro.” 
 
Quere explicarme que é o que 
pasou entre o mes de xuño de 
2016 e o momento no que se 
aproba o contrato de obras? 
Quere explicarmo, neses cinco 
anos? 
 
Hai que  ter a cara moi dura, hai 
que  ter a cara moi dura para 
sentarse cos cooperativistas e non 
facer acto de contrición por non 
ter rematado unhas obras tendo 
catro anos, catro anos, un 
mandato completo para rematar 
unhas obras de urbanización das 
que solo foron capaces de 
executar a metade, a metade das 
obras de urbanización. Soño con 
esa posibilidade, soño con esa 
posibilidade. En seis meses 
levamos o 80% das obras 
esenciais executadas e iso cuns 
problemas con Fenosa, 
importantes. Bo,  estamos a 
piques de rematar as obras, a 
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piques, en seis meses. Todo o 
proxecto.  
 
A las dieciocho horas y 
cincuenta y cinco minutos entra 
en el Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
Nós atopamos… Deixáronnos un 
proceso en vía morta, 
absolutamente morto. 
Conseguimos crear o clima, iso 
foi o primeiro: conseguir crear o 
clima necesario para desbloquear 
a situación, unha situación 
absolutamente intoxicada, 
lóxicamente a través dun proceso 
cun nivel de diálogo enorme, 
descoñecido, descoñecido até o 
momento. Interlocución con todos 
os axentes; ducias de xuntanzas 
cos cooperativistas, cunha 
interlocución directa constante; 
unha mesa de traballo cos grandes 
propietarios do ámbito que 
lóxicamente desembocou na 
sinatura do protocolo de 
colaboración que desbloqueou as 
obras esenciais, obras esenciais 
que tivemos que proxectar, 
aprobar, licitar, e adxudicar e 
despois, e despois, executar. Iso é 
o que  estamos facendo e as obras 
están executadas nun 80% a día de 
hoxe: demolicións, 
pavimentación, infraestruturas, 
rede de saneamento, rede 
eléctrica… Agora faltan uns 
puntos importantes que  ten que 
executar Fenosa, que ten o 
compromiso explícito co alcalde 
de executalos de manera urxente. 
Pero en canto estén poderemos 
rematar as obras e dar as licenzas 
de primeira ocupación. 

piques, en seis meses. Todo o 
proxecto.  
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
cinco minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Veira González. 
 
 
Nós atopamos… Deixáronnos un 
proceso en vía morta, 
absolutamente morto. 
Conseguimos crear o clima, iso 
foi o primeiro: conseguir crear o 
clima  necesario para 
desbloquear a situación, unha 
situación absolutamente 
intoxicada, lóxicamente a través 
dun proceso cun nivel de diálogo 
enorme, descoñecido, 
descoñecido até o momento. 
Interlocución con todos os 
axentes; ducias de xuntanzas cos 
cooperativistas, cunha 
interlocución directa constante; 
unha mesa de traballo cos 
grandes propietarios do ámbito 
que lóxicamente desembocou na 
sinatura do protocolo de 
colaboración que desbloqueou as 
obras esenciais, obras esenciais 
que tivemos que proxectar, 
aprobar, licitar, e adxudicar e 
despois, e despois, executar. Iso é 
o que  estamos facendo e as obras 
están executadas nun 80% a día 
de hoxe: demolicións, 
pavimentación, infraestruturas, 
rede de saneamento, rede 
eléctrica… Agora faltan uns 
puntos importantes que  ten que 
executar Fenosa, que ten o 
compromiso explícito co alcalde 
de executalos de manera urxente. 
Pero en canto estén poderemos 
rematar as obras e dar as licenzas 
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Efectivamente, en canto a licenzas 
de primeira ocupación, nos 
comprometimos coas cooperativas 
a adiantar os trámites na medida 
do posible. A día de hoxe só teñen 
solicitado dúas cooperativas 
licenzas de primeira ocupación. A 
primeira era coñecida, a segunda 
informáronme hoxe de que a 
presentou os últimos días. A 
primeira que xa nos presentou a 
documentación puidemos 
estudiala e xa lle requerimos para 
que subsanaran aquello que era 
necesario; da segunda, 
loxicamente acabamos de 
empezar a estudiar a 
documentación pero estamos 
adiantando os trámites para que 
no momento en que as parcelas 
teñan condición de solar, podamos 
entregar as licenzas de primeira 
ocupación.  E á parte de todo isto 
e  como xa anunciamos, estamos a 
redactar o novo proxecto de 
urbanización que poda rematar a 
zona residencial na marxe 
esquerda da Avenida de Lavedra y 
adiantaremos ou enfrontaremos a 
modificación do planteamento 
para protexer o núcleo de Elviña e 
adaptar o planeamento ao 
proxecto de humanización da 
Avenida Lavedra que tivo 
afección sobre o ámbito. 
 
 
 
E xa remato, o ofimático, gracias 
a nós, señor Fernández Prado, 
gracias a nós. E vostedes tiveron 
catro anos, catro anos para facelo 
e no foron quen. Bueno pois o 
ofimático despois de 27 anos será 
grazas a nós un barrio máis da 

de primeira ocupación. 
Efectivamente, en canto a licenzas 
de primeira ocupación, 
comprometémonos coas 
cooperativas a adiantar os 
trámites na medida do posible. A 
día de hoxe só teñen solicitado 
dúas cooperativas licenzas de 
primeira ocupación. A primeira 
era coñecida, a segunda 
informáronme hoxe de que a 
presentou os últimos días. A 
primeira que xa nos presentou a 
documentación puidemos estudala 
e xa lle requirimos para que 
subsanaran aquelo que era 
necesario; da segunda, 
loxicamente acabamos de 
empezar a estudar a 
documentación pero estamos 
adiantando os trámites para que 
no momento en que as parcelas 
teñan condición de solar, 
podamos entregar as licenzas de 
primeira ocupación.  E á parte de 
todo isto e  como xa anunciamos, 
estamos a redactar o novo 
proxecto de urbanización que 
poda rematar a zona residencial 
na marxe esquerda da Avenida de 
Lavedra e adiantaremos ou 
enfrontaremos a modificación do 
planeamento para protexer o 
núcleo de Elviña e adaptar o plan 
ao proxecto de humanización da 
Avenida Lavedra que tivo 
afección sobre o ámbito. 
 
E xa remato, o ofimático, gracias 
a nós, señor Fernández Prado, 
gracias a nós. E vostedes tiveron 
catro anos, catro anos para facelo 
e no foron quen. Bo pois o 
ofimático despois de 27 anos será 
grazas a nós un barrio máis da 
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cidade, sen danos colaterais e sen 
excluir a ninguén como foi no seu 
caso, grazas.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) ( 10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

cidade, sen danos colaterais e sen 
excluir a ninguén como foi no seu 
caso, grazas.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Varela. Procedemos á votación 
da moción. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista  
Galego/Asembleas  Abertas 
(BNG/AA) (1 abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
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8 – Moción sobre el parque 
ofimático. 
 

Acuerdo 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno, acuerda por 
unanimidad instar a Xulio Ferreiro 
a cumplir el protocolo firmado en 
agosto de 2016 sobre el Parque 
Ofimático, que ya debería estar 
prácticamente ejecutado, en el que 
las tres partes (Ayuntamiento, 
Xunta y Asociación Parque 
Ofimático 2010) establecen el 
marco de colaboración para que 
los cooperativistas dispongan de 
las licencias de primera 
ocupación, que año y medio 
después aún el ayuntamiento no 
les ha concedido y para finalizar 
con toda la seguridad jurídica las 
obras de urbanización que el 
ayuntamiento tiene paralizadas. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular sobre 
bibliotecas municipais. 
 
Moción.- Tercera sobre las 
bibliotecas municipales. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias. 
 
La Corporación Municipal de  A 
Coruña en Pleno, acuerda instar al 
Gobierno municipal a que se 
convoque sesión extraordinaria y 
urgente de la Comisión 
Informativa Especial de 

8 – Moción sobre o parque 
ofimático. 
 

Acordo 
 
A Corporacion Municipal da 
Coruña en Pleno, acorda por 
unanimidade instar a Xulio 
Ferreiro a cumprir o protocolo 
asinado en agosto de 2016 sobre 
o Parque Ofimático, que xa 
debería estar practicamente 
executado, no que as tres partes 
(Concello, Xunta e Asociación 
Parque Ofimático 2010) 
establecen o marco de 
colaboración para que os  
cooperativistas dispoñan das 
licenzas de primeira ocupación, 
que ano e medio despois aínda o 
concello non lles concedeu e para 
finalizar con toda a seguridade 
xurídica as obras de urbanización 
que o concello ten paralizadas. 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular sobre 
bibliotecas municipais. 
 
Moción.-Terceira sobre as 
bibliotecas municipais. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas. 
 
A Corporación Municipal  da 
Coruña en Pleno, acorda instar o 
Goberno municipal a que se 
convoque sesión extraordinaria e 
urxente da Comisión Informativa 
Especial de  Remunicipalización 
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Remunicipalización de la Red de 
Bibliotecas para tratar los hechos 
relacionados y acontecidos desde 
la última sesión de la misma.   
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Gallego, pode proceder á defensa 
da moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias. Hay que tener 
cara, señor Varela. Dos años y 
medio para dar las licencias de 
primera ocupación, para hacer una 
mini obra, que ya estaba todo 
jurídicamente arreglado, con el 
convenio con la Xunta firmado, ni 
cooperativistas y engañando a los 
de Elviña, engañando, en-ga-ñan-
do. Non van a hacer nada más en 
el ofimático, no van a hacer nada 
más en el ofimático, esto constará 
en acta y lo hablaremos cuando 
terminen la legislatura. 
 
Vamos al tema de la moción. 
Hace más de un año se elaboró un 
informe jurídico municipal con los 
pasos a seguir para la 
remunicipalización del servicio de 
bibliotecas, otro engaño más, 
señor Ferreiro. El 10 de junio de 
2016, la Junta de Gobierno acordó 
iniciar el procedimiento y el 15 de 
septiembre se creó la Comisión 
Especial para aprobar el nuevo 
modelo en el Pleno de noviembre, 
cuando vencía el contrato. El 
contrato efectivamente  terminó y 
desde noviembre del 2016 hasta 
ahora, que adjudicaron el nuevo, 
estuvieron pagando más de 

da Rede de Bibliotecas para 
tratar os feitos relacionados e 
acontecidos desde a última sesión 
da mesma.   
 
Presidencia 
 
Moi  ben.  Moitas  grazas, señora 
Gallego, pode proceder  á defensa 
da moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas. Hai que ter cara, 
señor Varela. Dous anos e medio 
para dar as licenzas de primeira 
ocupación, para facer unha  mini 
obra, que xa estaba todo 
xuridicamente arranxado, co 
convenio coa Xunta asinado, nin  
cooperativistas e enganando aos 
de Elviña, enganando, en-ga- 
ñan-do.  Non van facer nada máis 
no ofimático, non van facer nada 
máis no ofimático, isto constará 
en acta e falarémolo cando 
terminen a lexislatura. 
 
Imos ao tema da moción. Fai 
máis dun ano elaborouse un 
informe xurídico municipal cos 
pasos para seguir para a  
remunicipalización do servizo de 
bibliotecas, outro engano máis, 
señor Ferreiro. O 10 de xuño de 
2016, a Xunta de Goberno 
acordou iniciar o procedemento e 
o 15 de setembro creouse a 
Comisión Especial para aprobar 
o novo modelo no Pleno de 
novembro, cando vencía o 
contrato. O contrato 
efectivamente  terminou e desde 
novembro do 2016 ata agora, que 
adxudicaron o novo, estiveron a 
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200.000 euros de manera 
irregular. Ya entonces avisamos 
de que no era posible 
remunicipalizar. En primer lugar 
porque  ya era un servicio 
municipal y además porque no lo 
permitía la normativa vigente, y 
que urgía licitar  un nuevo 
contrato. Tuvo que ser el 
secretario del Ayuntamiento el 
que en un informe pusiese fin a 
las falsas promesas que les 
hicieron a los trabajadores porque 
la normativa no cambió desde 
antes de 2015.  
 
La Comisión Informativa Especial 
para la Remunicipalización  de la 
Red de Bibliotecas se reunió una 
única vez, el 19 de enero de 2017, 
hace exactamente un año. En 
dicha reunión el Grupo Municipal 
Popular solicitó informes del 
secretario general y del 
interventor municipal sobre la 
remunicipalización. El primero, 
desfavorable, tiene fecha del 23 de 
marzo. Visto el del secretario, 
evidentemente, ya no pidieron el 
del interventor porque estaba claro 
que iba a ser igual al de la ORA  y 
al de socorrismo: negativo. 
 
La Junta de Gobierno de 11 de 
agosto de 2017 acordó iniciar el 
procedimiento de reordenación 
del modelo de gestión de la red 
municipal de bibliotecas y 
encomendar a EMVUSA  el inicio 
de los trabajos técnicos previos, 
habilitando a su director incluso 
para pedir informes a la 
Administración  General del 
Estado. A día de hoy, cinco meses 
después, no hemos vuelto a saber 

pagar máis de 200.000 euros de 
maneira irregular. Xa entón 
avisamos de que non era posible  
remunicipalizar. En primeiro 
lugar porque  xa era un servizo 
municipal e ademais porque non 
o permitía a normativa vixente, e 
que urxía licitar  un novo 
contrato. Tivo que ser o 
secretario do Concello o que nun 
informe puxese fin ás falsas 
promesas que lles fixeron aos 
traballadores porque a normativa 
non cambiou desde antes de 2015.  
 
 
A Comisión Informativa Especial 
para a  Remunicipalización  da 
Rede de Bibliotecas reuniuse 
unha única vez, o 19 de xaneiro 
de 2017, hai exactamente un ano. 
Na devandita reunión o Grupo 
Municipal Popular solicitou 
informes do secretario xeral e do 
interventor municipal sobre a  
remunicipalización. O primeiro, 
desfavorable, ten data do 23 de 
marzo. Visto o do secretario, 
evidentemente, xa non pediron o 
do interventor porque estaba 
claro que ía ser igual ao da ORA  
e ao de socorrismo: negativo. 
 
A Xunta de Goberno do 11 de 
agosto de 2017 acordou iniciar o 
procedemento de reordenación do 
modelo de xestión da rede 
municipal de bibliotecas e 
encomendar a  EMVUSA  o inicio 
dos traballos técnicos previos, 
habilitando ao seu director 
mesmo para pedir informes á 
Administración  Xeral do Estado. 
A día de hoxe, cinco meses 
despois, non volvemos a saber 
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nada, ni siquiera un solo informe, 
y no será  por falta de mociones o 
por no haber pedido la 
convocatoria de la Comisión en 
varias ocasiones, señor Sande, la 
última el pasado 20 de diciembre 
por Registro. Como siempre ni 
caso. Probablemente porque  
tengamos razón. Durante este 
tiempo se ha licitado y adjudicado 
recientemente un nuevo contrato 
que mantiene la externalización. 
Ustedes le llaman contrato puente, 
pero es un contrato en toda regla. 
Y se anunció por parte del 
Gobierno Municipal la intención 
de contratar al personal de la 
concesionaria a través de la 
empresa municipal EMVSA sin 
que se haya dado cuenta la 
Comisión Especial creada al 
efecto, y con la consiguiente 
preocupación que nos manifiestan 
los trabajadores con los que nos 
hemos reunido hace un par de 
semanas.  
 
Menuda solución: pasarle los 
trabajadores a EMVUSA y a 
cuenta gotas. Más lío todavía. 
Unos serán funcionarios 
municipales, otros empleados de 
EMVSA, otros de la empresa y 
los que no aprueben se irán a la 
calle. Además no lo van a poder 
hacer porque es un fraude de ley: 
EMVSA es una empresa 
deficitaria y tendría que pagar el 
personal el Ayuntamiento o 
EMALCSA. Además de ilegal, las 
nóminas estarían en el aire; son 
más de 60 trabajadores 
dependiendo de la aprobación del 
Presupuesto, o de que se apruebe 
por el Consejo o por la Asamblea 

nada, nin sequera un só informe, 
e non será  por falta de mocións 
ou por non pedir a convocatoria 
da Comisión en varias ocasións, 
señor Sande, a última o pasado 
20 de decembro por Rexistro. 
Como sempre nin caso. 
Probablemente porque  teñamos 
razón. Durante este tempo 
licitouse e adxudicouse 
recentemente un novo contrato 
que mantén a externalización. 
Vostedes chámanlle contrato 
ponte, pero é un contrato en toda 
regra. E anunciouse por parte do 
Goberno Municipal a intención de 
contratar ao persoal da 
concesionaria a través da 
empresa municipal  EMVSA sen 
que se dera conta a Comisión 
Especial creada para o efecto, e 
coa consecuente preocupación 
que nos manifestan os 
traballadores cos que nos 
reunimos fai un par de semanas.  
 
 
Miúda solución: pasarlle os 
traballadores a  EMVUSA e a 
conta pingas. Máis lea aínda. Uns 
serán funcionarios municipais, 
outros empregados de  EMVSA, 
outros da empresa e os que non 
aproben iranse á rúa. Ademais 
non o van a poder facer porque é 
unha fraude de lei: EMVSA é 
unha empresa deficitaria e tería 
que pagar o persoal o Concello 
ou  EMALCSA. Ademais de ilegal, 
as nóminas estarían no aire; son 
máis de 60 traballadores 
dependendo da aprobación do 
Orzamento, ou de que se aprobe 
polo Consello ou pola Asemblea 
de  EMALCSA a achega dos 
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de EMALCSA la aportación de 
los fondos necesarios. La culpa 
será también de Montoro. 
 
Por todo ello y ante la situación de 
incertidumbre y decepción 
generada ante  los trabajadores de 
bibliotecas, el Partido Popular 
exige que se convoque con  
urgencia la Comisión Especial 
para la Remunicipalización de 
Bibliotecas con la presencia de los 
trabajadores y funcionarios de este 
servicio, para abordar la situación 
actual y aclarar todas las 
incertidumbres que se han 
generado entre la plantilla de 
bibliotecas. Los trabajadores 
tienen derecho a saber la verdad 
sobre su situación y su futuro con 
total transparencia, esa de la que 
tanto presumen y de la que tanto 
carecen. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Desde o BNG sinalar que 
imos votar a favor desta moción 
porque entendemos que hai que 
facilitar que se reúnan as 
comisións. Nós sempre estamos a 
favor de que se reúnan as 
comisións, sexa de maneira 
urxente, extraordinaria ou sexa 
como fora. Aínda que bueno, ten 
gracia que sexa precisamente o 
Partido Popular quen pida que se 
reúna de maneira urxente unha 
comisión cando ten votado máis 
dunha vez en contra de que se 

fondos necesarios. A culpa será 
tamén de Montoro. 
 
 
Por todo iso e ante a situación de 
incerteza e decepción xerada ante  
os traballadores de bibliotecas, o 
Partido Popular esixe que se 
convoque con urxencia  a 
Comisión Especial para a  
Remunicipalización de 
Bibliotecas coa presenza dos 
traballadores e funcionarios deste 
servizo, para abordar a situación 
actual e aclarar todas as 
incertezas que se xeraron entre o 
persoal de bibliotecas. Os 
traballadores teñen dereito a 
saber a verdade sobre a súa 
situación e o seu futuro con total 
transparencia, esa da que tanto 
presumen e da que tanto carecen. 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Desde o BNG sinalar que 
imos votar a favor desta moción 
porque entendemos que hai que 
facilitar que se reúnan as 
comisións. Nós sempre estamos a 
favor de que se reúnan as 
comisións, sexa de maneira 
urxente, extraordinaria ou sexa 
como fora. Aínda que bo, ten 
gracia que sexa precisamente o 
Partido Popular quen pida que se 
reúna de maneira urxente unha 
comisión cando ten votado máis 
dunha vez en contra de que se 
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reúnan algunhas delas. 
 
Ten tamén bastante gracia, e 
quixera constar expresamente, que 
sexa o propio Partido Popular 
quen demande esta 
remunicipalización. Os motivos 
polos que o BNG vota a favor 
desta moción, está  a favor da 
remunicipalización, creo que son 
ben distintos aos do Partido 
Popular; nós si que estamos a 
favor de remunicipalizar servizos, 
estamos a favor de que aqueles 
servizos que foron entregados a 
empresas privadas volvan á 
xestión  pública. Cremos que 
ademais a Marea Atlántica o 
prometeu nas eleccións do 2015, 
polo tanto ten que dar 
cumprimento a esa promesa e que 
ademais, no seu día, no marco das 
eleccións autonómicas, e da 
campaña autonómica en xuño do 
2016 anunciou esta 
remunicipalización e polo tanto, 
ten que cumprir con ela. 
Lamentamos que agora mesmo 
estemos no punto inicial, 
practicamente estamos no punto 
de partida daquel momento e a 
verdade  é que o que nos 
sorprendeu,en todo o proceso 
foron varias cuestión: en primeiro 
lugar que non houbera, unha… 
digamos, unha extratexia clara en 
canto a este proceso, que houbo 
determinados bandazos. En 
segundo lugar, a falta de 
información é algo do que se 
queixa tamén o persoal, a falta de 
información ao persoal  sobre este 
proceso. Gustaríanos que se tivese 
mantido con máis frecuencia ó 
persoal informado e tamén á 

reúnan algunhas delas. 
 
Ten tamén bastante gracia, e 
quixera constar expresamente, 
que sexa o propio Partido 
Popular quen demande esta 
remunicipalización. Os motivos 
polos que o BNG vota a favor 
desta moción, está  a favor da 
remunicipalización, creo que son 
ben distintos aos do Partido 
Popular; nós si que estamos a 
favor de remunicipalizar servizos, 
estamos a favor de que aqueles 
servizos que foron entregados a 
empresas privadas volvan á 
xestión  pública. Cremos que 
ademais a Marea Atlántica o 
prometeu nas eleccións do 2015, 
polo tanto ten que dar 
cumprimento a esa promesa e que 
ademais, no seu día, no marco 
das eleccións autonómicas, e da 
campaña autonómica en xuño do 
2016 anunciou esta 
remunicipalización e polo tanto, 
ten que cumprir con ela. 
Lamentamos que agora mesmo 
esteamos no punto inicial, 
practicamente estamos no punto 
de partida daquel momento e a 
verdade  é que o que nos 
sorprendeu en todo o proceso 
foron varias cuestións: en 
primeiro lugar que non houbera, 
unha… digamos, unha extratexia 
clara en canto a este proceso, que 
houbo determinados bandazos. En 
segundo lugar, a falta de 
información é algo do que se 
queixa tamén o persoal, a falta de 
información ao persoal  sobre 
este proceso. Gustaríanos que se 
tivese mantido con máis 
frecuencia ao persoal informado e 
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Comisión Especial para a 
remunicipalización da rede de 
bibliotecas, porque somos ao final 
os representantes e as 
representantes públicas que ao 
final nun momento ou noutro, nun 
estamento ou noutro, imos ter que 
votar ao respecto disto, sexa en 
EMVSA, sexa no Pleno, sexa 
onde sexa. Eu creo que esa 
información tiña que ter fluido de 
mellor maneira e a verdade é que, 
como digo, creo que estamos no 
punto de partida, creo que unha 
vez que se anunciou este proceso 
tiña que terse clara o moi clara a 
folla de ruta e dame a impresión 
que houbo aí certos bandazos e 
que non estaba de todo 
planificado este proceso, reitero. E 
pola nosa banda, pois iso, imos 
votar a favor porque queremos 
que  se reúna esa comisión. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Qué hay?   Buenas tardes. 
Saludar a todas las personas 
presentes en el Salón de Plenos  y 
también a todas aquellas personas 
que nos están escuchando por los 
medios de comunicación y por el 
“streaming”. 
 
Bueno, fue en junio del 2016 
cuando el Gobierno local inició o 
anunció la remunicipalización de 
las bibliotecas municipales. La 
verdad es que es un titular muy 

tamén á Comisión Especial para 
a remunicipalización da rede de 
bibliotecas, porque somos ao final 
os representantes e as 
representantes públicas que ao 
final nun momento ou noutro, nun 
estamento ou noutro, imos ter que 
votar ao respecto disto, sexa en 
EMVSA, sexa no Pleno, sexa onde 
sexa. Eu creo que esa información 
tiña que ter fluido de mellor 
maneira e a verdade é que, como 
digo, creo que estamos no punto 
de partida, creo que unha vez que 
se anunciou este proceso tiña que 
terse clara o moi clara a folla de 
ruta e dame a impresión que 
houbo aí certos bandazos e que 
non estaba de todo planificado 
este proceso, reitero. E pola nosa 
banda, pois iso, imos votar a 
favor porque queremos que  se 
reúna esa comisión. Nada máis. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Que hai?   Boas tardes. Saudar a 
todas as persoas presentes no 
Salón de Plenos  e tamén a todas 
aquelas persoas que nos están 
escoitando polos medios de 
comunicación e polo 
“streaming”. 
 
Bo, foi en xuño do 2016 cando o 
Goberno local iniciou ou 
anunciou a  remunicipalización 
das bibliotecas municipais. A 
verdade é que é un titular moi 
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atractivo pero sin nada en lo que 
sustentarse. Ningún informe 
jurídico de algún órgano 
municipal competente. Crearon 
una Comisión de 
remunicipalización que podemos 
considerar fantasma y además en 
principio no contaron  en ella con 
la parte social de las bibliotecas. 
Poco después el secretario emite 
un informe que tira por tierra su 
estrategia. Podrían haberle 
preguntado antes a él. Además el 
año pasado se programa la 
concesión a la anterior empresa, 
este año se le cita y solamente una 
empresa se presenta a esta 
licitación, algo bastante extraño, 
la verdad. Todo esto demuestra 
que no hay un camino trazado, 
que solamente hay titulares o tuits, 
pero no ofrecen nada más debajo. 
 
 
Pero si ustedes no tienen una  
línea trazada clara para actuar en 
este tema, la verdad es que el 
Gobierno del PP, el Gobierno 
central no está ayudando nada. 
Alguno de los problemas que se 
encuentra el Concello para 
internalizar el servicio se deben a 
las trabas que pone la conocida 
ley Montoro que ha atado de 
manos a los concellos aunque se 
encuentren bien financieramente. 
Y mientras ¿quién sufre todos los 
problemas?  Pues los trabajadores 
y las trabajadoras. Unos 
trabajadores y trabajadoras que 
llevan un año y pico viviendo un 
calvario con un futuro incierto. La 
verdad es que están jugando con 
el trabajo y la vida y el futuro y 
las familias de los casi 70 

atractivo pero sen nada no que 
sustentarse. Ningún informe 
xurídico dalgún órgano municipal 
competente. Crearon unha 
Comisión de  remunicipalización 
que podemos considerar 
pantasma e ademais en principio 
non contaron nela coa parte 
social das bibliotecas. Pouco 
despois o secretario emite un 
informe que tira por terra a súa 
estratexia. Poderían preguntarlle 
antes a él. Ademais o ano pasado 
prográmase a concesión á 
anterior empresa, este ano 
cítaselle e soamente unha 
empresa preséntase a esta 
licitación, algo bastante estraño, 
a verdade. Todo isto demostra 
que non hai un camiño trazado, 
que soamente hai titulares ou  
tuits, pero non ofrecen nada máis 
debaixo. 
 
Pero se vostedes non teñen unha  
liña trazada clara para actuar 
neste tema, a verdade é que o 
Goberno do PP, o Goberno 
central non está a axudar nada. 
Algún dos problemas que se atopa 
o Concello para internalizar o 
servizo débense ás trabas que pon 
a coñecida lei Montoro que atou 
de mans aos  concellos aínda que 
se atopen ben financeiramente. E 
mentres, quen sofre todos os 
problemas?  Pois os traballadores 
e as traballadoras. Uns 
traballadores e traballadoras que 
levan un ano e pico vivindo un  
calvario cun futuro incerto. A 
verdade é que están a xogar co 
traballo e a vida e o futuro e as 
familias dos case 70 traballadores 
e traballadoras das bibliotecas 
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trabajadores y trabajadoras de las 
bibliotecas municipales. Unos 
trabajadores y trabajadoras 
modélicos que aman su trabajo 
pero que con estas actuaciones lo 
que están consiguiendo es frustrar 
su capacidad laboral. La verdad es 
que un gobierno de izquierdas 
debe de velar siempre por las 
condiciones  laborales de los 
trabajadores y las trabajadoras 
municipales.  De los trabajadores 
de las contratas y también de los 
demás trabajadores de la ciudad. 
La red de bibliotecas hizo a 
nuestra ciudad pionera en este tipo 
de servicios con una biblioteca 
municipal en casi todos los barrios 
de la ciudad, con más de 70.000 
usuarios con carné, el doble que el 
Deportivo. Una red de bibliotecas 
de la que se siente orgullosa 
nuestra ciudadanía. La verdad es 
que, como dijo Avia, nosotros nos 
adherimos a esta moción por 
apoyar a los trabajadores y a las 
trabajadoras y al servicio de 
bibliotecas. La verdad es que no 
nos creemos la intención real que 
tiene el PP con esta moción. 
Vamos a votar que sí, por 
supuesto. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Grazas. Bueno creo que nin 
futuro incerto nin 
remunicipalización pantasma, 
non, para nada. Creo que había un 
informe consistente de Asesoría 

municipais. Uns traballadores e 
traballadoras modélicos que 
aman o seu traballo pero que con 
estas actuacións o que están a 
conseguir é frustrar a súa 
capacidade laboral. A verdade é 
que un goberno de esquerdas 
debe de velar sempre polas 
condicións  laborais dos 
traballadores e as traballadoras 
municipais.  Dos traballadores 
das contratas e tamén dos demais 
traballadores da cidade. A rede 
de bibliotecas fixo a nosa cidade 
pioneira neste tipo de servizos 
cunha biblioteca municipal en 
case todos os barrios da cidade, 
con máis de 70.000 usuarios con 
carné, o dobre que o Deportivo. 
Unha rede de bibliotecas da que 
séntese orgullosa  a nosa 
cidadanía. A verdade é que, como 
dixo Avia, nós adherímonos a esta 
moción por apoiar aos 
traballadores e ás traballadoras e 
ao servizo de bibliotecas. A 
verdade é que non nos cremos a 
intención real que ten o PP con 
esta moción. Imos votar que si, 
por suposto. 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Grazas. Bo creo que nin futuro 
incerto nin remunicipalización 
pantasma, non, para nada. Creo 
que había un informe consistente 
de Asesoría Xurídica. Si que 
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Xurídica. Si que houbo unha folla 
de ruta. 
 
