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SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO PLENO DE 

FECHA CINCO DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECIOCHO 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A 

Coruña, a 5 de febrero de 2018. Bajo 

la Presidencia del Excmo. señor 

alcalde-presidente D. Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde y con la 

asistencia de las y los ediles D. Xiao 

Varela Gómez, Dª Silvia Cameán 

Calvete, D. José Manuel Sande 

García, Dª María Eugenia Vieito 

Blanco, D. Alberto Lema Suárez, 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 Ayuntamiento Pleno, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

 SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA CINCO DE 

FEBREIRO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 
 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 5 de 

febreiro de 2018. Baixo a Presidencia 

do Excmo. señor alcalde-presidente 

D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 

coa asistencia das e dos edís D. Xiao 

Varela Gómez, Dª Silvia Cameán 

Calvete, D. José Manuel Sande 

García, Dª María Eugenia Vieito 

Blanco, D. Alberto Lema Suárez, Dª 

María García Gómez, Dª Rosa María 

Gallego Neira, Dª Rosa María 

Lendoiro Otero, Dª Lucía Canabal 

Pérez, D. Miguel Lorenzo Torres, Dª 

María Begoña Freire Vázquez, D. 

Roberto Luis Coira Andrade, D. 

Martín Fernández Prado, D. 

Francisco José Mourelo Barreiro, Dª 

Mariel Padín Fernández, Dª María 

Luisa Cid Castro, D. José Manuel 

García Pérez, Dª Silvia Longueira 

Castro, D. José Manuel Dapena 

Varela, Dª Eudoxia María Neira 

Fernández, D. Fito Ferreiro Seoane, 

Dª María Pilar Neira Martínez e Dª 

Avia Veira González, reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, co obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 
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general del Pleno, don Manuel José 

Díaz Sánchez, hallándose además 

presente el interventor general don 

Ángel David Murado Codesal. 

 

Justifica su ausencia la concejala doña  

Dª María Rocío Fraga Sáenz. 

 

Los ediles Dª Claudia Delso Carreira 

y D. Daniel Díaz Grandío se 

incorporan al Salón de Sesiones a los 

dos minutos de haberse iniciado la 

sesión. 

 

Siendo las diecisiete horas y un 

minuto, por la Presidencia se declara 

abierta la sesión pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

I . PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervenciones 

 

Presidencia  

 

Boa tardes a todos e a todas. Benvidos  

a esta sesión ordinaria do Pleno do 

Excelentísimo Concello da Coruña. 

 

11.-Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones plenarias siguientes, 

celebradas en el 2017: 

 

-Ordinaria, de 4 de diciembre. 

 

-Extraordinaria, de 22 de diciembre. 

 

-Extraordinaria, de 29 de diciembre. 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

interventor xeral don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Xustifica a súa ausencia a concelleira 

Dª María Rocío Fraga Sáenz. 

 

Os edís Dª Claudia Delso Carreira e 

D. Daniel Díaz Grandío incorpóranse 

ao Salón de Sesións aos dous minutos 

de terse iniciado a sesión. 

 

 

Ás dezasete horas e un minuto, a 

presidencia declara iniciada a sesión 

pasándose a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

I . PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 

 

Presidencia  

 

Boa tardes a todos e a todas. Benvidos  

a esta sesión ordinaria do Pleno do 

Excelentísimo Concello da Coruña. 

 

11.-Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións 

plenarias seguintes, realizadas no 

2017: 

 

-Ordinaria, de 4 de decembro. 

 

-Extraordinaria, de 22 de decembro. 

 

-Extraordinaria, de 29 de decembro. 
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Dichas actas se dan por leídas, 

procediéndose a su aprobación. 

 

ALCALDÍA 

 

Comunicaciones Alcaldía 

 

12.-Comunicado de la Alcaldía sobre 

la violencia machista 

 

Dando cumplimiento a la moción 

aprobada en su momento por este 

Pleno relativa a la violencia de género 

y dentro de esa penosa costumbre de 

comenzar cada Pleno guardado los 

minutos de silencio correspondientes a 

las víctimas de violencia machista 

desde el Pleno ordinario anterior, en 

esta ocasión guardaremos un minuto de 

silencio por cada una de las siguientes 

víctimas: 

 

ASESINATOS MACHISTAS 

DESDE EL PLENO DE 8.1.2018 AL 

PLENO DE 5.2.2018 

 

1. 10/01/18. Cris Mairi Pineda 

Ferran, 30 años. Madrid.  

 

2. 20/01/18. Jennifer Hernández 

Salas, 46 anos. Los Realejos (Santa 

Cruz de Tenerife).  

 

3. 26/01/18. Laura Elizabeth 

Santacruz Mercado, 27 años. Madrid.  

 

4. 29/01/18. Celia R.A., 90 años. 

Mazarambroz (Toledo).  

 

5. 31/01/18. Sacramento M. T., 71 

años. (Valladolid). 

 

 

As devanditas actas danse por lidas, e 

procédese a súa aprobación. 

 

ALCALDÍA 

 

Comunicacións Alcaldía  

 

12.-Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 
 

Dando cumprimento á moción 

aprobada no seu momento por este 

Pleno relativa á violencia de xénero e 

dentro dese penoso costume de 

comezar cada Pleno gardando os 

minutos de silencio correspondentes ás 

vítimas de violencia machista dende o 

Pleno ordinario anterior, nesta 

ocasión gardaremos un minuto de 

silencio por cada unha das seguintes 

vítimas: 

 

ASASINATOS MACHISTAS DESDE 

O PLENO DE 8.1.2018 AO PLENO 

DE 5.2.2018 

 

1. 10/01/18. Cris Mairi Pineda 

Ferran, 30 anos. Madrid.  

 

2. 20/01/18. Jennifer Hernández 

Salas, 46 anos. Los Realejos (Santa 

Cruz de Tenerife).  

 

3. 26/01/18. Laura Elizabeth 

Santacruz Mercado, 27 anos. Madrid.  

 

4. 29/01/18. Celia R.A., 90 anos. 

Mazarambroz (Toledo).  

 

5. 31/01/18. Sacramento M. T., 71 

anos. (Valladolid). 
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6. 04/02/18. Muller de nome 

descoñecido, 57 años. Guadix 

(Granada). 

 

Serán, por lo tanto, seis minutos de 

silencio. 

 

Incidencia: a continuación se 

guardan seis minutos de silencio. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Dirección de Economía, Hacienda y 

Administración 

 

13.-Toma de conocimiento del 

informe de la Intervención General 

relativo al Plan de Ajuste respecto al 

tercer trimestre de 2017 

 

Asunto: toma de conocimiento del 

informe trimestral emitido por la 

Intervención General relativo a la 

ejecución del Plan de Ajuste aprobado 

por el Pleno de la Corporación Local el 

30.3.2012, referido al tercer trimestre 

de 2017. 

 

Con carácter general, las entidades 

locales que concierten las operaciones 

de endeudamiento previstas en este 

Real decreto-ley, deberán prestar 

anualmente al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas un 

informe del interventor sobre la 

ejecución de los planes de ajuste 

contemplados en el artículo 7 del Real 

Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero. 

 

En el caso de las entidades locales 

incluidas en el ámbito subjetivo 

definido en los artículos 111 y 135 del 

6. 04/02/18. Muller de nome 

descoñecido, 57 anos. Guadix 

(Granada). 

 

Serán, polo tanto, seis minutos de 

silencio. 

 

Incidencia: a continuación gárdanse 

seis minutos de silencio. 

 

ÁREA DE FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

  

Dirección de Economía, Facenda e 

Administración 

 

13.-Toma de coñecemento do informe 

da Intervención Xeral relativo ao 

Plan de Axuste respecto ao terceiro 

trimestre de 2017 

 

Asunto: toma de coñecemento do 

informe trimestral emitido pola 

Intervención Xeral relativo á 

execución do Plan de Axuste aprobado 

polo Pleno da Corporación Local o 

30.3.2012, referido ao terceiro 

trimestre de 2017. 

 

Con carácter xeral, as entidades locais 

que concerten as operacións de 

endebedamento previstas neste Real 

decreto-lei, deberán prestar 

anualmente ao Ministerio de Facenda 

e Administracións Públicas un informe 

do interventor sobre a execución dos 

plans de axuste contemplados no 

artigo 7 do Real decreto-lei 4/2012, de 

24 de febreiro. 

 

No caso das entidades locais incluídas 

no ámbito subxectivo definido nos 

artigos 111 e 135 do texto refundido 
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Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, se deberá 

presentar el informe anterior con 

periodicidad trimestral. 

 

Del informe del interventor se dará 

cuenta al Pleno de la Corporación 

Local. 

 

En cumplimiento de lo anterior, 

procede dar cuenta al Pleno, para su 

toma de conocimiento, del informe 

trimestral emitido por la Intervención 

General, relativo a la ejecución del 

Plan Ajuste, referido al tercer trimestre 

de 2017. 

 

Personal 

 

14.-Toma de conocimiento del 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local por el que se adjudica el 

puesto de trabajo de la tesorera 

general 

 

Asunto: toma de conocimiento del 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de 12.12.2017, sobre la adjudicación 

del puesto de trabajo de la tesorera 

general.  

 

Primero.-Resolver la convocatoria 

pública para la provisión, por el 

sistema de libre designación, del 

puesto de tesorero general del 

Ayuntamiento de A Coruña, aprobada 

por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 24/03/2017, publicado 

en el DOG núm.169, de fecha 

06/09/2017 y en el BOE núm. 223, de 

fecha 15/09/2017. 

 

Segundo.-Adjudicar a doña Sandra 

da Lei reguladora das facendas locais, 

deberase presentar o informe anterior 

con periodicidade trimestral.  

 

 

Do informe do interventor darase 

conta ao Pleno da Corporación Local. 

 

 

En cumprimento do anterior, procede 

dar conta ao Pleno, para a súa toma 

de coñecemento, do informe trimestral 

emitido pola Intervención Xeral, 

relativo á execución do Plan Axuste, 

referido ao terceiro trimestre de 2017. 

 

 

Persoal 

 

14.-Toma de coñecemento do acordo 

da Xunta de Goberno Local polo que 

se adxudica o posto de traballo da 

tesoureira xeral 

 

 

Asunto: toma de coñecemento do 

Acordo da Xunta de Goberno Local de 

12.12.2017, sobre a adxudicación do 

posto de traballo da tesoureira xeral. 

 

 

Primeiro.-Resolver a convocatoria 

pública para a provisión, polo sistema 

de libre designación, do posto de 

tesoureiro xeral do Concello da 

Coruña, aprobada por Acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

24/03/2017, publicado no DOG 

núm.169, de data 06/09/2017 e no 

BOE núm. 223, de data 15/09/2017. 

 

 

Segundo.-Adxudicar a dona Sandra 
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Álvarez Suárez el puesto de trabajo de 

Tesorera General del Ayuntamiento de 

A Coruña, de conformidad con la 

Relación de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña y con las 

características que se describen en la 

siguiente tabla: 

 
Servicio Código UN. ORG Posto 

Tes. Gral. TG0000 Tesorería 
Gral. 

Tesorero 
Gral 

 
Gr. N. ESC RE 

A1 30 HN F 

 
C.E. TP FP UE ADM 

FR16 

ED 

S LD N TD 

 

Tercero.-El expresado nombramiento 

producirá efectos a partir de la fecha de 

toma de posesión del puesto de trabajo 

objeto de la convocatoria. 

 

El plazo de toma de posesión en el 

nuevo destino será de tres días hábiles, 

si se trata de puestos de trabajo de la 

misma localidad, o de un mes, si se 

trata de puestos de trabajo en localidad 

distinta. 

 

El plazo de toma de posesión empezará 

a contarse a partir del día siguiente al 

del cese, que deberá efectuarse dentro 

de los tres días hábiles siguientes a la 

publicación de la resolución del 

procedimiento de provisión en el 

Boletín Oficial del Estado. 

 

Si la resolución comporta el reingreso 

al servicio activo, el plazo de toma de 

posesión deberá computarse desde 

dicha publicación. 

 

Cuarto.-Remitir a la Dirección General 

Álvarez Suárez o posto de traballo de 

Tesoureira Xeral do Concello da 

Coruña, de conformidade coa Relación 

de Postos de Traballo do Concello da 

Coruña e coas características que se 

describen na seguinte táboa: 

 

 
Servizo Código UN. ORG Posto 

Tes. Xeral TG0000 Tesourería 
Xeral 

Tesoureiro 
Xeral 

 
Gr. N. ESC RE 

A1 30 HN F 

 
C.E. TP FP UE ADM 

FR16 

ED 

S LD N TD 

 

Terceiro.-O expresado nomeamento 

producirá efectos a partir da data de 

toma de posesión do posto de traballo 

obxecto da convocatoria. 

 

O prazo de toma de posesión no novo 

destino será de tres días hábiles, se se 

trata de postos de traballo da mesma 

localidade, ou dun mes, se se trata de 

postos de traballo en localidade 

distinta. 

 

O prazo de toma de posesión empezará 

a contarse a partir do día seguinte ao 

do cese, que deberá efectuarse dentro 

dos tres días hábiles seguintes á 

publicación da resolución do 

procedemento de provisión no Boletín 

Oficial do Estado. 

 

Se a resolución comporta o reingreso 

ao servizo activo, o prazo de toma de 

posesión deberá computarse desde a 

devandita publicación. 

 

Cuarto.-Remitir á Dirección Xeral de 
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de Función Pública del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública para su 

publicación en el BOE e inclusión en 

el Registro de funcionarios/as con 

habilitación de carácter estatal, así 

como al órgano competente de la 

Xunta de Galicia para su anotación. 

 

Quinto.-Dar traslado de este acuerdo al 

Pleno de la Corporación Municipal 

para su toma de conocimiento.  

 

Intervenciones 

 

Secretario general del Pleno 

 

De conformidade co aprobado hoxe na 

Comisión de Portavoces vai tratarse 

conxuntamente o asunto número 4 e 5. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

secretario. Pois efectivamente, como 

acaba de designar o señor secretario e 

tal e como se decidiu na Comisión de 

Voceiros celebrada esta mesma mañá, 

os puntos 4 e 5 terán tratamento 

conxunto aínda que votación separada 

neste Pleno. 

 

Incidencia: los puntos 4 y 5 

relacionados en el orden del día se 

tratarán conjuntamente pero se 

votarán por separado. 

 

Hacienda 

 

15.-Aprobación inicial del 

expediente de modificación de la 

Ordenanza nº44. 

 

Asunto: aprobación inicial del 

Función Pública do Ministerio de 

Facenda e Función Pública para a súa 

publicación no BOE e inclusión no 

Rexistro de funcionarios/as con 

habilitación de carácter estatal, así 

como ao órgano competente da Xunta 

de Galicia para a súa anotación. 

 

Quinto.-Dar traslado deste acordo ao 

Pleno da Corporación Municipal para 

a súa toma de coñecemento. 

 

Intervencións 

 

Secretario xeral do Pleno 

 

De conformidade co aprobado hoxe na 

Comisión de Voceiros vai tratarse 

conxuntamente o asunto número 4 e 5. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

secretario. Pois efectivamente, como 

acaba de designar o señor secretario e 

tal e como se decidiu na Comisión de 

Voceiros celebrada esta mesma mañá, 

os puntos 4 e 5 terán tratamento 

conxunto aínda que votación separada 

neste Pleno. 

 

Incidencia: os puntos 4 e 5 

relacionados na orde do día 

trataranse conxuntamente pero 

votaranse por separado. 

 

Facenda 

 

15.-Aprobación inicial do expediente 

de modificación da Ordenanza nº 44. 

 

 

Asunto: aprobación inicial do 
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Expediente de modificación de la 

Ordenanza nº 44 reguladora del precio 

público por la prestación de servicios y 

utilización de instalaciones de 

titularidad pública municipal cuya 

gestión está encomendada al Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE). 

  

Este asunto ha sido dictaminado por 

la Comisión de Hacienda y 

Administración de 31 de enero de 

2018, con el voto a favor del Grupo 

Municipal de Marea Atlántica y las 

abstenciones de los Grupos 

Municipales Popular, PSOE y Mixto 

(BNG-AA), en los propios términos 

del informe propuesta sometido a la 

Comisión, se acuerda proponer al 

Pleno municipal, como dictamen de 

la Comisión, la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la 

modificación de la Ordenanza nº 44 

reguladora del precio público por la 

prestación de servicios y utilización de 

instalaciones de titularidad pública 

municipal cuya gestión está 

encomendada al Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE), y que 

figura como documento Anexo del 

presente acuerdo: 

 

ORDENANZA Nº 44 

REGULADORA DEL PRECIO 

PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Y UTILIZACIÓN 

DE INSTALACIONES DE 

TITULARIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL CUYA GESTIÓN 

Expediente de modificación da 

Ordenanza nº 44 reguladora do prezo 

público pola prestación de servizos e 

utilización de instalacións de 

titularidade pública municipal cuxa 

xestión está encomendada ao Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE). 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración do 31 de xaneiro de 

2018, co voto a favor do Grupo 

Municipal de Marea Atlántica e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, PSOE e Mixto (BNG- AA), 

nos propios termos do informe 

proposta sometido á Comisión, 

acórdase propoñer ao Pleno 

municipal, como ditame da Comisión, 

a adopción do seguinte acordo: 

 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a 

modificación da Ordenanza nº 44 

reguladora do prezo público pola 

prestación de servizos e utilización de 

instalacións de titularidade pública 

municipal cuxa xestión está 

encomendada ao Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE), que 

figura como documento Anexo do 

presente acordo: 

 

ORDENANZA Nº 44 REGULADORA 

DO PREZO PÚBLICO POLA 

PRESTACIÓN DE SERVIZOS E 

UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS 

DE TITULARIDADE PÚBLICA 

MUNICIPAL CUXA XESTIÓN ESTÁ 

ENCOMENDADA AO INSTITUTO 
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ESTÁ ENCOMENDADA AL 

INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 

ESPECTÁCULOS (IMCE). Se 

modifican los artículos 4 y 6. 

 

SEGUNDO. Las modificaciones 

aprobadas entrarán en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia. En la 

Disposición Final de la Ordenanza se 

consignará la fecha de su aprobación y 

la del inicio de su vigencia. 

 

 

TERCERO. Someter a información 

pública los acuerdos precedentes, en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 

y a través de anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, así 

como en uno de los diarios de gran 

difusión de la provincia, con el fin de 

que los interesados puedan, durante un 

plazo de treinta días a partir del día 

siguiente al de la publicación de 

referencia, realizar las alegaciones y 

sugerencias que consideren oportunas, 

dejando constancia expresa de que si 

durante el citado trámite no se 

presentara ninguna, el acuerdo de 

aprobación  provisional se elevará a 

definitivo de manera automática. 

 

CUARTO. Facultar al Alcalde – 

Presidente, tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Presidencia  

 

Ten a palabra o concelleiro de 

Culturas, José Manuel Sande. 

 

 

MUNICIPAL CORUÑA 

ESPECTÁCULOS (IMCE). 

Modifícanse os artigos 4 e 6. 

 

 

SEGUNDO. As modificacións 

aprobadas entrarán en vigor a partir 

do día seguinte ao da súa publicación 

no Boletín Oficial da Provincia. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

TERCEIRO. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios do Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, 

co fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación de 

referencia, realizar as alegacións e 

suxestións que consideren oportunas, 

deixando constancia expresa de que se 

durante o citado trámite non se 

presentase ningunha, o acordo de 

aprobación  provisional elevarase a 

definitivo de maneira automática. 

 

 

CUARTO. Facultar ao Alcalde – 

Presidente, tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Presidencia  

 

Ten a palabra o concelleiro de 

Culturas, José Manuel Sande. 
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Señor Sande García  

 

Ola a todas e a todos, moi boa tarde. 

Efectivamente traemos estes dous 

expedientes de modificación, 

respectivamente, das Ordenanzas 44 

reguladora do prezo público vinculada 

ao IMCE, a instalacións de titularidade 

municipal que xestiona o IMCE e a 16, 

que contempla dous supostos, dentro 

desa prestación de servizos nos museos 

e outras instalacións culturais do 

Concello da Coruña. Hai por un lado a 

modificación da tarxeta turística 

Coruña Card e que se vai limitar o seu 

uso exclusivamente a unha única vez 

nas instalacións da Casa das Ciencias, 

o Planetario Dixital, a Casa do Home e 

o Aquarium Finisterrae, e por outro 

lado, a baixada da tarifa media superior 

a un 12% nalgúns tramos da Escola 

Municipal de Música e a eliminación, 

ademais, da diferenciación de tarifas 

aplicando un criterio de residencia, 

entre empadroados e non 

empadroados, como dicía, na Escola 

Municipal de Música.  

 

 

 

Tratarei de ir por orde. Vou falar 

primeiro sobre esa Ordenanza número 

44 e tratar de sinalar os principais de 

xeito resumido, sintético -xa pasou, 

neste caso, polo Consello Reitor do 

IMCE e por Comisión de Facenda-  

dos cambios desta Ordenanza 44. 

Recóllense unha serie de 

modificacións e aclaracións que eu 

creo que en liñas xerais pretenden 

dotar dunha maior axilidade 

administrativa o servizo e, por outro 

lado, dentro dunha política de usos 

Señor Sande García  

 

Ola a todas e a todos, moi boa tarde. 

Efectivamente traemos estes dous 

expedientes de modificación, 

respectivamente, das Ordenanzas 44 

reguladora do prezo público vinculada 

ao IMCE, a instalacións de 

titularidade municipal que xestiona o 

IMCE e a 16, que contempla dous 

supostos, dentro desa prestación de 

servizos nos museos e outras 

instalacións culturais do Concello da 

Coruña. Hai por un lado a 

modificación da tarxeta turística 

Coruña Card e que se vai limitar o seu 

uso exclusivamente a unha única vez 

nas instalacións da Casa das Ciencias, 

o Planetario Dixital, a Casa do Home 

e o Aquarium Finisterrae, e por outro 

lado, a baixada da tarifa media 

superior a un 12% nalgúns tramos da 

Escola Municipal de Música e a 

eliminación, ademais, da 

diferenciación de tarifas aplicando un 

criterio de residencia, entre 

empadroados e non empadroados, 

como dicía, na Escola Municipal de 

Música. 

 

Tratarei de ir por orde. Vou falar 

primeiro sobre esa Ordenanza número 

44 e tratar de sinalar os principais de 

xeito resumido, sintético -xa pasou, 

neste caso, polo Consello Reitor do 

IMCE e por Comisión de Facenda- dos 

cambios desta Ordenanza 44. 

Recóllense unha serie de 

modificacións e aclaracións que eu 

creo que en liñas xerais pretenden 

dotar dunha maior axilidade 

administrativa o servizo e, por outro 

lado, dentro dunha política de usos 



11 

 

favorables ás entidades e á propia 

cidadanía, igual que sucedía, tal e 

como viramos no seu momento tamén 

coa Ordenanza de deportes. 

Modificacións e aclaracións que 

pretenden axustar a redacción do texto 

á práctica administrativa para o uso de 

taxas, de recintos por terceiros Está, 

por un lado, a liquidación do uso das 

cabinas de ensaio do Coliseum, por 

horas de uso ao trimestre e non por 

horas en xeral; hai unha aclaración dos 

conceptos de xornada completa, media 

xornada e extensión horaria e cuestións 

moi concretas, coa eliminación da 

“tarima de coro” do Ágora e a 

inclusión de microfonía inalámbrica no 

Rosalía, adquirida recentemente, e 

tamén a inclusión dos gastos do 

persoal discontinuo que corrían a cargo 

dos organizadores de actividades, pois 

aí se inclúe tamén o persoal de 

limpeza. Non sei se a autoliquidación 

nin o pago do prezo público no 

momento de realizar a solicitude do 

uso do espazo poida diferirse a un 

momento posterior pero sempre antes 

do uso, que tamén é unha circunstancia 

novidosa. E iso nas cuestións que 

poidan parecernos máis concretas, non 

tanto anecdóticas pero si creo que logo 

hai varios supostos que si que son unha 

introdución de elementos substancial; 

se contempla, por un lado, que non só 

as actividades do Concello, como dicía 

antes, non estén suxeitas ao pago do 

prezo público polo uso dos recintos 

senón tamén as realizadas por 

entidades dependentes; e tamén para os 

casos de cesións de espazos hai 

redución de tarifas; a novidade tamén, 

de que se poida acordar por resolución 

da Presidencia do IMCE, sempre e 

favorables ás entidades e á propia 

cidadanía, igual que sucedía, tal e 

como viramos no seu momento tamén 

coa Ordenanza de deportes. 

Modificacións e aclaracións que 

pretenden axustar a redacción do texto 

á práctica administrativa para o uso 

de taxas, de recintos por terceiros. 

Está, por un lado, a liquidación do uso 

das cabinas de ensaio do Coliseum, 

por horas de uso ao trimestre e non 

por horas en xeral; hai unha 

aclaración dos conceptos de xornada 

completa, media xornada e extensión 

horaria e cuestións moi concretas, coa 

eliminación da “tarima de coro” do 

Ágora e a inclusión de microfonía 

inalámbrica no Rosalía, adquirida 

recentemente, e tamén a inclusión dos 

gastos do persoal discontinuo que 

corrían a cargo dos organizadores de 

actividades, pois aí se inclúe tamén o 

persoal de limpeza. Non sei se a 

autoliquidación nin o pago do prezo 

público no momento de realizar a 

solicitude do uso do espazo poida 

diferirse a un momento posterior pero 

sempre antes do uso, que tamén é unha 

circunstancia novidosa. E iso nas 

cuestións que poidan parecernos máis 

concretas, non tanto anecdóticas pero 

si creo que logo hai varios supostos 

que si que son unha introdución de 

elementos substancial; se contempla, 

por un lado, que non só as actividades 

do Concello, como dicía antes, non 

estén suxeitas ao pago do prezo 

público polo uso dos recintos senón 

tamén as realizadas por entidades 

dependentes; e tamén para os casos de 

cesións de espazos hai redución de 

tarifas, a novidade tamén, de que se 

poida acordar por resolución da 
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cando se trate de actividades culturais 

e de carácter gratuíto. Enténdase que 

este carácter informativo ten que ver 

coas convocatorias urxentes e co 

exceso tamén de reunións que tiñan 

lugar vinculadas precisamente ao 

Consello Reitor do IMCE e que se 

evita desta maneira, axilizando 

notablemente a institución. 

 

 

Establécense tamén con carácter xeral 

os casos de redución de tarifas, que 

van ser para actividades de acceso 

gratuíto, coa posibilidade de autorizar 

o establecemento dun prezo, 

contraprestación para actos de carácter 

benéfico e para actividades que polos 

gastos necesarios para o seu 

desenvolvemento non sería posible 

levar a cabo sen o establecemento 

daquel. 

 

E, por último, e xa vimos un caso este 

pasado venres en Xunta de Goberno, 

limítanse as autorizacións de uso que 

quedaban condicionados a acordo da 

Xunta de Goberno Local 

exclusivamente para realizar actos de 

carácter político ou relixioso. Antes 

indicaba, actividades non artísticas ou 

non deportivas dun xeito máis amplo e 

o outro día o viramos xustamente 

cunha cesión do Coliseum á entidade 

ABANCA para unha convención, un 

acto interno. Este tipo de actos xa non 

irían á Xunta de Goberno a partir de 

agora senón que se limitarían a aqueles 

estrictamente políticos ou relixiosos. 

 

 

Esa redución de tarifa ou gratuidade, 

en global, que dicía, para entidades 

Presidencia do IMCE, sempre e cando 

se trate de actividades culturais e de 

carácter gratuíto. Enténdase que este 

carácter informativo ten que ver coas 

convocatorias urxentes e co exceso 

tamén de reunións que tiñan lugar 

vinculadas precisamente ao Consello 

Reitor do IMCE e que se evita desta 

maneira, axilizando notablemente a 

institución. 

 

Establécense tamén con carácter xeral 

os casos de redución de tarifas, que 

van ser para actividades de acceso 

gratuíto, coa posibilidade de autorizar 

o establecemento dun prezo, 

contraprestación para actos de 

carácter benéfico e para actividades 

que polos gastos necesarios para o seu 

desenvolvemento non sería posible 

levar a cabo sen o establecemento 

daquel. 

 

E, por último, e xa vimos un caso este 

pasado venres en Xunta de Goberno, 

limítanse as autorizacións de uso que 

quedaban condicionados a acordo da 

Xunta de Goberno Local 

exclusivamente para realizar actos de 

carácter político ou relixioso. Antes 

indicaba, actividades non artísticas ou 

non deportivas dun xeito máis amplo e 

o outro día o viramos xustamente 

cunha cesión do Coliseum á entidade 

ABANCA para unha convención, un 

acto interno. Este tipo de actos xa non 

irían á Xunta de Goberno a partir de 

agora senón que se limitarían a 

aqueles estrictamente políticos ou 

relixiosos. 

 

Esa redución de tarifa ou gratuidade, 

en global, que dicía, para entidades 
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dependentes, tamén atende ao carácter 

artístico, cultural e social da actividade 

e abre o camiño a axudar a regular  

actividades que entendiamos 

fundamentais, como podían ser, por 

exemplo, as residencias artísticas. Isto 

sería, digamos, o máis substancial 

asociado á Ordenanza do IMCE, a 

número 44, como dicía.  

 

Moi poco máis da número 16. Si que aí 

estamos falando da corrección ou 

mellora dun servizo. Co uso da tarxeta 

Coruña Card, detectouse un uso 

ilimitado, de casi, diría multiplicado 

dese uso da tarxeta, sobre todo 

vinculado ao Aquarium Finisterrae, e 

bo, polo que supoñía de prexuízo á 

Facenda municipal e tamén da propia 

imaxe do Aquarium e do propio 

Concello, pois si que neste caso pasa a 

quedar limitado o uso desa tarxeta a 

unha única vez, ás instalacións dos 

respectivos museos científicos. 