Con respecto á señora Gallego, 
dicir que ten todo moi claro. Vexo 
que o recomendable era facerlle a 
consulta directamente ao Partido 
Popular, en vez de estar pendente 
de la Función Pública, sería nese 
proceso de consultas o ideal. Pero 
é que non me sorprende porque 
vista a súa posición neste asunto, 
permítame que dubide das 
intencións de convocar unha 
Comisión. Sabiamos 
perfectamente, por certo, o que ía 
dicir de principio a fin, sendo 
vostedes  ademais os señores da 
externalización, estando en contra 
de todo servizo público e 
desprezando ademais calquera 
síntoma de recuperación, de 
rexeneración deste. Non deixa de 
ser curioso. 
 
Nós non temos problema en 
informar nin en reunirnos con 
ninguén para resolver situacións.  
Saben de sobra que hai meses que 
xurdiu unha proposta nova, unha 
vía nesa remunicipalización de 
bibliotecas que consistía ou estaba 
baseada na opción de xestión por 
medio de EMVSA. Exposta, 
precisamente, a consultas facía 
innecesaria a convocatoria da 
Comisión e ademais é que se están 
dando todos os pasos 
comprometidos. Se falaba por un 
lado dun novo contrato para darlle 
seguridade ás traballadoras que 
sempre souberon do seu presente. 
Houbo infinidade de xuntanzas. 
Estaba pensando: un proceso 
participativo, a creación dun 

houbo unha folla de ruta. 
 
 
Con respecto á señora Gallego, 
dicir que ten todo moi claro. Vexo 
que o recomendable era facerlle a 
consulta directamente ao Partido 
Popular, en vez de estar pendente 
da Función Pública, sería nese 
proceso de consultas o ideal. Pero 
é que non me sorprende porque 
vista a súa posición neste asunto, 
permítame que dubide das 
intencións de convocar unha 
Comisión. Sabiamos 
perfectamente, por certo, o que ía 
dicir de principio a fin, sendo 
vostedes  ademais os señores da 
externalización, estando en contra 
de todo servizo público e 
desprezando ademais calquera 
síntoma de recuperación, de 
rexeneración deste. Non deixa de 
ser curioso. 
 
Nós non temos problema en 
informar nin en reunirnos con 
ninguén para resolver situacións. 
Saben de sobra que hai meses que 
xurdiu unha proposta nova, unha 
vía nesa remunicipalización de 
bibliotecas que consistía ou 
estaba baseada na opción de 
xestión por medio de EMVSA. 
Exposta, precisamente, a 
consultas facía innecesaria a 
convocatoria da Comisión e 
ademais é que se están dando 
todos os pasos comprometidos. Se 
falaba por un lado dun novo 
contrato para darlle seguridade 
ás traballadoras que sempre 
souberon do seu presente. Houbo 
infinidade de xuntanzas. Estaba 
pensando: un proceso 



115 

 

servizo propio dentro da estrutura 
municipal. Posiblemente nunca 
foron tan atendidas os 
traballadores de bibliotecas como 
neste período. 
 
 
E como digo, se creou ese 
contrato para a seguridade das 
traballadoras, misión cumplida, 
coa esixencia ademais de que a 
empresa asumise ao persoal e en 
paralelo se seguen facendo 
consultas e pendentes desa 
Función Pública. Polo tanto, creo 
que ás veces son outros os que 
falan para os titulares. E aquí, ben 
o saben, nunca houbo ocultación, 
de información porque iso 
corresponde a outras etapas 
políticas. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación la tercera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP), produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

participativo, a creación dun 
servizo propio dentro da estrutura 
municipal. Posiblemente nunca 
foron tan atendidas os 
traballadores de bibliotecas como 
neste período. 
 
E como digo, creouse ese contrato 
para a seguridade das 
traballadoras, misión cumplida, 
coa esixencia ademais de que a 
empresa asumise ao persoal e en 
paralelo se seguen facendo 
consultas e pendentes desa 
Función Pública. Polo tanto, creo 
que ás veces son outros os que 
falan para os titulares. E aquí, 
ben o saben, nunca houbo 
ocultación de información porque 
iso corresponde a outras etapas 
políticas. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, 
procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP), producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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del Partido Popular (PP)  (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas  Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
9 – Moción sobre las bibliotecas 
municipales. 
 

Acuerdo 
 
Instar al Gobierno municipal a 
que se convoque sesión 
extraordinaria y urgente de la 
Comisión Informativa Especial de 
Remunicipalización de la Red de  
Bibliotecas para tratar los hechos 
relacionados y acontecidos desde 
la última sesión de la misma. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois sendo as sete e once minutos, 
creo que seguramente sexa o 
tempo de facer unha pausa do que, 
máis ou menos calculando, 
podemos estar pasado o ecuador 
do Pleno de hoxe. Así que dez 
minutos e retomamos a sesión. 
Moitas grazas. 
 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
9 – Moción sobre as bibliotecas 
municipais. 
 

Acordo 
 
Instar o Goberno municipal a que 
se convoque sesión extraordinaria 
e urxente da Comisión 
Informativa Especial de  
Remunicipalización da Rede de 
Bibliotecas para tratar os feitos 
relacionados e acontecidos desde 
a última sesión da mesma. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Pois sendo as sete e once minutos, 
creo que seguramente sexa o 
tempo de facer unha pausa do 
que, máis ou menos calculando, 
podemos estar pasado o ecuador 
do Pleno de hoxe. Así que dez 
minutos e retomamos a sesión. 
Moitas grazas. 
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INCIDENCIA 
 
Se efectúa una interrupción en 
la sesión Plenaria de 10 minutos. 
 
INCIDENCIA  
 
A las diecinueve horas y treinta 
y dos minutos se reanuda la 
sesión Ordinaria. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, retomamos a sesión coa 
última das mocións.  
 
Moción de Marea Atlántica sobre 
o incumprimento, por parte da 
Xunta  de Galicia, do acordo da 
construción de patios cubertos. 
Señora Cameán. 
 
Moción de Marea Atlántica 
(MA) 
 
Moción.- Única de Marea 
Atlántica sobre el 
incumplimiento, por parte de la 
Xunta de Galicia, del acuerdo 
de la construcción de patios 
cubiertos. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Moitas grazas, señor alcalde. O 
Grupo Municipal da Marea 
Atlántica propón ao Pleno do 
Concello a adopción do seguinte 
acordo: 
 
Instar á Xunta de Galicia a 
cumprir, de forma urxente, co 
acordo de colaboración subscrito 
entre a Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria da 

INCIDENCIA 
 
Efectúase unha interrupción na 
sesión Plenaria de 10 minutos. 
 
INCIDENCIA 
 
Ás dezanove horas e trinta e dous 
minutos renovase a sesión 
Ordinaria. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, retomamos a sesión coa 
última das mocións.  
 
Moción de Marea Atlántica sobre 
o incumprimento, por parte da 
Xunta  de Galicia, do acordo da 
construción de patios cubertos. 
Señora Cameán. 
 
Moción de Marea Atlántica (MA) 
 
 
Moción.- Única de Marea 
Atlántica sobre o incumprimento, 
por parte da Xunta  de Galicia, 
do acordo da construción de 
patios cubertos. Señora Cameán. 
 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Moitas grazas, señor alcalde. 
O Grupo Municipal da Marea 
Atlántica propón ao Pleno do 
Concello a adopción do seguinte 
acordo: 
 
Instar á Xunta de Galicia a 
cumprir, de forma urxente, co 
acordo de colaboración subscrito 
entre a Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria da 
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Xunta de Galicia e o Concello da 
Coruña para a construción de 
patios cubertos nos centros de 
educación infantil e primaria para 
restablecer o compromiso que se 
adquiriu, no seu momento, coa 
veciñanza desta cidade. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Pode 
proceder á defenda da moción. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Pois ben, destas cousas 
sorprendentes que unha se atopa 
na Administración: aparece este 
protocolo, un protocolo que foi 
asinado hai casi xa once anos, en 
novembro de 2006, e onde se 
facía unha colaboración entre a 
Xunta de Galicia e o Concello da 
Coruña. Pois ben, a data actual o 
Concello da Coruña, xa cumpriu 
con todos os centros aos que se 
comprometera agás o Centro San 
Francisco Xavier no que se leva 
tempo traballando e unicamente 
faltan uns informes da Xunta de 
Galicia. Nestes acordos adquiridos 
no protocolo de colaboración a  
Consellería comprometeuse a 
acometer obras en nove deses 
centros de educación infantil e 
primaria. Sen embargo, a día de 
hoxe a Consellería soamente 
acometeu dúas das obras 
comprometidas: unha delas a de 
Salgado Torres e a outra a do 
Alborada.  
 
Ben, dende a Concellería de 
Educación foron moitas as 
ocasións onde se  exisiu á Xunta 

Xunta de Galicia e o Concello da 
Coruña para a construción de 
patios cubertos nos centros de 
educación infantil e primaria 
para restablecer o compromiso 
que se adquiriu, no seu momento, 
coa veciñanza desta cidade. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Pode 
proceder á defenda da moción. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Pois ben, destas cousas 
sorprendentes que unha se atopa 
na Administración: aparece este 
protocolo, un protocolo que foi 
asinado hai casi xa once anos, en 
novembro de 2006, e onde se 
facía unha colaboración entre a 
Xunta de Galicia e o Concello da 
Coruña. Pois ben, a data actual o 
Concello da Coruña xa cumpriu 
con todos os centros aos que se 
comprometera, agás o Centro San 
Francisco Xavier no que se leva 
tempo traballando, e unicamente 
faltan uns informes da Xunta de 
Galicia. Nestes acordos 
adquiridos no protocolo de 
colaboración a  Consellería 
comprometeuse a acometer obras 
en nove deses centros de 
educación infantil e primaria. Sen 
embargo, a día de hoxe a 
Consellería soamente acometeu 
dúas das obras comprometidas: 
unha delas a de Salgado Torres e 
a outra a do Alborada.  
 
Ben, desde a Concellería de 
Educación foron moitas as 
ocasións onde se  exisiu á Xunta 
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de Galicia o cumprimento deste 
acordo tendo sempre  unha 
resposta negativa,  sen nengunha 
absolutamente, ningunha 
motivación. Para este Goberno  
unha educación pública de 
calidade debe de darse nun espazo 
habitable, e por iso tamén 
podemos dicir moi orgullosas  que 
nestes dous anos de mandato 
realizaronse cerca de 60 obras nos  
centros de educación infantil e 
primaria e nada máis e nada 
menos que 4.000 reparacións que 
se fixeron tamén nestes centros. 
 
Do ano 2017 facemos un balance 
tremendamente positivo da 
Concellería de Educación, cunha 
execución de Orzamento dun 
85%, rozando datos históricos e 
con moitísimo menos tempo que 
tiveron outros gobernos. Facemos 
este balance positivo por esas  
novidosas e novas medidas e 
novos programas que se puxeron 
en marcha. Vou nomear soamente 
algúns. Temos  o programa  “Ao 
meu xeito”, un programa que se 
basa na democracia radical e no 
autogoberno dos colexios e que 
permite que sexan eles quenes 
propoñan programas e os leven a 
cabo en lugar de ser o propio 
Concello quen fai esa labor de 
tutelaxe. Temos tamén a redución 
das tarifas na escolas infantís  que 
contan por primeira vez cunha 
cota cero, sen nengún tipo de 
límite e que permite que as 
familias que menos recursos teñen 
podan acceder ás escolas infantís 
municipais. Temos a apertura dos 
centros fóra de horario lectivo, a 
implementación do novo 

de Galicia o cumprimento deste 
acordo tendo sempre  unha 
resposta negativa,  sen ningunha 
absolutamente, ningunha 
motivación. Para este Goberno  
unha educación pública de 
calidade debe de darse nun 
espazo habitable, e por iso tamén 
podemos dicir moi orgullosas  
que nestes dous anos de mandato 
realizaronse cerca de 60 obras 
nos  centros de educación infantil 
e primaria e nada máis e nada 
menos que 4.000 reparacións que 
se fixeron tamén nestes centros. 
 
Do ano 2017 facemos un balance 
tremendamente positivo da 
Concellería de Educación, cunha 
execución de Orzamento dun 
85%, rozando datos históricos e 
con moitísimo menos tempo que 
tiveron outros gobernos. Facemos 
este balance positivo por esas  
novidosas e novas medidas e 
novos programas que se puxeron 
en marcha. Vou nomear soamente 
algúns. Temos  o programa  “Ao 
meu xeito”, un programa que se 
basa na democracia radical e no 
autogoberno dos colexios e que 
permite que sexan eles quenes 
propoñan programas e os leven a 
cabo en lugar de ser o propio 
Concello quen fai esa labor de 
tutelaxe. Temos tamén a redución 
das tarifas na escolas infantís  
que contan por primeira vez 
cunha cota cero, sen ningún tipo 
de límite e que permite que as 
familias que menos recursos teñen 
podan acceder ás escolas infantís 
municipais. Temos a apertura dos 
centros fóra de horario lectivo, a 
implementación do novo 
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programa tamén de  idiomas do 
mundo, a implementación, por fin, 
dos criterios sociais no novo 
programa de bolsas “Junior year” 
que contan tamén por primeira 
vez con diñeiro de peto para esas 
estadías fora, con cóxegas e con 
“campa coles”, con becas 
comedor, con atención a menores 
fóra do horario lectivo, con 
reforzo educativo.  
 
 
En definitiva, única e 
exclusivamente  estamos pedindo 
por unha cuestión de xustiza que a 
Xunta de Galicia tome nota do 
compromiso que ten este Goberno 
coa cidade e que dunha vez por 
todas cumpra coas súas obrigas 
coas veciñas e veciños. Moitas 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois ben, deixando ao marxe un 
pouco a autosuficiencia coa que se 
autodiagnóstica a concelleira de 
Xustiza Social, eu creo que esta 
moción é correcta, está ben, 
sempre hai que demandarlle á 
Xunta de Galiza que cumpra cos 
seus compromisos especialmente  
nesta… nunha cuestión tan 
fundamental como é o ensino e as 
obras de magnitude que hai que 
facer nos centros educativos. 
Evidentemente estamos en Galiza, 
estamos na Coruña, estamos en 
lugares nos que parece incríbel 

programa tamén de  idiomas do 
mundo, a implementación, por fin, 
dos criterios sociais no novo 
programa de bolsas “Junior 
year” que contan tamén por 
primeira vez con diñeiro de peto 
para esas estadías fora, con 
CÓXEGAS e con “Campa 
Coles”, con becas comedor, con 
atención a menores fóra do 
horario lectivo, con reforzo 
educativo.  
 
En definitiva, única e 
exclusivamente  estamos pedindo 
por unha cuestión de xustiza que 
a Xunta de Galicia tome nota do 
compromiso que ten este Goberno 
coa cidade e que dunha vez por 
todas cumpra coas súas obrigas 
coas veciñas e veciños. Moitas 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Pois ben, deixando ao marxe un 
pouco a autosuficiencia coa que 
se autodiagnóstica a concelleira 
de Xustiza Social, eu creo que 
esta moción é correcta, está ben, 
sempre hai que demandarlle á 
Xunta de Galiza que cumpra cos 
seus compromisos especialmente  
nesta… nunha cuestión tan 
fundamental como é o ensino e as 
obras de magnitude que hai que 
facer nos centros educativos. 
Evidentemente estamos en Galiza, 
estamos na Coruña, estamos en 
lugares nos que parece incrible 
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que os patios aínda non estean 
cubertos e que os nenos non 
poidan gozar do espazo suficiente 
para poder xogar os días que 
chove. 
 
Por certo, eu creo que habería que 
ir pasándose por algún dos centros 
nos que o Concello fixo obra 
porque nalgúns ao mellor 
procedería ampliar esa obra ou 
cambiala porque, bueno, teñen 
maiores necesidades. Falo do  
Víctor López Seoane que ahora 
mesmo ten unha cantidade de 
alumnado polo que necesita un 
espazo maior e outros tantos 
centros nos que tamén, bueno, 
correspondería facer unha revisión 
de si estas obras, agora mesmo, 
son suficientes ou non. 
Simplemente dicir que imos votar 
a favor desta moción e que nos 
parece axeitado esixirlle á Xunta 
de Galiza que faga os 
investimentos necesarios no 
ensino público da cidade. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias. Bueno, desde el Grupo 
Municipal Socialista, estando muy 
de acuerdo con lo que es la 
exposición de motivos de esta 
moción, nos vamos a abstener. Y 
nos vamos a abstener por una 
razón: ya lo hemos venido 
diciendo Pleno tras Pleno que 
muchas veces no sabemos muy 

que os patios aínda non estean 
cubertos e que os nenos non 
poidan gozar do espazo suficiente 
para poder xogar os días que 
chove. 
 
Por certo, eu creo que habería 
que ir pasándose por algún dos 
centros nos que o Concello fixo 
obra porque nalgúns ao mellor 
procedería ampliar esa obra ou 
cambiala porque, bo, teñen 
maiores necesidades. Falo do  
Víctor López Seoane que agora 
mesmo ten unha cantidade de 
alumnado polo que necesita un 
espazo maior e outros tantos 
centros nos que tamén, bo, 
correspondería facer unha 
revisión de si estas obras, agora 
mesmo, son suficientes ou non. 
Simplemente dicir que imos votar 
a favor desta moción e que nos 
parece axeitado esixirlle á Xunta 
de Galicia que faga os 
investimentos necesarios no 
ensino público da cidade. Nada 
máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Veira. Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas. Bo, desde o Grupo 
Municipal Socialista, estando moi 
de acordo co que é a exposición 
de motivos desta moción, ímonos 
abster. E ímonos a abster por 
unha razón: xa o viñemos dicindo 
Pleno tras Pleno que moitas veces 
non sabemos moi ben para que 
serven as mocións, 
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bien para que sirven las mociones, 
fundamentalmente cuando las 
presenta el Gobierno. Nosotros 
podemos entender que uno inste a 
otras instituciones a sentarse a 
hablar de determinadas 
cuestiones, ahora bien, dentro de 
lo que son las obligaciones que 
tiene un representante público y 
que tiene un gobernante está la de 
dialogar. Por lo tanto, esperamos 
que no se ampare en los otros 
grupos municipales a la hora de 
hacer o no hacer los deberes que 
le corresponden como grupo en el 
Gobierno. Y respecto  a lo que 
comentaba en la exposición de 
motivos  relativo a…, perdón, en 
la exposición la señora Cameán, 
relativa a la exposición de 
motivos de lo que es esta moción 
de Marea Atlántica, ha utilizado 
escasamente diez segundos siendo 
utilizados los demás para hacer 
todo lo que es un relatorio de 
todas aquellas cuestiones que ha 
puesto en marcha el Gobierno 
municipal de la Marea y que lo 
convierten en materia de 
educación o en materia de xustiza 
social en el mejor gobierno que ha 
tenido esta ciudad. Yo, con el 
debido respeto y que 
indudablemente cada uno tiene su 
nivel de autoestima donde 
considere oportuno, tenerlo en el 
aspecto político, yo creo que eso 
finalmente lo decidirán las urnas. 
Yo no voy a hacer aquí un 
relatorio de los hechos, me voy a 
limitar a la exposición de motivos 
que ya alude a un acuerdo en 
noviembre del 2006. En 
noviembre del 2006 todos 
recordamos quien gobernaba. Se 

fundamentalmente cando as 
presenta o Goberno. Nós 
podemos entender que un inste a 
outras institucións para sentar a 
falar de determinadas cuestións, 
agora ben, dentro do que son as 
obrigas que ten un representante 
público e que ten un gobernante 
está a de dialogar. Por tanto, 
esperamos que non se ampare nos 
outros grupos municipais á hora 
de facer ou non facer os deberes 
que lle corresponden como grupo 
no Goberno. E respecto ao  que 
comentaba na exposición de 
motivos  relativo a…, perdón, na 
exposición a señora  Cameán, 
relativa á exposición de motivos 
do que é esta moción de Marea 
Atlántica, utilizou escasamente 
dez segundos sendo utilizados os 
demais para facer todo o que é un 
relatorio de todas aquelas 
cuestións que puxo en marcha o 
Goberno municipal da Marea e 
que o converten en materia de 
educación ou en materia de  
xustiza social no mellor goberno 
que tivo esta cidade. Eu, co 
debido respecto e que 
indubidablemente cada un ten o 
seu nivel de autoestima onde 
considere oportuno, telo no 
aspecto político, eu creo que iso 
finalmente decidirano as urnas. 
Eu non vou facer aquí un 
relatorio dos feitos, voume limitar 
á exposición de motivos que xa 
alude a un acordo en novembro 
do 2006. En novembro do 2006 
todos lembramos quen 
gobernaba. Dise tamén que se 
cumpriron cunha serie de obras,  
supoño eu que as obras, tendo en 
conta quen estaba nestes anos 
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dice también que se han cumplido 
con una serie de  obras, supongo 
yo que las obras, teniendo en 
cuenta quien estaba en estos años 
gobernando, también las hizo el 
Partido Socialista. 
 
Y luego otra cuestión relativa a la 
moción que, además, presentaba 
mi compañera Silvia Longueira y 
sobre las cuestiones de 
competencias. Indudablemente 
que nos tenemos que sujetar a la 
regulación  jurídica vigente, eso 
huelga decirlo. Ahora bien, en 
muchas ocasiones, a lo largo de 
casi 30 años de gobierno  en esta 
ciudad, si el Gobierno Local se 
hubiera sujetado de manera 
estricta al cumplimiento de la Ley, 
seguramente no hubieran llegado, 
como llegaron en su momento, la 
informática o el inglés  a las aulas 
de esta ciudad. No se hubiera 
dado cobertura en comedores 
escolares al principio de los 
tiempos como se les dio en esta 
ciudad y no se hubieran asumido, 
en muchas ocasiones, cuestiones 
que tenía que hacer la Xunta de 
Galicia ante su dejadez para esta 
ciudad como se hicieron, bueno, 
hace muchos años en esta ciudad. 
Por lo tanto, en este momento nos 
encontramos con un problema: el 
Partido Socialista presenta una 
pregunta oral sobre el María 
Barbeito, denle ustedes solución si 
es una cuestión de la Xunta de 
Galicia, siéntense ustedes a 
dialogar y desde luego solucionen 
el problema que para eso están 
gobernando. Por nuestra parte 
nada más. 
 

gobernando, tamén as fixo o 
Partido Socialista. 
 
 
 
 
 
E despois outra cuestión relativa 
á moción que, ademais, 
presentaba a miña compañeira 
Silvia  Longueira e sobre as 
cuestións de competencias. 
Indubidablemente que nos temos 
que suxeitar á regulación  
xurídica vixente, iso folga dicilo. 
Agora ben, en moitas ocasións, ao 
longo de case 30 anos de goberno  
nesta cidade, se o Goberno Local 
suxeitárase de maneira estrita ao 
cumprimento da Lei, seguramente 
non chegasen, como chegaron no 
seu momento, a informática ou o 
inglés  ás aulas desta cidade. Non 
se daría cobertura en comedores 
escolares ao principio dos tempos 
como se lles deu nesta cidade e 
non se asumirían, en moitas 
ocasións, cuestións que tiña que 
facer a Xunta de Galicia ante o 
seu deixamento para esta cidade 
como se fixeron, bo, hai moitos 
anos nesta cidade. Por tanto, 
neste momento atopámonos cun 
problema: o Partido Socialista 
presenta unha pregunta oral 
sobre o María  Barbeito,  denlle 
vostedes solución se é unha 
cuestión da Xunta de Galicia, 
séntense vostedes a dialogar e 
desde logo solucionen o problema 
que para iso están a gobernar. 
Pola nosa banda nada máis. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Neira. Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bueno, en primer lugar, señora 
Silvia Cameán, dime de que 
presumes y te diré de que careces. 
Ese es el resumen de su 
argumento. De todos modos 
vamos a agradecer esta moción, 
además se lo agradecemos 
sinceramente puesto que pone en 
evidencia lo que fue el gobierno 
del bipartito en la Xunta, del 
bipartito  y de esta ciudad porque 
digamos que en un convenio que 
se establece entre el 2005 y el 
2009, en el que no solo se 
incluyen estos patios cubiertos, se 
incluyen centros de mayores, 
grandes colas, ampliación del 
CHUAC y el resultado: dos 
actuaciones de 50. Espectacular, 
espectacular.  
 
Bien, mire, vamos a ver, vamos a 
hablar de lealtad institucional y 
después, en todo caso, le 
recomiendo lo que debe de hacer. 
Ya que solo habla para sus oídos y 
solo se escucha usted a sí misma, 
conviene también que escuche 
también algo de lo que dice la 
ciudad.  
 
Lealtad institucional es estar en 
contacto y diálogo permanente 
con la Xefatura Territorial, que 
usted no conoce, que los 
directores tienen que ir a la 
Xefatura Territorial para 
solucionar sus problemas porque 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Neira. Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bo, en primeiro lugar, señora 
Silvia  Cameán, dime de que 
presumes e direiche de que 
careces. Ese é o resumo do seu 
argumento. De todos os xeitos 
imos agradecer esta moción, 
ademais agradecémosllo  
sinceramente debido a que pon en 
evidencia o que foi o goberno do 
bipartito na Xunta, do bipartito  e 
desta cidade porque digamos que 
nun convenio que se establece 
entre o 2005 e o 2009, no que non 
só inclúense estes patios cubertos, 
inclúense centros de maiores, 
grandes colas, ampliación do  
CHUAC e o resultado: dúas 
actuacións de 50. Espectacular, 
espectacular.  
 
 
Ben, mire, imos ver, imos falar de 
lealdade institucional e despois, 
en todo caso, recoméndolle o que 
debe de facer. Xa que só fala para 
os seus oídos e só escóitase 
vostede a si mesma, convén tamén 
que escoite tamén algo do que di 
a cidade.  
 
 
Lealdade institucional é estar en 
contacto e diálogo permanente 
coa  Xefatura Territorial, que 
vostede non coñece, que os 
directores teñen que ir á  Xefatura 
Territorial para solucionar os 
seus problemas porque vostede 
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usted no les recibe. Directores, 
AMPAS, informar al Consello 
Escolar Municipal que usted no 
sabe lo que es, porque ya le digo, 
han bastado dos reuniones para 
que no le vaya nadie y tiene que 
suspenderlas por falta de quorum. 
Consello Escolar Municipal, 
máximo órgano de representación 
municipal de toda la comunidad 
educativa. Aquí conviene recordar 
también, cerca de su compromiso 
y ante lo que ha sido la moción 
anterior, su voluntad política la 
hemos conocido anteriormente,  
además, debo reconocer que 
también agradezco y 
agradecemos, permítame la 
licencia, el momento cobra a 
Silvia Longueira. O sea, le hace 
modificar la moción y luego no se 
la aprueba. Espectacular. Eso es 
lealtad, eso es colaboración, eso 
es apoyo, el apoyo que le da el 
PSOE para gobernar, que debía de 
hacérselo mirar el PSOE también 
porque bueno, así, evidentemente 
no sé a dónde van a llegar.  
 
Pero bueno, su primera medida, 
bueno, pues  anular la celebración 
del congreso “Ciencia en acción” 
en las que escuelas infantiles 
municipales, los CEIPS y los IES, 
llevaban un año trabajando 
permanentemente, y usted de 
buenas a primeras coge el teléfono 
y les dice que no.  
 
Mire, en esta ciudad lo que nunca 
ha pasado, nunca, ni en gobiernos 
socialistas, ni en gobierno del 
bipartito, ni en el gobierno del 
Partido Popular, hasta que usted 
ha llegado, es que se hayan hecho 

non lles recibe. Directores, 
AMPAS, informar ao Consello 
Escolar Municipal que vostede 
non sabe o que é, porque xa lle 
digo, bastaron dúas reunións 
para que non lle vaia ninguén e 
ten que suspendelas por falta de  
quorum. Consello Escolar 
Municipal, máximo órgano de 
representación municipal de toda 
a comunidade educativa. Aquí 
convén lembrar tamén, preto do 
seu compromiso e ante o que foi a 
moción anterior, a súa vontade 
política coñecémola 
anteriormente,  ademais, debo 
recoñecer que tamén agradezo e 
agradecemos, permítame a 
licenza, o momento cobra a Silvia  
Longueira. Ou sexa, faille 
modificar a moción e logo non lla 
aproba. Espectacular. Iso é 
lealdade, iso é colaboración, iso é 
apoio, o apoio que lle dá o PSOE 
para gobernar, que debía de 
facerllo mirar o PSOE tamén 
porque bo, así, evidentemente non 
se onde van chegar.  
 
Pero bo, a súa primeira medida, 
bo, pois  anular a celebración do 
congreso “Ciencia en acción” 
nas que escolas infantís 
municipais, os  CEIPS e os IES, 
levaban un ano traballando 
permanentemente, e vostede da 
noite para o día colle o teléfono e 
dilles que non.  
 
Mire, nesta cidade o que nunca 
pasou, nunca, nin en gobernos 
socialistas, nin en goberno do 
bipartito, nin no goberno do 
Partido Popular, ata que vostede 
chegou, é que se fixeran obras 
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obras por parte del Ayuntamiento 
sin comunicárselo ni a la Xefatura 
Territorial ni a la dirección del 
centro en el que lo ha hecho, ni 
siquiera al propio AMPA del 
propio centro lo que usted ha 
hecho, y eso  lo ha hecho usted. 
Apúntese esa medalla fuera del 
surrealismo.  
 
Mire, y luego me presenta aquí 
una serie de cosas, una lista, o sea 
el CEIP  Emilia Pardo Bazán, 
recordemos una ampliación de 
cerca de 2.000.000 de euros dónde 
quería la comunidad educativa, no 
dónde quería el Ayuntamiento.  
 