 

E, por último, algo no que se levaba 

tempo traballando, a modificación dese 

artigo 6.C da Ordenanza fiscal 16, que 

é esa baixada de tarifas medias 

asociadas á Escola Municipal de 

Música. Entre outras cousas, os 

dereitos de matrícula por curso escolar, 

os dereitos ordinarios de matrícula 

baixa de 79 a 69 euros, practicamente 

10 euros, 69,52. E en xeral, bo, eu creo 

que é unha medida xusta, necesaria, 

popular e que aumenta o acceso á 

poboación á Escola Municipal de 

Música. Baixan tamén as taxas 

mensuais do ensino e se facilita tamén 

nun tramo, a parte tamén de rentas 

máis baixas e se cumpre un pouco iso 

que desexamos todos dun servizo 

dependentes, tamén atende ao carácter 

artístico, cultural e social da 

actividade e abre o camiño a axudar a 

regular actividades que entendiamos 

fundamentais, como podían ser, por 

exemplo, as residencias artísticas. Isto 

sería, digamos, o máis substancial 

asociado á Ordenanza do IMCE, a 

número 44, como dicía. 

 

Moi poco máis da número 16. Si que aí 

estamos falando da corrección ou 

mellora dun servizo. Co uso da tarxeta 

Coruña Card, detectouse un uso 

ilimitado, de casi, diría multiplicado 

dese uso da tarxeta, sobre todo 

vinculado ao Aquarium Finisterrae, e 

bo, polo que supoñía de prexuízo á 

Facenda municipal e tamén da propia 

imaxe do Aquarium e do propio 

Concello, pois si que neste caso pasa a 

quedar limitado o uso desa tarxeta a 

unha única vez, ás instalacións dos 

respectivos museos científicos. 

 

E, por último, algo no que se levaba 

tempo traballando, a modificación 

dese artigo 6.C da Ordenanza fiscal 

16, que é esa baixada de tarifas 

medias asociadas á Escola Municipal 

de Música. Entre outras cousas, os 

dereitos de matrícula por curso 

escolar, os dereitos ordinarios de 

matrícula baixa de 79 a 69 euros, 

practicamente 10 euros, 69,52. E en 

xeral, bo, eu creo que é unha medida 

xusta, necesaria, popular e que 

aumenta o acceso á poboación á 

Escola Municipal de Música. Baixan 

tamén as taxas mensuais do ensino e se 

facilita tamén nun tramo, a parte 

tamén de rentas máis baixas e se 

cumpre un pouco iso que desexamos 
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público necesario. E, por outro lado, 

unha circunstancia que engadín antes: 

creo que é interesante a eliminación da 

diferenciación de tarifas aplicando un 

criterio de residencia entre 

empadroados e non empadroados, unha 

cuestión que non pode ser un criterio 

xuridicamente asumible… 

 

 

Incidencia: un grupo de integrantes 

del movimiento okupa “A 

Insumisa”, que acude al Salón de 

Plenos como público, extiende una 

pancarta e interrumpe la 

intervención del señor Sande García 

al grito de “A Insumisa non se 

merca”, “dez, cen, mil centros 

sociais”, “okupa e resiste”. El alcalde 

pide silencio hasta en tres ocasiones 

y como continúan  gritando, solicita 

a la Policía que acompañe a los 

manifestantes a la salida, sin 

producirse mayores incidentes. 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. Se non gardan 

silencio terei que pedirlles que se 

marchen, por favor. Teréi que pedir 

que se marchen ás persoas que están 

berrando, por favor. Por terceira vez 

vou a ter que pedirlle á Policía que os 

acompañe á saída, por favor. Axentes, 

se poden acompañar á saída ás persoas 

que están berrando. Por favor. En 

silencio poden quedar o tempo que 

queiran. 

 

Moi ben. Moitas grazas, pode 

continuar, señor Sande. 

 

 

todos dun servizo público necesario. E, 

por outro lado, unha circunstancia que 

engadín antes: creo que é interesante a 

eliminación da diferenciación de 

tarifas aplicando un criterio de 

residencia entre empadroados e non 

empadroados, unha cuestión que non 

pode ser un criterio xuridicamente 

asumible… 

 

Incidencia: un grupo de integrantes 

do movemento okupa “A  Insumisa”, 

que acode ao Salón de Plenos como 

público, estende unha pancarta e 

interrompe a intervención do señor 

Sande García ao berro de “A  

Insumisa  non se  merca”, “dez,  cen, 

mil centros  sociais”, “okupa e 

resiste”. O alcalde pide silencio ata en 

tres ocasións e como continúan  

berrando, solicita á Policía que 

acompañe aos manifestantes á saída, 

sen producirse maiores incidentes. 

 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. Se non gardan 

silencio terei que pedirlles que se 

marchen, por favor. Teréi que pedir 

que se marchen ás persoas que están 

berrando, por favor. Por terceira vez 

vou a ter que pedirlle á Policía que os 

acompañe á saída, por favor. Axentes, 

se poden acompañar á saída ás 

persoas que están berrando. Por favor. 

En silencio poden quedar o tempo que 

queiran. 

 

Moi ben. Moitas grazas, pode 

continuar, señor Sande. 
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Señor Sande García 

 

Grazas, e xa rematando, pois esa 

aplicación do criterio de residencia é 

unha cuestión que non pode ser un 

criterio xuridicamente asumible para 

establecer importes diferentes.  

 

E estes serían os aspectos principais, 

substanciais e eu creo que todos, 

entendo que miraron ao detalle estas 

modificacións nas dúas ordenanzas. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. 

Ten a palabra dona Avia Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Boa tarde a todas as compañeiras de 

Corporación, aos membros que nos 

acompañan, funcionariado e aos 

medios de comunicación.  

 

Simplemente sinalar desde o BNG que 

imos votar favorablemente a estas 

modificacións destas ordenanzas 

porque estamos de acordo no fondo. Se 

cadra, no que ten que ver cos prezos da 

Escola Municipal de Música, máis 

adiante ao mellor había que optar por 

un prezo de matrícula mensual que 

sexa por tramos, porque ao final 43 

euros para unha familia non deixan de 

ser 43 euros ao mes, é un prezo 

bastante elevado comparado con outros 

lugares que non son mesmo públicos, 

ou institucións que non son mesmo 

públicas, que dan un tipo de ensino 

semellante. Entón, igual había que 

 

Señor Sande García 

 

Grazas, e xa rematando, pois esa 

aplicación do criterio de residencia é 

unha cuestión que non pode ser un 

criterio xuridicamente asumible para 

establecer importes diferentes.  

 

E estes serían os aspectos principais, 

substanciais e eu creo que todos, 

entendo que miraron ao detalle estas 

modificacións nas dúas ordenanzas. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. 

Ten a palabra dona Avia Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Boa tarde a todas as compañeiras de 

Corporación, aos membros que nos 

acompañan, funcionariado e aos 

medios de comunicación.  

 

Simplemente sinalar desde o BNG que 

imos votar favorablemente a estas 

modificacións destas ordenanzas 

porque estamos de acordo no fondo. Se 

cadra, no que ten que ver cos prezos 

da Escola Municipal de Música, máis 

adiante ao mellor había que optar por 

un prezo de matrícula mensual que 

sexa por tramos, porque ao final 43 

euros para unha familia non deixan de 

ser 43 euros ao mes, é un prezo 

bastante elevado comparado con 

outros lugares que non son mesmo 

públicos, ou institucións que non son 

mesmo públicas, que dan un tipo de 

ensino semellante. Entón, igual había 
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estudar para vindeiras ocasións ese 

pagamento por tramos porque ao final 

o tramo no que hai unha rebaixa 

moitísimo maior, ao final é bastante 

minoritario. Entón, eu creo que 

cumpría máis adiante facer ese estudo 

de se hai posibilidades de pagar esa 

taxa mensual por tramos, simplemente 

de renda. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. Saludos a todos 

los presentes, a todos los funcionarios 

y trabajadores y compañeros de 

Corporación. 

 

Que sean las primeras palabras del 

Grupo Municipal Socialista en este 

Pleno en recuerdo al alcalde fallecido 

Domingos Merino y a su familia. Ya se 

hicieron en este Ayuntamiento actos de 

reconocimiento pero queríamos dejar 

constancia en la primera oportunidad 

que quedase registro en Actas. 

 

Se trae a este Pleno la modificación de 

dos ordenanzas, la Ordenanza nº 16 

que regula la tasa por la que se fija la 

prestación de servicios en los museos y 

otras instalaciones culturales del 

Ayuntamiento de La Coruña y la 

Ordenanza nº 44, que regula el precio 

público por la prestación de servicios y 

utilización de instalaciones de 

titularidad pública municipal cuya 

gestión está encomendada al Instituto 

que estudar para vindeiras ocasións 

ese pagamento por tramos porque ao 

final o tramo no que hai unha rebaixa 

moitísimo maior, ao final é bastante 

minoritario. Entón, eu creo que 

cumpría máis adiante facer ese estudo 

de se hai posibilidades de pagar esa 

taxa mensual por tramos, simplemente 

de renda. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. Saúdos a todos 

os presentes, a todos os funcionarios e 

traballadores e compañeiros de 

Corporación. 

 

Que sexan as primeiras palabras do 

Grupo Municipal Socialista neste 

Pleno en recordo ao alcalde falecido 

Domingos  Merino e á súa familia. Xa 

se fixeron neste Concello actos de 

recoñecemento pero queriamos deixar 

constancia na primeira oportunidade 

que quedase rexistro en Actas. 

 

Tráese a este Pleno a modificación de 

dúas ordenanzas, a Ordenanza  nº 16 

que regula a taxa pola que se fixa a 

prestación de servizos nos museos e 

outras instalacións culturais do 

Concello da Coruña e a Ordenanza  nº 

44, que regula o prezo público pola 

prestación de servizos e utilización de 

instalacións de titularidade pública 

municipal cuxa xestión está 

encomendada ao Instituto Municipal 
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Municipal Coruña Espectáculos, el 

IMCE. Adelantamos el voto favorable 

del Grupo Municipal Socialista. En 

este caso concreto, señora Gallego, 

señora y señores del Partido Popular, 

tenían ustedes muy poca fe en que la 

gente de la Marea fuese a respetar el 

acuerdo que habíamos establecido en 

la negociación de los Presupuestos y 

en materia tributaria con respecto a las 

tasas de las escuelas, en este caso de la 

Escuela Municipal de Música. Aquí lo 

tienen, no en toda la extensión que a la 

señora Avia Veira le gustaría pero es 

un primer paso el reducir la tasa 

tributaria de la ciudad. Ya sabemos que 

le rechina ese discurso de que los 

demás bajen impuestos cuando se lo 

quieren arrogar en exclusiva, en este 

caso concreto nosotros nos felicitamos, 

le agradecemos al Gobierno municipal 

que hayan cumplido el compromiso 

que habían adquirido con el Grupo 

Municipal Socialista y esperamos que 

esto redunde en un mejor uso de la 

Escuela Municipal de Música. Saben 

ustedes que para los socialistas la 

cultura y la educación son vértices 

principales de la construcción social. 

Sin ninguna duda, la educación en 

todas sus vertientes es la mejor vía 

para que la sociedad avance en cotas 

de libertad y de igualdad. Todo aquello 

que facilite el tránsito de las familias 

para tener una formación de 

excelencia, en este caso, de carácter 

musical, es un empeño socialista y sin 

duda un triunfo para toda la ciudad. 

Los socialistas llevamos ya unos 

cuantos logros en materia de 

excelencia cultural y educativa, como 

bien saben, aunque en muchas 

ocasiones parece que les cuesta 

Coruña Espectáculos, o  IMCE. 

Adiantamos o voto favorable do Grupo 

Municipal Socialista. Neste caso 

concreto, señora Gallego, señora e 

señores do Partido Popular, tiñan 

vostedes moi pouca fe en que a xente 

da Marea fose respectar o acordo que 

estableceramos na negociación dos 

Orzamentos e en materia tributaria 

con respecto ás taxas das escolas, 

neste caso da Escola Municipal de 

Música. Aquí téñeno, non en toda a 

extensión que á señora Avia  Veira lle 

gustaría pero é un primeiro paso o 

reducir a taxa tributaria da cidade. Xa 

sabemos que lle  rechina ese discurso 

de que os demais baixen impostos 

cando llo queren  arrogar en 

exclusiva, neste caso concreto nós 

felicitámonos, agradecémoslle ao 

Goberno municipal que cumprisen o 

compromiso que adquiriran co Grupo 

Municipal Socialista e esperamos que 

isto redunde nun mellor uso da Escola 

Municipal de Música. Saben vostedes 

que para os socialistas a cultura e a 

educación son vértices principais da 

construción social. Sen ningunha 

dúbida, a educación en todas as súas 

vertentes é a mellor vía para que a 

sociedade avance en cotas de 

liberdade e de igualdade. Todo aquilo 

que facilite o tránsito das familias 

para ter unha formación de excelencia, 

neste caso, de carácter musical, é un 

empeño socialista e sen dúbida un 

triunfo para toda a cidade. Os 

socialistas levamos xa uns cantos 

logros en materia de excelencia 

cultural e educativa, como ben saben, 

aínda que en moitas ocasións parece 

que lles custa recoñecelo. Primeiro, 

permítanme que destaque o 
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reconocerlo. Primero, permítanme que 

destaque el extraordinario esfuerzo que 

desde el Ayuntamiento se hizo para la 

creación de la Orquesta Sinfónica de 

Galicia, el proyecto cultural público 

gallego más importante, posiblemente, 

de toda su historia. Eejemplo de cómo 

tener una visión de ciudad y cómo 

creer en lo que somos capaces como 

comunidad, puede proyectar a largo 

plazo altas cotas de prestigio de 

carácter internacional y sobre todo 

permite que seamos capaces de lograr 

aquello por lo que soñamos. El 

segundo gran hito cultural que lograron 

los socialistas en esta ciudad, lo tengo 

que decir porque es algo al que le 

tengo un especial aprecio, fue la 

creación de los Museos Científicos 

Coruñeses, que llevan siete años 

pasando penurias y necesitan que 

desde el Ayuntamiento vuelvan a creer 

en ellos. Ya los socialistas desde la 

oposición conseguimos en el 2016 

impulsar la primera cátedra de 

divulgación científica, no para aparecer 

en las fotos, como en su día dijo el 

señor Ferreiro, sino porque creemos 

firmemente que la ciudad tiene en su 

infraestructura museística una 

plataforma cultural abandonada porque 

no es capaz de ver más allá. Si La 

Coruña creyese en lo que tiene entre 

manos en el ámbito museístico, 

especialmente en el ámbito de la 

divulgación científica, posiblemente 

otro gallo nos cantaría como ciudad en 

materia cultural. Y la tercera gran obra 

de los socialistas en esta ciudad en 

materia de cultura, sin duda alguna, fue 

dotar a toda la ciudad, a todos los 

barrios, de una red de bibliotecas que 

son un ejemplo de eficiencia y de 

extraordinario esforzo que desde o 

Concello fíxose para a creación da 

Orquestra Sinfónica de Galicia, o 

proxecto cultural público galego máis 

importante, posiblemente, de toda a 

súa historia. Exemplo de como ter 

unha visión de cidade e como crer no 

que somos capaces como comunidade, 

pode proxectar a longo prazo altas 

cotas de prestixio de carácter 

internacional e sobre todo permite que 

sexamos capaces de lograr aquilo polo 

que soñamos. O segundo gran fito 

cultural que lograron os socialistas 

nesta cidade, téñoo que dicir porque é 

algo ao que lle teño un especial 

aprecio, foi a creación dos Museos 

Científicos Coruñeses, que levan sete 

anos pasando penurias e necesitan que 

desde o Concello volvan crer neles. Xa 

os socialistas desde a oposición 

conseguimos no 2016 impulsar a 

primeira cátedra de divulgación 

científica, non para aparecer nas fotos, 

como no seu día dixo o señor Ferreiro, 

senón porque cremos firmemente que a 

cidade ten na súa infraestrutura 

museística unha plataforma cultural 

abandonada porque non é capaz de 

ver máis aló. Se A Coruña crese no 

que ten entre mans no ámbito 

museístico, especialmente no ámbito 

da divulgación científica, posiblemente 

outro galo cantaríanos como cidade en 

materia cultural. E a terceira gran 

obra dos socialistas nesta cidade en 

materia de cultura, sen ningunha 

dúbida, foi dotar a toda a cidade, a 

todos os barrios, dunha rede de 

bibliotecas que son un exemplo de 

eficiencia e de como achegar a cultura 

ás persoas que máis necesidade teñen 

de tela preto. Hoxe en día están a 



19 

 

cómo acercar la cultura a las personas 

que más necesidad tienen de tenerla 

cerca. Hoy en día están atravesando 

penurias por una promesa incumplida 

en campaña electoral y luego ya en 

ejercicio de gobierno de municipalizar, 

no se sabe muy bien qué cuestiones. 

Tenemos un problema serio con las 

bibliotecas municipales porque se dotó 

una partida presupuestaria para 

gestionarlas a las cuales las empresas, 

por supuesto, no se presentan y la que 

se presenta no ofrece las garantías 

suficientes para el colectivo de 

trabajadores y trabajadoras de las 

bibliotecas, para poder construir un 

futuro profesional en el ámbito de la 

cultura. Nosotros nos encargaríamos de 

cambiar esto porque pensamos que 

debilitar las bibliotecas es debilitar a la 

ciudad en uno de los principales ejes 

vertebradores que tiene toda ciudad 

como comunidad, que es la cultura. En 

cualquier caso ya le adelantamos, 

señor alcalde, el voto afirmativo en las 

dos modificaciones que plantean a las 

ordenanzas. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor García. 

Polo Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Buenas tardes a todos, a los 

representantes de los medios de 

comunicación que nos acompañan, los 

trabajadores municipales, los 

miembros de la Corporación y los 

vecinos que nos acompañan en este 

Salón de Plenos o a todos aquellos que 

sigan por streaming allá donde quiera 

atravesar penurias por unha promesa 

incumprida en campaña electoral e 

logo xa en exercicio de goberno, de  

municipalizar, non se sabe moi ben 

que cuestións. Temos un problema 

serio coas bibliotecas municipais 

porque se dotou unha partida 

orzamentaria para xestionalas ás cales 

as empresas, por suposto, non se 

presentan e a que se presenta non 

ofrece as garantías suficientes para o 

colectivo de traballadores e 

traballadoras das bibliotecas, para 

poder construír un futuro profesional 

no ámbito da  cultura. Nós 

encargariámonos de cambiar isto 

porque pensamos que debilitar as 

bibliotecas é debilitar á cidade nun 

dos principais eixos  vertebradores que 

ten toda cidade como comunidade, que 

é a cultura. En calquera caso xa lle 

adiantamos, señor alcalde, o voto 

afirmativo nas dúas modificacións que 

expoñen ás ordenanzas. Moitas grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor García. 

Polo Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Boas tardes a todos, aos 

representantes dos medios de 

comunicación que nos acompañan, os 

traballadores municipais, os membros 

da Corporación e os veciños que nos 

acompañan neste Salón de Plenos ou a 

todos aqueles que sigan por  streaming 

alá onde queira que se atopen. 
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que se encuentren. 

 

Se trae hoy, en el segundo Pleno del 

año 2018, la modificación de la 

Ordenanza nº 44 y de la Ordenanza nº 

16. Una vez más, tarde, mal y a rastras. 

Lo lógico hubiera sido que este debate 

se hubiera producido en el mes de 

noviembre y estas ordenanzas se 

hubieran aprobado antes de aprobar el 

Presupuesto inicialmente y se hubieran 

aprobado junto con el Presupuesto que 

vamos a aprobar definitivamente hoy y 

se hubiera aprobado todo esto antes del 

31 de diciembre para entrar en vigor el 

día 1 de enero. Ese hubiera sido el 

recorrido lógico de la modificación de 

las ordenanzas fiscales. En este caso ya 

empezamos mal. El Consejo Rector del 

IMCE plantea las modificaciones para 

la Ordenanza nº 44 en una reunión que 

mantiene el 29 de diciembre, lo cual 

hace verdaderamente difícil poder 

cumplir los plazos.  

 

Las modificaciones de la Ordenanza 

nº44, a la que anunciamos que no 

vamos a votar favorablemente, voy a 

intentar explicar el motivo de que 

nuestro voto para esta ordenanza sea 

en contra, sí vamos a votar 

favorablemente a la modificación de la 

tasa de la Ordenanza fiscal nº 16. 

 

Volviendo a la Ordenanza nº 44 se 

plantean la eliminación de algunas 

tarifas por servicios que no se prestan, 

la creación de nuevas tarifas por el uso 

de micrófonos inalámbricos, nuevas 

tarifas en función del tiempo de los 

usos de las cabinas de ensayo, se 

aclaran conceptos en lo que se refiere a 

los usos, las horas y las jornadas de 

 

 

Tráese hoxe, no segundo Pleno do ano 

2018, a modificación da Ordenanza  nº 

44 e da Ordenanza  nº 16. Unha vez 

máis, tarde, mal e a rastro. O lóxico 

tería sido que este debate se tivera 

producido no mes de novembro e estas 

ordenanzas se tiveran aprobado antes 

de aprobar o Orzamento inicialmente e 

se tiveran aprobado xunto co 

Orzamento que imos aprobar 

definitivamente hoxe e se tivera 

aprobado todo isto antes do 31 de 

decembro para entrar en vigor o día 1 

de xaneiro. Ese tería sido o percorrido 

lóxico da modificación das ordenanzas 

fiscais. Neste caso xa empezamos mal. 

O Consello Reitor do  IMCE plantexa 

as modificacións para a Ordenanza  nº 

44 nunha reunión que mantén o 29 de 

decembro, o cal fai verdadeiramente 

difícil poder cumprir os prazos.  

 

 

As modificacións da Ordenanza  nº44, 

á que anunciamos que non imos votar 

favorablemente, vou tentar explicar o 

motivo de que o noso voto para esta 

ordenanza sexa en contra, si imos 

votar favorablemente á modificación 

da taxa da Ordenanza fiscal  nº 16. 

 

 

Volvendo á Ordenanza  nº 44 exponse 

a eliminación dalgunhas tarifas por 

servizos que non se prestan, a creación 

de novas tarifas polo uso de 

micrófonos inalámbricos, novas tarifas 

en función do tempo dos usos das 

cabinas de ensaio, acláranse 

conceptos no que se refire aos usos, as 

horas e as xornadas de traballo, e o 
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trabajo, y lo que más nos sorprende es 

que se hace un cambio sustancial que 

es que en vez de ser el Consejo Rector 

el que autoriza el uso de forma y 

manera gratuita de las instalaciones, 

ahora va a ser el concejal de turno el 

que decida si se cede gratuitamente el 

uso de esas instalaciones y no este 

Consejo Rector. Posteriormente, dice, 

la modificación, en el primer Consejo 

Rector, se explicará y se dará cuenta de 

esta decisión, cuando ya, 

evidentemente, esa decisión, según 

propone esta modificación de esta 

Ordenanza, pues ya estaría tomada. 

Pasamos de tomar una decisión en un 

órgano colegiado, a que sea una 

decisión unipersonal con el criterio, 

única y exclusivamente, del concejal 

de turno, ya sea en este caso de la 

Marea o del partido que gobierne en 

cada momento. Esto no nos parece ni 

muy democrático, ni muy transparente, 

ni justo, ni oportuno para una adecuada 

gestión de los recursos municipales. La 

Ordenanza no aclara en absoluto, en 

ningún término, a qué tipo de 

actividades se refiere, a qué tipo de 

actos se refiere, para qué tipo de actos, 

para qué casos, a qué personas o 

entidades va a beneficiar, cuándo se va 

a poder disponer y en qué condiciones, 

qué limitaciones hay para esto, qué se 

persigue con esta medida. Nos parece, 

insisto, demasiado genérico, tenemos 

miedo a que esto se convierta en un 

cajón de sastre y que en realidad, como 

más o menos de una forma directa o 

indirecta indica el informe del 

interventor, esto se convierta en que lo 

excepcional sea pagar por el uso de 

estas instalaciones. Insisto, con la 

gravedad de que no se nos dice qué 

que máis nos sorprende é que se fai un 

cambio substancial que é que no canto 

de ser o Consello Reitor o que autoriza 

o uso de forma e maneira gratuíta das 

instalacións, agora vai ser o 

concelleiro de turno o que decida se se 

cede gratuitamente o uso desas 

instalacións e non este Consello 

Reitor. Posteriormente, di, a 

modificación, no primeiro Consello 

Reitor, explicarase e darase conta 

desta decisión, cando xa, 

evidentemente, esa decisión, segundo 

propón esta modificación desta 

Ordenanza, pois xa estaría tomada. 

Pasamos de tomar unha decisión nun 

órgano colexiado, a que sexa unha 

decisión  unipersoal co criterio, única 

e exclusivamente, do concelleiro de 

turno, xa sexa neste caso da Marea ou 

do partido que goberne en cada 

momento. Isto non nos parece nin moi 

democrático, nin moi transparente, nin 

xusto, nin oportuno para unha 

adecuada xestión dos recursos 

municipais. A Ordenanza non aclara 

en absoluto, en ningún termo, a que 

tipo de actividades se refire, a que tipo 

de actos se refire, para que tipo de 

actos, para que casos, a que persoas 

ou entidades vai beneficiar, cando se 

vai poder dispoñer e en que 

condicións, que limitacións hai para 

isto, que se persegue con esta medida. 

Parécenos, insisto, demasiado 

xenérico, temos medo  que isto se 

converta nun caixón de xastre e que en 

realidade, como máis ou menos dunha 

forma directa ou indirecta indica o 

informe do interventor, isto converta 

en que o excepcional sexa pagar polo 

uso destas instalacións. Insisto, coa 

gravidade de que non se nos di que 



22 

 

criterio se va a aplicar, por qué el señor 

concejal en un caso va a autorizar el 

uso gratuito o no, en qué porcentaje se 

va a reducir el precio del uso de estas 

instalaciones, por qué un porcentaje 

mayor o menor para unos y para otros, 

insisto, yo creo que eso no queda claro, 

creo que no es una forma transparente 

ni democrática, ni justa, de ceder el uso 

de unas instalaciones porque existe una 

barra libre para todos porque, insisto, 

es que no hay ningún criterio y el 

concejal decidirá para unos sí y para 

otros no. Insisto, creo que esto no debe 

ser así, que todos tenemos que tener 

claro, los ciudadanos y las entidades, 

que solicitemos el uso gratuito de una 

instalación municipal, qué es, cuál es 

la respuesta que nos pueden dar y qué 

requisitos tenemos que cumplir para 

que nos cedan o no nos cedan esa 

instalación, yo creo que es bastante 

sencillo de entender. Nosotros creemos 

que esto debe establecerse, este marco 

en el que, efectivamente, el uso sería 

gratuito y creo que no es de recibo que 

el concejal decida sin que exista ni un 

solo criterio en la ordenanza que nos 

diga en base a qué va a tomar esa 

decisión. 

 

 

En lo que respecta a … 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Coira, por 

favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Voy terminando. En lo que se refiere a 

la tasa de la Escuela Municipal de 

criterio vai aplicar, por que o señor 

concelleiro nun caso vai autorizar o 

uso gratuíto ou non, en que porcentaxe 

vai reducir o prezo do uso destas 

instalacións, por que unha porcentaxe 

maior ou menor para uns e para 

outros, insisto, eu creo que iso non 

queda claro, creo que non é unha 

forma transparente nin democrática, 

nin xusta, de ceder o uso dunhas 

instalacións porque existe unha barra 

libre para todos porque, insisto, é que 

non hai ningún criterio e o concelleiro 

decidirá para uns si e para outros non. 

Insisto, creo que isto non debe ser así, 

que todos temos que ter claro, os 

cidadáns e as entidades, que 

solicitemos o uso gratuíto dunha 

instalación municipal, que é, cal é a 

resposta que nos poden dar e que 

requisitos temos que cumprir para que 

nos cedan ou non nos cedan esa 

instalación, eu creo que é bastante 

sinxelo de entender. Nós cremos que 

isto debe establecerse, este marco no 

que, efectivamente, o uso sería gratuíto 

e creo que non é de recibo que o 

concelleiro decida sen que exista nin 

un só criterio na ordenanza que nos 

diga en base a que vai tomar esa 

decisión. 

 

No que respecta á … 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Coira, por 

favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Vou terminando. No que se refire á 

taxa da Escola Municipal de Música 
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Música estamos de acuerdo con que 

nos parece estupendo que se rebaje el 

12% de media esta tarifa, no 

entendemos por qué no se establece, 

como siempre se pide, en otros 

impuestos y en otras tasas un criterio 

de progresividad, por qué no se aplica 

un criterio de renta, por qué no se 

complementa con un programa de 

becas y por qué la renta no es un 

criterio para reducir el precio a las 

diferentes personas. Insisto, nos parece 

bien que se reduzca esta tasa, que 

permitirá el acceso a los coruñeses a la 

formación musical pero creemos y 

echamos de menos que no se ponga el 

criterio de renta y se complemente con 

un buen programa de becas para que 

todo el mundo pueda acceder y la 

economía no sea una restricción. 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Si, moi breve. 

 

No que respecta ao pagamento por 

tramos, referido á Escola Municipal de 

Música, efectivamente si que se fixo 

un estudo amplo, no que estiveron a 

propia Concellería de Culturas, o 

Consorcio para a Promoción da Música 

e o Servizo de Xestión Tributaria, si 

que é verdade que, bueno, atendendo á 

incidencia económica, aparece 

recollido algún dos tramos e foi moi 

difícil, realmente foi un auténtico 

esforzo poder facer, xustamente pola 

estamos de acordo con que nos parece 

estupendo que se rebaixe o 12% de 

media esta tarifa, non entendemos por 

que non se establece, como sempre se 

pide, noutros impostos e noutras taxas 

un criterio de  progresividade, por que 

non se aplica un criterio de renda, por 

que non se complementa cun programa 

de bolsas e por que a renda non é un 

criterio para reducir o prezo ás 

diferentes persoas. Insisto, parécenos 

ben que se reduza esta taxa, que 

permitirá o acceso aos coruñeses á 

formación musical pero cremos e 

botamos de menos que non se poña o 

criterio de renda e se complemente cun 

bo programa de bolsas para que todo 

o mundo poida acceder e a economía 

non sexa unha restrición. 

 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Si, moi breve. 

 

No que respecta ao pagamento por 

tramos, referido á Escola Municipal de 

Música, efectivamente si que se fixo un 

estudo amplo, no que estiveron a 

propia Concellería de Culturas, o 

Consorcio para a Promoción da 

Música e o Servizo de Xestión 

Tributaria, si que é verdade que, 

bueno, atendendo á incidencia 

económica, aparece recollido algún 

dos tramos e foi moi difícil, realmente 

foi un auténtico esforzo poder facer, 
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balanza entre ingresos e gastos, todas 

estas reducións que se acometeron. 

 

 

No que respecta ás cuestións que dicía 

o señor García, a verdade é que nós si 

que cremos nos Museos Científicos. A 

min paréceme ben que se faga unha 

síntese dos logros dunha época, pero 

bueno, creo que con nós se facilitou a 

primeira promoción interna da súa 

historia, un traballador dirixe por vez 

primeira, un traballador da casa, os 

Museos Científicos, se sortearon 

problemas herdados, e creo que hai 

unha actividade en efervescencia.  

 

No que respecta ás bibliotecas, eu non 

creo que atravesen penurias, hai unha 

empresa que asinou un contrato e a 

verdade é que nós pretendimos non só 

non debilitar senón fortalecer esa 

inusual dobre xestión que tiñan. Creo 

que iso está bastante claro. 

 

No que respecta á Ordenanza 44 que 

comentaba o señor Coira, imaxinaba 

que este sería un dos aspectos máis 

controvertidos. En ningún caso a 

decisión é unipersoal, de entrada 

porque as decisións veñen sempre 

informadas polos directores e, como 

sabe a señora Canabal, que asiste 

precisamente aos Consellos Reitores 

do IMCE, moitas veces estas cesións 

obrigaban a convocatorias urxentes, 

por non dicir que había moitas veces, 

por cuestións de cesións que aparecían 

no último momento e nese desexo, 

xustamente, de servir ás entidades e á 

cidadanía, case diría un exceso de 

reunións ou de Consellos 

extraordinarios. Creo que isto, con 

xustamente pola balanza entre 

ingresos e gastos, todas estas 

reducións que se acometeron. 

 

No que respecta ás cuestións que dicía 

o señor García, a verdade é que nós si 

que cremos nos Museos Científicos. A 

min paréceme ben que se faga unha 

síntese dos logros dunha época, pero 

bueno, creo que con nós se facilitou a 

primeira promoción interna da súa 

historia, un traballador dirixe por vez 

primeira, un traballador da casa, os 

Museos Científicos, se sortearon 

problemas herdados, e creo que hai 

unha actividade en efervescencia.  

 

No que respecta ás bibliotecas, eu non 

creo que atravesen penurias, hai unha 

empresa que asinou un contrato e a 

verdade é que nós pretendimos non só 

non debilitar senón fortalecer esa 

inusual dobre xestión que tiñan. Creo 

que iso está bastante claro. 

 

No que respecta á Ordenanza 44 que 

comentaba o señor Coira, imaxinaba 

que este sería un dos aspectos máis 

controvertidos. En ningún caso a 

decisión é unipersoal, de entrada 

porque as decisións veñen sempre 

informadas polos directores e, como 

sabe a señora Canabal, que asiste 

precisamente aos Consellos Reitores 

do IMCE, moitas veces estas cesións 

obrigaban a convocatorias urxentes, 

por non dicir que había moitas veces, 

por cuestións de cesións que aparecían 

no último momento e nese desexo, 

xustamente, de servir ás entidades e á 

cidadanía, case diría un exceso de 

reunións ou de Consellos 

extraordinarios. Creo que isto, con 
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carácter informativo elimina esa 

posibilidade, refírese a actividades 

culturais, de carácter gratuíto, son unha 

boa medida, ademais, case todas, e esa 

redución de tarifa ou gratuidade atende 

precisamente a ese carácter artístico, 

cultural, social e afecta ás principais 

entidades da cidade e eu creo que 

axuda a regular toda a actividade, 

ademais, que vén da cidadanía e non 

exclusivamente a que programa o 

propio IMCE nese sentido si que creo 

que é importante. En calquera caso 

quero dicir que todo aquel que coñeza 

as interioridades do Consello Reitor 

son sempre obxecto de debate e 

deliberación, de corrección e mellora 

moitísimos destes aspectos e 

xustamente a Intervención viña 

sinalando o carácter particular de 

moitas destas cesións que 

efectivamente deberían ter unha 

mellora na ordenanza tal e como 

acontece agora, creo que iso é 

importante. E nada máis, o que se 

pretendía era facilitar esa axilidade 

administrativa e esa política de usos 

favorables ás entidades e á cidadanía, 

así como tamén na 16, nos dous 

aspectos corrixir e mellorar tamén cara 

ás entidades e á cidadanía o 

funcionamento. Creo que o caso máis 

chamativo é o da Escola Municipal de 

Música, é difícil facer unha rebaixa 

destas características en calquera 

ordenanza e deste alcance e bueno, 

creo que estamos todos satisfeitos por 

isto. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

 

carácter informativo elimina esa 

posibilidade, refírese a actividades 

culturais, de carácter gratuíto, son 

unha boa medida, ademais, case todas, 

e esa redución de tarifa ou gratuidade 

atende precisamente a ese carácter 

artístico, cultural, social e afecta ás 

principais entidades da cidade e eu 

creo que axuda a regular toda a 

actividade, ademais, que vén da 

cidadanía e non exclusivamente a que 

programa o propio IMCE nese sentido 

si que creo que é importante. En 

calquera caso quero dicir que todo 

aquel que coñeza as interioridades do 

Consello Reitor son sempre obxecto de 

debate e deliberación, de corrección e 

mellora moitísimos destes aspectos e 

xustamente a Intervención viña 

sinalando o carácter particular de 

moitas destas cesións que 

efectivamente deberían ter unha 

mellora na ordenanza tal e como 

acontece agora, creo que iso é 

importante. E nada máis, o que se 

pretendía era facilitar esa axilidade 

administrativa e esa política de usos 

favorables ás entidades e á cidadanía, 

así como tamén na 16, nos dous 

aspectos corrixir e mellorar tamén 

cara ás entidades e á cidadanía o 

funcionamento. Creo que o caso máis 

chamativo é o da Escola Municipal de 

Música, é difícil facer unha rebaixa 

destas características en calquera 

ordenanza e deste alcance e bueno, 

creo que estamos todos satisfeitos por 

isto. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 
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Se queren usar a segunda quenda de 

intervencións? 

 

Señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. Señor Sande, 

nosotros hacemos una relación de unos 

logros socialistas porque la podemos 

hacer. Usted reflexione sobre la suya, o 

sea, acaba de decir como logro en su 

gestión museística que han hecho una 

promoción interna, es que, se dice 

pronto, o sea, si el logro en gestión 

museística en tres años de la ciudad en 

un departamento como el suyo, en una 

ciudad como A Coruña, que tiene una 

infraestructura posiblemente de las 

mejores de Europa de las ciudades de 

su tamaño, que el logro sea hacer una 

promoción interna, que venga dios y 

que lo vea.  

 

Y en cuanto a las bibliotecas, mire, la 

empresa que está llevando la gestión 

de bibliotecas ha renunciado a seguir 

con el contrato. Solamente una 

empresa pequeña, que ya lo llevó hace 

años, se presentó al nuevo concurso, 

esto es un problema serio, o sea, que 

una dotación municipal importante 

para gestionar una de las mejores redes 

de bibliotecas de España, que debería 

ser una plataforma de promoción para 

todas las empresas de gestión cultural 

de España, no se presente ninguna a la 

gestión de las bibliotecas de la ciudad 

de La Coruña, también le debería de 

hacer reflexionar.  

 

Se queren usar a segunda quenda de 

intervencións? 

 

Señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. Señor Sande, 

nós facemos unha relación duns logros 

socialistas porque a podemos facer. 

Vostede reflexione sobre a súa, ou 

sexa, acaba de dicir como logro na súa 

xestión museística que fixeron unha 

promoción interna, é que, dise pronto, 

ou sexa, se o logro en xestión 

museística en tres anos da cidade nun 

departamento como o seu, nunha 

cidade como A Coruña, que ten unha 

infraestrutura posiblemente das 

mellores de Europa das cidades do seu 

tamaño, que o logro sexa facer unha 

promoción interna, que veña deus e 

que o vexa.  

 

E en canto ás bibliotecas, mire, a 

empresa que está a levar a xestión de 

bibliotecas renunciou a seguir co 

contrato. Soamente unha empresa 

pequena, que xa o levou hai anos, 

presentouse ao novo concurso, isto é 

un problema serio, ou sexa, que unha 

dotación municipal importante para 

xestionar unha das mellores redes de 

bibliotecas de España, que debería ser 

unha plataforma de promoción para 

todas as empresas de xestión cultural 

de España, non se presente ningunha á 

xestión das bibliotecas da cidade da 

Coruña, tamén lle debería de facer 

reflexionar.  

 



27 

 

Y luego, usted, señor Coira. Empezó 

su intervención diciendo “vamos a 

intentar explicar”. Ya le digo yo que 

no lo ha conseguido. Nos parece 

estupendamente que quiera usted ahora 

hacer aportaciones a lo que son las 

rebajas de la Escuela Municipal de 

Música. Hubiese estado muy bien que 

en sus cuatro años de mayoría absoluta 

hubiese hecho una sola propuesta de 

las que ahora hizo aquí mención 

porque le recuerdo que esta rebaja, sí, 

apóyese en la señora Gallego, que le da 

algún apunte, porque le recuerdo que 

esta rebaja, que, por cierto, ya deberían 

de rectificar después de decirnos aquí, 

en este Pleno, dos o tres veces, “les 

han engañado otra vez”, esta rebaja se 

hace por insistencia del Grupo 

Municipal Socialista. Y en cuanto a las 

becas, también le voy a decir, después 

de siete años esta ciudad vuelve a tener 

becas, becas de excelencia cultural y 

becas en relación con el empleo, ¿sabe 

gracias a quién? Al empeño socialista. 

En cualquier caso nos alegramos que 

vote a favor de una rebaja en los 

precios públicos que, además, supone 

un alivio en la carga fiscal general de 

la ciudad. No esperábamos otra cosa 

diferente a la suya pero, en cualquier 

caso, tiene ahora un segundo turno de 

palabra, si lo que pretendía antes era 

explicarse, por qué se van a abstener 

en la otra modificación. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señor Coira. 

 

E logo, vostede, señor Coira. Empezou 

a súa intervención dicindo “imos 

tentar explicar”. Xa lle digo eu que 

non o conseguiu. Parécenos 

estupendamente que queira vostede 

agora facer achegas ao que son as 

rebaixas da Escola Municipal de 

Música. Tería estado moi ben que nos 

seus catro anos de maioría absoluta 

Tivese feito unha soa proposta das que 

agora fixo aquí mención porque lle 

lembro que esta rebaixa, si, apóiese na 

señora Gallego, que lle dá algún 

apuntamento, porque lle lembro que 

esta rebaixa, que, por certo, xa 

deberían de rectificar despois de 

dicirnos aquí, neste Pleno, dous ou 

tres veces, “enganáronlles outra vez”, 

esta rebaixa faise por insistencia do 

Grupo Municipal Socialista. E en 

canto ás bolsas, tamén lle vou dicir, 

despois de sete anos esta cidade volve 

ter bolsas, bolsas de excelencia 

cultural e bolsas en relación co 

emprego, sabe grazas a quen? Ao 

empeño socialista. En calquera caso 

alegrámonos que vote a favor dunha 

rebaixa nos prezos públicos que, 

ademais, supón un alivio na carga 

fiscal xeral da cidade. Non 

esperabamos outra cousa diferente á 

súa pero, en calquera caso, ten agora 

unha segunda quenda de palabra, se o 

que pretendía antes era explicarse, por 

que se van abster na outra 

modificación. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señor Coira. 
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Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Sande, creo que no tengo ningún 

motivo para cambiar el voto porque 

usted no es capaz de explicarme qué 

criterios le van a valer a usted para que 

decida si ante una petición de una 

entidad el uso de un espacio público va 

a ser gratuito o no, si usted le va a 

descontar el 50, el 70, el 60 o el 20%. 

Yo creo que eso, esa información falta 

en la ordenanza, para agilizar la 

tramitación de ese expediente, para que 

el que lo solicita sepa a qué atenerse y 

no les lleguen a ustedes cientos de 

solicitudes de gentes y de grupos de 

esta ciudad que entenderán o puedan 

entender que usted, discrecionalmente 

y arbitrariamente va a decidir quién 

puede utilizar esos espacios y con qué 

descuentos, porque la ordenanza, 

insisto, no lo dice. Con lo cual, como 

no lo dice, yo le pediría a usted que 

modificara o hiciera algún tipo de 

ajuste en esta ordenanza que nos 

permitiera a todos los coruñeses 

entender con qué criterios va a tomar 

usted la decisión de ceder ese espacio 

de todos a un grupo de coruñeses. Eso, 

por un lado. En lo que respecta a la 

Escuela Municipal de Música, 

recordarle al señor del Grupo 

Socialista, que está muy preocupado 

por las rebajas y por la carga 

impositiva, que gracias a ustedes, a que 

no quisieron apoyar la bajada en el 

10% del IBI a todos los coruñeses pues 

estamos todos pagando el 10% más de 

IBI del que deberíamos pagar, gracias 

al Grupo Socialista y que les ha 

costado dos años y medio, casi tres y 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Sande, creo que non teño ningún 

motivo para cambiar o voto porque 

vostede non é capaz de explicarme que 

criterios vanlle valer a vostede para 

que decida se ante unha petición 

dunha entidade o uso dun espazo 

público vai ser gratuíto ou non, se 

vostede vaille a descontar o 50, o 70, o 

60 ou o 20%. Eu creo que iso, esa 

información falta na ordenanza, para 

axilizar a tramitación dese expediente, 

para que o que o solicita saiba a que 

aterse e non lles cheguen a vostedes 

centos de solicitudes de xentes e de 

grupos desta cidade que entenderán ou 

poidan entender que vostede,  

discrecionalmente e  arbitrariamente 

vai decidir quen pode utilizar eses 

espazos e con que descontos, porque a 

ordenanza, insisto, non o di. Co cal, 

como non o di, eu pediríalle a vostede 

que modificase ou fixese algún tipo de 

axuste nesta ordenanza que nos 

permitise a todos os coruñeses 

entender con que criterios vai tomar 

vostede a decisión de ceder ese espazo 

de todos a un grupo de coruñeses. Iso, 

por unha banda. No que respecta á 

Escola Municipal de Música, 

lembrarlle ao señor do Grupo 

Socialista, que está moi preocupado 

polas rebaixas e pola carga 

impositiva, que grazas a vostedes, a 

que non quixeron apoiar a baixada no 

10% do IBI a todos os coruñeses pois 

estamos todos pagando o 10% máis de 

IBI do que deberiamos pagar, grazas 

ao Grupo Socialista e que lles custou 

dous anos e medio, case tres e non sei 
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no sé cuántos Plenos y no sé cuántos 

enfados con La Marea, conseguir que 

una tasa de Escuelas Municipales de 

Música que habían puesto ustedes, se 

rebajara el 12%, rebaja en la que, por 

supuesto, estamos de acuerdo pero 

echamos de menos ese criterio de 

progresividad y ese criterio de tener en 

cuenta las rentas de las personas que 

usan ese servicio, también lo echamos 

de menos en la aplicación de esta tasa. 

Creo que no hay mucho más que decir. 

El señor concejal quiere decidir quién 

usa gratis los espacios del 

Ayuntamiento, cederlo a quien quiera, 

porque aquí no hay ninguna norma que 

le exija a usted decir una cosa y otra, 

no tiene ninguna cortapisa, usted lo 

decide y ya está, informa al Consejo 

Rector pero no hay ninguna norma, ni 

ningún criterio ni yo puedo recurrir si 

me lo deniega porque no tengo nada en 

que sustentarme porque no sé qué es lo 

que se valora a la hora de dar esa 

petición, qué tipo de entidad tengo que 

ser… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Coira, por 

favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

… para qué lo tengo que usar, etc. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señor Sande. 

 

cantos Plenos e non sei cantos enfados 

coa Marea, conseguir que unha taxa 

de Escolas Municipais de Música que 

puxeran vostedes, se rebaixase o 12%, 

rebaixa na que, por suposto, estamos 

de acordo pero botamos de menos ese 

criterio de  progresividade e ese 

criterio de ter en conta as rendas das 

persoas que usan ese servizo, tamén o 

botamos de menos na aplicación desta 

taxa. Creo que non hai moito máis que 

dicir. O señor concelleiro quere 

decidir quen usa gratis os espazos do 

Concello, cedelo a quen queira, 

porque aquí non hai ningunha norma 

que lle esixa a vostede dicir unha 

cousa e outra, non ten ningunha 

molestia, vostede decídeo e xa está, 

informa o Consello Reitor pero non 

hai ningunha norma, nin ningún 

criterio nin eu podo recorrer se mo 

denega porque non teño nada en que 

sustentarme porque non sei que é o 

que se valora á hora de dar esa 

petición, que tipo de entidade teño que 

ser… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Coira, por 

favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

… para que o teño que usar, etc. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señor Sande. 

 



30 

 

Señor Sande García 

 

Si. Actividades culturais e de carácter 

gratuíto, está especificado. Eran e son 

criterios técnicos, como digo, é unha 

decisión informada polos directores. 

Pero bueno, isto forma parte dun 

global, o PP, que sempre pretende 

baixar a liñal de impostos defendendo 

criterios de renda e logo apela, como 

no caso da Escola de Música, a unhas 

melloras que eles nunca farían. Eu creo 

que aquí hai bastantes cuestións, un se 

pregunta por que externalizou parte da 

xestión, o Partido Socialista coas 

bibliotecas, xa que falamos de todas as 

cuestións. Cando falo de promoción 

interna dos Museos Científicos, 

refírome a un déficit de xestión que 

vostede indicaba noutros momentos e 

que quizais ten que ver con que non se 

falou de persoas especializadas ou 

persoas que puideran ter un perfil máis 

museístico e menos vinculado á 

xestión e administración. Eu creo que 

logo hai unha cousa bastante curiosa, 

cando falamos de becas, de 

subvencións, de convenios, de capítulo 

4, eses procesos de concorrencia, creo 

que ao final do mandato poderemos 

analizar quen contribuíu e quen non, 

nos seus sucesivos gobernos, a que as 

asociacións, os colectivos, neste caso 

nas concellerías, os creadores, as 

endidades deportivas, pois tiveran 

presencia nesta cidade, fomentando a 

súa actividade e contribuíndo con 

cambios tamén administrativos e deste 

corte a que precisamente puidesen 

desenvolver a súa actividade. Insistiron 

ata a saciedade, ata facer crer que nós 

éramos aqueles que non nos interesaba 

o capítulo 4, porque non nos interesaba 

Señor Sande García 

 

Si. Actividades culturais e de carácter 

gratuíto, está especificado. Eran e son 

criterios técnicos, como digo, é unha 

decisión informada polos directores. 

Pero bueno, isto forma parte dun 

global, o PP, que sempre pretende 

baixar a liñal de impostos defendendo 

criterios de renda e logo apela, como 

no caso da Escola de Música, a unhas 

melloras que eles nunca farían. Eu 

creo que aquí hai bastantes cuestións, 

un se pregunta por que externalizou 

parte da xestión, o Partido Socialista 

coas bibliotecas, xa que falamos de 

todas as cuestións. Cando falo de 

promoción interna dos Museos 

Científicos, refírome a un déficit de 

xestión que vostede indicaba noutros 

momentos e que quizais ten que ver 

con que non se falou de persoas 

especializadas ou persoas que 

puideran ter un perfil máis museístico 

e menos vinculado á xestión e 

administración. Eu creo que logo hai 

unha cousa bastante curiosa, cando 

falamos de becas, de subvencións, de 

convenios, de capítulo 4, eses procesos 

de concorrencia, creo que ao final do 

mandato poderemos analizar quen 

contribuíu e quen non, nos seus 

sucesivos gobernos, a que as 

asociacións, os colectivos, neste caso 

nas concellerías, os creadores, as 

endidades deportivas, pois tiveran 

presencia nesta cidade, fomentando a 

súa actividade e contribuíndo con 

cambios tamén administrativos e deste 

corte a que precisamente puidesen 

desenvolver a súa actividade. 

Insistiron ata a saciedade, ata facer 

crer que nós éramos aqueles que non 
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“el dedo”, eso estaba ben sinalado, 

non? pero si a través de procesos de 

concorrencia e outras estratexias si que 

creo que ao final as entidades, de 

distintas maneiras, por medio de 

ordenanzas, por medio de procesos de 

concorrencia, se verán beneficiadas, en 

definitiva a cidadanía se verá 

beneficiada de todas estas medidas que 

se van tomando e creo que iso é 

importante, das cuestión como estas 

que traemos hoxe aquí, que se levarán 

a cabo. Mil grazas e boa tarde. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

cuatro, referenciado en el orden del 

día, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

nos interesaba o capítulo 4, porque 

non nos interesaba “o dedo”, eso 

estaba ben sinalado, non? pero si a 

través de procesos de concorrencia e 

outras estratexias si que creo que ao 

final as entidades, de distintas 

maneiras, por medio de ordenanzas, 

por medio de procesos de 

concorrencia, se verán beneficiadas, 

en definitiva a cidadanía se verá 

beneficiada de todas estas medidas que 

se van tomando e creo que iso é 

importante, das cuestión como estas 

que traemos hoxe aquí, que se levarán 

a cabo. Mil grazas e boa tarde. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. 

 

Votación do asunto número catro 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

catro, referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista  Galego- 

Asembleas  Abertas (BNG- AA) (1 

voto). 
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Presidencia 

 

Queda aprobada inicialmente esta 

Ordenanza 44. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la 

modificación de la Ordenanza nº 44 

reguladora del precio público por la 

prestación de servicios y utilización de 

instalaciones de titularidad pública 

municipal cuya gestión está 

encomendada al Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE), y que 

figura como documento Anexo del 

presente acuerdo: 

 

ORDENANZA Nº 44 

REGULADORA DEL PRECIO 

PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Y UTILIZACIÓN 

DE INSTALACIONES DE 

TITULARIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL CUYA GESTIÓN 

ESTÁ ENCOMENDADA AL 

INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 

ESPECTÁCULOS (IMCE). Se 

modifican los artículos 4 y 6. 

 

SEGUNDO. Las modificaciones 

aprobadas entrarán en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia. En la 

Disposición Final de la Ordenanza se 

consignará la fecha de su aprobación y 

la del inicio de su vigencia. 

 

 

TERCERO. Someter a información 

pública los acuerdos precedentes, en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 

y a través de anuncio insertado en el 

Presidencia 

 

Queda aprobada inicialmente esta 

Ordenanza 44. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a 

modificación da Ordenanza nº 44 

reguladora do prezo público pola 

prestación de servizos e utilización de 

instalacións de titularidade pública 

municipal cuxa xestión está 

encomendada ao Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE), que 

figura como documento Anexo do 

presente acordo: 

 

ORDENANZA Nº 44 REGULADORA 

DO PREZO PÚBLICO POLA 

PRESTACIÓN DE SERVIZOS E 

UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS 

DE TITULARIDADE PÚBLICA 

MUNICIPAL CUXA XESTIÓN ESTÁ 

ENCOMENDADA AO INSTITUTO 

MUNICIPAL CORUÑA 

ESPECTÁCULOS (IMCE). 

Modifícanse os artigos 4 e 6. 

 

 

SEGUNDO. As modificacións 

aprobadas entrarán en vigor a partir 

do día seguinte ao da súa publicación 

no Boletín Oficial da Provincia. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

TERCERO. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios do Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 
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Boletín Oficial de la Provincia, así 

como en uno de los diarios de gran 

difusión de la provincia, con el fin de 

que los interesados puedan, durante un 

plazo de treinta días a partir del día 

siguiente al de la publicación de 

referencia, realizar las alegaciones y 

sugerencias que consideren oportunas, 

dejando constancia expresa de que si 

durante el citado trámite no se 

presentara ninguna, el acuerdo de 

aprobación  provisional se elevará a 

definitivo de manera automática. 

 

CUARTO. Facultar al Alcalde – 

Presidente, tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

16.- Aprobación inicial del 

expediente de modificación de la 

Ordenanza fiscal 16. 

 

Asunto: aprobación inicial del 

expediente de modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 16 reguladora de la 

tasa por la prestación de servicios en 

los museos y otras instalaciones 

culturales del Ayuntamiento de A 

Coruña.  

 

Este asunto ha sido dictaminado por 

la Comisión de Hacienda y 

Administración de 31 de enero de 

2018, con el voto a favor de los 

Grupos Municipales de Marea 

Atlántica y socialista y las 

abstenciones de los Grupos 

Municipales Popular y Mixto (BNG-

AA), en los propios términos del 

informe propuesta sometido a la 

Comisión, se acuerda proponer al 

Pleno municipal, como dictamen de 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, 

co fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación de 

referencia, realizar as alegacións e 

suxestións que consideren oportunas, 

deixando constancia expresa de que se 

durante o citado trámite non se 

presentase ningunha, o acordo de 

aprobación  provisional elevarase a 

definitivo de maneira automática. 

 

 

CUARTO. Facultar ao Alcalde – 

Presidente, tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

16.- Aprobación inicial do expediente 

de modificación da Ordenanza fiscal 

16. 

 

Asunto: aprobación inicial do 

expediente de modificación da 

Ordenanza fiscal  nº 16 reguladora da 

taxa pola prestación de servizos nos 

museos e outras instalacións culturais 

do Concello da Coruña.  

 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración do 31 de xaneiro de 

2018, co voto a favor dos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica e 

socialista e as abstencións dos Grupos 

Municipais Popular e Mixto (BNG- 

AA), nos propios termos do informe 

proposta sometido á Comisión, 

acórdase propoñer ao Pleno 

municipal, como ditame da Comisión, 

a adopción do seguinte acordo: 
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la Comisión, la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente 

la modificación de la Ordenanza Fiscal 

que seguidamente se relaciona, y cuyos 

textos modificados figuran como 

documento Anexo del presente 

acuerdo: 

 

Ordenanza Fiscal nº 16 reguladora de 

la tasa por la prestación de servicios en 

los museos y otras instalaciones 

culturales del Ayuntamiento de A 

Coruña. Se modifica el artículo 6. 

 

SEGUNDO. La modificación aprobada 

entrará en vigor a partir del día 

siguiente al de la publicación del 

acuerdo de aprobación definitiva y del 

texto modificado, en el Boletín Oficial 

de la Provincia de A Coruña. En la 

Disposición Final de la Ordenanza se 

consignará la fecha de su aprobación y 

la del inicio de su vigencia.  

 

TERCERO. Someter a información 

pública los acuerdos precedentes, en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 

y a través de anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia, así 

como en uno de los diarios de gran 

difusión de la provincia, con el fin de 

que los interesados puedan, durante un 

plazo de treinta días a partir del día 

siguiente al de la publicación de 

referencia, realizar las alegaciones y 

sugerencias que consideren oportunas, 

dejando constancia expresa de que si 

durante el citado trámite no se 

presentase ninguna, el acuerdo de  

 

 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar provisionalmente 

a modificación da Ordenanza Fiscal 

que seguidamente se relaciona, e 

cuxos textos modificados figuran como 

documento Anexo do presente acordo: 

 

 

Ordenanza Fiscal nº 16 reguladora da 

taxa pola prestación de servizos nos 

museos e outras instalacións culturais 

do Concello da Coruña. Modifícase o 

artigo 6. 

 

SEGUNDO. A modificación aprobada 

entrará en vigor a partir do día 

seguinte o da publicación do acordo 

de aprobación definitiva e do texto 

modificado, no Boletín Oficial da 

Provincia da Coruña. Na Disposición 

Final da Ordenanza consignarase a 

data da súa aprobación e a do inicio 

da súa vixencia. 

 

TERCEIRO. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios do Concello e a 

través de anuncio insiro no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, 

co fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación de 

referencia, realizar as alegacións e 

suxestións que consideren oportunas, 

deixando constancia expresa de que se 

durante o citado trámite non se 

presentase ningunha, o acordo de 

aprobación  provisional elevarase a 
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aprobación provisional se elevará a 

definitivo de manera automática. 

 

CUARTO. Facultar al Alcalde – 

Presidente tan ampliamente como en 

derecho sea posible para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número cinco 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

cinco, referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada esta ordenanza por 

unanimidade dos presentes. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente 

la modificación de la Ordenanza Fiscal 

que seguidamente se relaciona, y cuyos 

textos modificados figuran como 

documento Anexo del presente 

acuerdo: 

definitivo de maneira automática. 

 

 

CUARTO. Facultar ao Alcalde – 

Presidente, tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número cinco 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

cinco, referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista  Galego- 

Asembleas  Abertas (BNG- AA) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada esta ordenanza por 

unanimidade dos presentes. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar provisionalmente 

a modificación da Ordenanza Fiscal 

que seguidamente se relaciona, e 

cuxos textos modificados figuran como 

documento Anexo do presente acordo: 
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Ordenanza Fiscal nº 16 reguladora de 

la tasa por la prestación de servicios en 

los museos y otras instalaciones 

culturales del Ayuntamiento de A 

Coruña. Se modifica el artículo 6. 