 
El José Cornide. ¡Hombre! hablar 
del patio que utiliza el Instituto de 
Educación Secundaria de la 
Sardiñeira, tienen cesión incluso 
dentro del espacio del instituto 
para atención a diversidad. No 
diga que no, no diga que  no es 
así. Vaya usted a pasear. 
¡Hombre! CEIP Labaca, o sea 
todo el comedor se lo hemos 
dejado libre. El CEIP  Ramón de 
la Sagra en el 2008, el 
Ayuntamiento lo quiso hacer y la 
comunidad educativa del Ramón 
de la Sagra lo rechazó por la 
propuesta presentada; CEIP 
Manuel Murguía,  es que no sólo 
no tienen parque cubierto, sino 
que tienen medio colegio nuevo 
más, nuevo colegio más,  con 
patio cubierto. No sé si sabe 
dónde está Manuel Murguía. 
Luego le recomendaré, en todo 
caso, o le pondré Google Maps; se  
lo voy a mandar por Whatsapp, 
para que lo busque y sepa qué está 

por parte do Concello sen 
comunicarllo nin á Xefatura 
Territorial nin á dirección do 
centro no que o fixo, nin sequera 
ao propio  AMPA do propio 
centro o que vostede fixo, e  iso 
fíxoo vostede. Apúntese esa 
medalla fóra do surrealismo.  
 
 
Mire, e logo preséntame aquí 
unha serie de cousas, unha lista, 
ou sexa o CEIP  Emilia Pardo 
Bazán, lembremos unha 
ampliación de preto de 2.000.000 
de euros onde quería a 
comunidade educativa, non onde 
quería o Concello.  
 
O José Cornide. Home! falar do 
patio que utiliza o Instituto de 
Educación Secundaria da  
Sardiñeira, teñen cesión mesmo 
dentro do espazo do instituto para 
atención a diversidade. Non diga 
que non, non diga que  non é así. 
Vaia vostede a pasear, home! 
CEIP Labaca, ou sexa todo o 
comedor deixámosllo libre. O 
CEIP  Ramón da  Sagra no 2008, 
o Concello quíxoo facer e a 
comunidade educativa do Ramón 
da Sagra rexeitouno pola 
proposta presentada; CEIP 
Manuel Murguía,  é que non  só 
non teñen parque cuberto, senón 
que teñen medio colexio novo 
máis, novo colexio máis,  con 
patio cuberto. Non sei se sabe 
onde está Manuel Murguía. Logo 
recomendareille, en todo caso, ou 
lle poñerei  Google Maps; voullo   
a mandar por  Whatsapp para que 
o busque e saiba que está dentro 
da contorna da Coruña. Mire, 
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dentro del entorno de A Coruña. 
Mire, seamos sinceros…  
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Mourelo, 
por favor. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
...Si, le ruego un minuto más.  
 
El Ayuntamiento tiene muchas 
competencias. Entre ellas, ya que 
busca convenios, hay un convenio 
asinado, firmado con el Instituto 
del Agra del Orzán, con la 
Escuela Infantil Municipal del 
Agra del Orzán y con el CEIP del 
Agra del Orzán  en el que hay dos 
parcelas municipales que  debían 
de estar ya en                                                                                                                     
disposición para… cedidas a esa 
Ciudad Escolar, en su momento 
que se llamaba, para pasarlas a 
patio educativo o  tiempo de ocio. 
 
Mire, vamos a ver, le invito a 
recorrer los centros. Ya sé que no 
sabe dónde  está, pero si quiere le 
acompaño y si no  se lo paso por 
Whatsapp a la organización. Y de 
repaso revisa su responsabilidad. 
O sea es curioso que la asociación 
de directores… 
 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Mourelo, por 
favor. 
 
 
… y las AMPAS se quejan la falta 
de mantenimiento que es 

sexamos sinceros…  
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor  Mourelo, 
por favor. 
 
Señor  Mourelo Barreiro 
 
...Se, rógolle un minuto máis.  
 
O Concello ten moitas 
competencias. Entre elas, xa que 
busca convenios, hai un convenio  
asinado, asinado co Instituto do 
Agra do Orzán, coa Escola 
Infantil Municipal do Agra do 
Orzán e co CEIP do Agra do 
Orzán  no que hai dúas parcelas 
municipais que  debían de estar 
xa en disposición                                                                                                            
para… cedidas a esa Cidade 
Escolar, no seu momento que se 
chamaba, para pasalas a patio 
educativo ou  tempo de lecer. 
 
Mire, imos ver, convídolle a 
percorrer os centros. Xa sei que 
non sabe onde  está, pero se quere 
acompáñolle e se non  llo paso 
por  Whatsapp á organización. E 
de repaso revisa a súa 
responsabilidade. Ou sexa é 
curioso que a asociación 
directores… 
 
Presidencia 
 
Remate  xa, señor  Mourelo, por 
favor. 
 
 
… e as AMPAS quéixanse a falta 
de mantemento que é competencia 
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competencia del Ayuntamiento, o 
sea suyo, dime que presumes y te 
diré de lo que careces, y venga 
con esto. Debo decir que quizás se  
le haya pegado lo que considera 
como un mantenimiento el propio 
concejal de deportes, que tiene al 
lado, puesto que si no sabía, ayer, 
después de lo del campo de Eirís 
pasa que en el campo de la Leyma 
se tiene que suspender la segunda 
mitad de un partido por falta de 
luz. La conclusión, los resultados: 
miles de escolares con menos 
preparación, con menos 
formación, con menos 
oportunidades de futuro. 
 
Bravo, señora Cameán, siga 
hablando para sí misma. Muchas 
gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
Procedemos á votación da 
moción.  
 
Votos a favor da moción… 
 
Votación de la moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Marea Atlántica 
(MA) 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación la 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). 

do Concello, ou sexa seu, dime 
que presumes e direiche do que 
careces, e veña con isto. Debo 
dicir que quizais se lle  pegou o 
que considera como un  
mantemento o propio concelleiro 
de deportes, que ten á beira, 
debido a que se non sabía, onte, 
despois do do campo de Eirís 
pasa que no campo  da Leyma 
tense que suspender a segunda 
metade dun partido por falta de 
luz. A conclusión, os resultados: 
miles de escolares con menos 
preparación, con menos 
formación, con menos 
oportunidades de futuro. 
 
Bravo, señora  Cameán, siga 
falando para si mesma. Moitas 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas  grazas, señor  Mourelo. 
Procedemos  á votación da 
moción.  
 
Votos a favor da moción… 
 
Votación da moción presentada 
polo Grupo Municipal do Marea 
Atlántica (MA) 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a 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). 
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Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Acuerdo 
 
El Pleno municipal insta la Xunta 
de Galicia a cumplir, de forma 
urgente, con el acuerdo de 
colaboración suscrito entre la 
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria de la 
Xunta de Galicia y el 
Ayuntamiento de A Coruña para 
la construcción de patios cubiertos 
en los centros de educación 
infantil y primaria para restablecer 
el compromiso adquirido con los 
vecinos de la ciudad. 
 
3º.- Preguntas orales 
 

Intervenciones 
 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre barrios. 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Acordo 
 
O Pleno municipal insta a Xunta 
de Galicia a cumprir, de forma 
urxente, co acordo de 
colaboración subscrito entre a 
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria da 
Xunta de Galicia e o Concello da 
Coruña para a construción de 
patios cubertos nos centros de 
educación infantil e primaria 
para restablecer o compromiso 
adquirido coa veciñanza da 
cidade. 
 
3º.-Preguntas orais 
 

Intervencións 
 
 

Presidencia 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre barrios. 



130 

 

 
Preguntas orales presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) 
 
Pregunta.-Primera pregunta 
oral sobre barrios. 
 
Señora Veira González 
 
Cando ten pensado o Goberno 
Local cumprir co punto 22 do seu 
programa electoral, no que se 
recolle a apertura efectiva do 
parque do Observatorio da Agra  
do Orzán? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Estamos en trámites de cumprir a 
sentencia xudicial que nos permita 
dar unha solución urbanística ao 
ámbito. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Con ese obxectivo 
Rexeneración Urbana conta cun 
proxecto de reordenación do 
polígono que atende 
esencialmente a tres criterios, o 
primeiro, obviamente, é concebir 
esta zona da cidade e esa 
reordenación dende o concepto do 
espazo público é necesario e  
insistimos en  que así o pide a 
cidadanía: dotar a Agra dese 
espazo público do que neste 
momento carece, destaca o 
responsable municipal. 
 
A segunda data do proxecto 
municipal pasa por mallar este 

 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista  Galego/Asembleas  
Abertas (BNG/AA) 
 
 
Pregunta.-Primeira pregunta 
oral sobre barrios. 
 
Señora Veira González 
 
Cando ten pensado o Goberno 
Local cumprir co punto 22 do seu 
programa electoral, no que se 
recolle a apertura efectiva do 
parque do Observatorio da Agra  
do Orzán? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Estamos en trámites de cumprir a 
sentencia xudicial que nos 
permita dar unha solución 
urbanística ao ámbito. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Con ese obxectivo 
Rexeneración Urbana conta cun 
proxecto de reordenación do 
polígono que atende 
esencialmente a tres criterios, o 
primeiro, obviamente, é concebir 
esta zona da cidade e esa 
reordenación desde o concepto do 
espazo público é necesario e  
insistimos en  que así o pide a 
cidadanía: dotar a Agra dese 
espazo público do que neste 
momento carece, destaca o 
responsable municipal. 
 
A segunda data do proxecto 
municipal pasa por mallar este 
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novo espazo que xurdirá da 
reordenación co resto da trama do 
barrio. A intención é que ese 
espazo público que proxectamos 
sexa unha sorte de desafogo. A 
rúa Barcelona é un punto clave 
dentro de todo este proceso. Unha 
rúa especialmente transitada e 
populosa que podería, desta 
forma, desembocar nun espazo 
público de calidade, engade o edil, 
que destaca que o terceiro criterio 
a ter en conta, baséase  na 
protección das preexistencias. Á 
hora de pensar na cidade, este 
Goberno ten en conta o seu 
patrimonio histórico de todos e de 
todas, por iso nesta reordenación, 
pretendemos poñer en valor os 
restos do pasado da cidade que foi 
e que é recordada por moitos e 
moitas das nosas veciñas. Estas 
palabras son dunha nova páxina 
web do Concello da Coruña, do 
mes de marzo de 2017. Vai case 
un ano. Podería decirme o 
concelleiro de Rexeneración 
Urbana en que momento están ao 
respecto do parque do  
Observatorio? Eu cómprolles, 
perfectamente,  o discurso máis 
non a execución porque non a 
hai… 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta y cinco minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Cid Castro. 
 
… de momento. de momento. 
Lembra cando eu dicía que o 
lóxico sería que as actuacións nos 
barrios non se limitasen ao 
mantemento de  beirarrúas e 
pavimentos?, que son  precisas, 

novo espazo que xurdirá da 
reordenación co resto da trama 
do barrio. A intención é que ese 
espazo público que proxectamos 
sexa unha sorte de desafogo. A 
rúa Barcelona é un punto clave 
dentro de todo este proceso. Unha 
rúa especialmente transitada e 
populosa que podería, desta 
forma, desembocar nun espazo 
público de calidade, engade o 
edil, que destaca que o terceiro 
criterio a ter en conta, baséase  
na protección das preexistencias. 
Á hora de pensar na cidade, este 
Goberno ten en conta o seu 
patrimonio histórico de todos e de 
todas, por iso nesta reordenación, 
pretendemos poñer en valor os 
restos do pasado da cidade que 
foi e que é recordada por moitos e 
moitas das nosas veciñas. Estas 
palabras son dunha nova páxina 
web do Concello da Coruña, do 
mes de marzo de 2017. Vai case 
un ano. Podería decirme o 
concelleiro de Rexeneración 
Urbana en que momento están ao 
respecto do parque do  
Observatorio? Eu cómprolles, 
perfectamente,  o discurso máis 
non a execución porque non a 
hai,… 
 
Ás dezanove  horas e coarenta e 
cinco minutos auséntase do 
Salón de Sesións a señora Cid 
Castro. 
 
… de momento. Lembra cando eu 
dicía que o lóxico sería que as 
actuacións nos barrios non se 
limitasen ao mantemento de  
beirarrúas e pavimentos?, que 
son precisas, recoñézollo. Cremos 



132 

 

recoñézollo. Cremos que é 
importante actuar en todos os 
barrios porque son necesarias 
actuacións que aumenten os 
espazos para as persoas, que 
eliminen os tráficos innecesarios, 
que transformen a vida dos 
barrios, que sirvan para a súa 
revitalización.  
 
Esta, a do parque do Observatorio, 
é unha actuación chave que  ten 
repercusións no barrio máis denso 
da cidade, aquel que menos 
espazos libres ten. A él, a este 
parque, vostedes  no Orzamento 
de 2018, até onde eu sei, non 
teñen nada orzamentado para él.  
A verdade que é o último 
Orzamento que vostedes van a 
executar con absoluta certeza, 
logo xa veremos o de 2019, xa 
veremos a quen lle corresponde 
xestionalo, pero desde logo no de 
2018 que  é o último seu, de 
execución súa propia, non vai 
nada para o parque do  
Observatorio.  
 
Sabemos que non é un tema 
sinxelo, falaba vostede da propia 
sentencia urbanística. Ben, como 
casi nada que teña a ver co 
urbanismo ou case con calquera 
materia do Concello, pero a 
política, sabe vostede ben, 
necesita  de determinación, 
especialmente aquela que 
pretende transformar unha cidade 
ou que quere facela progresar. 
queremos saber entón: en que fase 
está? 
 
Señor Varela Gómez 
 

que é importante actuar en todos 
os barrios porque son necesarias 
actuacións que aumenten os 
espazos para as persoas, que 
eliminen os tráficos innecesarios, 
que transformen a vida dos 
barrios, que sirvan para a súa 
revitalización.  
 
 
Esta, a do parque do 
Observatorio, é unha actuación 
chave que  ten repercusións no 
barrio máis denso da cidade, 
aquel que menos espazos libres  
ten. A él, a este parque, vostedes  
no Orzamento de 2018, até onde 
eu sei, non teñen nada 
orzamentado para él.  A verdade 
que é o último Orzamento que 
vostedes van a executar con 
absoluta certeza, logo xa veremos 
o de 2019, xa veremos a quen lle 
corresponde xestionalo, pero 
desde logo no de 2018 que  é o 
último seu, de execución súa 
propia, non vai nada para o 
parque do  Observatorio.  
 
Sabemos que non é un tema 
sinxelo, falaba vostede da propia 
sentencia urbanística. Ben, como 
casi nada que teña a ver co 
urbanismo ou case con calquera 
materia do Concello, pero a 
política, sabe vostede ben, 
necesita de determinación, 
especialmente aquela que 
pretende transformar unha cidade 
ou que quere facela progresar. 
Queremos saber entón: en que 
fase está? 
 
Señor Varela Gómez 
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Vaime permitir, señora Veira, que 
lle conteste primeiro ao señor 
Mourelo. 
 
Señor Mourelo, os que non 
coñecen a cidade son vostedes e 
se non lle recordo onde está a rúa 
Monte das Moas: no Castrillón. 
Necesitaron dúas oportunidades 
para encontrala.  
 
É vostede, señora Veira, unha 
concelleira con experiencia, en 
calquera caso, e lle presumo que, 
bueno, que entende a 
complexidade das cuestións 
urbanísticas. En calquera caso 
bueno, voulle dar unhas 
pinceladas sobre o asunto porque 
son necesarias para a pregunta que 
nos fai. 
 
A consecución do parque do Agra 
segue a ser un obxectivo do  
Goberno. Efectivamente, lía unhas 
declaracións miñas e as manteño. 
En calquera caso a situación 
herdada supuxo serias dificultades 
para o desenvolvemento do 
polígono ME22 que permitiría a 
obtención do parque previsto no 
PXOM. No mes de novembro de 
2015, como me imaxino que 
saberá, recibiuse a notificación da 
sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia do 15 de 
outubro de 2015, que  estimou 
parcialmente o recurso 
contencioso interposto por Dricar 
que clasificaba o suelo como 
urbano consolidado da parcela das 
Adoratrices, e ordenou a súa 
exclusión do polígono. O Goberno 
municipal, en calquera caso, non 
considerou eso xusto e recorreu 

Vaime permitir, señora Veira, que 
lle conteste primeiro ao señor 
Mourelo. 
 
Señor Mourelo, os que non 
coñecen a cidade son vostedes e 
se non lle recordo onde está a rúa 
Monte das Moas: no Castrillón. 
Necesitaron dúas oportunidades 
para encontrala.  
 
É vostede, señora Veira, unha 
concelleira con experiencia, en 
calquera caso, e lle presumo que, 
bo, que  entende a complexidade 
das cuestións urbanísticas. En 
calquera caso bo, voulle dar 
unhas pinceladas sobre o asunto 
porque son necesarias para a 
pregunta que nos fai. 
 
 
A consecución do parque do Agra 
segue a ser un obxectivo do  
Goberno. Efectivamente, lía 
unhas declaracións miñas e as 
manteño. En calquera caso a 
situación herdada supuxo serias 
dificultades para o 
desenvolvemento do polígono  
ME22 que permitiría a obtención 
do parque previsto no PXOM. No 
mes de novembro de 2015, como 
me imaxino que saberá, recibiuse 
a notificación da sentenza do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia do 15 de outubro de 2015, 
que  estimou parcialmente o 
recurso contencioso interposto 
por Dricar que clasificaba o solo 
como urbano consolidado da 
parcela das Adoratrices, e 
ordenou a súa exclusión do 
polígono. O Goberno municipal, 
en calquera caso, non considerou 
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dita sentencia, aínda que o 22 de 
novembro do 2016 se notificou  a 
sentenza do Tribunal Superior do 
14 de novembro que desestimou o 
recurso presentado polo Concello. 
 
 
 
O cumprimento das sentenzas, nos 
casos de estimación do recurso 
implica a necesidade de  tramitar a 
correspondente modificación do 
PXOM… 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones la señora 
Delso Carreira. 
 
… e aínda que non están resoltos 
todos os recursos, o Concello xa 
iniciou o procedemento de 
contratación para a execución das 
sentenzas  estimatorias, entre as 
que se atopa a de Dricar, que é 
relevante. En calquera caso, 
recordar que contra a aprobación 
do PXOM se presentaron 26 
recursos contenciosos dos que até 
a data foron estimados 8, que 
bueno, é un volumen importante e 
relevante de cara a esa 
modificación do PXOM que 
estamos abordando. En calquera 
caso, o cumprimento desta 
sentencia presenta gran 
complexidade non soamente 
porque as decisións de 
planeamento a adoptar repercutan 
no resto dos propietarios do 
Polígono M22 e no conxunto do 
solo urbano non consolidado do 
PXOM, senón ademais por 
redución de superficie do 
Polígono e polas repercusións nas 

eso xusto e recorreu dita 
sentenza, aínda que o 22 de 
novembro do 2016 notificouse a 
sentenza do Tribunal Superior do 
14 de novembro que desestimou o 
recurso presentado polo 
Concello. 
 
O cumprimento das sentenzas, 
nos casos de estimación do 
recurso implica a necesidade de  
tramitar a correspondente 
modificación do PXOM… 
 
Ás dezanove  horas e cincuenta 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Delso Carreira. 
 
 
… e aínda que non están resoltos 
todos os recursos, o Concello xa 
iniciou o procedemento de 
contratación para a execución 
das sentenzas  estimatorias, entre 
as que se atopa a de Dricar, que é 
relevante. En calquera caso, 
recordar que contra a aprobación 
do PXOM presentáronse 26 
recursos contenciosos dos que até 
a data foron estimados 8, que bo, 
é un volumen importante e 
relevante de cara a esa 
modificación do PXOM que 
estamos abordando. En calquera 
caso, o cumprimento desta 
sentenza presenta gran 
complexidade non soamente 
porque as decisións de 
planeamento a adoptar 
repercutan no resto dos 
propietarios do Polígono M22 e 
no conxunto do solo urbano non 
consolidado do PXOM, senón 
ademais por redución de 
superficie do Polígono e polas 
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edificabilidades e aproveitamentos 
que, como  ben sabe, é unha 
cuestión que preocupa moito, 
especialmente á asociación de 
veciños e á veciñanza en xeral do 
Agra.  
 
Co obxectivo de cumprir a 
sentenza mencionada e ao mesmo 
tempo mellorar a ordenación para 
o ámbito previsto no PXOM,  
traballamos nun proxecto 
urbanístico no  que prima o 
espazo verde sobre o construido, 
liberando o espazo adicado ao 
parque na medida do posible, 
reordenando os volumes 
edificados para preservar as vistas 
e o soleamento no espazo público 
e protexendo os elementos de 
valor patrimonial no ámbito, 
especialmente o acueducto da 
viaxe de Visma, así como a trama 
preexistente no camiño do Pilar, 
do Pinar que é un lugar entre o 
Peruleiro e o barrio da Agra que 
ten uns valores e unha escala que 
entendemos que cómpre respetar, 
como estamos facendo en xeral 
cos núcleos urbanos da cidade. 
 
Esta proposta de ordenación foi 
comunicada e debatida coa 
Asociación de Veciños da Agra e 
con algúns dos propietarios do 
ámbito. En calquera caso e como 
dicía, a evolución deste proceso 
depende da modificación do 
PXOM que adapte o planeamento 
ao cumprimento da sentenza 
xudicial. 
 
E esta, por desgraza, é a herdanza 
da xestión urbanística do pasado. 
Que non é baladí… 

repercusións nas edificabilidades 
e aproveitamentos que, como  ben 
sabe, é unha cuestión que 
preocupa moito, especialmente á 
asociación de veciños e á 
veciñanza en xeral do Agra.  
 
Co obxectivo de cumprir a 
sentenza mencionada e ao mesmo 
tempo mellorar a ordenación 
para o ámbito previsto no PXOM,  
traballamos nun proxecto 
urbanístico no  que prima o 
espazo verde sobre o construido, 
liberando o espazo adicado ao 
parque na medida do posible, 
reordenando os volumes 
edificados para preservar as 
vistas e o soleamento no espazo 
público e protexendo os elementos 
de valor patrimonial no ámbito, 
especialmente o acueducto da 
viaxe de Visma, así como a trama 
preexistente no camiño do Pilar, 
do Pinar, que é un lugar entre o 
Peruleiro e o barrio da Agra que 
ten uns valores e unha escala que 
entendemos que cómpre respetar, 
como estamos facendo en xeral 
cos núcleos urbanos da cidade. 
 
Esta proposta de ordenación foi 
comunicada e debatida coa 
Asociación de Veciños da Agra e 
con algúns dos propietarios do 
ámbito. En calquera caso e como 
dicía, a evolución deste proceso 
depende da modificación do 
PXOM que adapte o planeamento 
ao cumprimento da sentenza 
xudicial. 
 
E esta, por desgraza, é a 
herdanza da xestión urbanística 
do pasado. Que non é baladí… 
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Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por 
favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Xa remato, señor alcalde. 
 
Un urbanismo xudicializado que 
costa millóns de euros anuais ás 
arcas municipais. O cal é unha 
cuestión de moita relevancia que 
ten unha repercusión reai sobre os 
Orzamentos e sobre o que se pode 
destinar a investimentos nesta 
cidade que por desgracia é  menos 
do que nos gustaría porque hai 
moito diñeiro que se vai polo 
retrete, por mor da mala praxe 
urbanística do pasado. 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Varela, por 
favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Nós en calquera caso, estamos 
tentando facer as cousas doutra 
maneira e eu creo que o estamos 
demostrando. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego sobre 
xustiza social. 
 
Segunda.-Pregunta oral sobre 
justicia social. 
 
Señora Veira Gozález 

 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, 
por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Xa remato, señor alcalde. 
 
Un urbanismo xudicializado que 
costa millóns de euros anuais ás 
arcas municipais. O cal é unha 
cuestión de moita relevancia que 
ten unha repercusión real sobre 
os Orzamentos e sobre o que se 
pode destinar a investimentos 
nesta cidade que por desgracia é  
menos do que nos gustaría porque 
hai moito diñeiro que se vai polo 
retrete, por mor da mala praxe 
urbanística do pasado. 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Varela, por 
favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Nós en calquera caso, estamos 
tentando facer as cousas doutra 
maneira e eu creo que o estamos 
demostrando. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego 
sobre xustiza social. 
 
Segunda.-Pregunta oral sobre 
xustiza social. 
 
Señora Veira González 
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Cando e por que renunciou o 
Goberno municipal ó punto 42 do 
seu programa electoral no que fala 
de crear un plan local de inclusión 
social que articule de maneira 
eficaz a acción pública municipal 
en materia de políticas sociais? 
 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Este Goberno nin renunciou nin 
renunciará á elaboración dun plan 
de inclusión social, que como ben 
sabe é un dos obxectivos do noso 
programa electoral. 
 
 
Señora Veira González 
 
Este Goberno local leva incluido 
no seu programa a elaboración 
dun plan de inclusión social, polo 
tanto a resposta é: si, temos 
pensado elaborar este plan. Creo 
que as críticas teñen que ser 
comedidas cando estamos falando 
de temas tan relevantes como é a 
cuestión social e permítanme que 
lle diga e que lle explique ben. Por 
que non hai unha dotación 
orzamentaria dentro do noso 
proxecto para un plan de inclusión 
local? Pois é ben simple: “porque 
non o imos a externalizar; porque 
se vai facer directamente con 
persoal que temos traballando na 
Área de Xustiza Social e 
Coidados. E mire, se este Goberno 
tivera previsto elaborar un plan de 
inclusión social de cara á galería, 
obviamente xa o teriamos feito, 
porque é ben sinxelo redactar 
estas medidas: unha diagnose e 

 
Cando e por que renunciou o 
Goberno municipal ó punto 42 do 
seu programa electoral no que 
fala de crear un plan local de 
inclusión social que articule de 
maneira eficaz a acción pública 
municipal en materia de políticas 
sociais? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Este Goberno nin renunciou nin 
renunciará á elaboración dun 
plan de inclusión social, que 
como ben sabe é un dos 
obxectivos do noso programa 
electoral. 
 
Señora Veira González 
 
Este Goberno local leva incluido 
no seu programa a elaboración 
dun plan de inclusión social, polo 
tanto a resposta é: si, temos 
pensado elaborar este plan. Creo 
que as críticas teñen que ser 
comedidas cando estamos falando 
de temas tan relevantes como é a 
cuestión social e permítanme que 
lle diga e que lle explique ben. 
Por que non hai unha dotación 
orzamentaria dentro do noso 
proxecto para un plan de 
inclusión local? Pois é ben 
simple: “porque non o imos a 
externalizar; porque se vai facer 
directamente con persoal que 
temos traballando na Área de 
Xustiza Social e Coidados. E 
mire, se este Goberno tivera 
previsto elaborar un plan de 
inclusión social de cara á galería, 
obviamente xa o teriamos feito, 
porque é ben sinxelo redactar 
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catro obxectivos nun papel. Pero 
nós queremos facer as cousas ben. 
Queremos facer as cousas con 
seriedade e con rigor. E, como 
vostede ben sabe, o proceso de 
elaboración de un plan de 
inclusión social require en 
primeiro lugar a elaboración 
dunha diagnose, e nesas estamos. 
Estamos traballando nesa 
diagnose.” Iso contestoume 
vostede señora Cameán en 
febreiro de 2016, hai case dous 
anos, cando lle preguntei por que 
no orzamento de 2016 non había 
cartos para este plan de inclusión 
social. Decíame vostede que 
porque o iba a elaborar o persoal 
propio da Concellería. Dez meses 
despois  pregúntolle, cando ten 
pensado o Goberno municipal 
implementar un plan de inclusión 
social? E contéstame vostede. “ 
Ben gustarianos ter elaborado este 
plan de inclusión social durante 
este ano 2016, como ben sabe. 
Nós no proxecto de Orzamentos 
do 2016, este goberno, incluiu 
nunha partida, concretamente en 
asistencias técnicas, un importe 
determinado para elaboralo, pero 
finalmente a través das emendas 
do Partido Popular e do Partido 
Socialista foi eliminada.” Iso me 
contestaba vostede en decembro 
de 2016. 
 
 
E despois, na Comisión de 
Facenda, na última, na que se 
tratou o Orzamento, vostedes 
mesmas e vostedes mesmos, na 
Comisión de Facenda eliminan a 
partida para o plan de inclusión 
social que lle ían a encargar á 

estas medidas: unha diagnose e 
catro obxectivos nun papel. Pero 
nós queremos facer as cousas 
ben. Queremos facer as cousas 
con seriedade e con rigor. E, 
como vostede ben sabe, o proceso 
de elaboración de un plan de 
inclusión social require en 
primeiro lugar a elaboración 
dunha diagnose, e nesas estamos. 
Estamos traballando nesa 
diagnose.  Iso contestoume 
vostede señora Cameán en 
febreiro de 2016, hai case dous 
anos, cando lle preguntei por que 
no orzamento de 2016 non había 
cartos para este plan de inclusión 
social. Decíame vostede que 
porque o iba a elaborar o persoal 
propio da Concellería. Dez meses 
despois  pregúntolle, cando ten 
pensado o Goberno municipal 
implementar un plan de inclusión 
social? E contéstame vostede. 
“Ben gustarianos ter elaborado 
este plan de inclusión social 
durante este ano 2016, como ben 
sabe. Nós no proxecto de 
Orzamentos do 2016, este 
Goberno, incluiu nunha partida, 
concretamente en asistencias 
técnicas, un importe determinado 
para elaboralo, pero finalmente a 
través das emendas do Partido 
Popular e do Partido Socialista 
foi eliminada” Iso me contestaba 
vostede en decembro de 2016. 
 