 

SEGUNDO. La modificación aprobada 

entrará en vigor a partir del día 

siguiente al de la publicación del 

acuerdo de aprobación definitiva y del 

texto modificado, en el Boletín Oficial 

de la Provincia de A Coruña. En la 

Disposición Final de la Ordenanza se 

consignará la fecha de su aprobación y 

la del inicio de su vigencia.  

 

TERCERO. Someter a información 

pública los acuerdos precedentes, en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 

y a través de anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia, así 

como en uno de los diarios de gran 

difusión de la provincia, con el fin de 

que los interesados puedan, durante un 

plazo de treinta días a partir del día 

siguiente al de la publicación de 

referencia, realizar las alegaciones y 

sugerencias que consideren oportunas, 

dejando constancia expresa de que si 

durante el citado trámite no se 

presentase ninguna, el acuerdo de  

aprobación provisional se elevará a 

definitivo de manera automática. 

 

CUARTO. Facultar al Alcalde – 

Presidente tan ampliamente como en 

derecho sea posible para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Oficina Presupuestaria 

 

17.-Aprobación definitiva de los  

 

Ordenanza Fiscal nº 16 reguladora da 

taxa pola prestación de servizos nos 

museos e outras instalacións culturais 

do Concello da Coruña. Modifícase o 

artigo 6. 

 

SEGUNDO. A modificación aprobada 

entrará en vigor a partir do día 

seguinte o da publicación do acordo 

de aprobación definitiva e do texto 

modificado, no Boletín Oficial da 

Provincia da Coruña. Na Disposición 

Final da Ordenanza consignarase a 

data da súa aprobación e a do inicio 

da súa vixencia. 

 

TERCEIRO. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios do Concello e a 

través de anuncio insiro no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, 

co fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación de 

referencia, realizar as alegacións e 

suxestións que consideren oportunas, 

deixando constancia expresa de que se 

durante o citado trámite non se 

presentase ningunha, o acordo de 

aprobación  provisional elevarase a 

definitivo de maneira automática. 

 

 

CUARTO. Facultar ao Alcalde – 

Presidente, tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Oficina Orzamentaria 

 

17.-Aprobación definitiva dos  
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Presupuestos de 2018 

 

Asunto: aprobación definitiva de la 

plantilla, que comprende las plazas 

reservadas a funcionarios, personal 

laboral, personal eventual, directivo y 

del TEAM de este Excmo. 

Ayuntamiento y del Organismo 

Autónomo Municipal "Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos" 

(IMCE) para el ejercicio de 2018. 

 

Aprobación definitiva del Presupuesto 

General de la Corporación, 

comprensivo del Presupuesto del 

Ayuntamiento, el del IMCE y Estados 

de previsión de ingresos y gastos de la 

Empresa Municipal de Aguas de La 

Coruña, S.A. (EMALCSA) y de la 

Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades, S.A.U. 

(EMVSA), así como las bases de 

ejecución del Presupuesto del 

Ayuntamiento y del IMCE para regir 

en el ejercicio de 2018. 

 

Este asunto ha sido dictaminado por 

la Comisión de Hacienda y 

Administración de 31 de enero de 

2018, previa deliberación, a la vista 

de las propuestas obrantes en el 

expediente, efectuadas primera y 

segunda votación, con el resultado 

de voto a favor del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica, voto en contra 

del Grupo Municipal Popular y las 

abstenciones de los Grupos 

Municipales Socialista y Mixto 

(BNG-AA), con el voto a favor de 

calidad de la presidenta de la 

Comisión para la resolución del 

empate, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 100.2 del 

Orzamentos de 2018 

 

Asunto: aprobación definitiva do 

cadro de persoal, que comprende as 

prazas reservadas a funcionarios, 

persoal laboral, persoal eventual, 

directivo e do  TEAM deste Excmo. 

Concello e do Organismo Autónomo 

Municipal "Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos" (IMCE) para o 

exercicio de 2018. 

 

Aprobación definitiva do Orzamento 

Xeral da Corporación, comprensivo do 

Orzamento do Concello, o do  IMCE e 

Estados de previsión de ingresos e 

gastos da Empresa Municipal de 

Aguas de La Coruña, S.A. (EMALCSA) 

e da Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades,  S.A.U. 

(EMVSA), así como as bases de 

execución do Orzamento do Concello e 

do  IMCE para rexer no exercicio de 

2018. 

 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración do 31 de xaneiro de 

2018, previa deliberación, á vista das 

propostas  obrantes no expediente, 

efectuadas primeira e segunda 

votación, co resultado de voto a favor 

do Grupo Municipal de Marea 

Atlántica, voto en contra do Grupo 

Municipal Popular e as abstencións 

dos Grupos Municipais Socialista e 

Mixto (BNG- AA), co voto a favor de 

calidade da presidenta da Comisión 

para a resolución do empate, de 

conformidade co  preceptuado no 

artigo 100.2 do Real decreto 

2.568/1986, de Regulamento de 
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Real Decreto 2.568/1986, de 

Reglamento de Organización, 

funcionamiento y régimen jurídico 

de las entidades locales, se propone 

al Pleno municipal, como dictamen 

de la Comisión, la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo 

 

Primero. Inadmitir por haberse 

presentado fuera de plazo la alegación 

con número de identificador 

RMPE120071, nº 253/2018, 

presentada por D. José Antonio 

Sánchez Penas. 

 

Segundo. Desestimar las siguientes 

alegaciones presentadas por no quedar 

acreditada la existencia de ninguno de 

los motivos tasados para la 

formulación de las mismas: 

  

• De D. José Antonio Sánchez 

Penas, alegación con número de 

identificador RMPE1200A3, nº 

363/2018. 

 

• De D. Miguel Angel Rosendo 

Suero, alegación con número de 

identificador RMPE1201Y8, nº 

2531/2018. 

 

• Del Grupo Municipal del BNG, 

alegación con número de identificador 

RMPE1201ZD, nº 2572/2018. 

 

• Del Grupo Municipal del BNG 

alegación con número de identificador 

RMPE1201ZF, nº 2574/2018. 

organización, funcionamento e 

réxime xurídico das entidades locais, 

proponse ao Pleno municipal, como 

ditame da Comisión, a adopción do 

seguinte acordo: 

 

 

 

Acordo 

 

Primeiro. Inadmitir por presentarse 

fóra de prazo a alegación con número 

de identificador RMPE120071, nº 

253/2018, presentada por D. José 

Antonio Sánchez Penas. 

 

 

Segundo. Desestimar as seguintes 

alegacións presentadas por non 

quedar acreditada a existencia de 

ningún dos motivos taxados para a 

formulación das mesmas: 

  

• De D. José Antonio Sánchez 

Penas, alegación con número de 

identificador RMPE1200A3, nº 

363/2018. 

 

• De D. Miguel Angel Rosendo 

Suero alegación con número de 

identificador RMPE1201Y8, nº 

2531/2018. 

 

• Do Grupo Municipal del BNG 

alegación con número de identificador 

RMPE1201ZD, nº 2572/2018. 

 

• Do Grupo Municipal del BNG 

alegación con número de identificador 

RMPE1201ZF, nº 2574/2018. 
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• Del Grupo Municipal del 

Partido Popular, alegación con número 

de identificador RMPE12022K, nº 

2687/2018. 

Tercero. Aprobar definitivamente el 

Presupuesto General de la Corporación 

para regir en el ejercicio de 2018, que 

comprende el presupuesto del 

Ayuntamiento, el del Organismo 

Autónomo Municipal “Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos” 

(IMCE) y los Estados de Previsión de 

ingresos y gastos de la Empresa 

Municipal de Aguas de La Coruña, 

S.A. (EMALCSA) y de la Empresa 

Municipal Vivienda, Servicios y 

Actividades, S.A.U. (EMVSA), así 

como las Bases de Ejecución y las 

Plantillas de Personal del 

Ayuntamiento y del IMCE, en los 

términos que resultan de los apartados 

precedentes y de los estados 

presupuestarios que se acompañan. 

 

Cuarto. Publicar los Presupuestos 

resumidos por Capítulos y las 

Plantillas de Personal en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

Intervenciones 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y 

cinco minutos sale del Salón de 

Sesiones la señora García Gómez. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a señora Vieito. 

 

 

 

 

• Do Grupo Municipal del 

Partido Popular, alegación con 

número de identificador 

RMPE12022K, nº 2687/2018. 

Terceiro. Aprobar definitivamente o 

Orzamento Xeral da Corporación para 

rexer no exercicio de 2018, que 

comprende o orzamento do Concello, o 

do Organismo Autónomo Municipal 

“Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos” (IMCE) e os Estados de 

Previsión de ingresos e gastos da 

Empresa Municipal de Aguas de La 

Coruña, S.A. (EMALCSA) e da 

Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios e Actividades, S.A.U. 

(EMVSA), así como as Bases de 

Execución e os Cadros de Persoal do 

Concello e do IMCE, nos termos que 

resultan dos apartados precedentes e 

dos estados orzamentarios que se 

acompañan. 

 

 

Cuarto. Publicar os Orzamentos 

resumidos por Capítulos e os Cadros 

de Persoal no Boletín Oficial da 

Provincia. 

 

Intervencións 

 

Ás dezasete horas e corenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a señora Vieito. 
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Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar boa tarde a todos os 

presentes hoxe aquí e aos que nos 

seguen tamén por streaming, 

reiterarlles e darlles a boa tarde, tamén, 

aos representantes do colectivo de 

Policía Local, aos que quero 

reiterarlles o noso compromiso, o 

compromiso deste goberno na 

recuperación dos dereitos retributivos 

dos funcionarios, estamos rematando 

os traballos de fundamentación, da 

adecuación retributiva singular deste 

colectivo, a diferenza do que fixo o PP 

no mandato anterior e 

transmitirémoslles en breve os 

resultados destes informes. 

 

En relación ao asunto que traemos 

hoxe aquí, traemos a este Pleno a 

proposta de aprobación definitiva do 

Orzamento Xeral do Concello para 

2018. O pasado 29 de decembro de 

2017 o Pleno do Concello aprobaba 

inicialmente o Orzamento Xeral do 

Concello da Coruña para este exercicio 

2018 e o expediente foi sometido 

posteriormente ao trámite de 

exposición pública para reclamacións, 

mediante anuncio publicado no Boletín 

Oficial da Provincia de 3 de xaneiro. 

Transcorrido o prazo de exposición 

pública, que abarcou desde o día 4 ao 

24 de xaneiro, segundo a certificación 

expedida polo oficial maior do 

Concello, de data 26 de xaneiro, consta 

a presentación de reclamacións contra 

o Orzamento da Corporación 

subscritas polos seguintes recorrentes; 

en primeiro lugar, José Antonio 

Sánchez Penas presenta obxecto de 

reclamación referido ao 3 de xaneiro, o 

Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar boa tarde a todos os 

presentes hoxe aquí e aos que nos 

seguen tamén por streaming, 

reiterarlles e darlles a boa tarde, 

tamén, aos representantes do colectivo 

de Policía Local, aos que quero 

reiterarlles o noso compromiso, o 

compromiso deste goberno na 

recuperación dos dereitos retributivos 

dos funcionarios, estamos rematando 

os traballos de fundamentación, da 

adecuación retributiva singular deste 

colectivo, a diferenza do que fixo o PP 

no mandato anterior e 

transmitirémoslles en breve os 

resultados destes informes. 

 

En relación ao asunto que traemos 

hoxe aquí, traemos a este Pleno a 

proposta de aprobación definitiva do 

Orzamento Xeral do Concello para 

2018. O pasado 29 de decembro de 

2017 o Pleno do Concello aprobaba 

inicialmente o Orzamento Xeral do 

Concello da Coruña para este 

exercicio 2018 e o expediente foi 

sometido posteriormente ao trámite de 

exposición pública para reclamacións, 

mediante anuncio publicado no Boletín 

Oficial da Provincia de 3 de xaneiro. 

Transcorrido o prazo de exposición 

pública, que abarcou desde o día 4 ao 

24 de xaneiro, segundo a certificación 

expedida polo oficial maior do 

Concello, de data 26 de xaneiro, 

consta a presentación de reclamacións 

contra o Orzamento da Corporación 

subscritas polos seguintes recorrentes; 

en primeiro lugar, José Antonio 

Sánchez Penas presenta obxecto de 

reclamación referido ao 3 de xaneiro, 



41 

 

mesmo recorrente tamén presenta de 

novo o 4 de xaneiro a mesma 

reclamación; Miguel Ángel Rosende 

Suero, en representación de Cidadáns, 

presenta escrito tamén o 23 de xaneiro 

e o 23, tamén, presenta reclamación o 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, en un primeiro e 

un segundo escrito. O día 24, último 

día do prazo, preséntase por parte do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

tamén escrito de reclamación a través 

do Rexistro.  

 

A las diecisiete horas y cuarenta y 

siete minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora García Gómez. 

 

Todas as reclamacións detalladas foron 

presentadas dentro do prazo excepto a 

primeira, presentada por José Antonio 

Sánchez Penas, e, polo tanto, se propón 

a súa inadmisión. O mesmo interesado 

presenta o seguinte día, o día 4, a 

mesma reclamación, polo tanto, esta 

reclamación si que resulta admitida. 

 

 

En canto ás causas de reclamación, 

recordar que as que prevé o artigo 172 

do texto refundido da Lei reguladora 

de facendas locais son as seguintes; en 

primeiro lugar, prevé reclamacións 

porque o procedemento non se axusta 

ao establecido nos trámites legais e 

tampouco á súa aprobación; en 

segundo lugar, prevé como causa de 

reclamación a omisión de créditos 

necesarios para o cumprimento de 

obrigas esixibles en virtude de 

precepto legal ou de calquera outro 

título lexítimo; e en último lugar, prevé 

como causas de reclamación, tamén, a 

o mesmo recorrente tamén presenta de 

novo o 4 de xaneiro a mesma 

reclamación; Miguel Ángel Rosende 

Suero, en representación de Cidadáns, 

presenta escrito tamén o 23 de xaneiro 

e o 23, tamén, presenta reclamación o 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, en un primeiro e 

un segundo escrito. O día 24, último 

día do prazo, preséntase por parte do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

tamén escrito de reclamación a través 

do Rexistro.  

 

Ás dezasete horas e corenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

Todas as reclamacións detalladas 

foron presentadas dentro do prazo 

excepto a primeira, presentada por 

José Antonio Sánchez Penas, e, polo 

tanto, se propón a súa inadmisión. O 

mesmo interesado presenta o seguinte 

día, o día 4, a mesma reclamación, 

polo tanto, esta reclamación si que 

resulta admitida. 

 

En canto ás causas de reclamación, 

recordar que as que prevé o artigo 172 

do texto refundido da Lei reguladora 

de facendas locais son as seguintes; en 

primeiro lugar, prevé reclamacións 

porque o procedemento non se axusta 

ao establecido nos trámites legais e 

tampouco á súa aprobación; en 

segundo lugar, prevé como causa de 

reclamación a omisión de créditos 

necesarios para o cumprimento de 

obrigas esixibles en virtude de 

precepto legal ou de calquera outro 

título lexítimo; e en último lugar, prevé 

como causas de reclamación, tamén, a 
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manifesta insuficiencia de ingresos en 

relación aos gastos orzamentados ou 

tamén destes con respecto ás 

necesidades para as que se prevean. 

 

En canto á reclamación presentada por 

José Antonio Sánchez Penas, dicir que 

pide, solicita a inclusión de créditos 

para tres finalidades, finalidades que 

non atenden a ningunha das causas de 

reclamación, xa que non se trata de 

obrigas cuantificadas e esixibles e 

ademais, tamén, solicita a inclusión de 

partidas que responden a motivos de 

oportunidade. 

 

 

En canto á reclamación presentada por 

Miguel Ángel Rosende en 

representación de Cidadáns, se solicita 

información sobre unha serie de 

aspectos cuxo contido atópase na 

documentación que consta no 

expediente do Proxecto de 

Orzamentos, dicir do Anexo de 

Investimentos, estado de gastos 

detallados, estado de ingresos 

detallado, o informe económico – 

financeiro. Polo tanto, tampouco alega 

nin se produce neste caso ningunha das 

causas de reclamación taxadas no texto 

refundido de Facendas locais. 

 

En canto ás dúas reclamacións 

presentadas polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, unha 

referida ao Orzamento do Concello e 

outra referida ao Orzamento do IMCE; 

en primeiro lugar, realiza propostas de 

inclusión no estado de gastos de 

partidas por importe de 6,1 millóns, 

minorando no mesmo importe outra 

serie de partidas no estado de gastos, 

manifesta insuficiencia de ingresos en 

relación aos gastos orzamentados ou 

tamén destes con respecto ás 

necesidades para as que se prevean. 

 

En canto á reclamación presentada 

por José Antonio Sánchez Penas, dicir 

que pide, solicita a inclusión de 

créditos para tres finalidades, 

finalidades que non atenden a 

ningunha das causas de reclamación, 

xa que non se trata de obrigas 

cuantificadas e esixibles e ademais, 

tamén, solicita a inclusión de partidas 

que responden a motivos de 

oportunidade. 

 

En canto á reclamación presentada 

por Miguel Ángel Rosende en 

representación de Cidadáns, se solicita 

información sobre unha serie de 

aspectos cuxo contido atópase na 

documentación que consta no 

expediente do Proxecto de 

Orzamentos, dicir do Anexo de 

Investimentos, estado de gastos 

detallados, estado de ingresos 

detallado, o informe económico – 

financeiro. Polo tanto, tampouco alega 

nin se produce neste caso ningunha 

das causas de reclamación taxadas no 

texto refundido de Facendas locais. 

 

En canto ás dúas reclamacións 

presentadas polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, unha 

referida ao Orzamento do Concello e 

outra referida ao Orzamento do 

IMCE; en primeiro lugar, realiza 

propostas de inclusión no estado de 

gastos de partidas por importe de 6,1 

millóns, minorando no mesmo importe 

outra serie de partidas no estado de 
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ningún dos créditos se corresponde, 

tampouco con obrigas esixibles e se 

remiten, tamén, a cuestións de 

oportunidade e discrecionalidade de 

política orzamentaria. Ademais, parte 

das partidas que propón para financiar 

as altas afectan a créditos 

comprometidos, polo tanto, tamén 

propoñemos a desestimación destas 

dúas reclamacións. 

 

 

Finalmente, a reclamación presentada 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular propón a inclusión de altas por 

importe de 35,9 millóns, baixas por 

importe de 11,8 e tamén propón un 

incremento de ingresos no concepto de 

cotas de urbanización, por importe de 4 

millóns. Polo tanto, hai unha diferenza 

de máis de 20 millóns que causaría, 

tamén, un déficit inicial no Orzamento, 

polo tanto, non atendendo ás causas de 

reclamación taxadas pola Lei de 

facendas locais e ademais, 

respondendo a motivos, tamén, de 

oportunidade e discrecionalidade 

política. 

 

Polo tanto, propoñemos a este Pleno a 

aprobación do ditame emitido pola 

Comisión de Facenda no sentido de 

inadmitir o primeiro escrito de 

reclamacións, presentado fóra de prazo 

e desestimar o resto das reclamacións 

presentadas polos motivos xa expostos. 

Nada máis, grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito. 

Ten a palabra a señora Veira. 

gastos, ningún dos créditos se 

corresponde, tampouco con obrigas 

esixibles e se remiten, tamén, a 

cuestións de oportunidade e 

discrecionalidade de política 

orzamentaria. Ademais, parte das 

partidas que propón para financiar as 

altas afectan a créditos 

comprometidos, polo tanto, tamén 

propoñemos a desestimación destas 

dúas reclamacións. 

 

Finalmente, a reclamación presentada 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular propón a inclusión de altas 

por importe de 35,9 millóns, baixas 

por importe de 11,8 e tamén propón un 

incremento de ingresos no concepto de 

cotas de urbanización, por importe de 

4 millóns. Polo tanto, hai unha 

diferenza de máis de 20 millóns que 

causaría, tamén, un déficit inicial no 

Orzamento, polo tanto, non atendendo 

ás causas de reclamación taxadas pola 

Lei de facendas locais e ademais, 

respondendo a motivos, tamén, de 

oportunidade e discrecionalidade 

política. 

 

Polo tanto, propoñemos a este Pleno a 

aprobación do ditame emitido pola 

Comisión de Facenda no sentido de 

inadmitir o primeiro escrito de 

reclamacións, presentado fóra de 

prazo e desestimar o resto das 

reclamacións presentadas polos 

motivos xa expostos. Nada máis, 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito. 

Ten a palabra a señora Veira. 
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Señora Veira González 

 

Ben. Pois no Pleno de aprobación 

inicial deste Orzamento, do Orzamento 

de 2018, recordo unhas palabras do 

alcalde nas que se lamentaba da falta 

de propostas do Bloque Nacionalista 

Galego e tamén así o fixo a señora 

Vieito, que dicía que a oposición non 

estaba só para criticar senón tamén 

para facer propostas. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Mourelo Barreiro. 

 

Ben. Pois resulta que cando o BNG 

chega con propostas, na fase de 

alegacións, porque teño que 

recordarlle, señora Vieito, que eu lle 

pedín o 1 de decembro un borrador, si, 

mire, un borrador do Orzamento para 

poder facer propostas e non facelas “no 

aire”, porque sabe vostede que as nosas 

propostas son propostas construtivas, 

non tratan de desfacer o seu 

Orzamento, como si hai outro tipo de 

propostas, vale?, nós pretendemos 

manter os seus proxectos, o que pasa é 

que vostedes, efectivamente, non nos 

fixeron chegar ese Orzamento, e, polo 

tanto, ía ser moi complicado que 

fixeramos propostas. 

 

Efectivamente vostedes aproban en 

Xunta de Goberno Local o seu 

Orzamento, tramítano en Comisión de 

Facenda e logo en Pleno apróbase 

inicialmente e, efectivamente, comeza 

o período de alegacións, onde nós 

construímos as nosas propostas. Ben, 

hai un prazo de 15 días para presentar 

 

Señora Veira González 

 

Ben. Pois no Pleno de aprobación 

inicial deste Orzamento, do Orzamento 

de 2018, recordo unhas palabras do 

alcalde nas que se lamentaba da falta 

de propostas do Bloque Nacionalista 

Galego e tamén así o fixo a señora 

Vieito, que dicía que a oposición non 

estaba só para criticar senón tamén 

para facer propostas. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor  Mourelo Barreiro. 

 

Ben. Pois resulta que cando o BNG 

chega con propostas, na fase de 

alegacións, porque teño que 

recordarlle, señora Vieito, que eu lle 

pedín o 1 de decembro un borrador, si, 

mire, un borrador do Orzamento para 

poder facer propostas e non facelas 

“no aire”, porque sabe vostede que as 

nosas propostas son propostas 

construtivas, non tratan de desfacer o 

seu Orzamento, como si hai outro tipo 

de propostas, vale?, nós pretendemos 

manter os seus proxectos, o que pasa é 

que vostedes, efectivamente, non nos 

fixeron chegar ese Orzamento, e, polo 

tanto, ía ser moi complicado que 

fixeramos propostas. 

 

Efectivamente vostedes aproban en 

Xunta de Goberno Local o seu 

Orzamento, tramítano en Comisión de 

Facenda e logo en Pleno apróbase 

inicialmente e, efectivamente, comeza 

o período de alegacións, onde nós 

construímos as nosas propostas. Ben, 

hai un prazo de 15 días para presentar 
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esas alegacións, nós presentamos esas 

alegacións en tempo e forma e 

vostedes resólvenas en tempo record, 

si, si, en 24 horas despois de rematar o 

prazo vostedes resolven as alegacións, 

só 48 horas despois de que as 

rexistrásemos, sen falar absolutamente 

nada, sen dar absolutamente ningunha 

explicación, porque realmente, se nos 

tivéramos sentado a falar, se vostede 

nos tivera chamado unha vez que 

presentamos esas alegacións eu lle 

tería dito, señora Vieito, que no caso 

das baixas, nós non éramos tallantes, é 

dicir, podiamos optar por estas baixas 

ou por outras pero estas eran as que 

nós entendiamos que non ían, 

efectivamente, danar o que era o seu 

Proxecto de Orzamento e as súas liñas 

básicas para o Orzamento. O digo por 

esta cuestión que di vostede de que 

había créditos comprometidos, pois se 

vostede me di que hai un crédito 

comprometido e non se pode 

empregar, evidentemente poderemos 

sacar a baixa doutro lugar. En todo 

caso o que resolven e resolven 

desestimar as nosas alegacións é por 

unha cuestión de que as nosas 

propostas son propostas de 

oportunidade política e non responden 

ás causas taxadas pola lei.  

 

A las diecisiete horas y cincuenta y 

cinco minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Mourelo Barreiro. 

 

Non é a primeira vez, tampouco, que 

este Pleno estima alegacións por 

causas de oportunidade política e non 

estritamente por cuestións que estean 

taxadas estritamente pola lei, polo 

tanto habería marxe para aceptar estas 

esas alegacións, nós presentamos esas 

alegacións en tempo e forma e 

vostedes resólvenas en tempo record, 

si, si, en 24 horas despois de rematar o 

prazo vostedes resolven as alegacións, 

só 48 horas despois de que as 

rexistrásemos, sen falar absolutamente 

nada, sen dar absolutamente ningunha 

explicación, porque realmente, se nos 

tivéramos sentado a falar, se vostede 

nos tivera chamado unha vez que 

presentamos esas alegacións eu lle 

tería dito, señora Vieito, que no caso 

das baixas, nós non éramos tallantes, é 

dicir, podiamos optar por estas baixas 

ou por outras pero estas eran as que 

nós entendiamos que non ían, 

efectivamente, danar o que era o seu 

Proxecto de Orzamento e as súas liñas 

básicas para o Orzamento. O digo por 

esta cuestión que di vostede de que 

había créditos comprometidos, pois se 

vostede me di que hai un crédito 

comprometido e non se pode 

empregar, evidentemente poderemos 

sacar a baixa doutro lugar. En todo 

caso o que resolven e resolven 

desestimar as nosas alegacións é por 

unha cuestión de que as nosas 

propostas son propostas de 

oportunidade política e non responden 

ás causas taxadas pola lei. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Mourelo Barreiro. 

 

Non é a primeira vez, tampouco, que 

este Pleno estima alegacións por 

causas de oportunidade política e non 

estritamente por cuestións que estean 

taxadas estritamente pola lei, polo 

tanto habería marxe para aceptar 
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propostas. E nós claro que entendemos 

que son cuestións de oportunidade 

política, por exemplo, o incremento 

retributivo determinado pola Lei 

3/2017 de 27 de xuño, para o 

funcionariado; claro que entendemos 

que é unha cuestión de oportunidade 

política, é que a cidade precisa que o 

seu Rexistro municipal de María Pita 

sexa reformado; claro que entendemos 

que é unha cuestión de oportunidade 

política o Plan de accesibilidade para a 

adaptación da cidade ao real decreto 

lexislativo 1/2003; claro que 

entendemos que é unha cuestión de 

oportunidade política rehabilitar os 

pavimentos e as beirarrúas do Polígono 

da Grela, porque alí hai 20.000 

traballadores e traballadoras; claro que 

entendemos que é unha cuestión de 

oportunidade política a habilitación 

dun espazo de aparcamento na Grela, 

porque lle volvo dicir que hai 20.000 

traballadoras e traballadores nese 

polígono, que é público, ademais; claro 

que entendemos que é oportunidade 

política rehabilitar os locais municipais 

como o de San Roque ou o Centro 

Asociativo García Sabell, do que non 

sabemos nada, cae a cachos e as 

entidades aínda están pendentes de ter 

un espazo onde poder desenvolver as 

súas actividades; claro que é unha 

cuestión de oportunidade política que o 

IBI das vivendas municipais o pague o 

propio Concello e non o teñan que 

pagar as usuarias e os usuarios, esas 

persoas en vulnerabilidade social, que 

están nesas vivendas; claro que 

entendemos que é unha cuestión de 

oportunidade política que haxa un 

proxecto do estudo integral das 

necesidades da auga na Comarca da 

estas propostas. E nós claro que 

entendemos que son cuestións de 

oportunidade política, por exemplo, o 

incremento retributivo determinado 

pola Lei 3/2017 de 27 de xuño, para o 

funcionariado; claro que entendemos 

que é unha cuestión de oportunidade 

política, é que a cidade precisa que o 

seu Rexistro municipal de María Pita 

sexa reformado; claro que entendemos 

que é unha cuestión de oportunidade 

política o Plan de accesibilidade para 

a adaptación da cidade ao real decreto 

lexislativo 1/2003; claro que 

entendemos que é unha cuestión de 

oportunidade política rehabilitar os 

pavimentos e as beirarrúas do 

Polígono da Grela, porque alí hai 

20.000 traballadores e traballadoras; 

claro que entendemos que é unha 

cuestión de oportunidade política a 

habilitación dun espazo de 

aparcamento na Grela, porque lle 

volvo dicir que hai 20.000 

traballadoras e traballadores nese 

polígono, que é público, ademais; 

claro que entendemos que é 

oportunidade política rehabilitar os 

locais municipais como o de San 

Roque ou o Centro Asociativo García 

Sabell, do que non sabemos nada, cae 

a cachos e as entidades aínda están 

pendentes de ter un espazo onde poder 

desenvolver as súas actividades; claro 

que é unha cuestión de oportunidade 

política que o IBI das vivendas 

municipais o pague o propio Concello 

e non o teñan que pagar as usuarias e 

os usuarios, esas persoas en 

vulnerabilidade social, que están nesas 

vivendas; claro que entendemos que é 

unha cuestión de oportunidade política 

que haxa un proxecto do estudo 
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Coruña, que haxa unha 

implementación do carril bus, porque o 

levaban vostedes no seu programa 

electoral, a reparación do pavimento da 

Estación de Autobuses, o Proxecto 

para a reubicación do Muíño da 

Agramela, cuestión que vós lle teñen 

prometida á Asociación de Veciños da 

Agra e non teñen, de momento, 

proxecto presentado, os investimentos 

nos campos de fútbol de Leyma, por 

exemplo, que é unha cuestión, unha 

demanda do que é o fútbol base, o Plan 

de inclusión social, que o levaban 

vostedes no seu programa electoral, 

unha demanda das traballadoras 

sociais, o Programa de 

descentralización dos Servizos Sociais 

muninipais, que tamén o levaban 

vostedes no seu programa electoral, 

que é unha cuestión básica, rectificar 

esa política tan regresiva do Partido 

Popular, o aumento da partida da renda 

social municipal, que vostedes prefiren 

rebaixar a partida da renda social 

municipal antes que recoñecer que hai 

erros na ordenanza, e que, polo tanto 

hai que modificala, pero que hai que 

manter a partida, porque segue sendo 

precisa, vostedes non entenden que 

haxa oportunidade política en que se 

elimine o copagamento do servizo de 

axuda a domicilio ou que, polo menos, 

existan unhas axudas para pagar o 

servizo de axuda a domicilio, non ven 

oportunidade política no banco de 

locais comerciais, no desenvolvemento 

do Plan de industrialización, nos 

estudos de xacemento de emprego, en 

premios de boas prácticas para PEMES 

que poñan en marcha medidas de 

conciliación, axudas a iniciativas 

empresariais lideradas por mulleres, un 

integral das necesidades da auga na 

Comarca da Coruña, que haxa unha 

implementación do carril bus, porque 

o levaban vostedes no seu programa 

electoral, a reparación do pavimento 

da Estación de Autobuses, o Proxecto 

para a reubicación do Muíño da 

Agramela, cuestión que vós lle teñen 

prometida á Asociación de Veciños da 

Agra e non teñen, de momento, 

proxecto presentado, os investimentos 

nos campos de fútbol de Leyma, por 

exemplo, que é unha cuestión, unha 

demanda do que é o fútbol base, o 

Plan de inclusión social, que o levaban 

vostedes no seu programa electoral, 

unha demanda das traballadoras 

sociais, o Programa de 

descentralización dos Servizos Sociais 

muninipais, que tamén o levaban 

vostedes no seu programa electoral, 

que é unha cuestión básica, rectificar 

esa política tan regresiva do Partido 

Popular, o aumento da partida da 

renda social municipal, que vostedes 

prefiren rebaixar a partida da renda 

social municipal antes que recoñecer 

que hai erros na ordenanza, e que, 

polo tanto hai que modificala, pero 

que hai que manter a partida, porque 

segue sendo precisa, vostedes non 

entenden que haxa oportunidade 

política en que se elimine o 

copagamento do servizo de axuda a 

domicilio ou que, polo menos, existan 

unhas axudas para pagar o servizo de 

axuda a domicilio, non ven 

oportunidade política no banco de 

locais comerciais, no desenvolvemento 

do Plan de industrialización, nos 

estudos de xacemento de emprego, en 

premios de boas prácticas para 

PEMES que poñan en marcha medidas 
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programa de formación para 

desempregados e axudas á creación de 

empresas que teñan como base o 

cooperativismo e a economía circular, 

a consulta cidadá respecto dos peiraos 

e do futuro da fachada marítima da 

cidade; claro que nós entendemos que 

son cuestións de oportunidade política; 

claro que son cuestións que teñen que 

estar enriba da mesa, porque son 

cuestións que, primeiro, nalgúns casos, 

é darlle para atrás ás políticas 

regresivas do Partido Popular, noutros 

casos é que vostedes cumpran co seu 

programa electoral e noutros casos son 

políticas verdadeiramente de cambio e 

cuestións que poden implementarse 

desde o Concello.  

 

 

 

 

Para a outra quenda deixarei o que son 

os investimentos en barrios, que nós 

propoñemos e aos que vostedes 

dixeron que non. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Hoy es la definitiva para los 

Presupuestos de 2018, un mes tarde 

pero aquí están, para que la ciudad 

pueda por primera vez en la legislatura 

empezar a funcionar con la normalidad 

administrativa mínima, gracias a tener 

de conciliación, axudas a iniciativas 

empresariais lideradas por mulleres, 

un programa de formación para 

desempregados e axudas á creación de 

empresas que teñan como base o 

cooperativismo e a economía circular, 

a consulta cidadá respecto dos peiraos 

e do futuro da fachada marítima da 

cidade; claro que nós entendemos que 

son cuestións de oportunidade 

política; claro que son cuestións que 

teñen que estar enriba da mesa, 

porque son cuestións que, primeiro, 

nalgúns casos, é darlle para atrás ás 

políticas regresivas do Partido 

Popular, noutros casos é que vostedes 

cumpran co seu programa electoral e 

noutros casos son políticas 

verdadeiramente de cambio e 

cuestións que poden implementarse 

desde o Concello. 

 

Para a outra quenda deixarei o que 

son os investimentos en barrios, que 

nós propoñemos e aos que vostedes 

dixeron que non. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Hoxe é a definitiva para os 

Orzamentos de 2018, un mes tarde 

pero aquí están, para que a cidade 

poida por primeira vez na lexislatura 

empezar a funcionar coa normalidade 

administrativa mínima, grazas a ter as 
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las cuentas aprobadas debidamente por 

este Pleno. Ya explicamos la posición 

del Grupo Municipal Socialista, 

decidimos anteponer la normalidad en 

el funcionamiento básico de las áreas 

municipales y de las relaciones del 

Ayuntamiento con entidades y 

prestadores de servicios a intereses 

partidistas y tácticas cortoplacistas, 

porque era lo mínimo que le debíamos 

a la ciudad. Ante un cuadro de parálisis 

generalizado con una abundancia de 

gestos para la galería, pero sin ninguna 

atracción en el progreso colectivo, 

arrimamos el hombro, en un ejercicio 

político de responsabilidad. También 

se hacía preciso que no hubiera más 

disculpas por la mala gestión 

vinculadas al Presupuesto, que se 

acabara el victimismo asociado al “no 

nos dejan hacer”, tienen ustedes plena 

libertad para empezar a visibilizar en 

toda su extensión su capacidad de 

hacer cosas por la ciudad. Empieza, 

por tanto, el tiempo de descuento, el 

tiempo de la gestión municipal, de 

demostrar que son ustedes capaces de 

hacer algo y no sólo de amagar, 

aunque, eso sí, amagan ustedes con 

mucha parafernalia mediática. En 

política, cuando se tiene 

responsabilidad de gobierno y se 

ejerce, como lo hacen ustedes, 

intentando dilapidar el pasado del que 

estamos orgullosos, cuando sólo 

enfatizan lo que creen que daña al 

contrario, cuando no se lidera con 

generosidad y con luces largas, cuando 

se desprecian consejos de otras 

formaciones políticas o de la sociedad 

civil, cuando sólo escuchan a los 

suyos, esos que le susurran qué hacer 

cada día, se paga un peaje, no el peaje 

contas aprobadas debidamente por 

este Pleno. Xa explicamos a posición 

do Grupo Municipal Socialista, 

decidimos antepoñer a normalidade no 

funcionamento básico das áreas 

municipais e das relacións do Concello 

con entidades e prestadores de 

servizos a intereses partidistas e 

tácticas  curtopracistas, porque era o 

mínimo que lle debiamos á cidade. 

Ante un cadro de parálise xeralizado 

cunha abundancia de xestos para a 

galería, pero sen ningunha atracción 

no progreso colectivo, arrimamos o 

ombreiro, nun exercicio político de 

responsabilidade. Tamén se facía 

preciso que non houbese máis 

desculpas pola mala xestión 

vinculadas ao Orzamento, que se 

acabase o  vitimismo asociado ao 

“non nos deixan facer”, teñen vostedes 

plena liberdade para empezar a 

visibilizar en toda a súa extensión a 

súa capacidade de facer cousas pola 

cidade. Empeza, por tanto, o tempo de 

desconto, o tempo da xestión 

municipal, de demostrar que son 

vostedes capaces de facer algo e non 

só de  amagar, aínda que, iso si,  

amagan vostedes con moito aparato 

mediático. En política, cando se ten 

responsabilidade de goberno e se 

exerce, como o fan vostedes, tentando 

dilapidar o pasado do que estamos 

orgullosos, cando só salientan o que 

cren que dana ao contrario, cando non 

se lidera con xenerosidade e con luces 

longas, cando se desprezan consellos 

doutras formacións políticas ou da 

sociedade civil, cando só escoitan aos 

seus, eses que lle rumorean que facer 

cada día, págase unha peaxe, non a 

peaxe da AP-9, que desa xa se 



50 

 

de la AP-9, que de ese ya se encargan 

los señores del Partido Popular y su 

particular visión del drenaje del 

bolsillo de los ciudadanos, sino el 

peaje de la pérdida de confianza de los 

ciudadanos. Hemos escuchado muchas 

veces en este Pleno, de prácticamente 

todos los concejales de Marea, que 

iban ustedes a hacer historia, con 

iniciativas anunciadas una tras otra a 

bombo y platillo, cuando no con 

dípticos a cuatricromía, ahora sólo les 

falta empezar a presentar las cosas 

como hacían antes los señores del PP, 

con planos y fotos en atriles. Todos 

eran proyectos únicos, tan únicos y 

singulares como el momento en que la 

señora Delso nos explicó a todos qué 

era twitter, como si le hablara a 

marsupiales, ¿recuerda usted, señora 

Delso, el histórico, casi milenario, que 

era que por primera vez iba a hacer 

usted un inventario de los bienes 

inmuebles propiedad del 

Ayuntamiento? ¿Qué gracias a usted 

por fin se iba a conocer lo que tenía el 

Ayuntamiento, como si antes estuviese 

oculto? ¿Qué no se explicaba cómo no 

se había hecho antes? Todo eso lo soltó 

usted aquí, en el Pleno de la ciudad, 

pensando que ya le había encontrado 

un sentido a su vida y que iba a dejar 

una profunda huella en el 

municipalismo y desde entonces, hace 

ya dos años largos, el silencio, bueno, 

no, el silencio del todo no, ahora sí 

sabemos a quién le compran ustedes 

pisos en la ciudad, que se suman a los 

demás de 400 que ya tenemos en 

propiedad, no, perdón, pisos y locales 

comerciales, en un cuarto sin ascensor, 

que parece que se los cuelan con pisos 

a un precio de ático con vistas. ¿Sabe 

encargan os señores do Partido 

Popular e a súa particular visión da 

drenaxe do peto dos cidadáns, senón a 

peaxe da perda de confianza dos 

cidadáns. Escoitamos moitas veces 

neste Pleno, de practicamente todos os 

concelleiros de Marea, que ían 

vostedes  facer historia, con iniciativas 

anunciadas unha tras outra aos catro 

ventos, cando non con dípticos a  

cuatricromía, agora só lles falta 

empezar a presentar as cousas como 

facían antes os señores do PP, con 

planos e fotos en atrís. Todos eran 

proxectos únicos, tan únicos e 

singulares como o momento en que a 

señora  Delso explicounos a todos que 

era twitter, coma se lle falase a  

marsupiais, lembra vostede, señora  

Delso, o histórico, case milenario, que 

era que por primeira vez ía facer 

vostede un inventario dos bens 

inmobles propiedade do Concello? 

Que grazas a vostede por fin íase a 

coñecer o que tiña o Concello, coma se 

antes estivese oculto? Que non se 

explicaba como non se fixo antes? 

Todo iso soltouno vostede aquí, no 

Pleno da cidade, pensando que xa lle 

atopou un sentido á súa vida e que ía 

deixar unha profunda pegada no 

municipalismo e desde entón, hai xa 

dous anos longos, o silencio, bueno, 

non, o silencio do todo non, agora si 

sabemos a quen lle compra vostedes 

pisos na cidade, que se suman aos 

demais de 400 que xa temos en 

propiedade, non, perdón, pisos e locais 

comerciais, nun cuarto sen ascensor, 

que parece que llos coan con pisos a 

un prezo de ático con vistas. Sabe 

vostede, señora  Delso, que a lei 

obriga, polo Regulamento dos bens 
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usted, señora Delso, que la ley obliga, 

por el Reglamento de los Bienes de las 

entidades locales, a traer cada año al 

Pleno ese inventario? Quizás no lo 

sepa pero si lo sabe disimula usted de 

miedo. Señora Delso, le queda un año 

escaso para, al menos, cumplir lo que 

dice la ley en su mandato y que el 

Pleno cumpla con su responsabilidad, 

que es conocer y aprobar, o no, el 

inventario de bienes inmuebles, según 

el citado Reglamento de Bienes de las 

entidades locales, así de simple, si no 

puede hacerlo, estaría bien que 

rectificara y se disculpara por el 

anuncio que hizo en su día. No se 

preocupe que siempre le quedarán los 

Dillo Tis y el manejo de la fontanería 

con esos laboratorios virtuales y las 

encuestas cocinadas a beneficio de 

inventario.  

 

También sería histórico el Proyecto de 

movilidad, señor Grandío, ¿recuerdan 

ustedes? Iba a escuchar por primera 

vez a la veciñanza. Antes de ustedes 

esto era poco menos que un erial en 

donde se le segaba la mano al que 

osara hacer una sola pregunta. Ahora, 

señor Grandío, después de 34 meses de 

concejal, quizás tenga usted un lugar 

en la historia, pero no por sus virtudes, 

precisamente, sino por su ausencia, 

porque mira que es difícil no cambiar 

ni una sola línea de bus, ni una sola 

parada entre en 34 meses como 

responsable de la movilidad en la 

ciudad. Cierto que usted va en bici, yo 

también, como usted sabe, muchas 

veces, pero, ¡hombre!, hace ya unos 

cuantos meses Novo Mesoiro presentó 

en el Registro de este Ayuntamiento 

3.500 firmas para que le pusieran una 

das entidades locais, a traer cada ano 

ao Pleno ese inventario? Quizais non o 

saiba pero se o sabe disimula vostede 

de medo. Señora  Delso, queda un ano 

escaso para, polo menos, cumprir o 

que di a lei no seu mandato e que o 

Pleno cumpra coa súa 

responsabilidade, que é coñecer e 

aprobar, ou non, o inventario de bens 

inmobles, segundo o citado 

Regulamento de bens das entidades 

locais, así de simple, se non pode 

facelo, estaría ben que rectificase e se 

desculpase polo anuncio que fixo no 

seu día. Non se preocupe que sempre 

quedaranlle os  Dillo  Tis e o manexo 

da fontanería con eses laboratorios 

virtuais e as enquisas cociñadas a 

beneficio de inventario.  

 

 

 

Tamén sería histórico o Proxecto de 

mobilidade, señor Grandío, lembran 

vostedes? Ía escoitar por primeira vez 

á  veciñanza. Antes de vostedes isto 

era pouco menos que un baldío onde 

se lle segaba a man ao que ousase 

facer unha soa pregunta. Agora, señor 

Grandío, despois de 34 meses de 

concelleiro, quizais teña vostede un 

lugar na historia, pero non polas súas 

virtudes, precisamente, senón pola súa 

ausencia, porque mira que é difícil non 

cambiar nin unha soa liña de bus, nin 

unha soa parada entre en 34 meses 

como responsable da mobilidade na 

cidade. Certo que vostede vai en 

bicicleta, eu tamén, como vostede 

sabe, moitas veces, pero, home!, fai xa 

uns cantos meses Novo Mesoiro 

presentou no Rexistro deste Concello 

3.500 sinaturas para que lle puxesen 
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línea a los hospitales de la ciudad y a la 

Universidad y desde el Escaño 

Ciudadano hace unos meses una 

ciudadana nos pedía de manera sentida 

que mejorara la conectividad del 

Polígono de Pocomaco pero, como 

quien oye llover. Sin embargo, lo que 

más nos ha dolido de su gestión, señor 

Grandío, no es tanto que no haya sido 

capaz de hacer nada, porque en el 

fondo hay cosas que mejor no tocarlas 

no vaya a ser que empeoren, aunque es 

difícil empeorar el Proyecto de 

movilidad, señores del PP, tomen 

ustedes nota. Lo que nos ha defraudado 

profundamente es cómo se ha 

doblegado usted a los intereses de la 

Xunta de Galicia, rindiendo la ciudad 

sin ni siquiera valorar las mejoras que 

el Partido Socialista puso encima de la 

mesa. Tragó usted con el desembarco 

de las concesionarias de transporte de 

la Xunta de Galicia que necesitaba ésta 

compensar, ¿a cambio de que? A 

cambio de hipotecar el futuro de la 

estrategia de movilidad de la ciudad. 

Eso sí que nos ha dolido, por no querer 

escuchar el Partido Socialista, han 

puesto la ciudad a los pies de los 

caballos en materia de movilidad. Pero 

el área que más nos preocupa a los 

socialistas, por ADN, es la que tiene 

que ver con la responsabilidad de velar 

por el cuidado de las personas, los 

Servicios Sociales, en donde adolecen 

ustedes de una falta de criterio y de 

gestión absolutas, otra que pasará a la 

historia seguramente será la Señora 

Cameán, la misma que defendió en 

este Pleno cuando estaba de asesora de 

Izquierda Unida, el copago, ahora lo 

critica, es todo coherencia. Ahora se ha 

coronado como la primera responsable 

unha liña aos hospitais da cidade e á 

Universidade e desde o Escano 

Cidadán hai uns meses unha cidadá 

pedíanos de maneira sentida que 

mellorase a conectividade do Polígono 

de Pocomaco pero, como quen oe 

chover. Con todo, o que máis nos doeu 

da súa xestión, señor Grandío, non é 

tanto que non fose capaz de facer 

nada, porque no fondo hai cousas que 

mellor non tocalas non vaia a ser que 

empeoren, aínda que é difícil 

empeorar o Proxecto de mobilidade, 

señores do PP, tomen vostedes nota. O 

que nos defraudou profundamente é 

como se dobregou vostede aos 

intereses da Xunta de Galicia, 

rendendo a cidade sen nin sequera 

valorar as melloras que o Partido 

Socialista puxo encima da mesa. 

Tragou vostede co desembarco das 

concesionarias de transporte da Xunta 

de Galicia que necesitaba esta 

compensar, a cambio de que? A 

cambio de hipotecar o futuro da 

estratexia de mobilidade da cidade. Iso 

si que nos doeu, por non querer 

escoitar o Partido Socialista, puxeron 

a cidade aos pés dos cabalos en 

materia de mobilidade. Pero a área 

que máis nos preocupa aos socialistas, 

por ADN, é a que ten que ver coa 

responsabilidade de velar polo 

coidado das persoas, os Servizos 

Sociais, onde adoecen vostedes dunha 

falta de criterio e de xestión absolutas, 

outra que pasará á historia 

seguramente será a Señora  Cameán, a 

mesma que defendeu neste Pleno 

cando estaba de asesora de Esquerda 

Unida, o  copagamento, agora 

critícao, é todo coherencia. Agora 

coroouse como a primeira responsable 
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política en la historia de la ciudad en 

poner en manos de una empresa 

privada el cuidado de los sin techo. 

Mercantilizar la desesperanza es lo 

más antisocial que se vio en política 

municipal, lo más incoherente con 

cualquier discurso que piense en la 

gente. Cuando lleve usted por ahí 

banderas para municipalizar las cosas y 

de defensa de lo público, piense en lo 

que está haciendo en La Coruña y 

échese a un lado. No esperamos 

grandes cosas de usted, señora 

Cameán, simplemente que rectifique 

eso que hizo con el Centro de Atención 

a los sin techo. No sigo pero podría. En 

este tiempo de Gobierno de Marea la 

ciudad no ha ido a mejor. Teníamos 

alguna esperanza depositada en ustedes 

pero más allá de repetir siempre las 

mismas palabras: común, vecinos, 

participación, transparencia. Debajo de 

ese discurso, cuando rascas, no hay 

nada, no hay acciones, hay solo 

mensajes vacíos. Piensan ustedes que 

la gente ni siente ni padece. Ya piensan 

ustedes que le tienen que decir lo que 

tienen hasta que pensar.  

 

No queríamos que este Presupuesto 

siguiese siendo una disculpa y tampoco 

un atranco. Ya saben ustedes lo que 

pensamos de la gestión de la ciudad y 

lo que pensamos del Presupuesto. 

Nosotros lo vamos a apoyar, por 

compromiso y por responsabilidad y 

además por cumplir lo acordado con 

ustedes. Solamente les pedimos que, 

por favor, hagan un buen uso de él, 

porque la ciudad lo necesita. Muchas 

gracias. 

 

 

política na historia da cidade en poñer 

en mans dunha empresa privada o 

coidado dos sen teito.  Mercantilizar a 

desesperanza é o máis antisocial que 

se viu en política municipal, o máis 

incoherente con calquera discurso que 

pense na xente. Cando leve vostede por 

aí bandeiras para  municipalizar as 

cousas e de defensa do público, pense 

no que está a facer na Coruña e bótese 

ao carón. Non esperamos grandes 

cousas de vostede, señora  Cameán, 

simplemente que rectifique iso que fixo 

co Centro de Atención aos sen teito. 

Non sigo pero podería. Neste tempo de 

Goberno de Marea a cidade non foi a 

mellor. Tiñamos algunha esperanza 

depositada en vostedes pero máis aló 

de repetir sempre as mesmas palabras: 

común, veciños, participación, 

transparencia. Debaixo dese discurso, 

cando rascas, non hai nada, non hai 

accións, hai só mensaxes baleiras. 

Pensan vostedes que a xente nin sente 

nin padece. Xa pensan vostedes que lle 

teñen que dicir o que teñen ata que 

pensar.  

 

 

Non queriamos que este Orzamento 

seguise sendo unha desculpa e 

tampouco un atranco. Xa saben 

vostedes o que pensamos da xestión da 

cidade e o que pensamos do 

Orzamento. Nós ímolo a apoiar, por 

compromiso e por responsabilidade e 

ademais por cumprir o acordado con 

vostedes. Soamente pedímoslles que, 

por favor, fagan un bo uso del, porque 

a cidade necesítao. Moitas grazas. 

 

 

 



54 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, muy buenas tardes a todos los 

que aquí nos acompañan, a los que nos 

escuchan por streaming y, por 

supuesto, a los compañeros de 

Corporación. 

 

Vamos a ver, señor García, esto no es 

normalidad administrativa y lo ha 

explicado muy bien en su intervención. 

Lo que nadie entiende es que con todo 

esto que nos cuenta, de lo que hace la 

Marea, el sentido de su voto sea 

aprobar el Presupuesto, no es 

responsabilidad. Este Presupuesto 

incrementa todos esos gastos que usted 

está diciendo en externalizaciones, en 

Dillo Tis y en todas estas historias de 

falsa participación, que hemos dicho 

tantas veces, se multiplican. Pero 

bueno, hoy se trae la aprobación 

definitiva del Presupuesto con retraso 

por tercer año, eso que el Partido 

Socialista les dio el cheque en blanco 

ya desde el verano, lo que evidencia 

que el alcalde mintió en su discurso el 

día del pincho de navidad, diciendo 

que ya se había aprobado el 

Presupuesto y sin embargo llevamos 

más de un mes con el Presupuesto 

prorrogado, pero eso nunca lo han 

mencionado. Un Presupuesto para 

2018 que es aún peor que el de 2017, 

que no va a resolver ningún problema 

real de los coruñeses, como el 

desempleo o el abandono de los 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, moi boas tardes a todos os que 

aquí nos acompañan, aos que nos 

escoitan por  streaming e, por suposto, 

aos compañeiros de Corporación. 

 

 

Imos ver, señor García, isto non é 

normalidade administrativa e 

explicouno moi ben na súa 

intervención. O que ninguén entende é 

que con todo isto que nos conta, do 

que fai a Marea, o sentido do seu voto 

sexa aprobar o Orzamento, non é 

responsabilidade. Este Orzamento 

incrementa todos eses gastos que 

vostede está a dicir en  

externalizacións, en  Dillo  Tis e en 

todas estas historias de falsa 

participación, que dixemos tantas 

veces, multiplícanse. Pero bueno, hoxe 

tráese a aprobación definitiva do 

Orzamento con atraso por terceiro 

ano, iso que o Partido Socialista 

deulles o cheque en branco xa desde o 

verán, o que evidencia que o alcalde 

mentiu no seu discurso o día do petisco 

de nadal, dicindo que xa se aprobou o 

Orzamento e con todo levamos máis 

dun mes co Orzamento prorrogado, 

pero iso nunca o mencionaron. Un 

Orzamento para 2018 que é aínda 

peor que o de 2017, que non vai 

resolver ningún problema real dos 

coruñeses, como o desemprego ou o 

abandono dos barrios, porque orza 
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barrios, porque presupuesta más 

impuestos, más parálisis, más 

despilfarro, más amiguismo, menos 

inversiones y menos prestaciones. Por 

eso, ante la aprobación inicial, 

presentamos una enmienda a la 

totalidad, que fue rechazada por la 

Marea y por el Partido Socialista, que 

hoy también rechazaron nuestras 

alegaciones a pesar de que Ferreiro 

mantendrá A Coruña como la ciudad 

de Galicia con peores datos de empleo, 

que Ferreiro recorta el gasto social y 

no incluye ni una sola escuela infantil, 

ni un centro cívico, ni un solo centro 

de día, que aumenta la recaudación de 

impuestos directos en 4 millones 

respecto a 2015 y sube el recibo del 

agua, que presupuesta 12 millones 

menos que en 2015 para el capítulo de 

Inversiones, porque entre la concejalía 

de paralización urbana y la de 

inmovilidad no hacen ni una obra. Para 

usted un paso de peatones es una obra 

faraónica. 

 

Ferreiro incluye para fiestas 2 millones 

más que en 2015 y para propaganda y 

externalizaciones 3,4 millones más. 

Ferreiro multiplica por diez el 

presupuesto para participación 

mareante, la concejalía que reparte más 

contratos a dedo entre los firmantes de 

la Marea, ¿eso es responsabilidad? 

¿eso es poner a la ciudad por delante, 

señor García? Por eso presentamos 

alegaciones por 53 millones, que 

incluyen 10 millones y medio para las 

personas, 24.400.000 euros para los 

barrios, 3.100.000 euros para las 

asociaciones. Proponemos 10 millones 

y medio para actuaciones que inciden 

directamente en los coruñeses, como 

máis impostos, máis parálises, máis 

malgasto, máis amiguismo, menos 

investimentos e menos prestacións. Por 

iso, ante a aprobación inicial, 

presentamos unha emenda á 

totalidade, que foi rexeitada pola 

Marea e polo Partido Socialista, que 

hoxe tamén rexeitaron as nosas 

alegacións a pesar de que Ferreiro 

manterá A Coruña como a cidade de 

Galicia con peores datos de emprego, 

que Ferreiro recorta o gasto social e 

non inclúe nin unha soa escola infantil, 

nin un centro cívico, nin un só centro 

de día, que aumenta a recadación de 

impostos directos en 4 millóns respecto 

de 2015 e sobe o recibo da auga, que 

orza 12 millóns menos que en 2015 

para o capítulo de Investimentos, 

porque entre a concellería de 

paralización urbana e a de 

inmobilidade non fan nin unha obra. 

Para vostede un paso de peóns é unha 

obra  faraónica. 

 

 

Ferreiro inclúe para festas 2 millóns 

máis que en 2015 e para propaganda e  

externalizacións 3,4 millóns máis. 

Ferreiro multiplica por dez o 

orzamento para participación 

mareante, a concellería que reparte 

máis contratos a dedo entre os 

asinantes da Marea, iso é 

responsabilidade? iso é poñer á cidade 

por diante, señor García? Por iso 

presentamos alegacións por 53 

millóns, que inclúen 10 millóns e 

medio para as persoas, 24.400.000 

euros para os barrios, 3.100.000 euros 

para as asociacións. Propoñemos 10 

millóns e medio para actuacións que 

inciden directamente nos coruñeses, 
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son 3,7 para empleo y promoción 

económica, 1,7 millones para comercio 

y mercados, 2,4 para servicios sociales 

y 2,6 para educación, cultura y 

deportes. A Coruña no puede seguir 

siendo la ciudad de Galicia con peores 

datos de empleo, no puede seguir 

vendiendo humo en servicios sociales 

ni gestionando contra los directores de 

los colegios ni perdiendo instalaciones 

deportivas. Por eso proponemos, por 

ejemplo, un Plan integral de 

innovación, subvenciones para 

estrategias innovadoras en el comercio, 

implantación de sistemas de calidad, 

programas sobre violencia en el ámbito 

familiar o adicciones digitales, un 

nuevo servicio de lavandería para 

mayores y ampliar canguros, 

emergencia social y talón restaurante. 

Además, mejoras en instalaciones y 

actividades de centros cívicos, más 

inversión en colegios, remodelar las 

pistas polideportivas de Riazor, un 

nuevo campo de fútbol en la Zapateira, 

que es tan demandado. Además 

incluimos 24.400.000 euros para 

mejorar, potenciar y recuperar los 

barrios, 4 millones para urbanismo, 

12,7 para infraestructuras y 2,7 para 

movilidad y además 5 millones para 

medio ambiente. Proponemos en este 

ámbito, entre otras medidas, un Plan de 

mejoras en vías públicas, continuar la 

urbanización del Parque Ofimático 

para cumplir el protocolo, aumentar las 

ayudas a la rehabilitación, nuevos 

parques infantiles y biosaludables, 

inversiones en movilidad relacionadas 

con el PMUS, un Plan de eficiencia 

energética en viviendas o mejoras en 

parques y jardines, como el de la 

Torre, Santa Margarita o Méndez 

como son 3,7 para emprego e 

promoción económica, 1,7 millóns 

para comercio e mercados, 2,4 para 

servizos sociais e 2,6 para educación, 

cultura e deportes. A Coruña non pode 

seguir sendo a cidade de Galicia con 

peores datos de emprego, non pode 

seguir vendendo fume en servizos 

sociais nin xestionando contra os 

directores dos colexios nin perdendo 

instalacións deportivas. Por iso 

propoñemos, por exemplo, un Plan 

integral de innovación, subvencións 

para estratexias innovadoras no 

comercio, implantación de sistemas de 

calidade, programas sobre violencia 

no ámbito familiar ou adiccións 

dixitais, un novo servizo de lavandería 

para maiores e ampliar canguros, 

emerxencia social e talón restaurante. 