E despois, na Comisión de 
Facenda, na última, na que se 
tratou o Orzamento, vostedes 
mesmas e vostedes mesmos, na 
Comisión de Facenda eliminan a 
partida para o plan de inclusión 
social que lle ían a encargar á 
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Universidade da Coruña. E a 
señora Vieito explícame que é  
porque non o van a externalizar 
que o van facer co persoal propio. 
En que quedamos, necesitaban a 
partida de asistencias técnicas ou 
non a necesitaban? Vaino facer a 
Universidade da Coruña ou vaino 
facer o persoal propio da 
Concellaría? Eu creo que xa é un 
pouco pitorreo. Van dous anos 
desde esa pregunta oral. Vai 
bastante máis tempo desde que 
vostedes tomaron posesión. A 
exclusión social é un proceso 
complexo que vai debilitando os 
vínculos de tipo económico, 
laboral, social, persoal, espacial 
entre o individuo e o resto da 
sociedade. A complexidade dese 
fenómeno determina que as 
actuacións en materia de inclusión 
social sexan amplas e requiren de 
moitísima coordinación entre 
todas as concellerías, entre todas 
as ferramentas que ten o propio 
Concello, para artellalo de 
maneira eficaz para que funcione 
e, verdadeiramente, a 
planificación é moi importante. 
Vostede concordaba conmigo 
neses Plenos nos que eu lle  ia 
preguntar, na necesaria 
elaboración dese plan de inclusión 
social… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por 
favor. 
 
Señora Veira González 
 
…pero os feitos din que vostedes 

Universidade da Coruña. E a 
señora Vieito explícame que é  
porque non o van a externalizar 
que o van facer co persoal propio. 
En que quedamos, necesitaban a 
partida de asistencias técnicas ou 
non a necesitaban? Vaino facer a 
Universidade da Coruña ou vaino 
facer o persoal propio da 
Concellería? Eu creo que xa é un 
pouco pitorreo. Van dous anos 
desde esa pregunta oral. Vai 
bastante máis tempo desde que 
vostedes tomaron posesión. A 
exclusión social é un proceso 
complexo que vai debilitando os 
vínculos de tipo económico, 
laboral, social, persoal, espacial 
entre o individuo e o resto da 
sociedade. A complexidade dese 
fenómeno determina que as 
actuacións en materia de 
inclusión social sexan amplas e 
requiren de moitísima 
coordinación entre todas as 
concellerías, entre todas as 
ferramentas que ten o propio 
Concello, para artellalo de 
maneira eficaz para que funcione 
e, verdadeiramente, a 
planificación é moi importante. 
Vostede concordaba conmigo 
neses Plenos nos que eu lle  ia 
preguntar, na necesaria 
elaboración dese plan de 
inclusión social… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, 
por favor. 
 
Señora Veira González 
 
…pero os feitos din que vostedes 
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non queren facer ese plan de 
inclusión social. Insisto, dous anos 
desde esa primeira pregunta. 
Aclárense: vaise externalizar? 
Vaise facer con persoal propio? 
Vaino facer a Universidade da 
Coruña? Que se vai facer con 
isto? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. Vaime permitir a señora 
Veira que  lle robe un pouquiño 
de tempo para responderlle porque 
non quero deixar pasar, aínda que 
estaba tratando de non facelo, de 
non contestar aos comentarios, ás 
palabras do señor Mourelo. 
 
 
O señor Mourelo dende logo non 
debeu de estudar nunca na pública 
porque senón él dende logo tería 
bastante máis educación, sería 
máis respetuoso e tería, sobre 
todo, mellores argumentos. Pero 
lamentablemente non os ten. A 
verdade é que aquí o debate non 
pode ser moi rico con vostede 
pero o que si vou desenmascarar 
son as súas falacias. En primeiro 
lugar a Asociación de directores 
por suposto que ten información. 
E máis por primeira vez… (Non 
faga co dedo…). Pregúntelle aos 
directores desta cidade, que os 
coñezo a todos, cantas veces se 
reúnen con esta concelleira e lle 
podrán dicir: todos os meses, 
todos os meses. Por primeira vez 
nesta cidade. O Consello Escolar 
Municipal no que vai de curso 
escolar reuniuse dúas veces. O 
xefe territorial desta cidade, pode 
tamén preguntarlle as veces que o 

non queren facer ese plan de 
inclusión social. Insisto, dous 
anos desde esa primeira 
pregunta. Aclárense: vaise 
externalizar? Vaise facer con 
persoal propio? Vaino facer a 
Universidade da Coruña? Que se 
vai facer con isto? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. Vaime permitir a señora 
Veira que  lle robe un pouquiño 
de tempo para responderlle 
porque non quero deixar pasar, 
aínda que estaba tratando de non 
facelo, de non contestar aos 
comentarios, ás palabras do 
señor Mourelo. 
 
O señor Mourelo desde logo non 
debeu de estudar nunca na 
pública porque senón él desde 
logo tería bastante máis 
educación, sería máis respetuoso 
e tería, sobre todo, mellores 
argumentos. Pero 
lamentablemente non os ten. A 
verdade é que aquí o debate non 
pode ser moi rico con vostede 
pero o que si vou desenmascarar 
son as súas falacias. En primeiro 
lugar a Asociación de directores 
por suposto que ten información. 
E máis por primeira vez… (Non 
faga co dedo…). Pregúntelle aos 
directores desta cidade, que os 
coñezo a todos, cantas veces se 
reúnen con esta concelleira e lle 
poderán dicir: todos os meses, 
todos os meses. Por primeira vez 
nesta cidade. O Consello Escolar 
Municipal no que vai de curso 
escolar reuniuse dúas veces. O 
xefe territorial desta cidade, pode 
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chamei, pode preguntarlle tamén 
pola chamada que lle fixen para 
que, por favor, escoitase á 
comunidade educativa do Ramón 
da Sagra. Porque, sabe que dixo 
directamente? Que aínda que non 
lle gustase á comunidade 
educativa as obras que se estaban 
realizando, non as iba a posponer 
para o verán, cousa que este 
oberno si que fixo, si que fixo 
porque entende perfectamente que 
as obras hai que acometelas sen 
molestar á comunidade educativa.  
 
 
E dende logo outros comentarios 
que se fixeron de autosuficiencia 
ou autoestima, non sei se é que 
molesta que se diga aquí o que se 
fai por parte deste Goberno pero 
por moito que lles moleste ímolo 
seguir decindo aquí e en todos os 
sitios.  
 
E ben, sobre o tema que nos ocupa 
que é o plan local de inclusión 
social. Mire, eu, señora Veira, 
podo aceptarlle unha crítica e é a 
crítica dos tempos,  pero dende 
logo, neste caso concreto o que 
non poden facer é unha lectura 
errónea. Esa lectura errónea vén 
máis ou menos a dicir que como 
agora, co axuste do Orzamento 
2018 esa emenda non está xa, 
directamente o Goberno renuncia. 
Iso é falso. Vostede sabe que 
dende o momento inicial, e así o 
acaba de ler, este Goberno a 
intención que ten é realizar o plan 
local de inclusión social coas 
propias traballadoras da Área. 
Non nos tempos que nos gustaría, 
xa lle digo, xa lle recoñezo esa 

tamén preguntarlle as veces que o 
chamei, pode preguntarlle tamén 
pola chamada que lle fixen para 
que, por favor, escoitase á 
comunidade educativa do Ramón 
da Sagra. Porque, sabe que dixo 
directamente? Que aínda que non 
lle gustase á comunidade 
educativa as obras que se estaban 
realizando, non as iba a pospoñer 
para o verán, cousa que este 
Goberno si que fixo, si que fixo 
porque entende perfectamente que 
as obras hai que acometelas sen 
molestar á comunidade educativa.  
 
E desde logo outros comentarios 
que se fixeron de autosuficiencia 
ou autoestima, non sei se é que 
molesta que se diga aquí o que se 
fai por parte deste Goberno pero 
por moito que lles moleste ímolo 
seguir decindo aquí e en todos os 
sitios.  
 
E ben, sobre o tema que nos 
ocupa que é o plan local de 
inclusión social. Mire, eu, señora 
Veira, podo aceptarlle unha 
crítica e é a crítica dos tempos,  
pero desde logo, neste caso 
concreto o que non poden facer é 
unha lectura errónea. Esa lectura 
errónea vén máis ou menos a 
dicir que como agora, co axuste 
do Orzamento 2018 esa emenda 
non está xa, directamente o 
Goberno renuncia. Iso é falso. 
Vostede sabe que desde o 
momento inicial, e así o acaba de  
ler, este Goberno a intención que 
ten é realizar o plan local de 
inclusión social coas propias 
traballadoras da Área. Non nos 
tempos que nos gustaría, xa lle 
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crítica, pero entón leve por aí a 
pregunta e falemos dos tempos se 
quere. E como polo tanto esa 
renuncia non existe, e polo tanto 
entendo que tampouco teño nada 
que debatir aí, o que si vou facer, 
aínda que non lles guste, e dicir 
medidas de inclusión social. 
 
 
O número de persoas sen teito 
reduciuse á metade. As medidas 
de inclusión social que tamén 
temos posto en marcha implican o 
seguinte: 245 persoas  
participando en programas de 
inclusión, incluso no propio 
domicilio; 111 mozas da cidade 
en programas de mediación na 
rúa; por primeira vez, que isto non 
existía, un programa de 
alimentación garantizada para 
menores, atendendo a máis de 300 
menores; 300 persoas 
beneficiarias da renda social 
municipal; máis de 100 familias 
beneficiadas das cuotas cero das 
tarifas das escolas infantís 
municipais, e un longo etcétera 
que por moito que lles pese imos a 
seguir sinalando día tras día. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 

digo, xa lle recoñezo esa crítica, 
pero entón leve por aí a pregunta 
e falemos dos tempos se quere. E 
como polo tanto esa renuncia non 
existe, e polo tanto entendo que 
tampouco teño nada que debatir 
aí, o que si vou facer, aínda que 
non lles guste, e dicir medidas de 
inclusión social. 
 
O número de persoas sen teito 
reduciuse á metade. As medidas 
de inclusión social que tamén 
temos posto en marcha implican o 
seguinte: 245 persoas  
participando en programas de 
inclusión, incluso no propio 
domicilio; 111 mozas da cidade 
en programas de mediación na 
rúa; por primeira vez, que isto 
non existía, un programa de 
alimentación garantizada para 
menores, atendendo a máis de 
300 menores; 300 persoas 
beneficiarias da renda social 
municipal; máis de 100 familias 
beneficiadas das cotas cero das 
tarifas das escolas infantís 
municipais, e un longo etcétera 
que por moito que lles pese imos 
a seguir sinalando día tras día. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
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Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego, relativa á mobilidade. 
 
Tercera.-Pregunta oral sobre 
movilidad. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Cando e por que renunciou o 
Goberno municipal ao punto 32 
do seu programa electoral no que 
fala de priorización do paso do 
autobús urbano mediante 
plataforma reservada en vías 
principais? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boa noite a todos. Este Goberno 
municipal non renunciou  en 
momento algún á priorización  de 
paso do transporte mediante 
plataforma reservada. Como ben 
sabe a concelleira, estamos a 
traballar na revisión de líneas de 
transporte e que, se ben é certo 
acumula certos retrasos por 
diferentes motivos que intentarei 
explicar na segunda intervención, 
algúns deles propios e outros 
deles alleos, non descarta, nin 
moito menos as vías prioritarias 
para os servizos de transporte 
público. 
 
Señora Veira González 
 
O carril bus é unha ferramenta 
moi potente para mellorar a 
mobilidade na cidade, para 
priorizar un tipo de mobilidade 
con respecto a outra. Da igual 
onde se instale unha infrastrutura 
deste tipo. Estamos falando dunha 
infraestrutura fundamental, eu 

Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego, relativa á mobilidade. 
 
Terceira.-Pregunta oral sobre 
mobilidade. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Cando e por que renunciou o 
Goberno municipal ao punto 32 
do seu programa electoral no que 
fala de priorización do paso do 
autobús urbano mediante 
plataforma reservada en vías 
principais? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boa noite a todos. Este Goberno 
municipal non renunciou  en 
momento algún á priorización  de 
paso do transporte mediante 
plataforma reservada. Como ben 
sabe a concelleira, estamos a 
traballar na revisión de líneas de 
transporte e que, se ben é certo 
acumula certos retrasos por 
diferentes motivos que intentarei 
explicar na segunda intervención, 
algúns deles propios e outros 
deles alleos, non descarta, nin 
moito menos as vías prioritarias 
para os servizos de transporte 
público. 
 
Señora Veira González 
 
O carril bus é unha ferramenta 
moi potente para mellorar a 
mobilidade na cidade, para 
priorizar un tipo de mobilidade 
con respecto a outra. Da igual 
onde se instale unha infrastrutura 
deste tipo. Estamos falando dunha 
infraestrutura fundamental, eu 
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creo que o debate non está en 
cantas  prazas de aparcamento se 
perdan nin en que rúa se instalen 
senón que debemos poñer de 
relevo e debemos poñer o centro 
na calidade de vida de moita 
xente. Estamos gañando en saúde 
pública, gañando en 
competitividade, dun comercio 
local que non pode competir cun 
modelo de cidade, cun modelo de 
comercio que outros gobernos 
previos ao noso instauraron na 
nosa cidade. Un carril bus supón 
mellorar a calidade e 
accesibilidade dos cidadáns 
independentemente das súas 
condicións sociais, físicas ou 
sensoriais. Medidas como o carril 
bus fan que se tomen en serio 
políticas globais como a da loita 
contra o cambio climático e a 
emisión de gases de efecto 
invernadeiro. Medidas como o 
carril bus posibilitan ou 
posibilitarán que nun futuro o 
transporte metropolitano se 
coordine co transporte urbano, 
como se non lle vamos dar 
preferencia ou vamos facer que a 
xente deixe o coche nas súas 
casas? 
 
Sabe o señor Díaz Grandío de 
quen son estas palabras? Pois son 
súas, supoño que o recordará: 
cando a señora Freire lle 
preguntou polas prazas de 
aparcamento que se perdían en 
Juan Florez polo carril bus. 
Lembro até dúas chamadas súas, 
señor Díaz Grandío, nas que me 
falaba deste proxecto do carril 
bus. Recorda a miña contestación? 
“Contade co noso apoio, mais 

creo que o debate non está en 
cantas  prazas de aparcamento se 
perdan nin en que rúa se instalen 
senón que debemos poñer de 
relevo e  debemos poñer o centro 
na calidade de vida de moita 
xente. Estamos gañando en saúde 
pública, gañando en 
competitividade, dun comercio 
local que non pode competir cun 
modelo de cidade, cun modelo de 
comercio que outros gobernos 
previos ao noso instauraron na 
nosa cidade. Un carril bus supón 
mellorar a calidade e 
accesibilidade dos cidadáns 
independentemente das súas 
condicións sociais, físicas ou 
sensoriais. Medidas como o carril 
bus fan que se tomen en serio 
políticas globais como a da loita 
contra o cambio climático e a 
emisión de gases de efecto 
invernadeiro. Medidas como o 
carril bus posibilitan ou 
posibilitarán que nun futuro o 
transporte metropolitano se 
coordine co transporte urbano, 
como se non lle vamos dar 
preferencia ou vamos facer que a 
xente deixe o coche nas súas 
casas? 
 
Sabe o señor Díaz Grandío de 
quen son estas palabras? Pois son 
súas, supoño que o recordará: 
cando a señora Freire lle 
preguntou polas prazas de 
aparcamento que se perdían en 
Juan Florez polo carril bus. 
Lembro até dúas chamadas súas, 
señor Díaz Grandío, nas que me 
falaba deste proxecto do carril 
bus. Recorda a miña 
contestación? “Contade co noso 
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procurade facelo pronto”. Así o 
dixen. Vostede, normalmente, 
cando se lle pregunta polos plans 
de mobilidade fala cousas boas 
dos dous e o plan de mobilidade 
de espazo público fala claramente 
de carril bus, por vías diferentes 
ás que estaba no mandato do 
bipartito porque establecía tamén 
unha reordenación das liñas. O 
PMUS fala tamén de carril 
preferente en Alfonso Molina, non 
na trama máis urbana porque xa 
sabemos que o Partido Popular é 
capaz do que sexa antes de 
rectificar unha idea. 
 
 
O programa electoral seu fala de 
priorización do paso do autobús 
urbano mediante plataforma 
reservada en vías principais. Eu 
quero preguntarlle: onde quedou 
ese proxecto que había na 
Concellaría? Onde quedaron esas 
intencións de implantar o carril 
bus que transmitiu? Onde 
quedaron eses anuncios públicos? 
Nós cremos que non hai excusa, 
que hai que facelo canto antes. O 
transporte da nosa cidade precisa 
espazo exclusivo por onde 
transitar. Precisamente para gañar 
en tempo, para gañar en 
competitividade, para gañar 
usuarios e usuarias,  como 
acontece na maior parte das 
cidades, nas máis modernas desde 
logo, nas que funciona o 
transporte público. Eu quero 
preguntarlle, cando, cando se vai 
poder facer isto? Porque estamos 
xa a comezos de 2018 e cremos 
que realmente isto si que é 
importantísimo para mellorar a 

apoio, mais procurade facelo 
pronto”. Así o dixen. Vostede, 
normalmente, cando se lle 
pregunta polos plans de 
mobilidade fala cousas boas dos 
dous e o plan de mobilidade de 
espazo público fala claramente de 
carril bus, por vías diferentes ás 
que estaba no mandato do 
bipartito porque establecía tamén 
unha reordenación das liñas. O 
PMUS fala tamén de carril 
preferente en Alfonso Molina, non 
na trama máis urbana porque xa 
sabemos que o Partido Popular é 
capaz do que sexa antes de 
rectificar unha idea. 
 
O programa electoral seu fala de 
priorización do paso do autobús 
urbano mediante plataforma 
reservada en vías principais. Eu 
quero preguntarlle: onde quedou 
ese proxecto que había na 
Concellaría? Onde quedaron esas 
intencións de implantar o carril 
bus que transmitiu? Onde 
quedaron eses anuncios públicos? 
Nós cremos que non hai excusa, 
que hai que facelo canto antes. O 
transporte da nosa cidade precisa 
espazo exclusivo por onde 
transitar. Precisamente para 
gañar en tempo, para gañar en 
competitividade, para gañar 
usuarios e usuarias,  como 
acontece na maior parte das 
cidades, nas máis modernas desde 
logo, nas que funciona o 
transporte público. Eu quero 
preguntarlle, cando, cando se vai 
poder facer isto? Porque estamos 
xa a comezos de 2018 e cremos 
que realmente isto si que é 
importantísimo para mellorar a 
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calidade de vida da xente e de 
apostar por un transporte que 
efectivamente sexa absolutamente 
accesible, que ese é o transporte 
público… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por 
favor. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Estamos de acordo con que se 
promocione a bici, evidentemente 
iso é algo bo. Pero o único 
transporte que é completamente 
accesíbel ás persoas con 
diversidade sensorial e 
diversidade de mobilidades, 
realmente é o transporte público e 
teñen que primalo. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno. Como esta concelleira 
sabe dentro do proceso de 
redefinición de liñas, temos varios 
fitos que son certamente 
indispensables para que o proceso 
culmine con éxito. Comentei xa 
algo nalgunha ocasión neste 
Pleno, a importancia desa enquisa, 
da matriz orixe-destino, esa 
fotografía da realidade da 
mobilidade na comarca, ese 
análise de redes que ten que beber 
necesariamente dese primeiro 
punto, desa matriz orixe-destino e 
fases posteriores: a fase de 
exposición pública, e a posta en 
marcha por fases desta rede. Pois 
ben, comentaba na primeira 

calidade de vida da xente e de 
apostar por un transporte que 
efectivamente sexa absolutamente 
accesible, que ese é o transporte 
público… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, 
por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Estamos de acordo con que se 
promocione a bici, evidentemente 
iso é algo bo. Pero o único 
transporte que é completamente 
accesíbel ás persoas con 
diversidade sensorial e 
diversidade de mobilidades, 
realmente é o transporte público e 
teñen que primalo. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bo. Como esta concelleira sabe 
dentro do proceso de redefinición 
de liñas, temos varios fitos que 
son certamente indispensables 
para que o proceso culmine con 
éxito. Comentei xa algo nalgunha 
ocasión neste Pleno, a 
importancia desa enquisa, da 
matriz orixe-destino, esa 
fotografía da realidade da 
mobilidade na comarca, ese 
análise de redes que ten que 
beber necesariamente dese 
primeiro punto, desa matriz orixe-
destino e fases posteriores: a fase 
de exposición pública, e a posta 
en marcha por fases desta rede. 
Pois ben, comentaba na primeira 
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intervención esos diferentes 
retrasos, algúns que podemos 
asumir como propios, algún deles, 
esa aprobación tardía dos 
Orzamentos do ano 2017 que 
introduciu 7 meses de retraso para 
o comezo dos traballos e estudos 
técnicos. 
 
E hai outras que son alleas. 
Pídolle desculpas por adiantado 
por ter que sacar este asunto nesta 
resposta porque creo que ten 
moito que ver coa xente que está 
sentada nesa bancada de enfronte, 
con o seu uso intencionado das 
institucións, pois para… 
digamos… non para o ben da 
cidade senón para fomentar ese 
interese de partido. E aproveito 
este momento para lanzar un rogo: 
xa que na bancada do PP tamén 
hai, digamos,  deputados 
autonómicos que teñen esa 
importante laboura dentro do 
Parlamento Autonómico, para que 
lle traslade a súa concelleira Ethel 
Vázquez que facilite, por favor, a 
información solicitada, 
información fundamental sobre o 
transporte interurbano, solicitada 
por vez primeira o trinta e un de 
xullo nun intercambio de 
información entre técnicos, 
solicitada por correo electrónico 
deste concelleiro ao seu director 
xeral o 29 de setembro, o 9 de 
outubro, e o 29 de novembro sen 
resposta; solicitada por vía rexisto 
oficial o 29 de setembro, sen 
resposta e solicitada tamén por 
última vez este mes de decembro 
cunha carta remitida dende a 
Alcaldía a conselleira neste mes 
de decembro. Reitero o rogo. Esa 

intervención esos diferentes 
retrasos, algúns que podemos 
asumir como propios, algún deles, 
esa aprobación tardía dos 
Orzamentos do ano 2017 que 
introduciu 7 meses de retraso 
para o comezo dos traballos e 
estudos técnicos. 
 
E hai outras que son alleas. 
Pídolle desculpas por adiantado 
por ter que sacar este asunto 
nesta resposta porque creo que 
ten moito que ver coa xente que 
está sentada nesa bancada de 
enfronte, co seu uso intencionado 
das institucións, pois para… 
digamos… non para o ben da 
cidade senón para fomentar ese 
interese de partido. E aproveito 
este momento para lanzar un 
rogo: xa que na bancada do PP 
tamén hai, digamos,  deputados 
autonómicos que teñen esa 
importante labor dentro do 
Parlamento Autonómico, para 
que lle traslade a súa concelleira 
Ethel Vázquez que facilite, por 
favor, a información solicitada, 
información fundamental sobre o 
transporte interurbano, solicitada 
por vez primeira o trinta e un de 
xullo nun intercambio de 
información entre técnicos, 
solicitada por correo electrónico 
deste concelleiro ao seu director 
xeral o 29 de setembro, o 9 de 
outubro, e o 29 de novembro, sen 
resposta; solicitada por vía 
rexisto oficial o 29 de setembro, 
sen resposta e solicitada tamén 
por última vez este mes de 
decembro cunha carta remitida 
desde a Alcaldía a conselleira 
neste mes de decembro. Reitero o 
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información é esencial para a 
proposta de transporte público 
metropolitano e para a proposta de 
transporte público que vaia máis 
aló dos límites da ponte Pasaxe. E 
pido que miren algunha vez nesta 
lexislatura polo ben da cidade,  na 
vez de mirar unicamente polos 
seus intereses de partido. Deixen 
de utilizar as institucións como 
armas de guerra e por favor 
utilicen algunha vez para mirar, 
polo ben da nosa cidade. Moitas 
grazas. 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE)  
 
Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia PSOE relativa á 
distribución dos horarios das 
pistas polideportivas entre os 
clubs da cidade. 
 
Primera.-Pregunta oral sobre la 
distribución de los horarios de 
las pistas polideportivas entre 
los clubs de la ciudad. 
 

Intervenciones 
 
Señora Neira Martínez 
 
Como xustifica que a estas alturas 
aínda non estean distribuidos os 
horarios das pistas polideportivas 
entre os clus coruñeses? 
 
Señor Sande García 
 

rogo. Esa información é esencial 
para a proposta de transporte 
público metropolitano e para a 
proposta de transporte público 
que vaia máis aló dos límites da 
ponte Pasaxe. E pido que miren 
algunha vez nesta lexislatura polo 
ben da cidade,  na vez de mirar 
unicamente polos seus intereses 
de partido. Deixen de utilizar as 
institucións como armas de 
guerra e por favor utilicen 
algunha vez para mirar polo ben 
da nosa cidade. Moitas grazas. 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE)  
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia PSOE relativa á 
distribución dos horarios das 
pistas polideportivas entre os 
clubs da cidade. 
 
Primeira.-Pregunta oral sobre á 
distribución dos horarios das 
pistas polideportivas entre os 
clubs da cidade. 
 

Intervencións 
 

Señora Neira Martínez 
 
Como xustifica que a estas alturas 
aínda non estean distribuidos os 
horarios das pistas polideportivas 
entre os clubs coruñeses? 
 
Señor Sande García 
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Non, o xustifico, explico. Como 
sabe os procesos administrativos 
sufren retrasos, entre outras 
cousas por erros nalgunhas 
solicitudes que se presentan que, 
por certo, non aconteceu así nas 
subvencións de 320.000 euros que 
vimos de resolver. 
 
Señora Neira Martínez 
 
A base do éxito nun bo 
adestramento radica nunha boa 
planificación da tempada e para 
realizar unha boa planificación da 
mesma, o primeiro que precisa un 
club é coñecer as horas semanais 
das que vai a dispoñer para poder 
organizar os adestramentos a 
curto, medio e longo prazo.  
 
 
Como sucede en calquera 
concello, en maio debería abrirse 
o prazo para que os clus podan 
solicitar os horarios e unha vez 
revisadas as demandas, en xuño 
terían que estar asignados de xeito 
provisional para poder en xullo, 
de maneira definitiva, publicar as 
horas que lle corresponden aos 
nosos equipos e que eles poidan 
organizar as súas tempadas.  
 
 
Oito de xaneiro, señor Sande, oito 
de xaneiro. Os nosos clubs 
atopanse inmersos na segunda 
volta das súas competicións e 
incomprensiblemente aínda 
descoñecen cal é o horario que 
lles corresponde para esta 
tempada. A falta de cinco meses 
ou catro para que rematen as ligas, 
nestes momentos non queda outra 

Non, o xustifico, explico. Como 
sabe os procesos administrativos 
sufren retrasos, entre outras 
cousas por erros nalgunhas 
solicitudes que se presentan que, 
por certo, non aconteceu así nas 
subvencións de 320.000 euros que 
vimos de resolver. 
 
Señora Neira Martínez 
 
A base do éxito nun bo 
adestramento radica nunha boa 
planificación da tempada e para 
realizar unha boa planificación 
da mesma, o primeiro que precisa 
un club é coñecer as horas 
semanais das que vai a dispoñer 
para poder organizar os 
adestramentos a curto, medio e 
longo prazo.  
 
Como sucede en calquera 
concello, en maio debería abrirse 
o prazo para que os clubs podan 
solicitar os horarios e unha vez 
revisadas as demandas, en xuño 
terían que estar asignados de 
xeito provisional para poder en 
xullo, de maneira definitiva, 
publicar as horas que lle 
corresponden aos nosos equipos e 
que eles poidan organizar as súas 
tempadas.  
 
Oito de xaneiro, señor Sande, oito 
de xaneiro. Os nosos clubs 
atopanse inmersos na segunda 
volta das súas competicións e 
incomprensiblemente aínda 
descoñecen cal é o horario que 
lles corresponde para esta 
tempada. A falta de cinco meses 
ou catro para que rematen as 
ligas, nestes momentos non queda 



150 

 

que seguir prorrogando os 
horarios da tempada pasada, o que 
significa que os clubs de nova 
creación non van dispoñer de 
horas. Os clubs que neste curso 
deportivo necesitaban modificar 
os seus horarios porque a súa 
demanda deportiva non é a mesma 
que a tempada pasada, vesense 
sen poder facelo porque os clubs 
seguen pendentes, señor Sande, de 
que vostedes publiquen a nova 
distribución. Son varios os clubs 
coruñeses que non dispoñen de 
ningunha hora para adestrar, clubs 
que están a participar en ligas 
galegas. Hai algúns que  teñen 
asignadas dúas horas para unha 
media de 10, 15 equipos. E por 
contra e de maneira surrealista, 
repito, surrealista, podemos ver 
que lle asignan horas de 
adestramento nos pavillóns 
municipais para que desenvolvan 
a súa actividade coas categorías 
de biberóns algúns clubs de fútbol 
modesto, os cales, como vostede 
sabe, deberían de desenvolver a 
súa actividade en campos de 
fútbol. Clubs modestos que a 
maiores comprobamos que teñen 
asignadas as súas horas 
correspondentes nos devanditos 
campos. Algunha explicación para 
isto, señor Sande? Porque o lóxico 
é que os deportes de sala teñan 
preferencia nos pavillóns. 
 