Ademais, melloras en instalacións e 

actividades de centros cívicos, máis 

investimento en colexios, remodelar as 

pistas polideportivas de Riazor, un 

novo campo de fútbol na Zapateira, 

que é tan demandado. Ademais 

incluímos 24.400.000 euros para 

mellorar, potenciar e recuperar os 

barrios, 4 millóns para urbanismo, 

12,7 para infraestruturas e 2,7 para 

mobilidade e ademais 5 millóns para 

medio ambiente. Propoñemos neste 

ámbito, entre outras medidas, un Plan 

de melloras en vías públicas, continuar 

a urbanización do Parque Ofimático 

para cumprir o protocolo, aumentar as 

axudas á rehabilitación, novos parques 

infantís e  biosaudábeis, investimentos 

en mobilidade relacionados co  PMUS, 

un Plan de eficiencia enerxética en 

vivendas ou melloras en parques e 

xardíns, como o da Torre, Santa 

Margarita ou Méndez Núñez e crear 
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Núñez y crear un parque periurbano en 

Elviña. 

 

Con respecto a las asociaciones 

proponemos aumentar en 3,1 millones 

el apoyo a unos colectivos 

abandonados por un alcalde que les 

pone trabas mientras da facilidades a 

okupas ilegales, a asociaciones afines y 

firmantes de la Marea. Por ello 

proponemos acondicionar el antiguo 

edificio de Padre Rubinos como sede 

para asociaciones, además un Plan para 

reparación y mejora de locales 

municipales cedidos a asociaciones y 

un convenio con la FUCC, la 

Federación de Comercio, a la que la 

Marea y el PSOE dejan de nuevo fuera 

de las subvenciones nominativas. Para 

financiar estas actuaciones 

proponemos bajas por importe de 11,8 

millones en publicidad, 

externalizaciones, fiestas o falsa 

participación y aumentar los ingresos 

en 4 millones por las cuotas del Parque 

Ofimático, que ya están autorizadas. El 

resto de las bajas para equilibrar el 

Presupuesto, a su elección, señor 

Ferreiro.  

 

Unas alegaciones que la Marea liquidó 

en 48 horas, sin leerlas, porque los 

informes de desestimación ya los 

tenían redactados con un no gigante, 

sin conocer ni una línea de lo que se 

iba a presentar. Ni una llamada, nada 

de nada, ni a nosotros, ni al BNG, ni a 

nadie. Diálogo nada, sectarismo todo. 

Pero ni siquiera leyeron el informe 

propuesta que presentaron para el 

dictamen en la Comisión, la señora 

Vieito llegó a decir que nuestras 

alegaciones estaban desestimadas 

un parque  periurbano en Elviña. 

 

 

Con respecto ás asociacións 

propoñemos aumentar en 3,1 millóns o 

apoio a uns colectivos abandonados 

por un alcalde que lles poñe trabas 

mentres dá facilidades a okupas 

ilegais, a asociacións afíns e asinantes 

da Marea. Por iso propoñemos 

acondicionar o antigo edificio de 

Padre  Rubinos como sede para 

asociacións, ademais un Plan para 

reparación e mellora de locais 

municipais cedidos a asociacións e un 

convenio coa  FUCC, a Federación de 

Comercio, á que a Marea e o PSOE 

deixan de novo fóra das subvencións  

nominativas. Para financiar estas 

actuacións propoñemos baixas por 

importe de 11,8 millóns en 

publicidade,  externalizacións, festas 

ou falsa participación e aumentar os 

ingresos en 4 millóns polas cotas do 

Parque Ofimático, que xa están 

autorizadas. O resto das baixas para 

equilibrar o Orzamento, á súa 

elección, señor Ferreiro.  

 

 

Unhas alegacións que a Marea 

liquidou en 48 horas, sen lelas, porque 

os informes de desestimación xa os 

tiñan redactados cun non xigante, sen 

coñecer nin unha liña do que se ía a 

presentar. Nin unha chamada, nada de 

nada, nin a nós, nin ao BNG, nin a 

ninguén. Diálogo nada, sectarismo 

todo. Pero nin sequera leron o informe 

proposta que presentaron para o 

ditame na Comisión, a señora Vieito 

chegou a dicir que as nosas alegacións 

estaban desestimadas porque estaban  
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porque estaban descuadradas, pero el 

motivo de la desestimación no era ese, 

eso lo añadió ella, a mayores, porque 

se dio cuenta que se había equivocado. 

Eran motivos políticos, que en otras 

ocasiones se aceptaron porque se 

pactó. Nos entregaron tarde la 

documentación, que estaba mal porque 

la automodificaron tres días después, 

convocaron la Junta de Gobierno y la 

Comisión, de urgencia, sin un día hábil 

para su estudio y ahora siguen en esa 

misma línea, a pesar de su minoría 

absoluta. Pero, ¿cómo van a dialogar 

con el resto, si entre los suyos ya están 

en guerra, como se pudo comprobar 

con el despido de su jefe de Prensa, en 

plena baja médica, por una 

intervención y al que le mandan la 

carta por el motorista?. 

 

Con este Presupuesto se ha quitado la 

careta y ha mostrado su verdadera 

cara: el despilfarro, el amiguismo, 

porque están en campaña electoral con 

unos Presupuestos que solo son 

expansivos en fiestas, publicidad y 

contratos a dedo. Ante tanta 

irresponsabilidad presentamos unas 

alegaciones centradas en las personas, 

los barrios y las asociaciones, porque 

el Presupuesto no resuelve los 

verdaderos problemas de los 

coruñeses, como en 2017, que ha sido 

un desastre para la ciudad, un año en el 

que Ferreiro batió record de facturas 

irregulares hasta 14,5 millones, subió 

el recibo del agua para aumentar el 

gasto en fiestas, automodificó en 14 

ocasiones su Presupuesto, multiplicó 

por 20 el gasto en falsa participación, 

por 16 las externalizaciones y por 5 la 

propaganda. Ni una sola medida para 

descadradas, pero o motivo da 

desestimación non era ese, iso 

engadiuno ela, a maiores, porque  

deuse conta que se equivocou. Eran 

motivos políticos, que noutras ocasións 

aceptáronse porque se pactou. 

Entregáronnos tarde a documentación, 

que estaba mal porque a  

automodificaron tres días despois, 

convocaron a Xunta de Goberno e a 

Comisión, de urxencia, sen un día 

hábil para o seu estudo e agora seguen 

nesa mesma liña, a pesar da súa 

minoría absoluta. Pero, como van 

dialogar co resto, se entre os seus xa 

están en guerra, como se puido 

comprobar co despedimento do seu 

xefe de Prensa, en plena baixa médica, 

por unha intervención e ao que lle 

mandan a carta polo motorista?. 

 

Con este Orzamento quitouse a careta 

e mostrou a súa verdadeira cara: o 

malgasto, o amiguismo, porque están 

en campaña electoral cuns 

Orzamentos que só son expansivos en 

festas, publicidade e contratos a dedo. 

Ante tanta irresponsabilidade 

presentamos unhas alegacións 

centradas nas persoas, os barrios e as 

asociacións, porque o Orzamento non 

resolve os verdadeiros problemas dos 

coruñeses, como en 2017, que foi un 

desastre para a cidade, un ano no que 

Ferreiro bateu  record de facturas 

irregulares ata 14,5 millóns, subiu o 

recibo da auga para aumentar o gasto 

en festas,  automodificou en 14 

ocasións o seu Orzamento, multiplicou 

por 20 o gasto en falsa participación, 

por 16 as  externalizacións e por 5 a 

propaganda. Nin unha soa medida 

para mellorar a mobilidade. 
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mejorar la movilidad. Reconoció la 

imposibilidad de remunicipalizar las 

bibliotecas y en el que Ferreiro se 

subió a los asientos de cuero del Audi 

oficial con chófer para viajar a 

Portugal. Con su Presupuesto a los 

coruñeses les espera un 2018 aún peor, 

no nos extraña que hasta la concejala 

de Medio Ambiente diga públicamente 

que Vigo es la primera ciudad de 

Galicia. Con el Gobierno municipal del 

Partido Popular A Coruña era… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Termino. 

 

…era la locomotora socioeconómica 

del noroeste peninsular. Con Ferreiro 

somos el vagón de cola y con el 

Presupuesto de 2018 ya estamos, 

incluso a punto de desengancharnos 

del tren. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar, dicirlle, señora 

Gallego, que no informe que se 

presentou á Comisión de Facenda era 

causa suficiente o atender a motivos de 

oportunidade política para desestimar 

as súas reclamacións, ao que se 

Recoñeceu a imposibilidade de  

remunicipalizar as bibliotecas e no que 

Ferreiro subiu aos asentos de coiro do 

Audi oficial con chofer para viaxar a 

Portugal. Co seu Orzamento aos 

coruñeses espéralles un 2018 aínda 

peor, non nos estraña que ata a 

concelleira de Medio Ambiente diga 

publicamente que Vigo é a primeira 

cidade de Galicia. Co Goberno 

municipal do Partido Popular A 

Coruña era… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Termino. 

 

…era a locomotora socioeconómica do 

noroeste peninsular. Con Ferreiro 

somos o vagón de cola e co Orzamento 

de 2018 xa estamos, mesmo a piques 

de  desengancharnos do tren. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar, dicirlle, señora 

Gallego, que no informe que se 

presentou á Comisión de Facenda era 

causa suficiente o atender a motivos de 

oportunidade política para desestimar 

as súas reclamacións, ao que se 
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engade, ademais, o descadre co que 

presentaron as alegacións, máis de 20 

millóns, que aínda encima pretende 

que llos busquemos nós. 

 

En canto ao retraso na aprobación do 

Orzamento, dicirlle o que lle dixen xa 

no anterior Pleno de aprobación inicial. 

Levamos catro anos de vantaxe con 

respecto a Ourense, e xa veremos, 

tamén, cantos meses de adianto con 

respecto á aprobación dos Orzamentos 

Xerais do Estado, dos que, aínda, non 

se coñece ningún Anteproxecto e que, 

ademais, nos condiciona tanto a 

previsión de ingresos como a previsión 

de gastos deste Orzamento que 

estamos propoñendo aprobar 

definitivamente hoxe.  

 

Vostedes, ademais, saben 

perfectamente, os tres grupos, que a 

adxudicación do Contrato de 

reparación das cubertas do estadio, a 

empresa gañadora obrigou a modificar 

a comenzos do mes de decembro tanto 

o Anexo de Investimentos como o 

Proxecto de Orzamentos que xa estaba 

case finalizado e no que tivemos que 

encaixar case 3,3 millóns. 

 

 

A las dieciocho horas y quince 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

En canto a vosa reclamación, inicidir 

outra vez de novo que presentan unha 

reclamación cun déficit de máis de 20 

millóns de euros, parece mentira, 

señora Gallego, que gobernaran 

vostedes aquí antes. Non foron quen, 

se quera, de propoñer baixas por ese 

engade, ademais, o descadre co que 

presentaron as alegacións, máis de 20 

millóns, que aínda encima pretende 

que llos busquemos nós. 

 

En canto ao retraso na aprobación do 

Orzamento, dicirlle o que lle dixen xa 

no anterior Pleno de aprobación 

inicial. Levamos catro anos de vantaxe 

con respecto a Ourense, e xa veremos, 

tamén, cantos meses de adianto con 

respecto á aprobación dos Orzamentos 

Xerais do Estado, dos que, aínda, non 

se coñece ningún Anteproxecto e que, 

ademais, nos condiciona tanto a 

previsión de ingresos como a previsión 

de gastos deste Orzamento que 

estamos propoñendo aprobar 

definitivamente hoxe.  

 

Vostedes, ademais, saben 

perfectamente, os tres grupos, que a 

adxudicación do Contrato de 

reparación das cubertas do estadio, a 

empresa gañadora obrigou a 

modificar a comenzos do mes de 

decembro tanto o Anexo de 

Investimentos como o Proxecto de 

Orzamentos que xa estaba case 

finalizado e no que tivemos que 

encaixar case 3,3 millóns. 

 

Ás dezaoito horas e quince minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Varela Gómez. 

 

En canto a vosa reclamación, inicidir 

outra vez de novo que presentan unha 

reclamación cun déficit de máis de 20 

millóns de euros, parece mentira, 

señora Gallego, que gobernaran 

vostedes aquí antes. Non foron quen, 

se quera, de propoñer baixas por ese 
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importe, e pretenden, ademais, que 

sexa o Goberno quen lle solucione ese 

descadre. Por se iso non fóra 

suficiente, ademais propoñen 

investimentos que xa estaban previstos 

no Proxecto de Orzamentos, parece 

que foi vostede a que non leu ben os 

documentos do expediente. Algúns 

deles financiados ademais cos 15 

millóns de fondos EIDUS. Algúns 

proxectos dos que propoñen están 

previstos xa e forman parte do 

Programa EIDUS. Insisten, ademais, 

con proxectos obsoletos nuns casos ou 

que xa están en vías de execución, 

noutros. Con maior dotación, ademais, 

e mellor deseño do que vostedes 

suxiren. 

 

En canto aos investimentos, os gastos 

de capital, saben de sobra que se 

incrementan nun 5,6%, case o dobre do 

que crece o total dos Orzamentos. 

Entre o capítulo 6 e o 7 abarcan case 

30 millóns de euros, ao que, por certo, 

hai que sumarlles os 5 millóns de 

investimentos financeiramente 

sostibles contra os que vostedes 

votaron neste Pleno e que supoñen 

actuacións de mellora nos barrios e de 

iluminación, actuacións que vostedes 

agora reclaman mediante mocións. 

Falando, ademais, da repercusión dos 

investimentos sobre o emprego, señora 

Gallego, tamén nos gustaría saber quen 

son eses expertos que sempre invoca 

constantemente, que din que por cada 

millón de euros de investimento se 

xeran 63 postos de traballo, porque 

parece que vostede durante o seu 

anterior mandato nin sequera os 

coñecía. Entre maio de 2011 e maio de 

2015 vostede dispuxo de máis de 364 

importe, e pretenden, ademais, que 

sexa o Goberno quen lle solucione ese 

descadre. Por se iso non fóra 

suficiente, ademais propoñen 

investimentos que xa estaban previstos 

no Proxecto de Orzamentos, parece 

que foi vostede a que non leu ben os 

documentos do expediente. Algúns 

deles financiados ademais cos 15 

millóns de fondos EIDUS. Algúns 

proxectos dos que propoñen están 

previstos xa e forman parte do 

Programa EIDUS. Insisten, ademais, 

con proxectos obsoletos nuns casos ou 

que xa están en vías de execución, 

noutros. Con maior dotación, ademais, 

e mellor deseño do que vostedes 

suxiren. 

 

En canto aos investimentos, os gastos 

de capital, saben de sobra que se 

incrementan nun 5,6%, case o dobre 

do que crece o total dos Orzamentos. 

Entre o capítulo 6 e o 7 abarcan case 

30 millóns de euros, ao que, por certo, 

hai que sumarlles os 5 millóns de 

investimentos financeiramente 

sostibles contra os que vostedes 

votaron neste Pleno e que supoñen 

actuacións de mellora nos barrios e de 

iluminación, actuacións que vostedes 

agora reclaman mediante mocións. 

Falando, ademais, da repercusión dos 

investimentos sobre o emprego, señora 

Gallego, tamén nos gustaría saber 

quen son eses expertos que sempre 

invoca constantemente, que din que 

por cada millón de euros de 

investimento se xeran 63 postos de 

traballo, porque parece que vostede 

durante o seu anterior mandato nin 

sequera os coñecía. Entre maio de 

2011 e maio de 2015 vostede dispuxo 
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millóns de euros para investimentos 

incluídos tamén o capítulo 6 e 7. Pois, 

a eses 63 postos de traballo por millón, 

durante o seu mandato, según esa 

conta, deberían terse creado 22.932 

postos de traballo na cidade, que, por 

desgraza non se crearon. Durante o seu 

mandato non só non se xerou emprego 

na cidade senón que ademais se 

destruíu. Según os datos do SEPE entre 

maio de 2011 e maio de 2015 o paro 

rexistrado na cidade incrementouse en 

633 persoas. Ese é  o balance de 

emprego do seu mandato. No que vai 

deste mandato segundo as mesmas 

fontes, o paro rexistrado na cidade 

reduciuse en 4.288 persoas, poden 

calcular, se queren, a cantas saen por 

millón, datos radicalmente opostos aos 

resultados acadados no seu mandato, 

cando supostamente eran a locomotora 

do país. Por certo, tamén semella que a 

súa sucesora in pectore, a señora Mato, 

auténtica responsable tamén de 

políticas de emprego en Galicia entre 

os anos 2009 e 2015, tampouco debía 

coñecer a eses expertos. Ostenta o 

mérito de ter acadado durante o seu 

mandato o nivel máis alto de paro 

rexistrado en Galicia de toda a serie 

histórica estudada pola SEPE. Con 

esas locomotoras case mellor, señora 

Gallego, ir en bici ou ir andando. 

 

 

 

En canto á reclamación do Bloque 

Nacionalista Galego, dicirlle, señora 

Veira, que aínda que propón 

investimentos que si cos que 

poderiamos estar de acordo e de feito 

se conteñen parte das súas propostas 

no propio Proxecto de Orzamentos, 

de máis de 364 millóns de euros para 

investimentos incluídos tamén o 

capítulo 6 e 7. Pois, a eses 63 postos 

de traballo por millón, durante o seu 

mandato, según esa conta, deberían 

terse creado 22.932 postos de traballo 

na cidade, que, por desgraza non se 

crearon. Durante o seu mandato non 

só non se xerou emprego na cidade 

senón que ademais se destruíu. Según 

os datos do SEPE entre maio de 2011 

e maio de 2015 o paro rexistrado na 

cidade incrementouse en 633 persoas. 

Ese é  o balance de emprego do seu 

mandato. No que vai deste mandato 

segundo as mesmas fontes, o paro 

rexistrado na cidade reduciuse en 

4.288 persoas, poden calcular, se 

queren, a cantas saen por millón, 

datos radicalmente opostos aos 

resultados acadados no seu mandato, 

cando supostamente eran a 

locomotora do país. Por certo, tamén 

semella que a súa sucesora in pectore, 

a señora Mato, auténtica responsable 

tamén de políticas de emprego en 

Galicia entre os anos 2009 e 2015, 

tampouco debía coñecer a eses 

expertos. Ostenta o mérito de ter 

acadado durante o seu mandato o 

nivel máis alto de paro rexistrado en 

Galicia de toda a serie histórica 

estudada pola SEPE. Con esas 

locomotoras case mellor, señora 

Gallego, ir en bici ou ir andando. 

 

En canto á reclamación do Bloque 

Nacionalista Galego, dicirlle, señora 

Veira, que aínda que propón 

investimentos que si cos que 

poderiamos estar de acordo e de feito 

se conteñen parte das súas propostas 

no propio Proxecto de Orzamentos, 
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propón investimentos que ademais son 

inviables coa dotación económica e cos 

prazos que vostede propón. Plantexa 

baixas, ademais, en créditos 

comprometidos que afectan a obrigas 

que non poden ser minoradas nas 

contías que vostedes propoñen, a pesar 

de que dispuxo dos documentos do 

Proxecto no momento de realizalas, a 

pesar de que vostede se autoexcluíu da 

negociación, antes da aprobación 

inicial e que tivo oportunidade, 

incluso, de tratar esas alegacións 

durante ese período de reclamación. 

Vostede mesma me propuxo a min ter 

unha reunión para tratar esas 

alegacións. Proponse, por poñer algúns 

exemplos, que se deixe só cun euro a 

aplicación que recolle os créditos 

relativos ao tratamento de distribución 

de notificacións de recadación 

tributaria ou o mantemento do ascensor 

da Franxa, que se deixe só cun euro a 

aplicación que financia o Programa 

idiomas do mundo ou a destinada ao 

contrato de mantemento do sistema 

Tetra de comunicacións da Policía 

Local. Tamén propón deixar sen 

crédito contratos vencellados ao 

desenvolvemento da estratexia 

metropolitana ou ás asistencias 

técnicas necesarias para a execución de 

investimentos financiados tamén con 

fondos EIDUS ou que se minoren, 

deixando a mínimos os recursos 

destinados ao novo Contrato de 

Mantemento Integral dos Mercados 

Municipais, así como os relativos á 

encomenda de xestión, tamén de 

EMVSA, para o banco de vivendas. 

Comprenderá, señora Veira, que con 

estas baixas, por moito que poidamos 

compartir algunhas das súas propostas 

propón investimentos que ademais son 

inviables coa dotación económica e 

cos prazos que vostede propón. 

Plantexa baixas, ademais, en créditos 

comprometidos que afectan a obrigas 

que non poden ser minoradas nas 

contías que vostedes propoñen, a pesar 

de que dispuxo dos documentos do 

Proxecto no momento de realizalas, a 

pesar de que vostede se autoexcluíu da 

negociación, antes da aprobación 

inicial e que tivo oportunidade, 

incluso, de tratar esas alegacións 

durante ese período de reclamación. 

Vostede mesma me propuxo a min ter 

unha reunión para tratar esas 

alegacións. Proponse, por poñer 

algúns exemplos, que se deixe só cun 

euro a aplicación que recolle os 

créditos relativos ao tratamento de 

distribución de notificacións de 

recadación tributaria ou o mantemento 

do ascensor da Franxa, que se deixe só 

cun euro a aplicación que financia o 

Programa idiomas do mundo ou a 

destinada ao contrato de mantemento 

do sistema Tetra de comunicacións da 

Policía Local. Tamén propón deixar 

sen crédito contratos vencellados ao 

desenvolvemento da estratexia 

metropolitana ou ás asistencias 

técnicas necesarias para a execución 

de investimentos financiados tamén 

con fondos EIDUS ou que se minoren, 

deixando a mínimos os recursos 

destinados ao novo Contrato de 

Mantemento Integral dos Mercados 

Municipais, así como os relativos á 

encomenda de xestión, tamén de 

EMVSA, para o banco de vivendas. 

Comprenderá, señora Veira, que con 

estas baixas, por moito que poidamos 

compartir algunhas das súas propostas 
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non podamos admitir esta reclamación 

e desde logo non vamos a retrasar máis 

a aprobación definitiva dos 

Orzamentos. Nada máis, grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito.  

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Por se non me escoitou, señora Vieito, 

xa lle dixen que as nosas baixas non 

eran vinculantes, que podían escoller 

vostedes as baixas que máis lles 

gustasen para financiar o que eran os 

proxectos que propoñiamos. 

Evidentemente, vostede o que me está 

a dicir, me está descifrando o 

Orzamento, porque realmente no 

Orzamento non veñen así explicadas as 

partidas como está dicindo vostede. 

Supoño que me entenderá. Non veñen 

explicadas a que se refiren cada unha 

desas partidas. 

 

En canto a que non pensan retrasar o 

Orzamento. Ben. A min, eu non lle vou 

dicir nada sobre iso, o que pasa é que 

parece que para vostede está por riba 

de todo aprobar un Orzamento antes 

que o contido do propio Orzamento e 

nós cremos que o contido do propio 

Orzamento é manifestamente 

mellorable, non ten políticas novas no 

seu Orzamento e nós entendiamos que 

coas nosas propostas realmente si que 

se apuntaban cuestións novas, 

cuestións, que, ademais, como dixen 

antes, ían no seu propio programa 

electoral e que parece que non están 

dispostos e dispostas a cumprir. 

non podamos admitir esta reclamación 

e desde logo non vamos a retrasar 

máis a aprobación definitiva dos 

Orzamentos. Nada máis, grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito.  

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Por se non me escoitou, señora Vieito, 

xa lle dixen que as nosas baixas non 

eran vinculantes, que podían escoller 

vostedes as baixas que máis lles 

gustasen para financiar o que eran os 

proxectos que propoñiamos. 

Evidentemente, vostede o que me está 

a dicir, me está descifrando o 

Orzamento, porque realmente no 

Orzamento non veñen así explicadas 

as partidas como está dicindo vostede. 

Supoño que me entenderá. Non veñen 

explicadas a que se refiren cada unha 

desas partidas. 

 

En canto a que non pensan retrasar o 

Orzamento. Ben. A min, eu non lle vou 

dicir nada sobre iso, o que pasa é que 

parece que para vostede está por riba 

de todo aprobar un Orzamento antes 

que o contido do propio Orzamento e 

nós cremos que o contido do propio 

Orzamento é manifestamente 

mellorable, non ten políticas novas no 

seu Orzamento e nós entendiamos que 

coas nosas propostas realmente si que 

se apuntaban cuestións novas, 

cuestións, que, ademais, como dixen 

antes, ían no seu propio programa 

electoral e que parece que non están 

dispostos e dispostas a cumprir. 
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Dixen, na miña anterior intervención 

que ía concretar un pouco máis por 

barrios, é que, levamos investimentos, 

tamén, propostas de investimentos en 

barrios, como por exemplo a 

substitución do viario elevado que 

cruza pola avenida de Fisterra, a 

rexeneración das rúas que están na 

contorna do parque do Observatorio, 

tamén o Proxecto para a realización da 

segunda fase do corredor entre as rúas 

Fragas de Eume e rúa Ribeira Sacra, 

que seguramente voten a favor 

vostedes logo ou digan algo na moción 

do Partido Popular pero, realmente non 

inclúen no seu Orzamento. A 

construción da mediana separadora da 

calzada na rúa Illas Sisargas, a 

construción da mediana separadora na 

avenida Novo Mesoiro, a 

reurbanización completa da rúa da 

Torre, reurbanización da Rolda de 

Monte Alto, o Plan de restitución do 

pavimento das beirarrúas de Palavea, a 

recuperación das galerías comerciais 

situadas entre a avenida de Oza e a rúa 

da Mercede, cun Plan de 

accesibilidade, construción do vial de 

saída e entrada de San Pedro de Visma, 

que isto, por certo, xa llo manifestou a 

propia entidade de San Pedro de 

Visma, a Asociación de Veciños O 

Loureiro e vostedes, nin caso lle 

fixeron; a construción de beirarrúas na 

estrada de San Pedro de Vima ao 

Portiño e habilitación de pasos de 

peóns no cruzamento coa rúa San 

Pedro de Visma e iluminación en toda 

a contorna, porque a xente malamente 

chega en bus a San Pedro de Visma, 

porque saben vostedes que teñen un 3 e 

un 3 A, que teñen percorridos 

 

Dixen, na miña anterior intervención 

que ía concretar un pouco máis por 

barrios, é que, levamos investimentos, 

tamén, propostas de investimentos en 

barrios, como por exemplo a 

substitución do viario elevado que 

cruza pola avenida de Fisterra, a 

rexeneración das rúas que están na 

contorna do parque do Observatorio, 

tamén o Proxecto para a realización 

da segunda fase do corredor entre as 

rúas Fragas de Eume e rúa Ribeira 

Sacra, que seguramente voten a favor 

vostedes logo ou digan algo na moción 

do Partido Popular pero, realmente 

non inclúen no seu Orzamento. A 

construción da mediana separadora da 

calzada na rúa Illas Sisargas, a 

construción da mediana separadora na 

avenida Novo Mesoiro, a 

reurbanización completa da rúa da 

Torre, reurbanización da Rolda de 

Monte Alto, o Plan de restitución do 

pavimento das beirarrúas de Palavea, 

a recuperación das galerías 

comerciais situadas entre a avenida de 

Oza e a rúa da Mercede, cun Plan de 

accesibilidade, construción do vial de 

saída e entrada de San Pedro de 

Visma, que isto, por certo, xa llo 

manifestou a propia entidade de San 

Pedro de Visma, a Asociación de 

Veciños O Loureiro e vostedes, nin 

caso lle fixeron; a construción de 

beirarrúas na estrada de San Pedro de 

Vima ao Portiño e habilitación de 

pasos de peóns no cruzamento coa rúa 

San Pedro de Visma e iluminación en 

toda a contorna, porque a xente 

malamente chega en bus a San Pedro 

de Visma, porque saben vostedes que 

teñen un 3 e un 3 A, que teñen 
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paralelos, é o único bus que chega a 

ese barrio, pois unha vez que baixan 

nunha das paradas non teñen por onde 

camiñar en inverno máis aló das seis 

da tarde. Unha cuestión, que ademais, 

lle achegaron non sei se nun Dillo Ti 

ou nunha reunión pero, desde logo, a 

entidade veciñal llo achegou ao 

Goberno e nin caso lle fixeron; 

rehabilitación dos espazos públicos da 

Sagrada Familia, rehabilitación e 

mellora da praza de Palavea; Plan de 

rehabilitación das Xubias, por certo, 

outro barrio abandonado; Proxecto e 

construción de aparcamento nas 

Xubias ao carón do Santiago Apostol; 

rehabilitación do parque infantil na 

contorna das vivendas da Nosa Señora 

do Carme; investimentos en seguridade 

viaria de Monte Alto, que, por certo, 

negan vostedes que haxa problemas de 

seguridade viaria en Monte Alto nunha 

resposta escrita ao BNG. Se nota que 

non andan moito por alí. 

 

 

A las dieciocho horas y veinticinco 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Varela Gómez. 

 

Plan de calmado de tráfico, 

humanización da contorna do 

Birloque; rehabilitación do campo de 

fútbol das vivendas da Nosa Señora do 

Carme; recuperación das galerías 

comerciais situadas entre a avenida de 

Oza e rúa da Mercé; Plan de 

dinamización do Mercado de Palavea, 

que tamén está abandonado; Programa 

de actividades de ocupación da 

mocidade en Palavea, tamén de 

persoas maiores en Palavea… 

 

percorridos paralelos, é o único bus 

que chega a ese barrio, pois unha vez 

que baixan nunha das paradas non 

teñen por onde camiñar en inverno 

máis aló das seis da tarde. Unha 

cuestión, que ademais, lle achegaron 

non sei se nun Dillo Ti ou nunha 

reunión pero, desde logo, a entidade 

veciñal llo achegou ao Goberno e nin 

caso lle fixeron; rehabilitación dos 

espazos públicos da Sagrada Familia, 

rehabilitación e mellora da praza de 

Palavea; Plan de rehabilitación das 

Xubias, por certo, outro barrio 

abandonado; Proxecto e construción 

de aparcamento nas Xubias ao carón 

do Santiago Apostol; rehabilitación do 

parque infantil na contorna das 

vivendas da Nosa Señora do Carme; 

investimentos en seguridade viaria de 

Monte Alto, que, por certo, negan 

vostedes que haxa problemas de 

seguridade viaria en Monte Alto nunha 

resposta escrita ao BNG. Se nota que 

non andan moito por alí. 

 

Ás dezaoito horas e vinte e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez. 

 

Plan de calmado de tráfico, 

humanización da contorna do 

Birloque; rehabilitación do campo de 

fútbol das vivendas da Nosa Señora do 

Carme; recuperación das galerías 

comerciais situadas entre a avenida de 

Oza e rúa da Mercé; Plan de 

dinamización do Mercado de Palavea, 

que tamén está abandonado; 

Programa de actividades de ocupación 

da mocidade en Palavea, tamén de 

persoas maiores en Palavea… 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

Si. 

 

…tamén da mocidade en Sagrada 

Familia, tamén programa de 

actividades para a infancia na Sagrada 

Familia, de prevención, programación 

de actividades para persoas maiores no 

barrio da Sagrada Familia, etc.  

 

 

Temos investimentos para os barrios, 

tamén propostos pero vostedes 

entenden que non é oportuno 

politicamente atender estes 

investimentos. Vostedes, señora 

Vieito, se quixeran, terían un mes para 

sentarse con nós, a partir de que 

rematou o prazo das alegacións. 

Evidentemente non podemos discutir 

sobre as alegacións ata que non se 

presentan pero unha vez que se 

presentan e unha vez que acaba o 

prazo, hai un mes para falar. Nós 

nunca lle negamos sentarnos a falar, 

nunca llo negamos, señora Vieito. Eu 

creo que iso non o pode dicir. O que 

pasa é que se non se quere non se fai, 

evidentemente, e vostedes están 

priorizando aprobar antes o Orzamento 

a aprobalo mellor, con contido. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

Si. 

 

…tamén da mocidade en Sagrada 

Familia, tamén programa de 

actividades para a infancia na 

Sagrada Familia, de prevención, 

programación de actividades para 

persoas maiores no barrio da Sagrada 

Familia, etc.  

 

Temos investimentos para os barrios, 

tamén propostos pero vostedes 

entenden que non é oportuno 

politicamente atender estes 

investimentos. Vostedes, señora Vieito, 

se quixeran, terían un mes para 

sentarse con nós, a partir de que 

rematou o prazo das alegacións. 

Evidentemente non podemos discutir 

sobre as alegacións ata que non se 

presentan pero unha vez que se 

presentan e unha vez que acaba o 

prazo, hai un mes para falar. Nós 

nunca lle negamos sentarnos a falar, 

nunca llo negamos, señora Vieito. Eu 

creo que iso non o pode dicir. O que 

pasa é que se non se quere non se fai, 

evidentemente, e vostedes están 

priorizando aprobar antes o 

Orzamento a aprobalo mellor, con 

contido. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 
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Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. Bueno, pues 

como dijimos nosotros vamos a apoyar 

el Presupuesto. Lo que sí les 

aconsejamos es que generen alianzas 

con el tejido empresarial de la ciudad, 

que monten proyectos conjuntos con 

sectores e industrias que determinen 

alguna estrategia de especialización 

como ciudad. Necesitamos hacer más 

competitiva A Coruña para la inversión 

y por consecuencia para el empleo. No 

basta con hablar de economía azul. Ya 

les dijimos que ésta no se pinta sola, 

escuchen al empresariado y a sus 

representantes, tienen mucho que decir 

para ayudar en el empuje económico 

de la ciudad. Los socialistas, todo lo 

que hemos hecho en este Presupuesto 

es aportarle valor; mantener las ayudas 

al tejido asociativo, a las entidades 

sociales, vecinales, culturales, 

educativas, empresariales y deportivas. 

Hemos puesto encima de la mesa becas 

para el empleo, para la formación de 

idiomas y para la excelencia cultural y 

deportiva por importe de 520.000 

euros, becas que mejoran las 

oportunidades de los que menos tienen 

y lo merecen. Incorporamos mejoras 

en programas culturales, de igualdad, 

de participación, de fomento del 

emprendimiento y una batería amplia 

de obras en zonas de la ciudad.  

 

 

Con respecto a las enmiendas del resto 

de los grupos, los socialistas hemos de 

decir que ninguno se ha dirigido a 

nosotros, en ningún momento. Cierto 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. Bueno, pois 

como dixemos nós imos apoiar o 

Orzamento. O que si lles aconsellamos 

é que xeren alianzas co tecido 

empresarial da cidade, que monten 

proxectos conxuntos con sectores e 

industrias que determinen algunha 

estratexia de especialización como 

cidade. Necesitamos facer máis 

competitiva A Coruña para o 

investimento e a consecuencia para o 

emprego. Non basta con falar de 

economía azul. Xa lles dixemos que 

esta non se pinta soa, escoiten ao 

empresariado e aos seus 

representantes, teñen moito que dicir 

para axudar no empuxe económico da 

cidade. Os socialistas, todo o que 

fixemos neste Orzamento é achegarlle 

valor; manter as axudas ao tecido 

asociativo, ás entidades sociais, 

veciñais, culturais, educativas, 

empresariais e deportivas. Puxemos 

encima da mesa bolsas para o 

emprego, para a formación de idiomas 

e para a excelencia cultural e 

deportiva por importe de 520.000 

euros, bolsas que melloran as 

oportunidades dos que menos teñen e o 

merecen. Incorporamos melloras en 

programas culturais, de igualdade, de 

participación, de fomento do 

emprendemento e unha batería ampla 

de obras en zonas da cidade.  

 

Con respecto ás emendas do resto dos 

grupos, os socialistas temos que dicir 

que ningún se dirixiu a nós, en ningún 

momento. Certo é que é o Goberno 
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es que es el Gobierno quien tiene que 

escuchar pero también es cierto que 

siempre les hemos ofrecido nuestro 

apoyo cuando nos lo han solicitado 

para proyectos coherentes, 

ilusionantes, útiles para la ciudad, 

pero, por alguna razón táctica ustedes 

han entendido que no era necesario 

hablar con los socialistas. Desde luego 

no es como nosotros hubiésemos 

actuado si necesitáramos los votos o 

fuesen estos determinantes para sacar 

propuestas que luego queremos vender 

en este Pleno pero a estas alturas del 

partido nosotros no les vamos a 

explicar cómo negociar en política, 

ustedes tienen sus propias recetas. 

Desde luego, yo, lo que creo, es que 

ambas formaciones están ustedes más 

en la controversia política y en el 

pataleo de “no nos dejan hacer” que de 

verdad en cambiar las cosas y actuar en 

positivo por la ciudad. 

 

Bien, pues pese a no ser un 

Presupuesto socialista, como dijimos, 

vamos a apoyarlo, porque le debemos 

este gesto a la ciudad. Ahora toca 

mirar al futuro con la esperanza de 

lograr un cambio en positivo pronto, 

que le permita a la ciudad dejar atrás la 

desesperanza y pasar al contraataque, 

al empuje de proyectos ilusionantes 

por sostenibles, a recuperar el 

liderazgo como motor económico y de 

generación de empleo del noroeste 

español, hacer posibles las 

infraestructuras necesarias en la 

ciudad, a ser de nuevo vanguardia 

cultural y social, a garantizar el futuro 

de todas y todos en una Coruña 

sostenible, dinámica, innovadora y 

sobre todo socialmente responsable. 

quen ten que escoitar pero tamén é 

certo que sempre lles ofrecemos o noso 

apoio cando nolo solicitaron para 

proxectos coherentes, ilusionantes, 

útiles para a cidade, pero, por algunha 

razón táctica vostedes entenderon que 

non era necesario falar cos socialistas. 

Desde logo non é como nós teriamos 

actuado se necesitásemos os votos ou 

fosen estes determinantes para sacar 

propostas que logo queremos vender 

neste Pleno pero a estas alturas do 

partido nós non lles imos explicar 

como negociar en política, vostedes 

teñen as súas propias receitas. Desde 

logo, eu, o que creo, é que ambas as 

formacións están vostedes máis na 

controversia política e na pateadura 

de “non nos deixan facer” que de 

verdade en cambiar as cousas e actuar 

en positivo pola cidade. 

 

 

 

Ben, pois a pesar de non ser un 

Orzamento socialista, como dixemos, 

imos apoialo, porque lle debemos este 

xesto á cidade. Agora toca mirar ao 

futuro coa esperanza de lograr un 

cambio en positivo pronto, que lle 

permita á cidade deixar atrás a 

desesperanza e pasar ao contraataque, 

ao empuxe de proxectos ilusionantes 

por sustentables, a recuperar o 

liderado como motor económico e de 

xeración de emprego do noroeste 

español, facer posibles as 

infraestruturas necesarias na cidade, a 

ser de novo vangarda cultural e social, 

a garantir o futuro de todas e todos 

nunha Coruña sustentable, dinámica, 

innovadora e sobre todo socialmente 

responsable. Esa é A Coruña que os 
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Esa es A Coruña que los socialistas 

queremos construir. Habrá que esperar 

al 2019 para volver a empezar, 

seguramente, pero no tengan ninguna 

duda en que los socialistas vamos a 

estar ahí para construirla. Nada más, 

gracias, señor alcalde. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Bueno, les resumo lo 

que les espera a los coruñeses en 2018 

gracias al Presupuesto de Marea y 

PSOE. Marea y PSOE se niegan a 

bajar el IBI, aumentan los ingresos por 

impuestos y suben el recibo del agua 

para que las concejalías de paralización 

urbana y de inmovilidad no ejecuten y 

aumentar el gasto en fiestas, publicidad 

y externalizaciones. Bueno, la 

concejalía de paralización urbana 

seguirá comprando locales comerciales 

a firmantes de la Marea. 

 

Marea y PSOE ponen trabas a quienes 

impulsan la economía y el empleo y 

dan facilidades a okupas, a 

asociaciones afines y firmantes. Marea 

y PSOE multiplican por 10 el 

Presupuesto para participación 

mareante y así dar más contratos a 

dedo a firmantes. Marea y PSOE no 

incluyen ni una escuela infantil, ni un 

centro cívico, ni un centro de día, ni un 

parque y reducen el gasto social. 

Marea y PSOE rechazan sin leer 

nuestras alegaciones, que incluyen 

socialistas queremos construír. 

Haberá que esperar ao 2019 para 

volver empezar, seguramente, pero 

non teñan ningunha dúbida en que os 

socialistas imos estar aí para 

construíla. Nada máis, grazas, señor 

alcalde. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Bueno, resúmolles o 

que lles espera aos coruñeses en 2018 

grazas ao Orzamento de Marea e 

PSOE. Marea e PSOE néganse a 

baixar o IBI, aumentan os ingresos por 

impostos e soben o recibo da auga 

para que as concellerías de 

paralización urbana e de inmobilidade 

non executen e aumentar o gasto en 

festas, publicidade e  externalizacións. 

Bueno, a concellería de paralización 

urbana seguirá comprando locais 

comerciais a asinantes da Marea. 

 

Marea e PSOE poñen trabas a quen 

impulsa a economía e o emprego e dan 

facilidades a okupas, a asociacións 

afíns e asinantes. Marea e PSOE 

multiplican por 10 o Orzamento para 

participación mareante e así dar máis 

contratos a dedo a asinantes. Marea e 

PSOE non inclúen nin unha escola 

infantil, nin un centro cívico, nin un 

centro de día, nin un parque e reducen 

o gasto social. Marea e PSOE rexeitan 

sen ler as nosas alegacións, que 

inclúen 10,5 millóns para as persoas, 
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10,5 millones para las personas, 24,4 

millones para los barrios y 3,1 millones 

para las asociaciones. Marea y PSOE 

se oponen a ampliar canguros, 

emergencia social y talón restaurante, 

mejorar el entorno de la Torre o Santa 

Margarita, construir más parques 

infantiles en zonas biosaludables, 

apostar por la innovación, apoyar al 

comercio local, a finalizar la 

urbanización del Ofimático, a poner en 

marcha programas sobre violencia en 

el ámbito familiar o adicciones 

digitales o a inversión en centros 

cívicos y colegios. 

 

Ferreiro y la Marea también incumplen 

su programa con este Presupuesto. Iba 

a eliminar a los directores de área y no 

iba a pagar más de 40.000 euros y tiene 

más que el Partido Popular y les paga 

más de 60.000. Lo externalizan todo y 

no remunicipalizan nada. Todo son 

contratos menores, a dedo, y los 

servicios que tienen que licitar 

obligatoriamente siguen sin contrato, 

pagando millones en facturas 

irregulares y no se sabe nada de los 

pliegos: basuras, limpieza viaria, 

instalaciones deportivas, etc. Los 3 

millones anuales para la renta social se 

quedan en 1 y no lo ejecutan. El 

Presupuesto para fiestas aumenta un 

44% respecto al del PP. Incrementan el 

gasto en propaganda un 35,7% 

respecto al Partido Popular. Recortan 

las inversiones en barrios un 33,6% 

respecto al Partido Popular. Solo 

cumplen su programa electoral en un 

punto: más contratos menores, a dedo, 

para firmantes de la Marea. Dijo 

Churchill, un político que está de moda 

estos días, que algunos hombres 

24,4 millóns para os barrios e 3,1 

millóns para as asociacións. Marea e 

PSOE opóñense a ampliar canguros, 

emerxencia social e talón restaurante, 

mellorar a contorna da Torre ou Santa 

Margarita, construír máis parques 

infantís en zonas  biosaludábeis, 

apostar pola innovación, apoiar ao 

comercio local, a finalizar a 

urbanización do Ofimático, a poñer en 

marcha programas sobre violencia no 

ámbito familiar ou adiccións dixitais 

ou a investimento en centros cívicos e 

colexios. 

 

 

Ferreiro e a Marea tamén incumpren o 

seu programa con este Orzamento. Ía 

eliminar aos directores de área e non 

ía pagar máis de 40.000 euros e ten 

máis que o Partido Popular e págalles 

máis de 60.000. O  externalizan todo e 

non  remunicipalizan nada. Todo son 

contratos menores, a dedo, e os 

servizos que teñen que licitar 

obrigatoriamente seguen sen contrato, 

pagando millóns en facturas 

irregulares e non se sabe nada dos 

pregos: lixos, limpeza viaria, 

instalacións deportivas, etc. Os 3 

millóns anuais para a renda social 

quedan en 1 e non o executan. O 

Orzamento para festas aumenta un 

44% respecto ao do PP. Incrementan o 

gasto en propaganda un 35,7% 

respecto ao Partido Popular. Recortan 

os investimentos en barrios un 33,6% 

respecto ao Partido Popular. Só 

cumpren o seu programa electoral nun 

punto: máis contratos menores, a 

dedo, para asinantes da Marea. Dixo 

Churchill, un político que está de 

moda estes días, que algúns homes 
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cambian de partido por el bien de sus 

principios. Otros cambian de principios 

por el bien de sus partidos. Por los 

puestos, señor Ferreiro, usted está en 

este segundo grupo. 

 

Lamentamos que el Grupo Socialista 

vuelva a firmar un cheque en blanco, a 

pesar de que Ferreiro está en tiempo de 

descuento, ya lo han dicho, y los 

problemas de los coruñeses siguen sin 

soluciones. El Partido Popular elaboró 

alegaciones con mejoras importantes, 

pero Ferreiro con tal de no reconocer 

errores prefiere que sigan cabreados 

los vecinos de Novo Mesoiro, porque 

no les arreglan el transporte público ni 

el corredor verde, ni el centro cívico; 

los de Cuatro Caminos porque llevan 

un año con el local vecinal cerrado y 

tres con el Remanso en ruinas; los del 

Ventorrillo porque ha dejado que en 

frente del Ágora se hayan instalado 

vehículos desde los que se trafica con 

drogas; los de Os Mallos por reformar 

la calle San Vicente sin consenso; los 

de la Falperra por bloquear el centro de 

salud de Santa Lucía; los de la Sagrada 

Familia por los problemas de 

inseguridad; los de la Ciudad Vieja 

porque no ha movido ni un papel para 

la peatonalización; los del Ensanche 

por anunciar un carril bus en Juan 

Flórez eliminando 200 aparcamientos; 

los del Castrillón por paralizar la 

piscina; los de Eirís por querer 

imponerles el Proyecto “mi casita” sin 

diálogo previo; los del Orzán por el 

descontrol nocturno y en general los de 

toda la ciudad porque es un clamor el 

abandono de los barrios, están sucios, 

con baches, sin pintar los pasos de 

peatones, talan los árboles que les 

cambian de partido polo ben dos seus 

principios. Outros cambian de 

principios polo ben dos seus partidos. 

Polos postos, señor Ferreiro, vostede 

está neste segundo grupo. 

 

Lamentamos que o Grupo Socialista 

volva asinar un cheque en branco, a 

pesar de que Ferreiro está en tempo de 

desconto, xa o dixeron, e os problemas 

dos coruñeses seguen sen solucións. O 

Partido Popular elaborou alegacións 

con melloras importantes, pero 

Ferreiro con tal de non recoñecer 

erros prefire que sigan encabuxados os 

veciños de  Novo Mesoiro, porque non 

lles arranxan o transporte público nin 

o corredor verde, nin o centro cívico; 

os de Catro Camiños porque levan un 

ano co local veciñal pechado e tres co 

Remanso en ruínas; os do  Ventorrillo 

porque deixou que en fronte do Ágora 

se instalaran vehículos desde os que se  

trafica con drogas; os de Os Mallos 

por reformar a rúa San Vicente sen 

consenso; os da Falperra por bloquear 

o centro de saúde de Santa Lucía; os 

da Sagrada Familia polos problemas 

de inseguridade; os da Cidade Vella 

porque non moveu nin un papel para a 

peonalización; os do Ensanche por 

anunciar un carril bus en Juan Flórez 

eliminando 200 aparcadoiros; os do  

Castrillón por paralizar a piscina; os 

de Eirís por querer impoñerlles o 

Proxecto “a miña casiña” sen diálogo 

previo; os do Orzán polo descontrol 

nocturno e en xeral os de toda a 

cidade porque é un clamor o abandono 

dos barrios, están sucios, con 

fochancas, sen pintar os pasos de 

peóns, tallan as árbores que lles 

molestan para o carril bici pero non 
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molestan para el carril bici pero no 

podan las ramas que entran por las 

ventanas, esas son de crecimiento libre. 

No me llegaría el tiempo, desde 

luego…. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…para enumerar. En resumen, al 

rechazar las alegaciones del Partido 

Popular, Marea y PSOE suben los 

impuestos, bajan las inversiones, bajan 

los ingresos por licencias, suben el 

gasto en fiestas, bajan el gasto social, 

suben la publicidad y las 

externalizaciones y multiplican por 10 

el Presupuesto de participación 

mareante. Esto es lo que van a aprobar 

Ferreiro y el PSOE para los coruñeses 

en 2018, en clave ciudad desde luego 

no, señor García. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, o seu discurso 

apocalíptico, de verdade, cansa 

escoitalo tantas veces, de forma 

cansina. Sempre igual, é igual incluso 

que noutras cidades onde tampouco 

goberna: as ratas, a suciedade, levantan 

sospeitas sobre convocatorias de 

concorrencia competitiva, 

podan as ramas que entran polas 

xanelas, esas son de crecemento libre. 

Non me chegaría o tempo, desde 

logo…. 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…para enumerar. En resumo, ao 

rexeitar as alegacións do Partido 

Popular, Marea e PSOE soben os 

impostos, baixan os investimentos, 

baixan os ingresos por licenzas, soben 

o gasto en festas, baixan o gasto 

social, soben a publicidade e as  

externalizacións e multiplican por 10 o 

Orzamento de participación mareante. 

Isto é o que van aprobar Ferreiro e o 

PSOE para os coruñeses en 2018, en 

clave cidade desde logo non, señor 

García. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, o seu discurso 

apocalíptico, de verdade, cansa 

escoitalo tantas veces, de forma 

cansina. Sempre igual, é igual incluso 

que noutras cidades onde tampouco 

goberna: as ratas, a suciedade, 

levantan sospeitas sobre convocatorias 

de concorrencia competitiva, 
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convocatorias de concorrencia 

competitiva que vostedes me parece 

que non saben, nin sequera o que son 

porque as practicaron moi pouquiño, 

sobre todo por parte dun partido que 

organizou un sistema de corrupción 

xeralizada e que trata de esconder por 

todos os medios, parapetándose detrás 

da bandeira da Constitución, da que 

nin sequera respectan a división de 

poderes. O xuízo da Gürtel e demais 

casos para os que xa, nin sequera, 

existen nomes novos, acaban 

agotándose. Todo isto define un 

sistema de corrupción organizada do 

seu partido, do PP, de utilización de 

cargos políticos para saquear o 

público, para financiarse ilegalmente e 

conseguir votos por favores electorais. 

Hai tan só unhas semanas o explicaba 

perfectamente un compañeiro seu, un 

señor de Murcia, concelleiro de 

Fomento, que literalmente dicía “hay 

mucha gente que está donde está 

gracias al PP, que no se olvide la gente 

que trabaje en las concesionarias que le 

hemos conseguido un trabajo, todo 

esto que no se olvide”; señora Gallego, 

grandes consellos desde logo, para 

preparar dentro do seu partido as 

próximas eleccións municipais. Aquí 

tamén recordamos, o que se deu en 

chamar “axencia de colocación 

Pokémon”, así chamada por varios 

medios de prensa. 

 

Señora Veira, en canto ás posibilidades 

de negociación, lle volvo a repetir que 

tivo posibilidades de negociación antes 

da aprobación inicial e se autoexcluíu 

da mesma, que tivo oportunidade de 

tratar as súas reclamacións e de ver se 

afectaban o non á baixas e a contratos 

convocatorias de concorrencia 

competitiva que vostedes me parece 

que non saben, nin sequera o que son 

porque as practicaron moi pouquiño, 

sobre todo por parte dun partido que 

organizou un sistema de corrupción 

xeralizada e que trata de esconder por 

todos os medios, parapetándose detrás 

da bandeira da Constitución, da que 

nin sequera respectan a división de 

poderes. O xuízo da Gürtel e demais 

casos para os que xa, nin sequera, 

existen nomes novos, acaban 

agotándose. Todo isto define un 

sistema de corrupción organizada do 

seu partido, do PP, de utilización de 

cargos políticos para saquear o 

público, para financiarse ilegalmente e 

conseguir votos por favores electorais. 

Hai tan só unhas semanas o explicaba 

perfectamente un compañeiro seu, un 

señor de Murcia, concelleiro de 

Fomento, que literalmente dicía “hai 

moita xente que está onde está grazas 

ao PP, que non se esqueza a xente que 

traballe nas  concesionarias que lle 

conseguimos un traballo, todo isto que 

non se esqueza”; señora Gallego, 

grandes consellos desde logo, para 

preparar dentro do seu partido as 

próximas eleccións municipais. Aquí 

tamén recordamos, o que se deu en 

chamar “axencia de colocación 

Pokémon”, así chamada por varios 

medios de prensa. 

 

Señora Veira, en canto ás 

posibilidades de negociación, lle volvo 

a repetir que tivo posibilidades de 

negociación antes da aprobación 

inicial e se autoexcluíu da mesma, que 

tivo oportunidade de tratar as súas 

reclamacións e de ver se afectaban o 
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e a compromisos de gasto que non se 

poden baixar e sen embargo o día 12 

falamos e quedou vostede en 

chamarme para presentar esas 

alegacións e tratar esas reclamacións e 

non o fixo. Dubidamos, polo tanto, 

despois de terse autoexcluído dúas 

veces, da negociación e do debate 

desas alegacións e tratar esas 

reclamacións, que realmente teña 

vontade de facer propostas sinceras. Se 

é así, desde logo, se pretende seguir 

presentando esas propostas, non temos 

ningún problema e o reiteramos, así o 

fixemos na aprobación dos 

Orzamentos do ano pasado, as 

trataremos e non temos ningún 

inconveniente senón todo o contrario, 

de tratalas con vostede. Recórdolle que 

ese modificativo, o que introducía e 

incluía as emendas que fixo aos 

Orzamentos do ano pasado, nin 

sequera vostedes mesmos votaron a 

favor, o acabamos aprobando nós. 

 

 

Con respecto ao PSOE, señor García, a 

pesar das críticas que formulou na 

aprobación inicial e que vén de repetir 

na súas intervecións eu, sen embargo, 

quero empezar por agradecerlle a 

actitude construtiva que vostede e o 

seu grupo tiveron esta vez, na 

aprobación deses Orzamentos, a 

diferenza do que sucedeu en exercicios 

anteriores, que non fixeron máis que 

bloquealos uníndose ao PP. Vostedes 

agora pretenden desmarcarse dicindo 

que estes non son os seus Orzamentos, 

que non responden ao seu modelo de 

cidade e, permítame que lle diga, 

sinceramente, creo que a cidade pode 

agradecer que non o sexan porque se 

non á baixas e a contratos e a 

compromisos de gasto que non se 

poden baixar e sen embargo o día 12 

falamos e quedou vostede en 

chamarme para presentar esas 

alegacións e tratar esas reclamacións 

e non o fixo. Dubidamos, polo tanto, 

despois de terse autoexcluído dúas 

veces, da negociación e do debate 

desas alegacións e tratar esas 

reclamacións, que realmente teña 

vontade de facer propostas sinceras. 

Se é así, desde logo, se pretende seguir 

presentando esas propostas, non temos 

ningún problema e o reiteramos, así o 

fixemos na aprobación dos 

Orzamentos do ano pasado, as 

trataremos e non temos ningún 

inconveniente senón todo o contrario, 

de tratalas con vostede. Recórdolle 

que ese modificativo, o que introducía 

e incluía as emendas que fixo aos 

Orzamentos do ano pasado, nin 

sequera vostedes mesmos votaron a 

favor, o acabamos aprobando nós. 

 

Con respecto ao PSOE, señor García, 

a pesar das críticas que formulou na 

aprobación inicial e que vén de repetir 

na súas intervecións eu, sen embargo, 

quero empezar por agradecerlle a 

actitude construtiva que vostede e o 

seu grupo tiveron esta vez, na 

aprobación deses Orzamentos, a 

diferenza do que sucedeu en exercicios 

anteriores, que non fixeron máis que 

bloquealos uníndose ao PP. Vostedes 

agora pretenden desmarcarse dicindo 

que estes non son os seus Orzamentos, 

que non responden ao seu modelo de 

cidade e, permítame que lle diga, 

sinceramente, creo que a cidade pode 

agradecer que non o sexan porque se 
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non seguirían esperando. Desde logo 

que non poden negar é que estes son os 

Orzamentos resultantes dos acordos 

acadados con vostedes e recollen a 

maioría das propostas que vostedes 

formularon. Poñer por diante doutras 

cuestións os intereses da cidade debe 

ser o principal obxectivo de calquera 

representante político e esperamos que 

esa actitude non remate na aprobación 

destes Orzamentos, iso é o que espera 

a cidade de nós, iso é o que lle 

debemos por estar aquí, porque é a 

nosa obriga. Non é nin un favor, nin 

debe responder a intereses 

electoralistas. Os Orzamentos que hoxe 

presentamos aquí para a súa 

aprobación final son uns Orzamentos 

expansivos, por un importe de 246,8 

millóns, o importe máis elevado dos 

últimos, da última década en ano non 

electoral e nos van a permitir continuar 

reforzando as políticas sociais e de 

loita contra a desigualdade, que en 

2018 contarán cunha dotación de máis 

de 45,6 millóns, case 10 millóns de 

euros máis que cando nós chegamos ao 

Goberno; ao tempo, tamén, permitirá 

imprimir un novo impulso a emprego, 

a actividade enonómica da nosa 

cidade… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

…son uns Orzamentos, tamén, de 

aposta polo coidado do espazo público 

e polos equipamentos, políticas ás que 

se dedican máis de 79 millóns de euros 

non seguirían esperando. Desde logo 

que non poden negar é que estes son 

os Orzamentos resultantes dos acordos 

acadados con vostedes e recollen a 

maioría das propostas que vostedes 

formularon. Poñer por diante doutras 

cuestións os intereses da cidade debe 

ser o principal obxectivo de calquera 

representante político e esperamos que 

esa actitude non remate na aprobación 

destes Orzamentos, iso é o que espera 

a cidade de nós, iso é o que lle 

debemos por estar aquí, porque é a 

nosa obriga. Non é nin un favor, nin 

debe responder a intereses 

electoralistas. Os Orzamentos que 

hoxe presentamos aquí para a súa 

aprobación final son uns Orzamentos 

expansivos, por un importe de 246,8 

millóns, o importe máis elevado dos 

últimos, da última década en ano non 

electoral e nos van a permitir 

continuar reforzando as políticas 

sociais e de loita contra a 

desigualdade, que en 2018 contarán 

cunha dotación de máis de 45,6 

millóns, case 10 millóns de euros máis 

que cando nós chegamos ao Goberno; 

ao tempo, tamén, permitirá imprimir 

un novo impulso a emprego, a 

actividade enonómica da nosa 

cidade… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

…son uns Orzamentos, tamén, de 

aposta polo coidado do espazo público 

e polos equipamentos, políticas ás que 

se dedican máis de 79 millóns de euros 
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no seu conxunto, case unha terceira 

parte do total dos Orzamentos. Son uns 

Orzamentos, tamén, da mobilidade 

sustentable, á que se dedica un 30% 

máis de recursos que en 2017; son uns 

Orzamentos da cultura, da mocidade, 

da transparencia e da participación 

cidadá, os Orzamentos este ano 

triplican a capacidade da cidadanía da 

Coruña para propoñer e seleccionar 

directamente e sen intermediación, 

investimentos por importe de 3 millóns 

de euros; e, en definitiva, son uns 

Orzamentos para a mellora da calidade 

de vida nesta cidade, a diferenza do 

que pasaba nos anteriores mandatos. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito. 