Este problema non se limita 
soamente aos pavillóns senón que 
tamén o teñen outras actividades, 
outras disciplinas. Xa sabemos os 
problemas do atletismo, o que o 
rugby ten que pagar e entrenar por 
xogar fóra. Pero ademais agora 

outra que seguir prorrogando os 
horarios da tempada pasada, o 
que significa que os clubs de nova 
creación non van dispoñer de 
horas. Os clubs que neste curso 
deportivo necesitaban modificar 
os seus horarios porque a súa 
demanda deportiva non é a 
mesma que a tempada pasada, 
vense sen poder facelo porque os 
clubs seguen pendentes, señor 
Sande, de que vostedes publiquen 
a nova distribución. Son varios os 
clubs coruñeses que non dispoñen 
de ningunha hora para adestrar, 
clubs que están a participar en 
ligas galegas. Hai algúns que  
teñen asignadas dúas horas para 
unha media de 10, 15 equipos. E 
por contra e de maneira 
surrealista, repito, surrealista, 
podemos ver que lle asignan 
horas de adestramento nos 
pavillóns municipais para que 
desenvolvan a súa actividade coas 
categorías de biberóns algúns 
clubs de fútbol modesto, os cales, 
como vostede sabe, deberían de 
desenvolver a súa actividade en 
campos de fútbol. Clubs modestos 
que a maiores comprobamos que 
teñen asignadas as súas horas 
correspondentes nos devanditos 
campos. Algunha explicación 
para isto, señor Sande? Porque o 
lóxico é que os deportes de sala 
teñan preferencia nos pavillóns  
 
Este problema non se limita 
soamente aos pavillóns senón que 
tamén o teñen outras actividades, 
outras disciplinas. Xa sabemos os 
problemas do atletismo, o que o 
rugby ten que pagar e entrenar 
por xogar fóra. Pero ademais 
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tamén hai problemas para usar as 
piscinas municipais nos sábados, 
de tal maneira o Natación Coruña, 
non pode nin facer os controis de 
tempos ni competición algunha. 
Ou sexa os nosos nenos e nenas 
poden ir a competir a Arteixo, a 
Carballo ou a Ferrol, pero aquí 
non poden facelo porque non se 
lles deixa. Máis nada. Mil grazas. 
 
 
Señor Sande García 
 
Bueno, as cousas veñen de algo, 
dun pasado bastante 
desorganizado. A coordinación de 
instalacións é un dos aspectos 
máis importantes, sen dubida, e as 
convocatorias hai que melloralas. 
Estando de acordo coa maioría de 
cousas que di, en 2017 xusto se 
traballou nesa dirección, medidas 
que perfeccionaran a convocatoria 
regular, por decilo dalgún modo, 
de concorrencia competitiva nesa 
asignación de usos das 
instalacións deportivas, ademais. 
Un problema que había bastante 
grave, as subvencións indirectas, 
os patrocinios, é dicir unha serie 
de termos que se viron superados 
xustamente grazas a que entra en 
vigor, nestes mesmos días, a 
proposta de ordenanza que 
subsana, digamos, todo o marco 
anterior e que ademais permite esa 
posibilidade de que os 
adestramentos e a competición 
sexan gratuitos.  
 
Como lles dixen no seu momento, 
esta convocatoria representa unha 
axuda aos clubs en taxas non 
cobradas por un importe superior 

agora tamén hai problemas para 
usar as piscinas municipais nos 
sábados, de tal maneira o 
Natación Coruña, non pode nin 
facer os controis de tempos ni 
competición algunha. Ou sexa os 
nosos nenos e nenas poden ir a 
competir a Arteixo, a Carballo ou 
a Ferrol, pero aquí non poden 
facelo porque non se lles deixa. 
Máis nada. Mil grazas. 
 
Señor Sande García 
 
Bo, as cousas veñen de algo, dun 
pasado bastante desorganizado. A 
coordinación de instalacións é un 
dos aspectos máis importantes, 
sen dubida, e as convocatorias 
hai que melloralas. Estando de 
acordo coa maioría de cousas que 
di, en 2017 xusto se traballou 
nesa dirección, medidas que 
perfeccionaran a convocatoria 
regular, por decilo dalgún modo, 
de concorrencia competitiva nesa 
asignación de usos das 
instalacións deportivas, ademais. 
Un problema que había bastante 
grave, as subvencións indirectas, 
os patrocinios, é dicir unha serie 
de termos que se viron superados 
xustamente grazas a que entra en 
vigor, nestes mesmos días, a 
proposta de ordenanza que 
subsana, digamos, todo o marco 
anterior e que ademais permite 
esa posibilidade de que os 
adestramentos e a competición 
sexan gratuitos.  
 
Como lles dixen no seu momento, 
esta convocatoria representa 
unha axuda aos clubs en taxas 
non cobradas por un importe 
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a 2.000.000 de euros. Se fixeron 
cálculos durante todo este tempo 
de como a laxitude ou a 
flexibilidade, por ser suave, con 
que fora aplicada durante todo 
este tempo, estes últimos anos, 
esta ordenanza. Creo que non 
existe inconvinte algún en canto 
que é a prórroga automática, 
ademáis, da convocatoria porque 
os clubs están exactamente nas 
mesmas condicións, sen causar 
transtorno algún, polo tanto, e a 
resolución, cando a haxa, non vai 
a ser drástica  en absoluto, e 
ademais están cubrindo 
necesidades doutros clubs, como 
di, que agora mesmo 
supostamente non teñen horas. 
Nós sempre estamos para 
resolver, precisamente, todas esas 
cuestións e creo que bueno, que 
durante todo este tempo se está 
tratando de esclarecer esa 
organización interna que non 
existía. Hai problemas de persoal 
tamén, está aludindo un episodio 
coas piscinas en que hai 
problemas, non había horas extra, 
correspondentes aos socorristas 
nin se cobrían, e hai problemas 
con moitos, con moitas das 
instalacións por esas cuestións: 
nin se cuidaba, digamos,  a parte 
organizativa nin a administrativa 
nin a parte laboral, o cal é 
bastante, por certo,  grotesco, ou 
sea aunar, digamos,  esas  tres, 
esas tres ramas. Pero creo que 
estamos nun marco, precisamente, 
de superación desa situación, 
tanto por medio da ordenanza 
como desa organización interna e 
hai unha regularización nese trato 
cos clubs que eu creo que eles 

superior a 2.000.000 de euros. Se 
fixeron cálculos durante todo este 
tempo de como a laxitude ou a 
flexibilidade, por ser suave, con 
que fora aplicada durante todo 
este tempo, estes últimos anos, 
esta ordenanza. Creo que non 
existe inconvinte algún en canto 
que é a prórroga automática, 
ademáis, da convocatoria porque 
os clubs están exactamente nas 
mesmas condicións, sen causar 
transtorno ningún, polo tanto, e a 
resolución, cando a haxa, non vai 
a ser drástica  en absoluto, e 
ademais están cubrindo 
necesidades doutros clubs, como 
di, que agora mesmo 
supostamente non teñen horas. 
Nós sempre estamos para 
resolver, precisamente, todas esas 
cuestións e creo que bo, que 
durante todo este tempo se está 
tratando de esclarecer esa 
organización interna que non 
existía. Hai problemas de persoal 
tamén, está aludindo un episodio 
coas piscinas en que hai 
problemas, non había horas extra, 
correspondentes aos socorristas 
nin se cobrían, e hai problemas 
con moitos, con moitas das 
instalacións por esas cuestións: 
nin se coidaba, digamos,  a parte 
organizativa nin a administrativa 
nin a parte laboral, o cal é 
bastante, por certo,  grotesco, ou 
sexa aunar, digamos,  esas  tres, 
esas tres ramas. Pero creo que 
estamos nun marco, 
precisamente, de superación desa 
situación, tanto por medio da 
ordenanza como desa 
organización interna e hai unha 
regularización nese trato cos 
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mesmos están percibindo. E a 
resolución da convocatoria virá 
nos vindeiros días e non vai en 
absoluto perxudicar a ningunha 
das entidades. Grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia, PSOE, relativa ao 
cumprimento, ao mantemento, 
perdón, do colexio María 
Barbeito. 
 
Segunda.-Pregunta oral sobre el 
mantenimiento del colegio 
María Barbeito. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor alcalde. ¿Cómo 
justifica la no renovación de las 
cubiertas del colegio María 
Barbeito  pese a su compromiso 
de llevar a cabo esta actuación y 
las consecuencias debido a las 
lluvias? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Este Goberno non ten que 
xustificarse porque cumpre cos 
compromisos que adquiriron. 
Renováronse dúas cubertas 
precisamente neste centro, no 
María Barbeito, e ademais fíxose 
algo fundamental que non había 
costume de facer neste Concello 
que é instalar liñas de vida que 
permiten que se faga un  correcto 
mantemento. 
 
Señor Dapena Varela 
 

clubs que eu creo que eles 
mesmos están percibindo. E a 
resolución da convocatoria virá 
nos vindeiros días e non vai en 
absoluto perxudicar a ningunha 
das entidades. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia, PSOE, relativa ao 
cumprimento, ao mantemento, 
perdón, do colexio María 
Barbeito. 
 
Segunda.-Pregunta oral sobre o 
mantemento do colexio María 
Barbeito. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor alcalde. Como 
xustifica a non renovación das 
cubertas do colexio María  
Barbeito a pesar do seu 
compromiso de levar a cabo esta 
actuación e as consecuencias 
debido ás choivas? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Este Goberno non ten que 
xustificarse porque cumpre cos 
compromisos que adquiriron. 
Renováronse dúas cubertas 
precisamente neste centro, no 
María Barbeito, e ademais fíxose 
algo fundamental que non había 
costume de facer neste Concello 
que é instalar liñas de vida que 
permiten que se faga un  correcto 
mantemento. 
 
Señor Dapena Varela 
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Según tiene entendido el Grupo 
Municipal Socialista, en el colegio 
María Barbeito, en el  barrio del 
Ventorrillo tienen, en pleno 
invierno, todavía sin cambiar la 
cubierta del edificio de educación 
infantil a pesar del  largo tiempo 
transcurrido desde que esas 
deficiencias fueron advertidas y 
desde que la ejecución de esas 
obras fuese en teoría 
comprometidas. Como 
consecuencia de actuaciones 
instadas desde la dirección del 
centro y desde el AMPA fueron 
cambiados por el Gobierno local, 
los tejados del pabellón de 
secretaría y el pabellón  de 
primaria en diferentes etapas, 
quedando pendiente únicamente el 
tejado del edificio de  educación 
infantil, únicamente pero todavía 
pendientes. Es de resaltar que con 
ocasión de los temporales de este 
invierno cayeron tejas al patio con 
el consiguiente riesgo para 
seguridad de todas las personas 
que conforman la comunidad 
educativa y en este pabellón, el de 
educación infantil, ya hubo 
goteras que inundaron la segunda 
planta y pasaron al primer piso, lo 
que obligó a la reubicación 
provisional del alumnado.  
 
La empresa de mantenimiento 
subió a hacer una revisión e 
informó que se encontraban en 
muy mal estado tanto la cubierta y 
los canalones como las bajantes. 
Esta situación es conocida por el 
Servicio Municipal de Educación, 
desde el cual se comunicó a la 
dirección del centro que el 
Ayuntamiento no se iba a hacer 

Segundo ten entendido o Grupo 
Municipal Socialista, no colexio 
María  Barbeito, no  barrio do  
Ventorrillo teñen, en pleno 
inverno, aínda sen cambiar a 
cuberta do edificio de educación 
infantil a pesar do  longo tempo 
transcorrido desde que esas 
deficiencias foron advertidas e 
desde que a execución desas 
obras fose en teoría 
comprometidas. Como 
consecuencia de actuacións 
instadas desde a dirección do 
centro e desde o  AMPA foron 
cambiados polo Goberno local, os 
tellados do pavillón de secretaría 
e o pavillón  de primaria en 
diferentes etapas, quedando 
pendente unicamente o tellado do 
edificio de educación  infantil, 
unicamente pero aínda pendentes. 
É de resaltar que con ocasión dos 
temporais deste inverno caeron 
tellas ao patio co consecuente 
risco para seguridade de todas as 
persoas que conforman a 
comunidade educativa e neste 
pavillón, o de educación infantil, 
xa houbo pingueiras que alagaron 
a segunda planta e pasaron ao 
primeiro piso, o que obrigou á 
recolocación provisional do 
alumnado.  
 
A empresa de mantemento subiu a 
facer unha revisión e informou  
que  se atopaban en moi mal 
estado tanto a cuberta e os 
canlóns como as  baxantes. Esta 
situación é coñecida polo Servizo 
Municipal de Educación, desde o 
cal comunicouse á dirección do 
centro que o Concello non se ía a 
facer cargo desta obra. Ante a 



155 

 

cargo de esta obra. Ante la 
sorpresa y extrañeza que en la 
comunidad educativa esta 
comunicación causó, pues 
entendía que el cambio de las 
cubiertas incluía todo el colegio, 
no solamente los dos pabellones 
ya realizados sino este último que 
faltaba. Y por eso se plantea esta 
pregunta, para buscar aclarar esta 
cuestión  y buscar una inmediata 
solución en evitación de mayores 
riesgos y deterioros y sin entrar en 
dimes y diretes ni en excusas. 
Porque como resaltó mi 
compañera Yoya Neira, si solo se 
hubiesen llevado a cabo desde 
gobiernos locales socialistas en A 
Coruña la literalidad de las 
competencias municipales 
estrictamente  interpretadas, pues 
no hubiese sido, por ejemplo, una 
encomiable red de centros sociales 
ni las Becas USA ni multitud de 
programas educativos y culturales 
que se han ejecutado desde este 
Ayuntamiento, como era la 
informática, por ejemplo las aulas 
para el alumnado, al hilo de la 
moción presentada por este 
Grupo. 
 
Quien quiere busca vías y quien 
no quiere busca excusas. Muchas 
gracias. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben, resulta sorprendente que 
despois de presentar este Goberno 
unha moción onde se pide 
expresamente o apoio do seu 
Grupo para instar simplemente ao 
cumprimento dun protocolo que 
xa se instara a quen é competente 

sorpresa e estrañeza que na 
comunidade educativa esta 
comunicación causou, pois 
entendía que o cambio das 
cubertas incluía todo o colexio, 
non soamente os dous pavillóns 
xa realizados senón este último 
que faltaba. E por iso exponse 
esta pregunta, para buscar 
aclarar esta cuestión  e buscar 
unha inmediata solución   en 
evitación de maiores riscos e 
deterioracións e sen entrar en  
dimes e  diretes nin en escusas. 
Porque como resaltou a miña 
compañeira Yoya Neira, se só 
leváronse a cabo desde gobernos 
locais socialistas na Coruña a  
literalidade das competencias 
municipais estritamente  
interpretadas, pois non fose, por 
exemplo, unha encomiable rede 
de centros sociais nin as Bolsas 
USA nin multitude de programas 
educativos e culturais que se 
executaron desde este Concello, 
como era a informática, por 
exemplo as aulas para o 
alumnado, ao fío da moción 
presentada por este Grupo. 
 
 
Quen quere busca vías e quen non 
quere busca escusas. Moitas 
grazas. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben, resulta sorprendente que 
despois de presentar este 
Goberno unha moción onde se 
pide expresamente o apoio do seu 
Grupo para instar simplemente ao 
cumprimento dun protocolo que 
xa se instara a quen é competente 
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que neste caso é a Xunta de 
Galicia, a que cumpra cun acordo, 
un acordo que leva sen cumprirse 
máis de dez anos e que ademais 
xa lle podo asegurar que ten 
escandalizada a toda a 
comunidade educativa. Pero 
bueno, nada, cando me xunte coas 
AMPAS, explicareille ao Manuel 
Murguía por que o señor Mourelo 
entende que non é necesario un 
patio cuberto, por que o  Partido 
Socialista se absten, explicareille 
que o único Grupo Municipal 
responsable foi o Bloque 
Nacionalista Galego e bueno esa 
información, efectivamente 
trasladarémola ás entidades, que 
deben de coñecer quen defende 
aquí os seus intereses.  
 
E sobre o tema concreto do María 
Barbeito, imos ver. As actuacións 
que se realizaron, voulle dar os 
datos, o 11 de outubro de 2016 
realizouse unha substitución da 
cuberta e do aulario infantil, 
precisamente porque se entendía 
que quen tiña que levar a cabo esa 
obra era a Xunta de Galicia. Pero 
como finalmente, unha vez máis 
fixo dexación de funcións, asumiu 
como propia a obra o Concello.  
 
 
A las veinte horas y catorce 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Cid Castro. 
 
En 15 de novembro de 2016, 
procedemos a substitución da 
cuberta na edificación principal do 
centro, por un importe de 145.000 
euros. En data 19 de setembro de 
2017, fixemos a segunda fase de 

que neste caso é a Xunta de 
Galicia, a que cumpra cun 
acordo, un acordo que leva sen 
cumprirse máis de dez anos e que 
ademais xa lle podo asegurar que 
ten escandalizada a toda a 
comunidade educativa. Pero bo, 
nada, cando me xunte coas 
AMPAS, explicareille ao Manuel 
Murguía por que o señor Mourelo 
entende que non é necesario un 
patio cuberto, por que o  Partido 
Socialista se absten, explicareille 
que o único Grupo Municipal 
responsable foi o Bloque 
Nacionalista Galego e bo esa 
información, efectivamente 
trasladarémola ás entidades, que 
deben de coñecer quen defende 
aquí os seus intereses.  
 
E sobre o tema concreto do María 
Barbeito, imos ver. As actuacións 
que se realizaron, voulle dar os 
datos, o 11 de outubro de 2016 
realizouse unha substitución da 
cuberta e do aulario infantil, 
precisamente porque se entendía 
que quen tiña que levar a cabo 
esa obra era a Xunta de Galicia. 
Pero como finalmente, unha vez 
máis fixo dexación de funcións, 
asumiu como propia a obra o 
Concello.  
 
Ás veinte horas e catorce 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Cid Castro. 
 
En 15 de novembro de 2016, 
procedemos a substitución da 
cuberta na edificación principal 
do centro, por un importe de 
145.000 euros. En data 19 de 
setembro de 2017, fixemos a 
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substitución  da cuberta do 
edificio de aulario de infantil, pero 
dende logo fíxose algo que é 
fundamental, que o señor Mourelo 
nunca lle podrá explicar por que 
non o fixo e era ben simple:  
instaláronse neste centro liñas de 
vida. As liñas de vida consisten, 
precisamente, en facer un bo 
mantemento, algo que nesta 
cidade non se fixo durante anos, e 
anos, e anos. E así están os 
centros públicos de ensino da nosa 
cidade debido, efectivamente, a 
ese abandono absoluto por falta de 
mantemento, do que son 
responsables vostedes, dende o 
Partido Popular, pero tamén 
vostedes dende o Partido 
Socialista. Aínda así por unha 
cuestión meramente de 
responsabilidade, asumimos, 
efectivamente, como vostedes din, 
en ocasións, competencias que hai 
que asumir por unha mera 
cuestión de responsabilidade, por 
non ver como nun centro público 
entra choiva e quen ten 
competencias que é a Xunta de 
Galicia, non fai nada.  
 
Neste sentido, efectivamente, 
imos a seguir  facendo o que estea 
nas nosas mans para continuar 
amosando con feitos e non con 
palabras, e non con fotos, e non 
con demagoxia, que efectivamente 
nós si estamos comprometidas coa 
educación pública. E máis datos, 
no verán acometemos 21 
actuacións nos centros públicos de 
ensino, no Nadal máis de 40 
actuacións, actuacións, que  por 
certo, tome nota señor Mourelo, 
as facemos en períodos non 

segunda fase de substitución  da 
cuberta do edificio de aulario de 
infantil, pero desde logo fíxose 
algo que é fundamental, que o 
señor Mourelo nunca lle poderá 
explicar por que non o fixo e era 
ben simple: instaláronse neste 
centro liñas de vida. As liñas de 
vida consisten, precisamente, en 
facer un bo mantemento, algo que 
nesta cidade non se fixo durante 
anos, e anos, e anos. E así están 
os centros públicos de ensino da 
nosa cidade debido, 
efectivamente, a ese abandono 
absoluto por falta de mantemento, 
do que son responsables vostedes, 
desde o Partido Popular, pero 
tamén vostedes desde o Partido 
Socialista. Aínda así por unha 
cuestión meramente de 
responsabilidade, asumimos, 
efectivamente, como vostedes din, 
en ocasións, competencias que 
hai que asumir por unha mera 
cuestión de responsabilidade, por 
non ver como nun centro público 
entra choiva e quen ten 
competencias que é a Xunta de 
Galicia, non fai nada.  
 
Neste sentido, efectivamente, imos 
a seguir facendo o que estea nas 
nosas mans para continuar 
amosando con feitos e non con 
palabras, e non con fotos, e non 
con demagoxia, que efectivamente 
nós si estamos comprometidas 
coa educación pública. E máis 
datos, no verán acometemos 21 
actuacións nos centros públicos 
de ensino, no Nadal máis de 40 
actuacións, actuacións, que  por 
certo, tome nota señor Mourelo, 
as facemos en períodos non 
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lectivos, tome nota.  
 
E dende logo xa indico, non 
vamos a parar, non vamos a parar 
de facer cousas porque o noso 
obxectivo é acadar, dende logo, o 
que viñemos a facer aquí que non 
deixa de ser loitar e conseguir que 
o noso ensino público sexa un 
ensino público de calidade. 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora 
Cameán. 
 
Pregunta do Partido Socialista de  
Galicia PSOE, relativa ao 
cumprimento da moción aprobada 
no pleno de maio de 2017 para 
adicar  sendas rúas aos xóvenes 
coruñeses asasinados por ETA. 
 
 
Tercera.-Pregunta oral sobre el 
cumplimiento de la moción 
aprobada en el pleno de mayo 
de 2017 para dedicar sendas 
calles a los jóvenes coruñeses 
asesinados por ETA. 
 
Señor García Pérez 
 
¿Cuándo tiene previsto llevar a 
cabo el cumplimiento de la 
moción aprobada en mayo de 
2017 para dedicar sendas calles a 
los jóvenes coruñeses asesinados 
por ETA? 
 
Señor Sande García 
 
Este é, como sabemos, un 
episodio lamentable pouco 

lectivos, tome nota.  
 
E desde logo xa indico, non 
vamos a parar, non vamos a 
parar de facer cousas porque o 
noso obxectivo é acadar, desde 
logo, o que viñemos a facer aquí 
que non deixa de ser loitar e 
conseguir que o noso ensino 
público sexa un ensino público de 
calidade. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora 
Cameán. 
 
Pregunta do Partido Socialista de  
Galicia PSOE, relativa ao 
cumprimento da moción 
aprobada no pleno de maio de 
2017 para adicar  sendas rúas 
aos xóvenes coruñeses asasinados 
por ETA. 
 
Terceira.-Pregunta oral sobre o 
cumprimento da moción 
aprobada no pleno de maio de 
2017 para dedicar senllas rúas 
aos mozos coruñeses asasinados 
por ETA. 
 
Señor García Pérez 
 
Cando ten previsto levar a cabo o 
cumprimento da moción 
aprobada en maio de 2017 para 
dedicar senllas rúas aos mozos 
coruñeses asasinados por ETA? 
 
 
Señor Sande García 
 
Este  é, como sabemos, un 
episodio lamentable pouco  
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coñecido na nosa historia, todos 
os apoios e solidaridade máis a 
varios dos parentes descendentes 
aquí presentes e ten que ver tamén 
con usos internos. Está previsto 
cando así o determine a Comisión 
Plenaria de Honras e Distincións, 
naturalmente contaría con o noso 
voto favorable. 
 
Señor García Pérez 
 
Bueno, saludar aquí a la familia 
de Humberto Fouz, en 
representación de los tres 
coruñeses asesinados por ETA en 
marzo de 1973.  
 
Van a perdonarme que le dedique 
unos segundos a unas  palabras de 
la señora Cameán. Hay que tener 
desfachatez para amenazar en este 
Pleno que le va a decir usted a la 
ciudad, no se sabe muy bien qué, 
del Partido Socialista. Mire, desde 
que llegó usted a su despacho no 
hace más que descalificar la 
política social del Partido 
Socialista y ¿sabe qué? Con muy 
poco éxito. Haga el favor de ser 
responsable con lo que está 
haciendo y de dejar de decir en 
este Pleno cuestiones que no se 
acercan para nada a la realidad. Es 
usted una muy mala gestora y 
tiene una alta desfachatez 
trayendo aquí mociones que 
solamente pretenden vanagloriar 
lo que está usted haciendo, que 
por cierto, es bastante desastroso 
en el campo de los servicios 
sociales. 
 
Me centro en la pregunta y sobre 
el particular decir que en los 

coñecido  na  nosa historia, todos 
os  apoios e  solidaridade  máis a 
varios dos  parentes descendentes 
aquí presentes e ten que ver  
tamén con usos internos. Está 
previsto  cando así o determine a 
Comisión Plenaria de Honras e  
Distincións, naturalmente 
contaría co   noso voto favorable. 
 
Señor García Pérez 
 
Bo, saudar aquí á familia de 
Humberto  Fouz, en 
representación dos tres coruñeses 
asasinados por ETA en marzo de 
1973.  
 
Van perdoarme que lle dedique 
uns segundos a unhas  palabras 
da señora  Cameán. Hai que ter 
desvergoña para ameazar neste 
Pleno que lle vai a dicir vostede á 
cidade, non se sabe moi ben que, 
do Partido Socialista. Mire, desde 
que chegou vostede ao seu 
despacho non fai máis que 
descualificar a política social do 
Partido Socialista e, sabe que? 
Con moi pouco éxito. Faga o 
favor de ser responsable co que 
está a facer e de deixar de dicir 
neste Pleno cuestións que non se 
achegan para nada á realidade. É 
vostede unha moi mala xestora e 
ten unha alta desvergoña traendo 
aquí mocións que soamente 
pretenden vangloriar o que está 
vostede facendo, que por certo, é 
bastante desastroso no campo dos 
servizos sociais. 
 
 
Céntrome na pregunta e sobre o 
particular dicir que nos proxectos 
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proyectos de desarrollo colectivo 
y la democracia en su máxima 
expresión muchas veces hay luces 
y sombras. Hoy en este Pleno, 
debatimos sobre ciertas sombras. 
Es hasta doloroso el tener que 
debatir, 40 años después, que una 
casa como la Casa Cornide siga 
perteneciendo a la familia Franco. 
Duele que haya  una  fundación 
que se llame Francisco Franco que 
está organizando las visitas del 
público a un Pazo de Meirás que 
también pasó a formar parte de la 
propiedad de la familia de una 
manera, un tanto, cuando menos, 
rocambolesca. 
 
Pero hay otras cuestiones que 
también duelen porque la 
democracia tiene que dar sustento 
al correcto desarrollo de la 
relación entre los ciudadanos. 
Tuvimos unos capítulos en España 
muy preocupantes durante la 
Dictadura, también después de la 
Dictadura con el proceso de ETA. 
En este marco concreto de los 
asesinatos de ETA hay tres 
coruñeses que sufrieron el olvido 
de todo un país, de toda una 
ciudad, pero tuvieron también la 
fortuna de tener una familia que 
persistió para mantener la 
memoria y el recuerdo vivos de 
unas personas que por un error de 
la historia se les confunde con 
otras personas que no eran, y la 
banda terrorista les asesina y hace 
desaparecer los cuerpos. Ya es 
bastante doloroso que 45 años 
después las familias estén 
intentando localizar estos cuerpos. 
También es doloroso que 
estuvieran 45 años intentando un 

de desenvolvemento colectivo e a 
democracia na súa máxima 
expresión moitas veces hai luces e 
sombras. Hoxe neste Pleno, 
debatemos sobre certas sombras. 
É ata doloroso o ter que debater, 
40 anos despois, que unha casa 
como a Casa Cornide siga 
pertencendo á familia Franco. 
Doe que haxa  unha  fundación 
que se chame Francisco Franco 
que está a organizar as visitas  do 
público a un Pazo de Meirás que 
tamén pasou a formar parte da 
propiedade da familia dunha 
maneira, un tanto, cando menos, 
rocambolesca. 
 
Pero hai outras cuestións que 
tamén doen porque a democracia 
ten que dar sustento ao correcto 
desenvolvemento da relación 
entre os cidadáns. Tivemos uns 
capítulos en España moi 
preocupantes durante a Ditadura, 
tamén despois da Ditadura co 
proceso de ETA. Neste marco 
concreto dos asasinatos de ETA 
hai tres coruñeses que sufriron o 
esquecemento de todo un país, de 
toda unha cidade, pero tiveron 
tamén a fortuna de ter unha 
familia que persistiu para manter 
a memoria e o recordo vivos 
dunhas persoas que por un erro 
da historia confúndeselles con 
outras persoas que non eran, e a 
banda terrorista asasínalles e fai 
desaparecer os corpos. Xa é 
bastante doloroso que 45 anos 
despois as familias estean a tentar 
localizar estes corpos. Tamén é 
doloroso que estivesen 45 anos 
tentando un recoñecemento 
público á figura de tres mozos que 
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reconocimiento público a la figura 
de tres jóvenes que estaban 
trabajando en el País Vasco como 
tantos jóvenes en los 70, pero 
también en la actualidad, 
buscándose o labrándose un futuro 
que aquí no podían encontrar, que 
fueran asesinados por 
confundirles, posiblemente,  con 
policías o con lo que fuera que les 
confundieron los terroristas de 
ETA. 
 
Este Pleno, en mayo de 2017 por 
práctica unanimidad… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, por 
favor. 
 
Señor García Pérez 
 
…excepto un Grupo que se 
abstuvo, adoptó una serie de 
decisiones que nosotros pedimos, 
señor Sande, que se cumplan. No 
hay ciudadanos de primera o 
segunda. Hoy el Pleno reconoció a 
dos ciudadanos coruñeses como 
hijo Adoptivo e hijo Predilecto 
con todo el merecimiento y por 
unanimidad de este Pleno, pero ya 
hace nueve meses también este 
Pleno reconoció por una 
amplísima mayoría absoluta la 
necesidad de darle calle en la 
ciudad a estos tres coruñeses que 
hoy siguen desaparecidos y que la 
ciudad ha decidido, en el ámbito 
en el que toma sus decisiones que 
es este Pleno, otorgarles en el  
callejero un lugar para el recuerdo 
y memoria de sus familias. Así 
que, por favor, señor Sande, haga 

estaban a traballar no País Vasco 
como tantos mozos nos 70, pero 
tamén na actualidade, buscándose 
ou labrándose un futuro que aquí 
non podían atopar, que fosen 
asasinados por confundirlles, 
posiblemente,  con policías ou co 
que fora que lles confundiron os 
terroristas de ETA. 
 
 
 
 
Este Pleno, en maio de 2017 por 
práctica unanimidade… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, 
por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
…excepto un Grupo que se 
abstivo, adoptou unha serie de 
decisións que nós pedimos, señor 
Sande, que se cumpran. Non hai 
cidadáns de primeira ou segunda. 
Hoxe o Pleno recoñeceu a dous 
cidadáns coruñeses como fillo 
Adoptivo e fillo Predilecto con 
todo o merecemento e por 
unanimidade deste Pleno, pero xa 
fai nove meses tamén este Pleno 
recoñeceu por unha amplísima 
maioría absoluta a necesidade de 
darlle rúa na cidade a estes tres 
coruñeses que hoxe seguen 
desaparecidos e que a cidade 
decidiu, no ámbito no que toma as 
súas decisións que é este Pleno, 
outorgarlles no  rueiro un lugar 
para o recordo e memoria das 
súas familias. Así que, por favor, 
señor Sande, faga o que ten que 



162 

 

lo que tiene que hacer desde el 
Gobierno y cumpla lo que la 
ciudad en Pleno le pidió que 
cumpliera en nombre de las 
familias  de los ciudadanos 
desaparecidos asesinados por 
ETA. Muchas gracias. 
 
Señor Sande García 
 
Coincido con esa reflexión sobre 
o pasado e a realidade de presente, 
en realidade. As forzas de 
esquerda creo que queren dar 
exemplo neses camiños de análise 
crítico  desa, como digo, realidade 
anterior a actual, dado que a 
dereita parece que 
lamentablemente nunca o fará con 
respecto ao que dicía de Casa 
Cornide, por exemplo. 
 
Introduzo un pouco como é o 
funcionamento da  Comisión de 
Honras, porque creo que esta 
pregunta obriga aos seus usos 
internos. A proposta viña de 
vostedes mesmos, que están  
representados nesta Comisión,  e a 
nós a verdade que tampouco nos 
gusta apropiarnos non digo de 
ideas ou de cousas  propostas por 
outros, pero bueno, loablemente, 
neste caso, ademais, e a verdade é 
que ademais por outro lado foron 
aprobadas moitas rúas nunha 
primeira remesa ou escolma e se 
falou e está pendente unha 
segunda selección dentro desa  
Comisión, co cal, insisto, contarán 
co noso voto favorable, non hai 
ningún problema pero a proposta 
pode vir do propio Grupo 
Socialista. E sobre iso non imos 
discutir en absoluto. O caso é que 

facer desde o Goberno e cumpra 
o que a cidade en Pleno pediulle 
que cumprise en nome das 
familias  dos cidadáns 
desaparecidos asasinados por 
ETA. Moitas grazas. 
 
 
Señor Sande García 
 
Coincido con esa reflexión sobre 
o pasado e a realidade de 
presente, en realidade. As forzas 
de esquerda creo que queren dar 
exemplo neses camiños de análise 
crítico  desa, como digo, 
realidade anterior a actual, dado 
que a dereita parece que 
lamentablemente nunca o fará 
con respecto ao que dicía de Casa 
Cornide, por exemplo. 
 
Introduzo un pouco como é o 
funcionamento da  Comisión de 
Honras, porque creo que esta 
pregunta obriga aos seus usos 
internos. A proposta viña de 
vostedes mesmos, que están  
representados nesta Comisión,  e 
a nós a verdade que tampouco 
nos gusta apropiarnos non digo 
de ideas ou de cousas  propostas 
por outros, pero bo, loablemente, 
neste caso, ademais, e a verdade é 
que ademais por outro lado foron 
aprobadas moitas rúas nunha 
primeira remesa ou escolma e se 
falou e está pendente unha 
segunda selección dentro desa  
Comisión, co cal, insisto, 
contarán co noso voto favorable, 
non hai ningún problema pero a 
proposta pode vir do propio 
Grupo Socialista. E sobre iso non 
imos discutir en absoluto. O caso 
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se está elaborando esa segunda 
selección porque é verdade que a 
primeira era bastante robusta e hai 
outros nomes de rúas todavía 
pendentes. Pero en calquera caso 
está en proceso dentro desa 
Comisión de Honras e 
Distincións. 
 
E co respecto ao asunto que ia 
hoxe, é un caso distinto, porque 
tanto Alberto Martí como Ángel 
Gómez Hervada, veñen dados 
tamén, ou veñen acompañados por 
ese nomeamento como fillos 
adoptivos e predilectos, co cal 
estamos falando de casos distintos 
porque o nomeamento de rúa, 
bueno, iba neste caso como 
complementando, por dicilo 
dalgún modo e de aí que bueno, 
que fose desta maneira resolto no 
Pleno de hoxe. E creo que nada 
máis. Simplemente expresar ese 
apoio e solidaridade xa 
comentado, aos parentes das 
vítimas, nun episodio, ademais,  
como dixen ao principio, 
lamentable e moi pouco coñecido 
e bueno, dilucidar en breve nesa 
Comisión de Honras esta 
proposta. Grazas.  
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
 

Intervenciones 
 
Presidencia  
 
Pregunta do Partido Popular 
relativa ao comercio local. 
 
Primera.-Pregunta oral sobre el 
comercio local. 

é que se está elaborando esa 
segunda selección porque é 
verdade que a primeira era 
bastante robusta e hai outros 
nomes de rúas todavía pendentes. 
Pero en calquera caso está en 
proceso dentro desa Comisión de 
Honras e Distincións. 
 
E co respecto ao asunto que ia 
hoxe, é un caso distinto, porque 
tanto Alberto Martí como Ángel 
Gómez Hervada, veñen dados 
tamén, ou veñen acompañados 
por ese nomeamento como fillos 
adoptivos e predilectos, co cal 
estamos falando de casos distintos 
porque o nomeamento de rúa, bo, 
iba neste caso como 
complementando, por dicilo 
dalgún modo e de aí que bo, que 
fose desta maneira resolto no 
Pleno de hoxe. E creo que nada 
máis. Simplemente expresar ese 
apoio e solidaridade xa 
comentado, aos parentes das 
vítimas, nun episodio, ademais,  
como dixen ao principio, 
lamentable e moi pouco coñecido 
e bo, dilucidar en breve nesa 
Comisión de Honras esta 
proposta. Grazas. 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
 

Intervencións 
 
Presidencia  
 
Pregunta do Partido Popular 
relativa ao comercio local. 
 
Primera.-Pregunta oral sobre o 
comercio local. 
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Señora Lendoiro Otero 
 
¿Por qué Xulio Ferreiro no ha 
incluido ningún convenio 
subvención nominativa con la 
FUC (Federación Unión 
Comercio Coruñesa) en el 
Presupuesto Municipal para 2018? 
 
A las veinte horas y veinticuatro 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor García Pérez. 
 
Señor Lema Súarez 
 
Ao igual que no ano pasado, hai 
unha partida de 126.500 euros 
destinados a subvencionar en 
concorrencia competitiva a 
aquelas entidades que se dediquen 
ao fomento e á dinamización do 
comercio local e polo tanto a 
Federación pode presentarse, 
como xa fixo, a esta partida. 
 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Gracias. Permítame señor Lema 
medio minuto para acabar mi 
ilustrada intervención de sanidad, 
señora Veira, porque non me dio 
tiempo al último párrafo. 
 
 
En cuatro años, el bipartito 
autonómico PSOE-BNG destinó 
cero euros a mejoras en el 
CHUAC con el silencio cómplice 
del bipartito municipal. Esa es la 
realidad que usted también tiene 
que recordar. Cero euros del 
bipartito PSOE-BNG, frente a 
61.000.000 invertidos por el PP. 

 
Señora Lendoiro Otero 
 
Por que  Xulio Ferreiro non 
incluíu ningún convenio 
subvención  nominativa coa  FUC 
(Federación Unión Comercio 
Coruñesa) no Orzamento 
Municipal para 2018? 
 
Ás vinte horas e vinte e catro 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor García Pérez. 
 
Señor Lema Súarez 
 
Ao igual que no ano pasado, hai 
unha partida de 126.500 euros 
destinados a subvencionar en 
concorrencia competitiva a 
aquelas entidades que se 
dediquen ao fomento e á 
dinamización do comercio local e 
polo tanto a Federación pode 
presentarse, como xa fixo, a esta 
partida. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Grazas. Permítame señor Lema 
medio minuto para acabar a miña 
ilustrada intervención de 
sanidade, señora  Veira, porque  
non deume tempo ao último 
parágrafo. 
 
En catro anos, o bipartito 
autonómico PSOE-BNG destinou 
cero euros a melloras no  
CHUAC co silencio cómplice do 
bipartito municipal. Esa é a 
realidade que vostede tamén ten 
que lembrar. Cero euros do 
bipartito PSOE-BNG, fronte a 
61.000.000 investidos polo PP. 
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Señor Lema, Xulio Ferreiro 
eliminó en el Presupuesto de 2016 
todos los convenios con 
asociaciones de comercio local 
que se lograron incorporar a 
través de una enmienda del Grupo 
Popular. Eran 24 convenios por 
importe, si no recuerdo mal, de 
241.000 euros. Uno de los grandes 
afectados fue la Federación Unión 
de Comercios coruñeses (FUC) a 
quien la Marea retrasó el pago del 
adelanto del 80% de su convenio 
de 126.500 euros hasta la última 
semana de 2016. Y lo hizo 
únicamente tras las reiteradas 
quejas públicas de la asociación 
por la demora que les llevó, 
incluso a solicitar un préstamo 
para  pagar los eventos que 
organizó durante ese año, ante 
retraso intencionado o no en el 
abono del adelanto.  
 
Para ahogar más a los 
comerciantes, en el Presupuesto 
de 2017 el Área de Empleo y 
Comercio, eliminó de nuevo todos 
los convenios relacionados con 
comercio local. No solo los 
eliminó sino que cambió los 
241.000 euros en convenios por 
126.500 euros en subvenciones, es 
decir, recortó un 48% la 
aportación municipal. El Grupo 
Popular presentó una alegación 
igual que la del año anterior, pero 
el Grupo Socialista cambió de 
opinión y decidió no apoyarla, 
pero como le remordía la 
conciencia, supongo, incluyeron 
el convenio con la FUC en un 
modificativo posterior en mitad de 
año, dejando fuera al resto de 

 
Señor Lema,  Xulio Ferreiro 
eliminou no Orzamento de 2016 
todos os convenios con 
asociacións de comercio local que 
se lograron incorporar a través 
dunha emenda do Grupo Popular. 
Eran 24 convenios por importe, se 
non recordo mal, de 241.000 
euros. Un dos grandes afectados 
foi a Federación Unión de 
Comercios coruñeses (FUC) a 
quen a Marea atrasou o pago do 
adianto do 80% do seu convenio 
de 126.500 euros ata a última 
semana de 2016. E fíxoo 
unicamente tras as reiteradas 
queixas públicas da asociación 
pola demora que lles levou, 
mesmo a solicitar un préstamo 
para pagar os eventos que 
organizou durante ese ano, ante 
atraso intencionado ou non no 
abono do adianto.  
 
Para afogar máis aos 
comerciantes, no Orzamento de 
2017 a Área de Emprego e 
Comercio, eliminou de novo todos 
os convenios relacionados con 
comercio local. Non só 
eliminounos senón que cambiou 
os 241.000 euros en convenios 
por 126.500 euros en 
subvencións, é dicir, recortou un 
48% a achega municipal. O 
Grupo Popular presentou unha 
alegación igual que a do ano 
anterior, pero o Grupo Socialista 
cambiou de opinión e decidiu non 
apoiala, pero como lle  remordía 
a conciencia, supoño, incluíron o 
convenio coa FUC nun  
modificativo posterior en metade 
de ano, deixando fóra ao resto de 
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asociaciones de comerciantes. 
 
A las veinte horas y veintisiete 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Veira 
González. 
 
En el Presupuesto de 2018, con el 
apoyo socialista, de nuevo dejan 
fuera a todas las asociaciones de 
comercio de los convenios 
nominativos pero, por si fuesen 
pocas estas trabas, hay 
asociaciones que cobraron el 
convenio de 2016 a finales de 
2017, a pesar de haber gastado su 
poco dinero en actividades de 
promoción realizadas un año 
antes. No sé si saben lo que es 
gestionar un año una asociación 
sin tener liquidez económica. Esta 
es la gestión de Ferreiro: eliminar 
por tercer año todos los convenios 
con las asociaciones de comercio, 
y esta es la gran negociación del 
Grupo Socialista: no apoyar la 
alegación del PP para el 2017, 
incluir un convenio con la FUC en 
un modificativo a mediados de 
año que no han cobrado y apoyar 
un Presupuesto para 2018 que no 
incluye ni un solo convenio con 
los comerciantes, tampoco con la 
FUC. Además, los comerciantes 
les han hecho llegar su malestar 
con las campañas que organiza el 
Ayuntamiento, como la del 
Samaín, o por la ausencia de 
iluminación navideña en algún 
barrio, por el anuncio de que se 
van a quitar plazas de 
aparcamiento en Juan Flórez para 
instalar un carril bus porque 
eliminan el parking exprés que se 
implantó… 

asociacións de comerciantes. 
 
Ás vinte horas e vinte e sete 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora  Veira González 
 
 
No Orzamento de 2018, co apoio 
socialista, de novo deixan fóra a 
todas as asociacións de comercio 
dos convenios  nominativos pero, 
por se fosen poucas estas trabas, 
hai asociacións que cobraron o 
convenio de 2016 a finais de 
2017, a pesar de gastar o seu 
pouco diñeiro en actividades de 
promoción realizadas un ano 
antes. Non sei si saben o que é 
xestionar un ano unha asociación 
sen ter liquidez económica. Esta é 
a xestión de Ferreiro: eliminar 
por terceiro ano todos os 
convenios coas asociacións de 
comercio, e esta é a gran 
negociación do Grupo Socialista: 
non apoiar a alegación do PP 
para o 2017, incluír un convenio 
coa  FUC nun  modificativo a 
mediados de ano que non 
cobraron e apoiar un Orzamento 
para 2018 que non inclúe nin un 
só convenio cos comerciantes, 
tampouco coa  FUC. Ademais, os 
comerciantes fixéronlles chegar o 
seu malestar coas campañas que 
organiza o Concello, como a do 
Samaín, ou pola ausencia de 
iluminación do Nadal nalgún 
barrio, polo anuncio de que se 
van a quitar prazas de 
aparcadoiro en Juan Flórez para 
instalar un carril bus porque 
eliminan o  parking  exprés que se 
implantou… 
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Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Lendoiro, 
por favor. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
...respondiendo, por cierto, a una 
petición de los comerciantes y 
porque no solucionaron en la 
modificación de la ORA aparcar 
en zona verde.  
 
En resumen se eliminan las 
ayudas a los comerciantes y se 
pone todo tipo de obstáculos a 
quienes generan actividad 
económica y empleo, mientras se 
dan todas las facilidades a 
asociaciones afines a la Marea y a 
okupas ilegales. Muchas gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben, señora Lendoiro, do que 
vostede dice, creo que o único que 
me interesa desmentir é que haxa 
ningún tipo de intencionalidade á 
hora de pagar o contido das 
subvencións. O que pasa é que hai 
uns procedementos 
administrativos, teñen que ser 
xustificadas debidamente e en 
tanto eso non aconteza non se 
pode abonar. E este Goberno 
segue, creo que unha praxe que tal 
vez vostedes descoñecen ou non 
se adaptaban tanto, que é delimitar 
ben os ámbitos: o do 
administrativo, que debe ter a súa 
propia autonomía, e  do político. E 
polo tanto non tratamos os 
políticos de forzar ou de provocar 
que os administradores ou os 

 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora 
Lendoiro, por favor. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
...respondendo, por certo, a unha 
petición dos comerciantes e 
porque non solucionaron na 
modificación da ORA aparcar en 
zona verde.  
 
En resumo elimínanse as axudas 
aos comerciantes e ponse todo 
tipo de obstáculos aos que xeran 
actividade económica e emprego, 
mentres se dan todas as 
facilidades a asociacións afíns á 
Marea e a okupas ilegais. Moitas 
grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben, señora Lendoiro, do que 
vostede dice, creo que o único que 
me interesa  desmentir é que haxa 
ningún tipo de intencionalidade á 
hora de pagar o contido das 
subvencións. O que pasa é que 
hai uns procedementos 
administrativos, teñen que ser 
xustificadas debidamente e en 
tanto eso non aconteza non se 
pode abonar. E este Goberno 
segue, creo que unha praxe que 
tal vez vostedes descoñecen ou 
non se adaptaban tanto, que é 
delimitar ben os ámbitos: o do  
administrativo, que debe ter a súa 
propia autonomía, e  do político. 
E polo tanto non tratamos os 
políticos de forzar ou de provocar 
que os administradores ou os 
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funcionarios faciliten o pago de 
subvencións ou doutro tipo de 
cuestións que non están 
debidamente xustificadas. E isto é 
exactamente o que sucede. Cando 
se subsane a cuestión 
administrativa non haberá ningún 
problema en efectuar ese 
pagamento ao que vostede se 
refería.  
 
E despois estamos nun momento, 
eu creo que clásico xa, da política 
groseira, da política baixa, que 
creo que nin sequera é digna de 
vostede en particular que é o 
mercadeo de subvencións. Aquí 
creo que, unha vez máis, 
chegamos a ese momento cíclico 
neste Pleno no que as forzas 
políticas parece que… á parte 
agora que estamos xusto despois 
do Nadal, do momento da lotería 
de Nadal, e agora da de Reis, da 
do Neno, pois que chega un 
momento no que os xestores 
públicos, ou sexa vostedes, nos 
parece que queren premiar por  
sabe Dios que criterios, pero 
alguen pode supoñer que tal vez 
por algún criterio de afinidade 
política, porque despois vemos 
declaracións dalgúns deses 
presidentes desas asociacións das 
que vostede fala, declaracións moi 
afíns aos intereses do partido que  
vostede representa nesta Sala, pois 
chega ese momento no que os 
cartos  públicos,… 
 
A las veinte horas y treinta 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Veira 
González. 
 

funcionarios faciliten o pago de 
subvencións ou doutro tipo de 
cuestións que non están 
debidamente xustificadas. E isto é 
exactamente o que sucede. Cando 
se subsane a cuestión 
administrativa non haberá ningún 
problema en efectuar ese 
pagamento ao que vostede se 
refería.  
 
E despois estamos nun momento, 
eu creo que clásico xa, da política 
groseira, da política baixa, que 
creo que nin sequera é digna de 
vostede en particular que é o 
mercadeo de subvencións. Aquí 
creo que, unha vez máis, 
chegamos a ese momento cíclico 
neste Pleno no que as forzas 
políticas parece que… á parte 
agora que estamos xusto despois 
do Nadal, do momento da lotería 
de Nadal, e agora da de Reis, da 
do Neno, pois que chega un 
momento no que os xestores 
públicos, ou sexa vostedes, nos 
parece que queren premiar por  
sabe Dios que criterios, pero 
alguen pode supoñer que tal vez 
por algún criterio de afinidade 
política porque despois vemos 
declaracións dalgúns deses 
presidentes desas asociacións das 
que vostede fala, declaracións 
moi afíns aos intereses do partido 
que  vostede representa nesta 
Sala, pois chega ese momento no 
que os cartos  públicos,… 
 
Ás vinte horas e trinta minutos 
entra no Salón de Sesiones a 
señora Veira González. 
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… os cartos de todos son 
preferentemente destinados a este 
tipo de asociacións. Eu, a verdade 
é que non vin aquí para iso, eu 
creo que desde logo tampouco veu 
aquí para iso este Goberno do que 
formo parte, do que me sinto 
orgulloso de formar parte, senón 
que entendemos que as 
subvencións, que son unha 
fórmula necesaria, deben ser, 
como dispón a lei, repartidos por 
criterios obxectivos e que o 
excepcional, o criterio 
discrecional, o criterio a dedo é a 
nominativa. E por iso estimamos 
que para esta finalidade de 
dinamización comercial, non 
habendo ningunha necesidade de 
urxencia ou para cubrir certa, 
digamos, necesidade social 
perentoria, perfectamente se pode 
dispoñer dun procedemento como 
o que houbo este ano, dunha 
concorrencia competitiva cunha 
taboa de valores e un tribunal 
obxectivo no que por certo, a 
FUC, neste caso, tivo a 
posibilidade de nomear a un dos 
seus compoñentes e en ningún 
momento, por certo, se vostede 
lembra, se puxo en cuestión cal 
foi o resultado, a distribución final 
desas subvencións. Entón, esta é a 
forma de funcionar… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por 
favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
…que nos defendemos… 
Desculpe. 

… os cartos de todos son 
preferentemente destinados a este 
tipo de asociacións. Eu, a verdade 
é que non vin aquí para iso, eu 
creo que desde logo tampouco veu 
aquí para iso este Goberno do 
que formo parte, do que me sinto 
orgulloso de formar parte, senón 
que entendemos que as 
subvencións, que son unha 
fórmula necesaria, deben ser, 
como dispón a lei, repartidos por 
criterios obxectivos e que o 
excepcional, o criterio 
discrecional, o  criterio a dedo é a 
nominativa. E por iso estimamos 
que para esta finalidade de 
dinamización comercial, non 
habendo ningunha necesidade de 
urxencia ou para cubrir certa, 
digamos, necesidade social 
perentoria, perfectamente se pode 
dispoñer dun procedemento como 
o que houbo este ano, dunha 
concorrencia competitiva cunha 
taboa de valores e un tribunal 
obxectivo no que por certo, a 
FUC, neste caso, tivo a 
posibilidade de nomear a un dos 
seus compoñentes e en ningún 
momento, por certo, se vostede 
lembra, se puxo en cuestión cal 
foi o resultado, a distribución 
final desas subvencións. Entón, 
esta é a forma de funcionar…  
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por 
favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
…que nos defendemos… 
Desculpe. 
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E eu particularmente seguirei 
defendendo porque tamén creo 
que forma parte esencial do 
contido político, a transparencia e 
tamén a obxectividade deste 
Goberno. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular 
relativa á parálise municipal. 
 
Segunda.-Pregunta oral sobre la 
parálisis municipal. 
 
Señor Fernández Prado 
 
¿A qué atribuye Xulio Ferreiro la 
reducción en el Presupuesto de 
2018 de la previsión de ingresos 
derivados de la tramitación de 
licencias, ICIO, urbanísticas, 
primera ocupación y apertura en 
300.000 euros respecto al 2017, 
un 8% menos? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois débese a un exercicio 
responsable de técnica 
orzamentaria que consiste en non 
presupostar ingresos por encima 
da súa evolución real, a diferenza 
do que vostedes facían durante o 
seu mandato. 
 
A las veinte horas y treinta y 
cinco minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor García 
Pérez. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Permítame señora Vieito que 

 
E eu particularmente seguirei 
defendendo porque tamén creo 
que forma parte esencial do 
contido político, a transparencia 
e tamén a obxectividade deste 
Goberno. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular 
relativa á parálise municipal. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre a 
parálise municipal. 
 
Señor Fernández Prado 
 
A que atribúe  Xulio Ferreiro a 
redución no Orzamento de 2018 
da previsión de ingresos 
derivados da tramitación de 
licenzas, ICIO, urbanísticas, 
primeira ocupación e apertura en 
300.000 euros respecto ao 2017, 
un 8% menos? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois débese a un exercicio 
responsable de técnica 
orzamentaria que consiste en non 
presupostar ingresos por encima 
da súa evolución real, a diferenza 
do que vostedes facían durante o 
seu mandato. 
 
Ás vinte horas e trinta e cinco 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor García Pérez. 
 
 
Señor Fernández Prado 
 
Permítame señora  Vieito que 
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antes haga un comentario al señor 
Grandío ya que me hizo una 
alegación o un comentario 
personal.  
 
Mire, disculpas de mal pagador 
porque no ha hecho nada en 
transporte urbano ni nada en carril 
bus ni lo va a hacer. Porque no ha 
hecho nada ni lo va a hacer. Lo  
único poner trabas cuando la 
Xunta quiere hacer transporte.  
 
Le voy a contar. Diga la verdad: 
tiene usted ya los datos de la fase 
uno y fase dos, los tiene desde el 
día 22, puede mirarlo usted en su, 
en su, en su… pero cuente, tiene 
los datos (…) que son unas líneas 
que todavía la fase dos no ha 
entrado todavía en 
funcionamiento por sus trabas. El 
día que ustedes definan y 
autoricen las fases siguientes se 
les mandarán los datos, pero tiene 
ya los de la uno y dos, a pesar de 
sus  trabas, pero diga la verdad, 
porque hubo que mandarlos varias 
veces y ¿por qué? Porque no les 
valían en el formato que la Xunta 
y las empresas de la provincia de 
La Coruña utilizan. Había que 
mandar los datos en el sistema que 
utiliza Salvador Rueda, que 
además de cobrar 250.000 euros a 
dedo, a dedo, encima exige como 
había que mandarle los datos. La 
Xunta hasta tuvo que hacer esa 
transformación de datos para 
utilizar los que su contratado a 
dedo quiere, y no los que utilizan 
las empresas y la Xunta. En 
cualquier caso, de transporte 
podemos hablar cuando quiera y 
del transporte metropolitano las 

antes faga un comentario ao 
señor Grandío xa que me fixo 
unha alegación ou un comentario 
persoal.  
 
Mire, desculpas de mal  pagador 
porque non fixo nada en 
transporte urbano nin nada en 
carril bus nin o vai facer. Porque 
non fixo nada nin o vai facer. O  
único poñer trabas cando a Xunta 
quere facer transporte.  
 
Vou contar. Diga a verdade: ten 
vostede xa os datos da fase un e 
fase dúas, tenos desde o día 22, 
pode miralo vostede no seu, no 
seu, no seu… pero conte, ten os 
datos (…) que son unhas liñas que 
aínda a fase dúas non entrou 
aínda en funcionamento polas 
súas trabas. O día que vostedes 
definan e autoricen as fases 
seguintes mandaránselles os 
datos, pero ten xa os da un e 
dous, a pesar das súas trabas, 
pero diga a verdade, porque 
houbo  que mandalos varias 
veces, e por que? Porque non lles 
valían no formato que a Xunta e 
as empresas da provincia da 
Coruña utilizan. Había que 
mandar os datos no sistema que 
utiliza Salvador Rueda, que 
ademais de cobrar 250.000 euros 
a dedo, a dedo, encima esixe 
como había que mandarlle os 
datos. A Xunta ata tivo que facer 
esa transformación de datos para 
utilizar os que o seu contratado a 
dedo quere, e non os que utilizan 
as empresas e a Xunta. En 
calquera caso, de transporte 
podemos falar cando queira e do 
transporte metropolitano as 
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docenas de veces que quiera 
porque lo único que han hecho es 
poner trabas a la Xunta. Disculpas 
de mal pagador porque no va a 
hacer nada en el carril bus, no va a 
hacer nada, eche culpas a otros, es 
porque usted no ha hecho nada, ni 
en eso ni en otras cosas de 
transporte. 
 
Perdone, señora Vieito, creo que 
lo de la práctica en… creo que el 
interventor ya se lo puso a usted 
en el informe, aplíquese el cuento, 
aplíquese el cuento. Lo que veo es 
que tienen previsión de dar 
todavía menos licencias que el 
año pasado, que ya fue un año 
malo, bastante malo.  
 
En cualquier caso, me hablarán de 
expedientes, no sé si usted o el 
señor Varela, expedientes, para 
engañar las licencias. En 
“expedientes” meten de todo: 
revisiones, modificaciones de la 
licencia, caducidades, otras 
licencias de otro tipo… para no 
hablar de las licencias. Pero 
hemos conocido los datos del IGE 
y lo dicen claramente: nueve 
licencias para nuevos edificios en 
sus dos primeros años frente a las 
56 de Vigo con el Plan General 
suspendido o a las 20 que dio el 
Partido Popular en la época de 
mayor crisis inmobiliaria de la 
historia de España. Es decir, nos 
compara con la época del Partido 
Popular en la mayor crisis 
inmobiliaria, con todo parado y 
sin un solo duro financiero  para 
esto, y aún así más del doble. 
Estos son los datos de verdad. 
Ahora cuente usted los 

ducias de veces que queira porque 
o único que fixeron é poñer trabas 
á Xunta. Desculpas de mal  
pagador porque non vai facer 
nada no carril bus, non vai facer 
nada, bote culpas a outros; é 
porque vostede non fixo nada, nin 
niso nin noutras cousas de 
transporte. 
 
Perdoe, señora  Vieito, creo que o 
da práctica en… creo que o 
interventor xa llo puxo a vostede 
no informe, aplíquese o conto, 
aplíquese o conto. O que vexo é 
que teñen previsión de dar aínda 
menos licenzas que o ano pasado, 
que xa foi un ano malo, bastante 
malo.  
 
En calquera caso, falaranme de 
expedientes, non sei se vostede ou 
o señor Varela, expedientes, para 
enganar as licenzas. En 
“expedientes” meten de todo: 
revisións, modificacións da 
licenza, caducidades, outras 
licenzas doutro tipo… para non 
falar das licenzas. Pero 
coñecemos os datos do IGE e dino 
claramente: nove licencias para 
novos edificios nos seus dous 
primeiros anos fronte ás 56 de 
Vigo co Plan Xeral suspendido ou 
ás 20 que deu o Partido Popular 
na época de maior crise 
inmobiliaria da historia de 
España. É dicir, compáranos coa 
época do Partido Popular na 
maior crise inmobiliaria, con todo 
parado e sen un só duro 
financeiro  para isto,  e aínda así 
máis do  dobre. Estes son os datos 
de verdade. Agora conte vostede 
os expedientes de caducidade, de 
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expedientes de caducidade, de no 
sé qué para no hablar de las 
licencias, que los datos del IGE 
están sobre la mesa.  
 
En rehabilitación tres cuartos de 
lo mismo: 87 licencias, frente a 
las 100 de Santiago, 200 de Lugo 
o 300 de Ourense, no digo más. Y 
esto viene a confirmar lo que han 
denunciado hosteleros, 
comerciantes, promotores: que 
Ferreiro no hace más que poner 
trabas, eso sí, a todos menos a los 
okupas ilegales que hacen obra sin 
licencia, claro, ellos no tienen que 
pedir la licencia. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Fernández 
Prado, por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. Remato ya. 
 
Pero los datos tampoco son, si los 
comparamos con el área 
metropolitana, 2.000 viviendas… 
están aprovechándose de este 
parón, 2.000 viviendas en Oleiros 
en tramitación o un 4% más en 
Arteixo. Eso son los datos del 
momento actual. En cualquier 
caso, consecuencia de todo esto, 
de la parálisis de las inversiones, 
de no ejecutar, de no dar licencias, 
de no ayudar a nadie, es que 
Coruña tiene los peores datos de 
paro y de EPA de todas las 
ciudades gallegas, los peores en el 
año 2017, cuando éramos los que 
teníamos los mejores en creación 
de empleo cuando gobernaba el 

non sei que para  non falar das  
licenzas, que os datos do IGE 
están sobre a mesa.  
 
 
En rehabilitación tres cuartos do 
mesmo: 87 licenzas, fronte ás 100 
de Santiago, 200 de Lugo ou 300 
de Ourense, non digo máis. E isto 
vén confirmar o que denunciaron 
hostaleiros, comerciantes, 
promotores: que Ferreiro non fai 
máis que poñer trabas, iso si, a 
todos menos aos okupas ilegais 
que fan obra sen licenza, claro, 
eles non teñen que pedir a licenza. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Fernández 
Prado, por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. Remato xa. 
 
Pero os datos tampouco son, se os 
comparamos coa área 
metropolitana, 2.000 vivendas… 
están a se aproveitar deste parón, 
2.000 vivendas en Oleiros en 
tramitación ou un 4% máis en 
Arteixo. Iso son os datos do 
momento actual. En calquera 
caso, consecuencia de todo isto, 
da parálise dos  investimentos, de 
non executar, de non dar licenzas, 
de non axudar a ninguén, é que 
Coruña ten os peores datos de 
paro e de EPA de todas as 
cidades galegas, os peores no ano 
2017, cando eramos os que 
tiñamos os mellores en creación 
de emprego cando gobernaba o 
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Partido Popular. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Señor Martín Fernández Prado, lle 
vou contestar á pregunta en 
concreto porque aínda que vexo 
que lle interesa máis a anterior, 
vou centrarme na pregunta, polo 
menos que vostede fai, ou o  seu 
Grupo fai. E por dicirlle que só en 
dúas das figuras tributarias que 
mencionan na súa  pregunta se 
produce realmente unha 
minoración das previsións iniciais 
de ingresos. En concreto, esa 
minoración con respecto a 2017 se 
produce nas previsións iniciais de 
ingresos por taxas por licencias 
urbanísticas, que pasan de 
700.000 euros a 500.000 euros 
con respecto ao 2017 e por taxas 
de licenzas de apertura, que pasan 
de 300.000 a 200.000. O motivo 
desa minoración, como lle acabo 
de contestar, non é outro 
precisamente que o de realizar 
unha previsión de ingresos o máis 
axustada posible a evolución da 
recadación con respecto aos 
diferentes tributos, que é un 
exercicio de responsabilidade que 
vimos realizando, ademais, desde 
os primeiros orzamentos 
elaborados por este Goberno.  
 
A ninguén se lle escapa, vostede 
mesmo acaba de dicir, que as 
actividades económicas no seu 
conxunto, e moi especialmente ás 
actividades vinculadas ao sector 
inmobiliario e ao da construción, 
sufriron precisamente as 
consecuencias da  profunda crise 
económica desatada a partir do 

Partido Popular. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Señor Martín Fernández Prado, 
vou contestarlle á pregunta en 
concreto porque aínda que vexo 
que lle interesa máis a anterior, 
vou centrarme na pregunta, polo 
menos que vostede fai, ou o seu 
Grupo fai. E por dicirlle que só en 
dúas das figuras tributarias que 
mencionan na súa  pregunta se 
produce realmente unha 
minoración das previsións iniciais 
de ingresos. En concreto, esa 
minoración con respecto a 2017 
se produce nas previsións iniciais 
de ingresos por taxas por 
licencias urbanísticas, que pasan 
de 700.000 euros a 500.000 euros 
con respecto ao 2017 e por taxas 
de licenzas de apertura, que 
pasan de 300.000 a 200.000. O 
motivo desa minoración, como lle 
acabo de contestar, non é outro 
precisamente que o de realizar 
unha previsión de ingresos o máis 
axustada posible a evolución da 
recadación con respecto aos 
diferentes tributos, que é un 
exercicio de responsabilidade que 
vimos realizando, ademais, desde 
os primeiros orzamentos 
elaborados por este Goberno.  
 
A ninguén se lle escapa, vostede 
mesmo acaba de dicir, que as 
actividades económicas no seu 
conxunto, e moi especialmente ás 
actividades vinculadas ao sector 
inmobiliario e ao da construción, 
sufriron precisamente as 
consecuencias da profunda crise 
económica desatada a partir do 
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ano 2008, do que se cumpren 
agora 10 anos. Crise ademais con 
orixe nos mercados financeiros 
internacionais pero tamén con 
características propias no Estado 
español, e precisamente polo peso 
excesivo do sector inmobiliario e 
da construción, que aínda as 
complicaron e as fixeron máis 
graves. E como era previsible, esa 
caída drástica da actividade 
económica nos sectores 
mencionados tamén se reflicte na 
evolución dos ingresos municipais 
polos impostos e taxas 
relacionados con esas actividades. 
Consecuencias dunha época, 
precisamente a da burbulla 
inmobiliaria e tamén dun pasado 
urbanístico, con consecuencias 
graves para este Concello, que 
todos imos sufrir especialmente a 
partir deste ano que casi ninguen. 
salvo vostedes, polo que parece, 
quere que se volva a repetir. 
 
 
Sen ir máis lonxe, por darlle 
datos, tamén de recadación e  de 
previsión de ingresos, nos 
Orzamentos, os dereitos 
recoñecidos por licenzas 
urbanísticas caeron de 5,7 millóns 
no ano 2008 a pouco máis de 
650.000 euros no ano 2013. Unha 
caída do 88,6%. Pero vostedes, 
sen embargo, seguían 
orzamentando 2,2 millóns de 
previsións iniciais nos 
Orzamentos do 2014; os ingresos 
reais polo imposto de 
construcións, instalacións e obras 
caeron de 12,3 millóns no ano 
2008 a pouco máis de 2,5 millóns 
no ano 2014. Vostedes seguían 

ano 2008, do que se cumpren 
agora 10 anos. Crise ademais con 
orixe nos mercados financeiros 
internacionais pero tamén con 
características propias no Estado 
español, e precisamente polo peso 
excesivo do sector inmobiliario e 
da construción, que aínda as 
complicaron e as fixeron máis 
graves. E como era previsible, esa 
caída drástica da actividade 
económica nos sectores 
mencionados tamén se reflicte na 
evolución dos ingresos municipais 
polos impostos e taxas 
relacionados con esas 
actividades. Consecuencias dunha 
época, precisamente a da 
burbulla inmobiliaria e tamén dun 
pasado urbanístico, con 
consecuencias graves para este 
Concello, que todos imos sufrir 
especialmente a partir deste ano 
que casi ninguen, salvo vostedes, 
polo que parece, quere que se 
volva a repetir. 
 
Sen ir máis lonxe, por darlle 
datos, tamén de recadación e de 
previsión de ingresos, nos 
Orzamentos, os dereitos 
recoñecidos por licenzas 
urbanísticas caeron de 5,7 
millóns no ano 2008 a pouco máis 
de 650.000 euros no ano 2013. 
Unha caída do 88,6%. Pero 
vostedes, sen embargo, seguían 
orzamentando 2,2 millóns de 
previsións iniciais nos 
Orzamentos do 2014; os ingresos 
reais polo imposto de 
construcións, instalacións e obras 
caeron de 12,3 millóns no ano 
2008 a pouco máis de 2,5 millóns 
no ano 2014. Vostedes seguían 
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igualmente presupostando 
ingresos por enriba dos 4 millóns 
e o mesmo poderiamos dicir das 
licenzas de primeira ocupación 
onde vostedes orzaron ingresos 
para 2014 casi 5 veces por enriba 
da recadación real. E todo iso a 
vostedes tamén llo repetía, 
precisamente, o informe de 
intervención ano tras ano, e ano 
tras ano tamén fixeron caso omiso 
cando gobernaban. Agora que 
están na oposición utilizan eses 
argumentos precisamente… 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Vieito, 
por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…para facer alegacións aos 
Orzamentos e rebaixar o nivel de 
ingresos. Pretenden que unha 
redución do nivel de ingresos por 
este concepto do 8%, 8% con 
respecto ao 2017, serva ademais 
de evidencia dunha suposta 
parálise de Goberno que os 
últimos datos, ademáis, desminte 
por completo; acaba de dicir 
vostede en comparación si, títulos 
habilitantes máis licenzas, este 
ano, 2017, en total se deron 1.181 
máis que en 2014. 4.289 entre 
licenzas é títulos habilitantes en 
2017 frente a 3.108 en 2014. Dos 
que licenzas, licenzas en 2014, 
562. En 2017, 830… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, 
por favor. 

igualmente presupostando 
ingresos por enriba dos 4 millóns 
e o mesmo poderiamos dicir das 
licenzas de primeira ocupación 
onde vostedes orzaron ingresos 
para 2014 casi 5 veces por enriba 
da recadación real. E todo iso a 
vostedes tamén llo repetía, 
precisamente, o informe de 
intervención ano tras ano, e ano 
tras ano tamén fixeron caso omiso 
cando gobernaba. Agora que 
están na oposición utilizan eses 
argumentos precisamente… 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Vieito, 
por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…para facer alegacións aos 
Orzamentos e rebaixar o nivel de 
ingresos. Pretenden que unha 
redución do nivel de ingresos por 
este concepto do 8%, 8% con 
respecto ao 2017, serva ademais 
de evidencia dunha suposta 
parálise de Goberno que os 
últimos datos, ademáis, desminte 
por completo; acaba de dicir 
vostede en comparación si, títulos 
habilitantes máis licenzas, este 
ano, 2017, en total se deron 1.181 
máis que en 2014. 4.289 entre 
licenzas é títulos habilitantes en 
2017  fronte a 3.108 en 2014. Dos 
que licenzas, licenzas en 2014, 
562. En 2017, 830… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, 
por favor. 
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Señora Vieito Blanco 
 
Se quere llo volvo a repetir outra 
vez e pode comprobar os datos 
tamén. 
 
Pero é que ademais utilizando ese 
suposto de parálise que vostedes 
están repetindo constantemente, 
diréilles que a  pesar de inflar os 
ingresos en todos os Orzamentos 
aprobados durante o seu mandato, 
entre 2011 e 2015, os dereitos 
recoñecidos netos por licenzas 
caeron de 9,5 millóns a 3,4 ,o que 
supón unha redución do 63,7%. 
Esa é a medida da súa parálise e 
non a nosa. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Finalmente pregunta do Partido 
Popular relativa á okupación 
ilegal da Comandancia de Obras. 
 
Tercera.-Pregunta oral sobre la 
okupación ilegal de la 
Comandancia de Obras. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Qué local municipal tiene 
previsto ceder Xulio Ferreiro a los 
okupas ilegales de la 
Comandancia de Obras mientras 
se realiza las obras de 
rehabilitación, según anunció la 
concejala de Participación 
Ciudadana? 
 
Señor Sande García 
 

 
Señora Vieito Blanco 
 
Se quere llo volvo a repetir outra 
vez e pode comprobar os datos 
tamén. 
 
Pero é que ademais utilizando ese 
suposto de parálise que vostedes 
están repetindo constantemente, 
diréilles que a  pesar de inflar os 
ingresos en todos os Orzamentos 
aprobados durante o seu 
mandato, entre 2011 e 2015, os 
dereitos recoñecidos netos por 
licenzas caeron de 9,5 millóns a 
3,4, o que supón unha redución 
do 63,7%. Esa é a medida da súa 
parálise e non a nosa. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Finalmente pregunta do Partido 
Popular relativa á okupación 
ilegal da Comandancia de Obras. 
 
Terceira.-Pregunta oral sobre a  
okupación ilegal da  
Comandancia de Obras. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que local municipal ten previsto 
ceder  Xulio Ferreiro aos okupas 
ilegais da  Comandancia de 
Obras mentres se realiza as obras 
de rehabilitación, segundo 
anunciou a concelleira de 
Participación Cidadá? 
 
 
Señor Sande García 
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Como ben dicía, señora Gallego, 
xusto antes de falar  publicamente, 
efecticamente non está Claudia. A 
señora Delso, desculpamos a súa 
ausencia, un imprevisto lle fixo 
marchar pero si estivera aquí a 
señora Delso lle diría…  
 
 
Vaime permitir, señora Gallego, 
que lle matice o que di que eu 
dixen. Os usos lingüísticos 
delatan, eu creo. Sempre 
empregan adxectivos nas 
preguntas, adxectivos moi 
simplones e simplificadores, por 
certo, que indican o grado de 
proselitismo, de falta de 
obxectividade, eu creo de 
despreocupación pola cidade e de 
velar polos seus intereses 
electoralistas. O que se falou foi 
unha opción, efectivamente, de 
reubricar temporalmente 
actividades, podemos falar a 
continuación máis.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Reubicar actividades de los 
okupas de la Comandancia. 
Porque ¿de quién?, si lo que  están 
negociando es con ellos.  
 
Señor Ferreiro en esta ciudad hay 
muchas asociaciones sin local 
para ejercer sus actividades, 
asociaciones de vecinos, 
sociosanitarias…, o que tienen 
cedidos locales municipales que 
necesitan urgentemente de una 
reforma. Sin ir más lejos, hace 
unos días los vecinos de Cuatro 
Caminos se quejaban de que 
siguen sin local, porque no saben 

Como  ben  dicía, señora Gallego,  
xusto antes de falar   
publicamente,  efecticamente  non 
está Claudia. A señora  Delso,  
desculpamos a  súa ausencia, un 
imprevisto  lle  fixo marchar pero 
se  estivera aquí a señora  Delso  
lle diría…  
 
Vaime permitir, señora Gallego, 
que  lle matice o que di que  eu  
dixen. Os usos lingüísticos 
delatan,  eu creo.  Sempre  
empregan  adxectivos  nas 
preguntas,  adxectivos  moi  
simplones e  simplificadores, por  
certo, que indican ou grao de  
proselitismo, de falta de  
obxectividade,  eu creo de 
despreocupación  pola  cidade e 
de velar polos  seus intereses 
electoralistas. O que se  falou  foi  
unha opción, efectivamente, de  
reubricar temporalmente 
actividades, podemos  falar a 
continuación  máis.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Recolocar actividades dos okupas 
da  Comandancia. Porque de 
quen?, se o que  están a negociar 
é con eles.  
 
Señor Ferreiro nesta cidade hai 
moitas asociacións sen local para 
exercer as súas actividades, 
asociacións de veciños, 
sociosanitarias…, ou que teñen 
cedidos locais municipais que 
necesitan urxentemente dunha 
reforma. Sen ir máis lonxe, hai 
uns días os veciños de Catro 
Camiños queixábanse de que 
seguen sen local, porque no saben 
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nada de las obras que en teoría 
están realizando. Como no se sabe 
nada de la obra del Remanso que 
sigue abandonado, cuando tenía 
que estar ya terminado hace 
tiempo el Centro Cívico que 
estaba previsto, con el contrato 
firmado que usted rompió a pesar 
de la demanda vecinal. Pero a 
usted las únicas obras que le 
preocupan son las que afectan a 
sus amigos 
: las de la cárcel, esas sí que las 
visitó el concejal, Xiao Varela, y 
las de la Comandancia de Obras. 
Gastaron 7.350 euros de todos los 
coruñeses en mejorar las 
condiciones de los okupas. Les 
han colocado contenedores de 
basura a pesar de que no pagan 
recibo de recogida, o les permiten 
que se conecten a la luz, de 
manera ilegal a la electricidad. 
 
Todo son trabas en la concesión 
de licencias, que siguen 
paralizadas, como ha explicado mi 
compañero. Por mucho que 
quieran darle la vuelta, los 
números cantan. Trabas a los 
comerciantes, trabas a las 
asociaciones y a los sectores que 
generan actividad económica y 
empleo, y todo facilidades a los 
okupas, a los firmantes de la 
Marea, a Arquitectos sin frontera, 
o a Salvador Rueda, por ejemplo, 
señor Lema, ahí sí que no hay 
concurrencia competitiva, ahí 
aplican el dedazo.  
 
El Grupo Popular ha presentado 
mociones para instar al alcalde a 
realizar las actuaciones necesarias 
para el desalojo urgente de la 

nada das obras que en teoría 
están a realizar. Como non se 
sabe nada da obra do Remanso 
que segue abandonado, cando 
tiña xa que estar terminado hai 
tempo o Centro Cívico que estaba 
previsto, co contrato asinado que 
vostede rompeu a pesar da 
demanda veciñal. Pero a vostede 
as únicas obras que lle preocupan 
son as que afectan os seus 
amigos: as do cárcere, esas si que 
as visitou o concelleiro  Xiao 
Varela, e as da  Comandancia de 
Obras. Gastaron 7.350 euros de 
todos os coruñeses en mellorar as 
condicións dos okupas. 
Colocáronlles colectores de lixo a 
pesar de que non pagan recibo de 
recollida, ou lles permiten que se 
conecten á luz de maneira ilegal á 
electricidade. 
 
 
Todo son trabas na concesión de 
licenzas, que seguen paralizadas, 
como explicou o meu compañeiro. 
Por moito que queiran darlle a 
volta, os números cantan. Trabas 
aos comerciantes, trabas ás 
asociacións e aos sectores que 
xeran actividade económica e 
emprego, e todo facilidades aos 
okupas, aos asinantes da Marea, 
a Arquitectos sen fronteira, ou a 
Salvador Rueda, por exemplo, 
señor Lema, aí si que non hai 
concorrencia competitiva, aí 
aplican o  dedazo.  
 
 
O Grupo Popular presentou 
mocións para instar o alcalde a 
realizar as actuacións necesarias 
para o desaloxo urxente da  
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Comandancia de Obras ocupada 
ilegalmente desde hace más de un 
año, en la que se realizan obras y 
actividades ilegales de las que 
tiene conocimiento desde el 
minuto uno. Lleva un año 
poniendo la excusa de que 
apostaba por una solución 
negociada y por el diálogo, y que 
“estamos a falar con eles”, pero 
todo sigue igual o peor. Siguen 
con sus actividades y dicen 
públicamente que no se van a ir. 
¿Qué más quieren dialogar? Es 
urgente que actúen y que les 
hagan un requerimiento formal 
para poner punto y final de una 
vez a esta ocupación ilegal. 
 
Lo único que ha hecho, señor 
Ferreiro, es trasladar la 
responsabilidad de seguridad 
ciudadana a la concejala que 
alentó y defendió la ocupación 
ilegal desde el mismo día en que 
se produjo. Pero usted es el 
alcalde y está haciendo dejadez de 
funciones a la hora de cumplir el 
convenio de 2013 por el que es el 
encargado de mantenimiento, la 
conservación y la custodia de 
dichas instalaciones. La Marea, ya 
lo hemos dicho más veces, sufre 
el síndrome de Estocolmo porque 
varios concejales provienen del 
movimiento okupa y ahora no 
solo no echan a sus colegas sino 
que presentan un proyecto, uno de 
los más importantes de esta 
legislatura, según usted, con la 
excusa de que es un espacio para 
los jóvenes, pero los propios 
okupas dicen que  es exactamente 
lo mismo que están haciendo 
ellos.  

Comandancia de Obras ocupada 
ilegalmente desde fai máis dun 
ano, na que se realizan obras e 
actividades ilegais das que ten 
coñecemento desde o minuto un. 
Leva un ano poñendo a escusa de 
que apostaba por unha solución 
negociada e polo diálogo, e que 
estamos a  falar con  eles, pero 
todo segue igual ou peor. Seguen 
coas súas actividades e din 
publicamente que non se van ir. 
Que máis queren dialogar? É 
urxente que actúen e que lles 
fagan un requirimento formal 
para poñer punto e final dunha 
vez a esta ocupación ilegal. 
 
 
O único que fixo, señor Ferreiro, 
é trasladar a responsabilidade de 
seguridade cidadá á concelleira 
que alentou e defendeu a 
ocupación ilegal desde o mesmo 
día en que se produciu. Pero 
vostede é o alcalde e está a facer 
deixamento de funcións á hora de 
cumprir o convenio de 2013 polo 
que é o encargado de 
mantemento, a conservación e a 
custodia das devanditas 
instalacións. A Marea, xa o 
dixemos máis veces, sofre a 
síndrome de Estocolmo porque 
varios concelleiros proveñen do 
movemento okupa e agora non só 
non botan aos seus colegas senón 
que presentan un proxecto, un dos 
máis importantes desta 
lexislatura, segundo vostede, coa 
escusa de que é un espazo para os 
mozos, pero os propios okupas 
din que  é exactamente o mesmo 
que están a facer eles.  
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O sea, su idea es que se vayan 
para volver una vez terminadas las 
obras. Pero no contento con eso, 
dice que les van a ceder un local 
municipal mientras se realizan las 
obras que va a realizar Fomento. 
Y esto lo anunció la concejala de 
Participación Ciudadana, que será 
para  los usos, pero para los usos 
que hacen los okupas que será… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, 
por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…los que hagan los usos en esos 
locales, evidentemente.  
 
Deberían llamarle a la concejala 
de Participación ciudadana, la 
concejala de Participación  
mareante, porque aquí los únicos 
que participan son los firmantes 
de la Marea. Ya sería el colmo, 
señor Ferreiro, que hagan eso. 
Queremos que nos diga cuál es 
ese local municipal que tienen 
pensando cederles. Non se vayan 
por las ramas y no nos cuenten 
más cuentos. Digan claramente 
cuáles son los planes, qué locales 
le van a ceder. Lo que tienen que 
hacer es desalojar ya la 
Comandancia de Obras. Fomento 
ya adjudicó las obras y tiene que 
tener los terrenos disponibles. Se 
va a perder una inversión en la 
ciudad… 
Presidencia 
 

 
Ou sexa, a súa idea é que se vaian 
para volver unha vez terminadas 
as obras. Pero non contento con 
iso, di que lles van a ceder un 
local municipal mentres se 
realizan as obras que vai realizar 
Fomento. E isto anunciouno a 
concelleira de Participación 
Cidadá, que será para  os usos, 
pero para os usos que fan os 
okupas que será… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, 
por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…os que fagan os usos neses 
locais, evidentemente.  
 
Deberían chamarlle á concelleira 
de Participación cidadá, a 
concelleira de Participación  
mareante, porque aquí os únicos 
que participan son os asinantes 
da Marea. Xa sería o colmo, 
señor Ferreiro, que fagan iso. 
Queremos que nos diga cal é ese 
local municipal que teñen 
pensando cederlles.  Non se vaian 
polas ramas e non nos conten 
máis contos. Digan claramente 
cales son os plans, que locais lle 
van ceder. O que teñen que facer 
é desaloxar xa a  Comandancia 
de Obras. Fomento xa adxudicou 
as obras e ten que ter os terreos 
disponibles. Vaise perder un 
investimento na cidade… 
 
Presidencia 
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Remate xa, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…y ya no tienen más excusas, yo 
creo que tienen que respondernos 
qué local le van a ceder. Gracias. 
 
Señor Sande García 
 
Sobre as mentiras do Remanso, 
seguramente a estas alturas deben 
ter xa un tamaño de tese doutoral, 
académica.  
 
E curioso confundir a seguridade 
de calqueira cidadán con 
comodidades. Tamén, me parece, 
sobre todo unha discriminación, 
supoño que  hai segmentos da 
cidade que non existen para 
algúns. Comentaba antes esa idea 
de que si, efectivamente se falou 
da opción de reubicar 
temporalmente actividades e 
existe a vontade de estudar esa 
posibilidade, xustamente porque a 
intención, e sempre se dixo, é 
alcanzar unha solución baseada no 
diálogo.  Se vostedes falan con 
adxectivos, nós falamos ás veces 
con sustantivos, ou case sempre, 
xustamente,  e o dialógo si que 
creo que é unha palabra 
emblemática nosa, para este 
asunto e se me apura para todos os 
asuntos, unha actitude que sei que 
non compartimos. Vostedes son 
moi taxativos criminalizando a 
poboación, quizais se recoñezan 
mellor nesa imaxe, esa sensación, 
nese poso de delincuencia e 
corrupción permanente que por 
desgraza marca para a historia o 

Remate  xa, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…e xa non teñen máis escusas, eu 
creo que teñen que respondernos 
que local lle van a ceder. Grazas. 
 
Señor Sande García 
 
Sobre as mentiras do Remanso, 
seguramente a estas alturas deben 
ter xa un tamaño de tese doutoral, 
académica.  
 
E curioso confundir a seguridade 
de calquera cidadán con 
comodidades. Tamén me parece, 
sobre todo, unha discriminación, 
supoño que  hai segmentos da 
cidade que non existen para 
algúns. Comentaba antes esa idea 
de que si, efectivamente se falou 
da opción de reubicar 
temporalmente actividades e 
existe a vontade de estudar esa 
posibilidade, xustamente porque a 
intención, e sempre se dixo, é 
alcanzar unha solución baseada 
no diálogo.  Se vostedes falan con 
adxectivos, nós falamos ás veces 
con sustantivos, ou case sempre, 
xustamente,  e o dialógo si que 
creo que é unha palabra 
emblemática nosa, para este 
asunto e se me apura para todos 
os asuntos, unha actitude que sei 
que non compartimos. Vostedes 
son moi taxativos criminalizando 
a poboación, quizais se recoñezan 
mellor nesa imaxe, esa sensación, 
nese poso de delincuencia e 
corrupción permanente que por 
desgraza marca para a historia o 
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seu partido.  
 
Os usuarios da Comandancia, ao 
igual que outros cidadáns, teñen 
dereito a cidade. Creo que iso é 
algo que non se debe sacar nunca 
de contexto. E a hora de 
criminalizar a poboación ou 
aplicar reduccionismos se debe ter 
en conta,  tamén,  que existen 
colectivos e usuarios ben distintos 
nesta cidade. Creo que iso tamén e 
importante. E outro elemento de 
reflexión que creo que sin querer, 
o dicía de refilón, as actividades 
que se desenvolven hoxe na 
Comandancia visibilizan 
precisamente a necesidade do 
proxecto que se presenta. Existen 
carencias na cidade e carencias 
que vén a… este proxecto vén a 
suplir dalgún modo.  
 
E por último, efectivamente, 
doulle de novo as excusas por 
parte da señora Delso por non 
poder responderlle en persoa. 
 
Grazas e boa noite.  
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas formuladas 
por el Grupo Municipald del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) 
 
Primera.- Pregunta escrita 
respecto de la situación de los 
edificios de la calle San Juan 
números 15,17 y 19. 
 
-Poderían ser detalladas as 
actuacións realizadas desde xuño 

seu partido.  
 
Os usuarios da Comandancia, ao 
igual que outros cidadáns, teñen 
dereito a cidade. Creo que iso é 
algo que non se debe sacar nunca 
de contexto. E a hora de 
criminalizar a poboación ou 
aplicar reduccionismos se debe 
ter en conta, tamén, que existen 
colectivos e usuarios ben distintos 
nesta cidade. Creo que iso tamén 
e importante. E outro elemento de 
reflexión que creo que sin querer, 
o dicía de refilón, as actividades 
que se desenvolven hoxe na 
Comandancia visibilizan 
precisamente a necesidade do 
proxecto que se presenta. Existen 
carencias na cidade e carencias 
que vén a… este proxecto vén a 
suplir dalgún modo.  
 
E por último, efectivamente, 
doulle de novo as excusas por 
parte da señora Delso por non 
poder responderlle en persoa. 
 
Grazas e boa noite.  
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas formuladas 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
 
Primera.- Pregunta escrita 
respecto de la situación de los 
edificios de la calle San Juan 
números 15,17 y 19. 
 
-Poderían ser detalladas as 
actuacións realizadas desde xuño 
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de 2016 polo Servizo de 
Intervención de Edificación e 
Disciplina Urbanística (Ruínas)?  
 
-Podería explicar o Goberno 
municipal por que familias tiveron 
que abandonar as súas vivendas 
debido ao deterioro de casas 
contiguas sen que se realizara 
ningunha actuación contundente 
para cos propietarios dos edificios 
dos número 15, 17 e 19 da rúa San 
Xoán? 
 
-Se os edificios son inmóbeis 
catalogados con significación 
arquitectónica ambiental, que 
precisan, segundo prazos, un 
proxecto técnico se finalmente se 
declara a situación de ruína, para 
cando calcula este Goberno 
municipal se poderá normalizar a 
rúa na rúa San Xoán? 
 
-Pensa este Goberno municipal 
aplicar, de proceder, as sancións 
máis altas posíbeis, para cos 
propietarios das edificacións dos 
número 15, 17 e 19, ao se ter 
constatado durante todo este 
tempo o dolo para co abandono 
dos mesmo? 
 
Segunda.-Pregunta escrita  para 
que se dé cuenta del plan de 
apoyo a asociaciones vecinales 
para la realización de fiestas  de 
carácter comunitario “Facemos 
Comunidade”. 
 
-Cantas e que Asociacións foron 
as que presentaron proxecto?  
 
-A cantas e a que Asociacións se 
lles aprobou o proxecto 

de 2016 polo Servizo de 
Intervención de Edificación e 
Disciplina Urbanística (Ruínas)?  
 
-Podería explicar o Goberno 
municipal por que familias 
tiveron que abandonar as súas 
vivendas debido ao deterioro de 
casas contiguas sen que se 
realizara ningunha actuación 
contundente para cos propietarios 
dos edificios dos número 15, 17 e 
19 da rúa San Xoán? 
 
-Se os edificios son inmóbeis 
catalogados con significación 
arquitectónica ambiental, que 
precisan, segundo prazos, un 
proxecto técnico se finalmente se 
declara a situación de ruína, para 
cando calcula este Goberno 
municipal se poderá normalizar a 
rúa na rúa San Xoán? 
 
-Pensa este Goberno municipal 
aplicar, de proceder, as sancións 
máis altas posíbeis, para cos 
propietarios das edificacións dos 
número 15, 17 e 19, ao se ter 
constatado durante todo este 
tempo o dolo para co abandono 
dos mesmo? 
 
Segunda.-Pregunta escrita  para 
que se dea conta do plan de 
apoio a asociacións vecinais para 
a realización de festas  de 
carácter comunitario “Facemos 
Comunidade”. 
 
-Cantas e que Asociacións foron 
as que presentaron proxecto?  
 
-A cantas e a que Asociacións se 
lles aprobou o proxecto 
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presentado? 
 
-Entre que datas se desenvolveu 
cada proxecto? 
 
-Cantos proxectos non puideron 
ser desenvolvidos? 
 
-Canto constou cada proxecto? 
 
-Con que data foi imputado cada 
gasto ás aplicacións orzamentarias 
sinaladas nas bases da 
convocatoria? 
 
-Ten pensado o Goberno 
municipal desenvolver a 
convocatoria “Facemos 
Comunidade” no ano 2018? Con 
que prazos?  
 
-Independentemente das bases que 
regulen a convocatoria de 
proxectos de festas nos barrios 
para o ano 2018, ten pensado o 
Goberno municipal desenvolver 
outra metodoloxía de traballo e de 
coordinación coas entidades 
beneficiadas ou seguirá a mesma 
estrutura de traballo e de relación 
coas mesmas? 
 
Tercera.-Pregunta escrita  sobre 
la valoración que hace el 
Gobierno municipal sobre las 
notificaciones del IBI en el año 
2017. 
 
-Poderían ser detalladas as 
incidencias recollidas polo servizo 
tributario a respecto das persoas 
contribuíntes que fixeron constar 
que recibiron tarde ou mesmo non 
recibiron a notificación de 
pagamento do IBI?  

presentado? 
 
-Entre que datas se desenvolveu 
cada proxecto? 
 
-Cantos proxectos non puideron 
ser desenvolvidos? 
 
-Canto constou cada proxecto? 
 
-Con que data foi imputado cada 
gasto ás aplicacións 
orzamentarias sinaladas nas 
bases da convocatoria? 
 
-Ten pensado o Goberno 
municipal desenvolver a 
convocatoria “Facemos 
Comunidade” no ano 2018? Con 
que prazos?  
 
-Independentemente das bases 
que regulen a convocatoria de 
proxectos de festas nos barrios 
para o ano 2018, ten pensado o 
Goberno municipal desenvolver 
outra metodoloxía de traballo e 
de coordinación coas entidades 
beneficiadas ou seguirá a mesma 
estrutura de traballo e de relación 
coas mesmas? 
 
Terceira.-Pregunta escrita  sobre 
a valoración que fai o Goberno 
municipal sobre as notificacións 
do IBI no ano 2017. 
 
 
-Poderían ser detalladas as 
incidencias recollidas polo 
servizo tributario a respecto das 
persoas contribuíntes que fixeron 
constar que recibiron tarde ou 
mesmo non recibiron a 
notificación de pagamento do 
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-Podería explicar o Goberno 
municipal que medidas tomou, se 
tomou, para facer chegar a tempo 
as notificacións de pago do IBI 
neste ano 2017? 
 
-Podería o executivo explicar por 
que se produciu este desfase nas 
notificacións? 
 
-Tendo en conta as numerosas 
incidencias detectadas este ano, 
ten pensado o Goberno municipal 
tomar algunha medida adicional 
para o ano 2018 para tentar 
impedir as situacións no desfase 
da notificación, ou mesmo a non 
notificación? 
 
-Ten pensado o Goberno 
municipal tomar algunha 
resolución ao respecto das persoas 
que recibiron fora de prazo a 
notificación, ou mesmo non a 
recibiron? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita 
respecto del deterioro de las 
aceras en el conjunto del barrio 
de Novo Mesoiro. 
 
-Evidentemente o Goberno 
municipal xa ten máis que 
sobrado coñecemento da situación 
de deterioro das beirarrúas do 
barrio de Novo Mesoiro, polo que 
nos “estraña” que a actuación non 
fora inmediata, tal e como se 
sinalaba nas respostas ás 
preguntas que faciamos en 
setembro. Por que? 
 
-Aínda que actuación non fora 

IBI?  
 
-Podería explicar o Goberno 
municipal que medidas tomou, se 
tomou, para facer chegar a tempo 
as notificacións de pago do IBI 
neste ano 2017? 
 
-Podería o executivo explicar por 
que se produciu este desfase nas 
notificacións? 
 
-Tendo en conta as numerosas 
incidencias detectadas este ano, 
ten pensado o Goberno municipal 
tomar algunha medida adicional 
para o ano 2018 para tentar 
impedir as situacións no desfase 
da notificación, ou mesmo a non 
notificación? 
 
-Ten pensado o Goberno 
municipal tomar algunha 
resolución ao respecto das 
persoas que recibiron fora de 
prazo a notificación, ou mesmo 
non a recibiron? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita 
respecto do deterioro das aceras 
no conxunto do barrio de Novo 
Mesoiro. 
 
-Evidentemente o Goberno 
municipal xa ten máis que 
sobrado coñecemento da 
situación de deterioro das 
beirarrúas do barrio de Novo 
Mesoiro, polo que nos “estraña” 
que a actuación non fora 
inmediata, tal e como se sinalaba 
nas respostas ás preguntas que 
faciamos en setembro. Por que? 
 
-Aínda que actuación non fora 



187 

 

inmediata, por que non se ten 
reparado, a esta altura, tres meses 
despois, os danos? 
 
-Para cando se pensa reparar todos 
estes danos das beirarrúas do 
barrio de Novo Mesoiro? 
 
-Xa se ten feita “a avaliación da 
situación co obxecto de elaborar 
un proxecto de reparación”? En 
que consiste? 
 
-Por que non se contemplan como 
actuacións de mantemento 
corrente as actuacións de 
reparacións de beirarrúas de zonas 
de acceso de vehículos? 
 
-Ten o Goberno municipal 
pensado algunha alternativa a 
respecto do recorrente destes 
danos nas beirarrúas no que ten 
que a ver aos accesos a vivendas? 
En caso afirmativo podería 
explicala?  
 
Quinta.-Pregunta escrita de por 
qué no se retiró en 2017 la 
vidriera franquista situada en el 
Palacio de María Pita. 
 
-Por que? 
 
-Que “incidencias ou imprevistos” 
vai empregar como argumento o 
Goberno municipal para xustificar 
a indecencia que supón que a 
vidreira franquista sega instalada 
no edificio do Concello? 
 
 
-Para cando se pensa finalmente, e 
sen anuncios propagandísticos, e 
se se ten pensado ao longo deste 

inmediata, por que non se ten 
reparado, a esta altura, tres 
meses despois, os danos? 
 
-Para cando se pensa reparar 
todos estes danos das beirarrúas 
do barrio de Novo Mesoiro? 
 
-Xa se ten feita “a avaliación da 
situación co obxecto de elaborar 
un proxecto de reparación”? En 
que consiste? 
 
-Por que non se contemplan como 
actuacións de mantemento 
corrente as actuacións de 
reparacións de beirarrúas de 
zonas de acceso de vehículos? 
 
-Ten o Goberno municipal 
pensado algunha alternativa a 
respecto do recorrente destes 
danos nas beirarrúas no que ten 
que a ver aos accesos a vivendas? 
En caso afirmativo podería 
explicala?  
 
Quinta.-Pregunta escrita de por 
qué no se retiró en 2017 la 
vidriera franquista situada en el 
Palacio de María Pita. 
 
-Por que? 
 
-Que “incidencias ou 
imprevistos” vai empregar como 
argumento o Goberno municipal 
para xustificar a indecencia que 
supón que a vidreira franquista 
sega instalada no edificio do 
Concello? 
 
-Para cando se pensa finalmente, 
e sen anuncios propagandísticos, 
e se se ten pensado ao longo deste 
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mandato, retirar a vidreira 
franquista do edificio do 
Concello? 
 
-Na mesma resposta achegada a 
aquela iniciativa presentada polo 
BNG tamén se facía referencia a 
que xa se tiña solicitado “(...) ao 
servizo de edificación a redacción 
do proxecto técnico para a 
reforma da vidreira.”, ao tempo 
que se sinalaba que “(...) Como 
consecuencia dos datos que se 
posúen é preciso mesmo facer un 
labor de rehabilitación da 
estrutura que a sostén e dos 
elementos deteriorados.”.  Deste 
xeito, pode facilitar o Goberno 
municipal ao Grupo Municipal do 
BNG o proxecto técnico para a 
reforma da vidreira? 
 
Sexta.-Pregunta escrita respecto 
de las graves faltas de seguridad 
denunciadas en las obras  en la 
cubierta de las que van a las 
nuevas oficinas de la Concejalía 
de Mobilidade en estación de 
Autobuses. 
 
-Ante a gravidade dos feitos 
denunciados, que pensa facer o 
Goberno municipal? 
 
-De ser certas as denuncias en 
materia de Dereito Laboral e de 
incumprimentos graves en Saúde 
laboral e Prevención de Riscos 
Laborais, que medidas pensa 
tomar o Executivo a respecto da 
empresa que está levando a cabo a 
obra? 
 
-Pensa adiantarse o Goberno 
Local á actuación da Inspección 

mandato, retirar a vidreira 
franquista do edificio do 
Concello? 
 
-Na mesma resposta achegada a 
aquela iniciativa presentada polo 
BNG tamén se facía referencia a 
que xa se tiña solicitado “(...) ao 
servizo de edificación a redacción 
do proxecto técnico para a 
reforma da vidreira.”, ao tempo 
que se sinalaba que “(...) Como 
consecuencia dos datos que se 
posúen é preciso mesmo facer un 
labor de rehabilitación da 
estrutura que a sostén e dos 
elementos deteriorados.”.  Deste 
xeito, pode facilitar o Goberno 
municipal ao Grupo Municipal do 
BNG o proxecto técnico para a 
reforma da vidreira? 
 
Sexta.-Pregunta escrita respecto 
de las graves faltas de seguridad 
denunciadas en las obras  en la 
cubierta de las que van a las 
nuevas oficinas de la Concejalía 
de Mobilidade en estación de 
Autobuses. 
 
-Ante a gravidade dos feitos 
denunciados, que pensa facer o 
Goberno municipal? 
 
-De ser certas as denuncias en 
materia de Dereito Laboral e de 
incumprimentos graves en Saúde 
laboral e Prevención de Riscos 
Laborais, que medidas pensa 
tomar o Executivo a respecto da 
empresa que está levando a cabo 
a obra? 
 
-Pensa adiantarse o Goberno 
Local á actuación da Inspección 
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Laboral e paralizar as obras até 
que se certifique o cumprimento 
das medidas de Seguridade 
Laboral? 
 
-Neste mandato non é a primeira 
vez que este Grupo Municipal se 
dirixe ao Goberno municipal 
notificándolle graves 
incumprimentos en materia de 
Seguridade Laboral por empresas 
que reciben contratas municipais. 
Por que o Goberno municipal non 
obriga as empresas que contrata a 
cumprir escrupulosamente coa 
normativa en Prevención de 
Riscos Laborais? 
 
-Que medidas toma o Goberno 
municipal en canto coñece que 
unha empresa está a incumprir as 
normativas en dereitos laborais e 
dereitos das traballadoras e 
traballadores?  
 
Preguntas escritas formuladas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre la cubierta del colegio 
María Barbeito. 
 
1-¿Es conocedor de que el mal 
estado del tejado del centro causó 
varios desprendimientos durante 
el último temporal? 
 
2-¿Es cierto que el Ayuntamiento 
no tiene previsto abordar la 
sustitución de la cubierta del 
edificio de Educación Infantil? 
 
3-¿Cuáles son los motivos por los 

Laboral e paralizar as obras até 
que se certifique o cumprimento 
das medidas de Seguridade 
Laboral? 
 
-Neste mandato non é a primeira 
vez que este Grupo Municipal se 
dirixe ao Goberno municipal 
notificándolle graves 
incumprimentos en materia de 
Seguridade Laboral por empresas 
que reciben contratas municipais. 
Por que o Goberno municipal non 
obriga as empresas que contrata 
a cumprir escrupulosamente coa 
normativa en Prevención de 
Riscos Laborais? 
 
-Que medidas toma o Goberno 
municipal en canto coñece que 
unha empresa está a incumprir as 
normativas en dereitos laborais e 
dereitos das traballadoras e 
traballadores? 
 
Preguntas escritas formuladas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
a cuberta do colexio María  
Barbeito. 
 
1-É coñecedor de que o mal 
estado do tellado do centro 
causou varios desprendementos 
durante o último temporal? 
 
2-É certo que o Concello non ten 
previsto abordar a substitución da 
cuberta do edificio de Educación 
Infantil? 
 
3-Cales son os motivos polos que 
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que el Ayuntamiento no tiene 
previsto completar la sustitución 
de cubiertas del centro educativo? 
 
4-¿Qué soluciones alternativas 
plantea el Ayuntamiento para 
resolver el problema que sufre la 
comunidad educativa del María 
Barbeito? 
 
5-¿Qué criterios sigue el 
Ayuntamiento para decidir qué 
obra sí se ejecuta y cuál no en 
cada colegio? ¿Y cuáles son los 
criterios para decidir en qué 
edificios de un mismo colegio se 
cambia la cubierta y en cuáles no? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre 
el Estadio del Barrio del Agra. 
 
1-¿Es conocedor del notable 
deterioro del barrio del Agra del 
Orzán? ¿Tiene previsto adoptar 
alguna medida para mejorar la 
limpieza, el mantenimiento y el 
arreglo del enlosado público y de 
la calzada, con grandes socavones 
en algunos puntos concretos? 
 
Tercera.-Pregunta escrita sobre 
la falta de árboles en la Plaza de 
las Conchiñas. 
 
1-¿Es conocedor de la demanda 
vecinal respecto a la necesidad de 
plantar árboles en la plaza para 
crear sombra en los meses 
calurosos? ¿Tiene previsto 
adoptar alguna medida para 
resolver esta situación? ¿Cuál y 
cuándo? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre  
la reposición del monumento a 

o Concello non ten previsto 
completar a substitución de 
cubertas do centro educativo? 
 
4-Que solucións alternativas 
expón o Concello para resolver o 
problema que sofre a comunidade 
educativa do María  Barbeito? 
 
 
5-Que criterios segue o Concello 
para decidir que obra si se 
executa e cal non en cada 
colexio? E cales son os criterios 
para decidir en que edificios dun 
mesmo colexio cámbiase a 
cuberta e en cales non? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre 
o Estadio do Barrio do Agra. 
 
1-É coñecedor da notable 
deterioración do barrio do Agra 
do Orzán? Ten previsto adoptar 
algunha medida para mellorar a 
limpeza, o mantemento e o 
arranxo do lousado público e da 
calzada, con grandes fochas 
nalgúns puntos concretos? 
 
Terceira.-Pregunta escrita sobre 
a falta de árbores na Praza das  
Conchiñas. 
 
1-É coñecedor da demanda 
veciñal respecto da necesidade de 
plantar árbores na praza para 
crear sombra nos meses 
calorosos? Ten previsto adoptar 
algunha medida para resolver 
esta situación? Cal e cando? 
 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre  
a reposición do monumento aos 
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los liberales en la plaza de As 
Conchiñas. 
 
1-¿Es conocedor de la demanda 
vecinal para que se devuelva a la 
plaza de As Conchiñas el conjunto 
escultórico dedicado a los 
liberales que se retiró durante las 
obras de remodelación de este 
espacio público? ¿Dónde se 
encuentra este conjunto 
escultórico? ¿Cuál es su estado 
actual? ¿Tiene previsto devolverlo 
a la plaza? ¿Cuándo? 
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre  
el estado de la plaza de As 
Conchiñas. 
 
1-¿Es conocedor de la falta de 
mantenimiento de la plaza de As 
Conchiñas? ¿Tiene previsto 
abordar su limpieza: verdín, 
chicles,…? ¿Cuándo? 
 
2-¿Es conocedor de la colonia de 
palomas que se encuentran en el 
jardín de la plaza de As Conchiñas 
y de que diferentes personas 
echan restos de comida para 
alimentarlas? ¿Tiene previsto 
adoptar alguna medida para poner 
fin a este foco insalubre? ¿Cuáles 
y cuándo? 
   
3-¿Es conocedor de los destrozos 
en la cabina que protege el 
transformador de la plaza de As 
Conchiñas y del riesgo que 
supone? ¿Tiene previsto su 
reposición? ¿Cuándo? 
 
4-Respecto al acceso al 
aparcamiento subterráneo, ¿tiene 
previsto adoptar alguna medida 

liberais na praza de  As  
Conchiñas. 
 
1-É coñecedor da demanda 
veciñal para que se devolva á 
praza de  As  Conchiñas o 
conxunto escultórico dedicado 
aos liberais que se retirou 
durante as obras de remodelación 
deste espazo público? Onde se 
atopa este conxunto escultórico? 
Cal é o seu estado actual? Ten 
previsto devolvelo á praza? 
Cando? 
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre  o 
estado da praza de  As  
Conchiñas. 
 
1-É coñecedor da falta de 
mantemento da praza de  As  
Conchiñas? Ten previsto abordar 
a súa limpeza:  verdín, chicles,…? 
Cando? 
 
2-É coñecedor da colonia de 
pombas que se atopan no xardín 
da praza de  As  Conchiñas e de 
que diferentes persoas botan 
restos de comida para 
alimentalas? Ten previsto adoptar 
algunha medida para poñer fin a 
este foco insalubre? Cales e 
cando? 
   
3-É coñecedor das desfeitas na 
cabina que protexe o 
transformador da praza de  As  
Conchiñas e do risco que supón? 
Ten previsto a súa reposición? 
Cando? 
 
4-Respecto ao acceso ao 
aparcadoiro subterráneo, ten 
previsto adoptar algunha medida 
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para separar la entrada de 
vehículos de la plaza, con el fin de 
evitar riesgo para los más 
pequeños? ¿Cuándo? ¿Qué 
medidas? 
 
Sexta.-Pregunta escrita relativa 
a la calle Julia Minguillón. 
 
1-¿Es conocedor de la demanda 
de los vecinos de la zona para 
buscar soluciones de movilidad? 
 
2-Los vecinos plantean la 
posibilidad de colocar pasamanos 
y crear descansillos con escaleras 
en diferentes tramos de la cuesta, 
¿ha realizado algún estudio para 
valorar esta propuesta? 
 
 
3-¿Se plantea otra solución desde 
el Ayuntamiento? ¿Tiene previsto 
estudiar este problema y plantear 
a los vecinos alternativas que 
mejoren su movilidad y la 
comunicación  entre diferentes 
zonas del barrio del Agra? 
 
Preguntas escritas formuladas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Primera.-Pregunta escrita sobre 
planes de autoprotección. 
 
1.- ¿Cuántos Planes de 
Autoprotección se elaboraron por 
los servicios municipales desde 
2015, con desglose por años? 
 
 
2.-¿Quién o quienes los elaboró? 
 
3.-¿Cuántos Planes de 

para separar a entrada de 
vehículos da praza, co fin de 
evitar risco para os máis 
pequenos? Cando? Que medidas? 
 
 
Sexta.-Pregunta escrita relativa á 
rúa Julia  Minguillón. 
 
1-É coñecedor da demanda dos 
veciños da zona para buscar 
solucións de mobilidade? 
 
2-Os veciños expoñen a 
posibilidade de colocar  
pasamanos e crear  descansiños 
con escaleiras en diferentes 
tramos da costa, realizou algún 
estudo para valorar esta 
proposta? 
 
3-Exponse outra solución desde o 
Concello? Ten previsto estudar 
este problema e expor aos veciños 
alternativas que melloren a súa 
mobilidade e a comunicación  
entre diferentes zonas do barrio 
do Agra? 
 
Preguntas escritas formuladas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Popular 
 
Primeira.-Pregunta escrita sobre 
plans de  autoprotección. 
 
1.- Cantos Plans de  
Autoprotección elaboráronse 
polos servizos municipais desde 
2015, con desagregación por 
anos? 
 
2.-Quen os elaborou? 
 
3.-Cantos Plans de  
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Autoprotección municipales se 
contrataron a empresas privadas 
desde 2015, con desglose por 
años? 
 
4.-¿Qué empresas o particulares 
los elaboraron y cuál fue el coste 
de cada uno? 
 
5.-¿Cuál fue el procedimiento 
seguido para estas contrataciones 
(presupuestos solicitados y 
presentados si los hubiera, etc.)? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre 
carta de Cabalgata de Reyes 
Magos. 
 
1.-¿A quién se le contrató el 
diseño de dicha carta? 
 
2.-¿Cuál fue el procedimiento 
seguido para esta adjudicación 
(presupuestos solicitados y  
presentados si los hubiera, etc.) y 
es el coste  del diseño? 
 
3.-¿Cuántas cartas se 
imprimieron, quien lo hizo y cuál 
fue el coste? 
 
4.- ¿Quién se encargó de su 
reparto y distribución y cuál fue el 
coste? 
 
Tercera.-Pregunta escrita sobre 
solicitud de expedientes. 
 
1.-¿Cuándo tiene previsto el 
Gobierno municipal contestar a 
las solicitudes de copias de la 
documentación que falta  en los 
expedientes relacionados con la 
contratación de las web de la 
concejalía de Cultura, con Cultura 

Autoprotección municipais 
contratáronse a empresas 
privadas desde 2015, con 
desagregación por anos? 
 
4.-Que empresas ou particulares 
elaboráronos e cal foi o custo de 
cada un? 
 
5.-Cal foi o procedemento 
seguido para estas contratacións 
(orzamentos solicitados e 
presentados se os houbese, etc.)? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre 
carta de Cabalgata de Reis 
Magos. 
 
1.-A quen se lle contratou o 
deseño da devandita carta? 
 
2.-Cal foi o procedemento 
seguido  para esta adxudicación 
(orzamentos solicitados e  
presentados se os houbese, etc.) e 
é o custo  do deseño? 
 
3.-Cantas cartas imprimíronse, 
quen o fixo e cal foi o custo? 
 
 
4.- Quen se encargou da súa 
repartición e distribución e cal foi 
o custo? 
 
Terceira.-Pregunta escrita sobre 
solicitude de expedientes. 
 
1.-Cando ten previsto o Goberno 
municipal contestar as solicitudes 
de copias da documentación que 
falta  nos expedientes 
relacionados coa contratación 
das web da concellería de 
Cultura, con Cultura de Barrio e 
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de Barrio y con Facemos 
Comunidade, presentadas en el 
Registro municipal con fechas 3 y 
19 de octubre de 2017 y por qué 
no lo ha hecho a la fecha de esta 
pregunta? 
 
2.-¿Cuándo tiene previsto el 
Gobierno municipal contestar a la 
solicitud de copia del expediente 
completo de adjudicación de 
contratos menores para los 
proyectos de innovación social del 
Colab, presentada en el Registro 
municipal de 18 de septiembre de 
2017 y por qué lo ha hecho a la 
fecha de esta pregunta? 
 
3.-¿Cuándo tiene previsto el 
Gobierno municipal contestar a la 
solicitud de copia del expediente 
urbanístico  621/2015/2383, 
presentada en el Registro 
municipal el 17 de julio de 2017 y 
por qué no lo ha hecho a la fecha 
de la pregunta? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre 
Folleto de Comandancia. 
 
La concejalía de Participación 
Ciudadana presentó un “proyecto” 
para las naves del Metrosidero. 
 
1.- ¿A quién se contrató el diseño 
de la presentación? 
 
2.-¿Cuál fue el procedimiento 
seguido para esta adjudicación 
(presupuestos solicitados  y 
presentados si los hubiera, etc.) y 
cuál es el coste del diseño? 
 
3.-¿Cuántos folletos se 
imprimieron, quién lo hizo y cuál 

con  Facemos  Comunidade, 
presentadas no Rexistro 
municipal con datas 3 e 19 de 
outubro de 2017 e por que non o 
fixo á data desta pregunta? 
 
 
2.-Cando ten previsto o Goberno 
municipal contestar á solicitude 
de copia do expediente completo 
de adxudicación de contratos 
menores para os proxectos de 
innovación social do  Colab, 
presentada no Rexistro municipal 
do 18 de setembro de 2017 e por 
que o fixo á data desta pregunta? 
 
 
3.-Cando ten previsto o Goberno 
municipal contestar á solicitude 
de copia do expediente 
urbanístico  621/2015/2383, 
presentada no Rexistro municipal 
o 17 de xullo de 2017 e por que 
non o fixo á data da pregunta? 
 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre 
Folleto de  Comandancia. 
 
A concellería de Participación 
Cidadá presentou un “proxecto” 
para as naves do  Metrosidero. 
 
1.- A quen se contratou o deseño 
da presentación? 
 
2.-Cal foi o procedemento 
seguido para esta adxudicación 
(orzamentos solicitados  e 
presentados se os houbese, etc.) e 
cal é o custo do deseño? 
 
3.-Cantos folletos imprimíronse, 
quen o fixo e cal foi o custo? 



195 

 

fue el coste? 
 
4.-¿Quién se encargó de su 
reparto, en su caso, y distribución 
y cuál fue el coste? 
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre 
la Plaza de San Pablo. 
 
1.- ¿Qué actuaciones se han 
realizado en la Plaza de Recife 
(San Pablo) desde junio de 2015 a 
cargo de los diversos contratos de 
mantenimiento (aceras, etc.) y/o 
empresas municipales como 
EMVSA? 
 
2.-¿A cuánto asciende el importe 
de estas actuaciones? 
 
Sexta.-Pregunta escrita sobre 
viviendas municipales. 
 
1.-¿Cuántas viviendas hay en el 
parque de viviendas municipales? 
 
2.-¿Cuántas libres? 
 
3.-¿Cuántas se adjudicaron desde 
junio de 2015? 
 
4.-¿Cuáles han sido criterios 
seguidos para estas 
adjudicaciones? 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Con isto rematamos as 
preguntas orais e remataremos o 
Pleno co rogo oral presentado 
polo Partido Popular. 
 
5º.- Ruegos 
 
Ruego oral presentado por el 

 
 
4.-Quen se encargou da súa 
repartición, no seu caso, e 
distribución e cal foi o custo? 
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre a 
Praza de San Pablo. 
 
1.- Que actuacións realizáronse 
na Praza de  Recife (San Pablo) 
desde xuño de 2015 a cargo dos 
diversos contratos de mantemento 
(beirarrúas, etc.) e/ou empresas 
municipais como  EMVSA? 
 
 
2.-A canto ascende o importe 
destas actuacións? 
 
Sexta.-Pregunta escrita sobre 
vivendas municipais. 
 
1.-Cantas vivendas hai no parque 
de vivendas municipais? 
 
2.-Cantas libres? 
 
3.-Cantas se adxudicaron desde 
xuño de 2015? 
 
4.-Cales foron criterios seguidos 
para estas adxudicacións? 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Con isto rematamos as 
preguntas orais e remataremos o 
Pleno co rogo oral presentado 
polo Partido Popular. 
 
5º.- Rogos 
 
Rogo oral presentado polo Grupo 
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Grupo Municipal del Partido 
Popular. 
 
Primero.-Ruego oral para que 
Xulio Ferreiro responda a las 
peticiones de medios materiales 
realizados por la oposición hace 
dos años y cuatro meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias. 
 
Ruego para que el alcalde 
responda a las peticiones de 
medios materiales de los Grupos 
Municipales de la oposición 
formuladas hace dos años y cuatro 
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 21 
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, noviembre y 
diciembre del 2017. A pesar de 
haberse aprobado dos mociones 
en los Plenos de septiembre de 
2015 y enero de 2016. Por lo que 
solo se puede interpretar, como 
otro intento de obstaculizar 
intencionadamente el trabajo de la 
oposición, ya que mientras nos 
niegan los medios materiales, la 
Marea se ha auto adjudicado al 
menos 30 teléfonos móviles, 12  
ordenadores portátiles y 12 tablets 
en una clara muestra de 

Municipal do Partido Popular. 
 
 
Primeiro.-Rogo oral para que  
Xulio Ferreiro responda ás 
peticións de medios materiais  
realizados pola oposición hai 
dous anos e catro meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas. 
 
Rogo para que o alcalde 
responda ás peticións de medios 
materiais dos Grupos Municipais 
da oposición formuladas hai dous 
anos e catro meses por Rexistro. 
A pesar de dicir que cría que xa 
estaban resoltas, a pesar de 
haberllo lembrado en varias 
xuntas de voceiros e en varias 
intervencións nos Plenos, a pesar 
de presentar 21 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, 
novembro e decembro do 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 
intencionadamente o traballo da 
oposición, xa que mentres nos 
negan os medios materiais, a 
Marea auto adxudicáronse polo 
menos 30 teléfonos móbiles, 12  
computadores portátiles e 12  
tablets nunha clara mostra de 
sectarismo e de falta de espírito 
democrático e nun claro 
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sectarismo y de falta de espíritu 
democrático y en 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 plaza de su jefe de 
Gabinete de la plantilla municipal. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Coira. Con esto damos por 
rematado o Pleno e levantamos a 
Sesión. Moi boa noite a todos e a 
todas. 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las veinte horas y 
cuarenta y ocho minutos por la 
Presidencia se levanta la sesión, 
redactándose la presente acta que 
firman y autorizan la Alcaldía 
Presidencia y el Secretario 
General; todo ello en conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
110.2 del Real Decreto 2568/86, 
de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.  

incumprimento do acordo de 
organización asinado por todos 
os Grupos Municipais, como se 
lle lembrou ao alcalde no Pleno 
extraordinario para corrixir a 
eliminación de praza do seu xefe 
de Gabinete do persoal 
municipal. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Coira. Con esto damos por 
rematado o Pleno e levantamos a 
Sesión. Moi boa noite a todos e a 
todas. 
 
Ó non haber máis asuntos que 
tratar, e ás vinte e horas e 
coarenta e oito minutos a 
presidencia remata a sesión, e 
redáctase a presente acta que 
asinan e autorizan a alcaldía 
presidencia e o secretario xeral; 
todo elo consonte co disposto no 
artigo 110.2 do Real decreto 
2568/86, do 28 de novembro, no 
que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades 
locais.   

 
 
 