 

Votación del asunto número seis 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

seis, referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor 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). 

no seu conxunto, case unha terceira 

parte do total dos Orzamentos. Son uns 

Orzamentos, tamén, da mobilidade 

sustentable, á que se dedica un 30% 

máis de recursos que en 2017; son uns 

Orzamentos da cultura, da mocidade, 

da transparencia e da participación 

cidadá, os Orzamentos este ano 

triplican a capacidade da cidadanía da 

Coruña para propoñer e seleccionar 

directamente e sen intermediación, 

investimentos por importe de 3 millóns 

de euros; e, en definitiva, son uns 

Orzamentos para a mellora da 

calidade de vida nesta cidade, a 

diferenza do que pasaba nos anteriores 

mandatos. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito. 

 

Votación do asunto número seis 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

seis, referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor 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). 
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Presidencia 

 

Quedan aprobados definitivamente os 

Orzamentos do ano 2018. Moitas 

grazas. 

 

Acuerdo 

 

Primero. Inadmitir por haberse 

presentado fuera de plazo la alegación 

con número de identificador 

RMPE120071, nº 253/2018, 

presentada por D. José Antonio 

Sánchez Penas. 

 

Segundo. Desestimar las siguientes 

alegaciones presentadas por no quedar 

acreditada la existencia de ninguno de 

los motivos tasados para la 

formulación de las mismas: 

  

• De D. José Antonio Sánchez 

Penas, alegación con número de 

identificador RMPE1200A3, nº 

363/2018. 

 

• De D. Miguel Angel Rosendo 

Suero, alegación con número de 

identificador RMPE1201Y8, nº 

2531/2018. 

 

• Del Grupo Municipal del BNG, 

alegación con número de identificador 

RMPE1201ZD, nº 2572/2018. 

 

• Del Grupo Municipal del BNG 

alegación con número de identificador 

RMPE1201ZF, nº 2574/2018. 

 

 

Presidencia 

 

Quedan aprobados definitivamente os 

Orzamentos do ano 2018. Moitas 

grazas. 

 

Acordo 

 

Primeiro. Inadmitir por presentarse 

fóra de prazo a alegación con número 

de identificador RMPE120071, nº 

253/2018, presentada por D. José 

Antonio Sánchez Penas. 

 

 

Segundo. Desestimar as seguintes 

alegacións presentadas  por non 

quedar acreditada a existencia de 

ningún dos motivos taxados para a 

formulación das mesmas: 

  

• De D. José Antonio Sánchez 

Penas, alegación con número de 

identificador RMPE1200A3, nº 

363/2018. 

 

• De D. Miguel Angel Rosendo 

Suero alegación con número de 

identificador RMPE1201Y8, nº 

2531/2018. 

 

• Do Grupo Municipal del BNG 

alegación con número de identificador 

RMPE1201ZD, nº 2572/2018. 

 

• Do Grupo Municipal del BNG 

alegación con número de identificador 

RMPE1201ZF, nº 2574/2018. 
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• Del Grupo Municipal del 

Partido Popular, alegación con número 

de identificador RMPE12022K, nº 

2687/2018. 

Tercero. Aprobar definitivamente el 

Presupuesto General de la Corporación 

para regir en el ejercicio de 2018, que 

comprende el presupuesto del 

Ayuntamiento, el del Organismo 

Autónomo Municipal “Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos” 

(IMCE) y los Estados de Previsión de 

ingresos y gastos de la Empresa 

Municipal de Aguas de La Coruña, 

S.A. (EMALCSA) y de la Empresa 

Municipal Vivienda, Servicios y 

Actividades, S.A.U. (EMVSA), así 

como las Bases de Ejecución y las 

Plantillas de Personal del 

Ayuntamiento y del IMCE, en los 

términos que resultan de los apartados 

precedentes y de los estados 

presupuestarios que se acompañan. 

 

Cuarto. Publicar los Presupuestos 

resumidos por Capítulos y las 

Plantillas de Personal en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA.  

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

LA GESTIÓN 

 

1º.- Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos 

 

18.- Toma de conocimiento: 
 

 - De las siguientes resoluciones de la 

Junta de Gobierno Local: 

 

• Do Grupo Municipal del 

Partido Popular, alegación con 

número de identificador 

RMPE12022K, nº 2687/2018. 

Terceiro. Aprobar definitivamente o 

Orzamento Xeral da Corporación para 

rexer no exercicio de 2018, que 

comprende o orzamento do Concello, o 

do Organismo Autónomo Municipal 

“Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos” (IMCE) e os Estados de 

Previsión de ingresos e gastos da 

Empresa Municipal de Aguas de La 

Coruña, S.A. (EMALCSA) e da 

Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios e Actividades, S.A.U. 

(EMVSA), así como as Bases de 

Execución e os Cadros de Persoal do 

Concello e do IMCE, nos termos que 

resultan dos apartados precedentes e 

dos estados orzamentarios que se 

acompañan. 

 

 

Cuarto. Publicar os Orzamentos 

resumidos por Capítulos e os Cadros 

de Persoal no Boletín Oficial da 

Provincia. 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA.  

 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN 

 

1º.- Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos 

 

18.- Toma de coñecemento: 

 

- Das seguintes resolucións da Xunta 

de Goberno Local: 
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Año 2017 

 

Desde la número veintiún mil 

seiscientos uno (21.601), de quince de 

diciembre, a la número veintitrés mil 

diecisiete (23.017), de veintinueve de 

diciembre. 

 

Año 2018 

 

Desde la número uno (1), de dos de 

enero, a la número seiscientos (600), 

de veintidós de enero. 

 

- Y de los siguientes decretos de la 

Alcaldía: 

 

Año 2017 

 

Desde el número seis mil seiscientos 

uno (6.601), de veintiuno de 

diciembre, al número seis mil 

setecientos treinta y seis (6.736), de 

veintinueve de diciembre. 

 

2º.- Mociones 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 
Pasamos, polo tanto, á parte relativa ás 

mocións. Presentáronse hoxe un total 

de seis mocións: unha conxunta da 

Marea Atlántica, Partido Socialista e 

Grupo Mixto – BNG, unha do Bloque 

Nacionalista Galego, tres do Grupo 

Popular e unha do Grupo da Marea 

Atlántica e ademais, unha delas, a 

número dous do Partido Popular 

recibiu unha emenda xa unha vez 

comezado o Pleno por parte do Grupo 

da Marea Atlántica.  

Ano 2017 

  

Desde a número vinte e un mil 

seiscentos un (21.601), de quince de 

decembro, á número vinte e tres mil 

dezasete (23.017), de vinte e nove de 

decembro. 

 

Ano 2018 

 

Desde a número un (1), de dous de 

xaneiro, á número seiscentos (600), de 

vinte e dous de xaneiro. 

 

- E dos seguintes decretos da Alcaldía: 

 

 

Ano 2017 

 

Desde o número seis mil seiscentos un 

(6.601), de vinte e un de decembro, ao 

número seis mil setecentos trinta e seis 

(6.736), de vinte e nove de decembro. 

  

 

2º.- Mocións 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 
Pasamos, polo tanto, á parte relativa 

ás mocións. Presentáronse hoxe un 

total de seis mocións: unha conxunta 

da Marea Atlántica, Partido Socialista 

e Grupo Mixto – BNG, unha do Bloque 

Nacionalista Galego, tres do Grupo 

Popular e unha do Grupo da Marea 

Atlántica e ademais, unha delas, a 

número dous do Partido Popular 

recibiu unha emenda xa unha vez 

comezado o Pleno por parte do Grupo 

da Marea Atlántica.  
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A las dieciocho horas y cuarenta 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Díaz Grandío. 

 

Procede, en primeiro lugar votar a 

urxencia de todas estas mocións: 

 

Votación de la urgencia de todas las 

mociones 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la declaración de 

urgencia de todas las mociones, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois pasamos ao seu debate. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta 

minutos salen del Salón de Sesiones 

las señoras Gallego Neira y Freire 

Vázquez. 

 

 

 

 

 

Ás dezaoito horas e corenta minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Díaz 

Grandío. 

 

Procede, en primeiro lugar votar a 

urxencia de todas estas mocións: 

 

Votación da urxencia de todas as 

mocións 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a declaración de 

urxencia de todas as mocións, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista  Galego- 

Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois pasamos ao seu debate. 

 

Ás dezaoito horas e corenta minutos 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Gallego Neira e Freire Vázquez. 
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MOCIÓN CONJUNTA DE LOS 

GRUPOS MUNICIPALES DE 

MAREA ATLÁNTICA, PARTIDO 

SOCIALISTA Y BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO  

 

Moción conjunta del BNG, PSOE y 

MA, al amparo del ROM y por 

iniciativa de las entidades Alianza 

por un Rural Galego Vivo (CIG, 

FRUGA y ORGACCMM) y Cousa 

de Raíces, sobre la proposición de 

ley, por iniciativa legislativa 

popular, para la protección y mejora 

de los hábitats de bosque autóctono, 

la racionalización de la gestión del 

monte y la lucha contra los incendios 

forestales. 

 

Presidencia 

 

Non sei quen vai a proceder á lectura 

da moción, se quere, señora Veira, xa 

que pasou vostede o traballo de 

redactala pois pode proceder á lectura 

da parte dispositiva. 

 

Señora Veira González 

 

Traballo non que nola pasaron a todos 

os grupos, eu só lle dei forma. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y 

un minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Díaz Grandío. 

 

Os grupos asinantes desta moción, por 

iniciativa da Alianza por un Rural 

Galego Vivo (CIG, FRUGA e 

ORGACCMM) e Cousa de Raíces 

solicitan do Pleno da Corporación 

municipal a adopción dos seguintes 

acordos: 

MOCIÓN CONXUNTA DOS 

GRUPOS MUNICIPAIS DE MAREA 

ATLÁNTICA, PARTIDO 

SOCIALISTA E BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Moción conxunta do BNG, PSOE e 

MA, ao abeiro do ROM e por 

iniciativa das entidades Alianza por 

un Rural Galego Vivo (CIG, FRUGA 

e ORGACCMM) e Cousa de Raíces, 

sobre a proposición de lei, por 

iniciativa lexislativa popular, para a 

protección e mellora dos hábitats de 

bosque autóctono, a racionalización 

da xestión do monte e a loita contra 

os incendios forestais. 

 

 

Presidencia 

 

Non sei quen vai a proceder á lectura 

da moción, se quere, señora Veira, xa 

que pasou vostede o traballo de 

redactala pois pode proceder á lectura 

da parte dispositiva. 

 

Señora Veira González 

 

Traballo non que nola pasaron a todos 

os grupos, eu só lle dei forma. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Díaz Grandío. 

 

Os grupos asinantes desta moción, por 

iniciativa da Alianza por un Rural 

Galego Vivo (CIG, FRUGA e 

ORGACCMM) e Cousa de Raíces 

solicitan do Pleno da Corporación 

municipal a adopción dos seguintes 

acordos: 
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Primeiro.- Manifestar o apoio da 

Corporación municipal a proposición 

de lei, por iniciativa lexislativa popular 

para a protección e mellora dos 

hábitats de bosque autóctono, a 

racionalización da xestión do monte e 

a loita contra os incendios forestais, 

que se está a impulsar polas entidades 

e dar traslado do mesmo á Presidencia 

do Parlamento de Galiza, portavoces 

parlamentares e presidente da Xunta de 

Galiza. 

 

Segundo.- Animar á veciñanza do noso 

concello a apoiar esta iniciativa 

lexislativa popular. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, pois como dixen ao comezo, esta  

é unha moción que se nos achegou a 

todos os grupos municipais na que, 

efectivamente, como di, nos acordos, o 

que se pretende é popularizar e apoiar 

a proposición de lei por iniciativa 

lexislativa popular para a protección e 

mellora dos hábitats de bosque 

autóctono, racionalización da xestión 

do monte e a loita contra os incendios 

forestais. A verdade é que a falta de 

Goberno galego e a falta de propostas 

por parte do Goberno galego, 

precisamente, para protexer o bosque 

autóctono e melloralo, e tamén, a falta 

de iniciativas públicas de 

racionalización da xestión do monte, 

esta loita contra os incendios forestais, 

 

Primeiro.- Manifestar o apoio da 

Corporación municipal a proposición 

de lei, por iniciativa lexislativa 

popular para a protección e mellora 

dos hábitats de bosque autóctono, a 

racionalización da xestión do monte e 

a loita contra os incendios forestais, 

que se está a impulsar polas entidades 

e dar traslado do mesmo á Presidencia 

do Parlamento de Galiza, portavoces 

parlamentares e presidente da Xunta 

de Galiza. 

 

Segundo.- Animar á veciñanza do noso 

concello a apoiar esta iniciativa 

lexislativa popular. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, pois como dixen ao comezo, esta  

é unha moción que se nos achegou a 

todos os grupos municipais na que, 

efectivamente, como di, nos acordos, o 

que se pretende é popularizar e apoiar 

a proposición de lei por iniciativa 

lexislativa popular para a protección e 

mellora dos hábitats de bosque 

autóctono, racionalización da xestión 

do monte e a loita contra os incendios 

forestais. A verdade é que a falta de 

Goberno galego e a falta de propostas 

por parte do Goberno galego, 

precisamente, para protexer o bosque 

autóctono e melloralo, e tamén, a falta 

de iniciativas públicas de 

racionalización da xestión do monte, 

esta loita contra os incendios forestais, 
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porque, evidentemente, sempre 

dicimos que os incendios hai que 

apagalos no inverno, que se apagan no 

inverno, precisamente con políticas 

públicas que apostan pola 

produtividade do monte, que apostan, 

tamén, por un bosque autóctono con 

especies que arden menos, pola 

racionalización dos espazos que ocupa 

actualmente o eucalipto. Tamén, pois, 

efectivamente como dicía que se dea 

un uso produtivo ao noso monte é vital 

porque un monte produtivo é 

moitísimo máis difícil que arda e a 

verdade é que o que esperamos desta 

iniciativa lexislativa popular é que ao 

final acade as máximas sinaturas 

posibles, que chegue ao Parlamento de 

Galiza con esas sinaturas e que, o que 

máis nos importa, case, é que unha vez 

que entre no Parlamento, 

efectivamente, se poida debater, se 

poida aprobar e o que é máis 

importante, que se poida e se poña en 

marcha, que se fagan políticas 

concretas e que se desenvolva, 

efectivamente, con políticas concretas 

esa lei, non vaia a ser que pase como 

ten pasado con outras iniciativas 

lexislativas populares, que me acordo 

agora, da de Paz Andrade pero hai 

outras que teñen chegado ao 

Parlamento de Galiza e que ou ben non 

se aproban ou ben apróbanse pero 

déixanse durmindo o sono dos xustos, 

eu creo que é importante que chegue 

ao Parlamento, é importante polo 

futuro do país, que realmente se 

apliquen estas políticas que se 

establecen nesta lei. Nada máis. 

 

 

 

porque, evidentemente, sempre dicimos 

que os incendios hai que apagalos no 

inverno, que se apagan no inverno, 

precisamente con políticas públicas 

que apostan pola produtividade do 

monte, que apostan, tamén, por un 

bosque autóctono con especies que 

arden menos, pola racionalización dos 

espazos que ocupa actualmente o 

eucalipto. Tamén, pois, efectivamente 

como dicía que se dea un uso 

produtivo ao noso monte é vital porque 

un monte produtivo é moitísimo máis 

difícil que arda e a verdade é que o 

que esperamos desta iniciativa 

lexislativa popular é que ao final 

acade as máximas sinaturas posibles, 

que chegue ao Parlamento de Galiza 

con esas sinaturas e que, o que máis 

nos importa, case, é que unha vez que 

entre no Parlamento, efectivamente, se 

poida debater, se poida aprobar e o 

que é máis importante, que se poida e 

se poña en marcha, que se fagan 

políticas concretas e que se 

desenvolva, efectivamente, con 

políticas concretas esa lei, non vaia a 

ser que pase como ten pasado con 

outras iniciativas lexislativas 

populares, que me acordo agora, da de 

Paz Andrade pero hai outras que teñen 

chegado ao Parlamento de Galiza e 

que ou ben non se aproban ou ben 

apróbanse pero déixanse durmindo o 

sono dos xustos, eu creo que é 

importante que chegue ao Parlamento, 

é importante polo futuro do país, que 

realmente se apliquen estas políticas 

que se establecen nesta lei. Nada máis. 
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Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

Polo Grupo Socialista, señora 

Longueira. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Gracias.  

 

Con esta iniciativa y con esta moción 

que se trae a Pleno y en la que estamos 

de acuerdo Marea, BNG y el Grupo 

Socialista se cumple esa máxima de 

que malos tiempos en los que hay que 

reafirmar la evidencia y es una 

evidencia que en este rincón donde 

básicamente somos naturaleza porque, 

bueno, las infraestruturas y la 

economía y el sistema social nos ha 

convertido en un reducto, 

afortunadamente natural en ese 

sentido, con un hecho diferencial que 

yo creo que es el gran valor de este 

país pero también es verdad que con 

unas políticas durante los últimos 25 

años acerca de lo que es el bosque y lo 

que es la reforestación de Galicia 

verdaderamente nefastas y sobre todo 

porque, por ejemplo, desde la 

Dirección Xeral de Ordenación y 

Producción Forestal hay una inversión 

de la economía. El porcentaje que se 

emplea en extinción de incendios, digo 

en extinción no en prevención, el 

porcentaje que se gasta el Gobierno en 

extinción de incendios supera al 

porcentaje que debería de emplearse en 

la producción, en la reestructuración de 

la producción de los bosques, sobre 

todo de la reforestación del bosque 

autóctono.  

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

Polo Grupo Socialista, señora 

Longueira. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Grazas.  

 

Con esta iniciativa e con esta moción 

que se trae a Pleno e na que estamos 

de acordo Marea, BNG e o Grupo 

Socialista cúmprese esa máxima de 

que malos tempos nos que hai que 

reafirmar a evidencia e é unha 

evidencia que neste recuncho onde 

basicamente somos natureza porque, 

bueno, as  infraestruturas e a 

economía e o sistema social 

converteunos nun reduto, 

afortunadamente natural nese sentido, 

cun feito diferencial que eu creo que é 

o gran valor deste país pero tamén é 

verdade que cunhas políticas durante 

os últimos 25 anos acerca do que é o 

bosque e o que é a reforestación de 

Galicia verdadeiramente nefastas e 

sobre todo porque, por exemplo, desde 

a Dirección  Xeral de Ordenación e 

Produción Forestal hai un inversión 

da economía. A porcentaxe que se 

emprega en extinción de incendios, 

digo en extinción non en prevención, a 

porcentaxe que se gasta o Goberno en 

extinción de incendios supera á 

porcentaxe que debería de empregarse 

na produción, na reestruturación da 

produción dos bosques, sobre todo da 

reforestación do bosque autóctono.  
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A las dieciocho horas y cuarenta y 

seis minutos sale del Salón de 

Sesiones el señor Lema Suárez. 

 

Es decir, tenemos, como siempre, un 

Presupuesto conservador, amedrentado 

y que trabaja sobre, como decía el 

poeta, sobre los dominios de la 

urgencia pero nunca sobre la necesidad 

y sobre la productividad de algo que, 

afortunadamente, es nuestro, viene de 

seu y está aquí para producir, con lo 

cual, bajo esa inversión económica, es 

decir, vamos a gastar más en curar que 

en hacerlo mejor, mal vamos y yo, en 

especial, el Partido Socialista, nos 

alegramos de una manera inmensa de 

que esa iniciativa popular tome cuerpo 

y de que, finalmente, como decía Avia, 

del Bloque Nacionalista Galego, se 

lleve a la práctica porque de nada vale 

que tengamos aquí ese esfuerzo en 

recoger y en subrayar que es necesario 

cuidar aquello que está ahí y nadie más 

nos lo va a dar. Y sobre todo yo quería 

llamar la atención sobre el último 

informe que hace el Consello de 

Contas analizando y, desde luego, no 

alabando la gestión económica sobre 

los bosques en Galicia y el informe 

concluye con diversas 

recomendaciones, entre ellas, como 

decíamos antes, primar las inversiones 

para la estructuración y capitalización 

de los montes, con el fin de que de cara 

al futuro no se tenga que destinar, 

como hacemos ahora, cuantiosos 

recursos que se ejecutan en la 

actualidad en medidas de prevención y 

extinción de incendios, que, por otra 

parte, los responsables dicen que 

gastamos en extinción de incendios 

porque así los que cultivan el monte 

Ás dezaoito horas e corenta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señor Lema Suárez. 

 

É dicir, temos, como sempre, un 

Orzamento conservador, amedrentado 

e que traballa sobre, como dicía o 

poeta, sobre os dominios da urxencia 

pero nunca sobre a necesidade e sobre 

a produtividade de algo que, 

afortunadamente, é noso, vén de  seu e 

está aquí para producir, co cal, baixo 

esa inversión económica, é dicir, imos 

gastar máis en curar que en facelo 

mellor, mal imos e eu, en especial, o 

Partido Socialista, alegrámonos dunha 

maneira inmensa de que esa iniciativa 

popular tome corpo e de que, 

finalmente, como dicía Avia, do Bloque 

Nacionalista  Galego, leve á práctica 

porque de nada vale que teñamos aquí 

ese esforzo en recoller e en subliñar 

que é necesario coidar aquilo que está 

aí e ninguén máis nolo vai a dar. E 

sobre todo eu quería chamar a 

atención sobre o último informe que 

fai o  Consello de Contas analizando e, 

desde logo, non encomiando a xestión 

económica sobre os bosques en 

Galicia e o informe conclúe con 

diversas recomendacións, entre elas, 

como diciamos antes, primar os 

investimentos para a estruturación e 

capitalización dos montes, co fin de 

que fronte ao futuro non se teña que 

destinar, como facemos agora, 

cuantiosos recursos que se executan na 

actualidade en medidas de prevención 

e extinción de incendios, que, por 

outra banda, os responsables din que 

gastamos en  extinción de incendios 

porque así os que cultivan o monte 

están seguros. Pois non, nin están 
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están seguros. Pues no, ni están 

seguros ni se está produciendo lo que 

se debería de producir y sobre todo, 

son 25 años, 21 de ellos del Partido 

Popular, de política errática y errónea 

con la gestión de los montes en 

Galicia. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Longueira. 

 

Señora García, cando se sitúe. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Boas tardes a todas e a todos.  

 

A las dieciocho horas y cuarenta y 

siete minutos sale del Salón de 

Sesiones el señor García Pérez. 

 

Esta é a terceira vez que debatemos 

neste Pleno políticas forestais aínda 

que non son competencia municipal.  

 

A las dieciocho horas y cuarenta y 

siete minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora Freire Vázquez. 

 

Neste caso debatemos unha iniciativa 

da cidadanía, que colle as rendas e 

presenta unha iniciativa lexislativa 

popular para facer o traballo que se 

nega a facer a Xunta de Galicia. A 

xestión forestal, e eu creo que con ela o 

problema dos incendios forestais, non 

se soluciona en dous días, iso 

sabémolo. Nin nun ano e nin sequera, 

posiblemente nun mandato pero eu me 

sumo realmente á observación de que o 

Partido Popular leva máis de 20 anos 

seguros nin se está producindo o que 

se debería de producir e sobre todo, 

son 25 anos, 21 deles do Partido 

Popular, de política  errática e 

errónea coa xestión dos montes en 

Galicia. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Longueira. 

 

Señora García, cando se sitúe. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Boas tardes a todas e a todos.  

 

Ás dezaoito horas e corenta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor García Pérez. 

 

Esta é a terceira vez que debatemos 

neste Pleno políticas forestais aínda 

que non son competencia municipal.  

 

Ás dezaoito horas e corenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Freire Vázquez. 

 

Neste caso debatemos unha iniciativa 

da cidadanía, que colle as rendas e 

presenta unha iniciativa lexislativa 

popular para facer o traballo que se 

nega a facer a Xunta de Galicia. A 

xestión forestal, e eu creo que con ela 

o problema dos incendios forestais, 

non se soluciona en dous días, iso 

sabémolo. Nin nun ano e nin sequera, 

posiblemente nun mandato pero eu me 

sumo realmente á observación de que 

o Partido Popular leva máis de 20 
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gobernando na Xunta de Galicia, 

dende 1982, e se lle sumamos a época 

do franquismo, onde xa tiñan lugar 

estas políticas de repoboación con 

especies de crecemento rápido e 

altamente inflamable, pois a verdade é 

que levamos moitísimo tempo, ou a 

Xunta de Galicia leva moitísimo tempo 

petando cabezazos contra a mesma 

parede. O eucalipto estaba previsto no 

Plan forestal que ocupara unha 

superficie de 250.000 hectáreas e xa 

levamos 500.000, trece anos antes de 

que finalice ese prazo de estimación, 

ou sexa que as estimacións erraron 

estrepitosamente. Fronte a isto o 

Goberno da Xunta de Galicia segue a 

favorecer a industria baseada na 

produción de eucalipto de madeira de 

crecemento rápido, segue a favorecer a 

presencia de Ence na ría de 

Pontevedra, que é a principal, unha das 

principais destinatarias de eucalipto, 

está favorecendo a expansión dos 

cultivos enerxéticos e nos veu 

recentemente tamén coa “lei de 

depredación”, que segue abrendo 

portas a que cheguen os eucaliptos ata 

á punta de Cabeza de Manzaneda. 

Realmente hai que cambiar, hai que 

cambiar radicalmente de dirección. A 

política forestal do Partido Popular 

desoe e despreza os avisos que se lle 

veñen dando dende hai décadas, 

dicindo que isto é un problema 

ambiental e que é un problema 

ambiental grave, e agora veñen os 

incendios forestais, como xa veñen 

dende hai décadas, a petarnos na porta, 

xa non só das aldeas, senón tamén das 

cidades. É un erro desprezar, é un erro 

desoír estes avisos que levamos 

décadas dando e que parece, polo que 

anos gobernando na Xunta de Galicia, 

dende 1982, e se lle sumamos a época 

do franquismo, onde xa tiñan lugar 

estas políticas de repoboación con 

especies de crecemento rápido e 

altamente inflamable, pois a verdade é 

que levamos moitísimo tempo, ou a 

Xunta de Galicia leva moitísimo tempo 

petando cabezazos contra a mesma 

parede. O eucalipto estaba previsto no 

Plan forestal que ocupara unha 

superficie de 250.000 hectáreas e xa 

levamos 500.000, trece anos antes de 

que finalice ese prazo de estimación, 

ou sexa que as estimacións erraron 

estrepitosamente. Fronte a isto o 

Goberno da Xunta de Galicia segue a 

favorecer a industria baseada na 

produción de eucalipto de madeira de 

crecemento rápido, segue a favorecer 

a presencia de Ence na ría de 

Pontevedra, que é a principal, unha 

das principais destinatarias de 

eucalipto, está favorecendo a 

expansión dos cultivos enerxéticos e 

nos veu recentemente tamén coa “lei 

de depredación”, que segue abrendo 

portas a que cheguen os eucaliptos ata 

á punta de Cabeza de Manzaneda. 

Realmente hai que cambiar, hai que 

cambiar radicalmente de dirección. A 

política forestal do Partido Popular 

desoe e despreza os avisos que se lle 

veñen dando dende hai décadas, 

dicindo que isto é un problema 

ambiental e que é un problema 

ambiental grave, e agora veñen os 

incendios forestais, como xa veñen 

dende hai décadas, a petarnos na 

porta, xa non só das aldeas, senón 

tamén das cidades. É un erro 

desprezar, é un erro desoír estes avisos 

que levamos décadas dando e que 
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se ve, que non estamos aínda 

preparados para rectificar. A cidadanía 

vén cunha proposta acertada, unha 

proposta interesante que se basea no 

incremento da xestión pública nos 

montes, na limitación do eucalipto, na 

protección do bosque autóctono, no 

fomento do asociacionismo e da 

agrupación da propiedade, na 

eliminación de especies invasoras, 

entre elas o eucalyptus nitens. E esa é a 

dirección axeitada. Dende o Concello 

da Coruña estamos niso. O ano pasado 

se incrementou, se multiplicou por 

catro o número de solares requeridos 

para desbrozar, en aras da prevención 

de incendios; empezamos a notificar a 

propietarios e propietarias a retirada de 

eucaliptos que non daban as distancias 

das casas, como eran os que rodeaban 

o colexio das Franciscanas; se incluíu 

na EIDUS os proxectos de substitución 

de eucalipto por bosque autóctono; 

comezaremos este ano e temos un 

servizo de emerxencias público, que 

funciona todo o ano e que ademais 

presta a súa colaboración a concellos 

que así o necesiten, así que o seguinte 

paso será dar apoio e dar asistencia a 

esta iniciativa lexislativa popular que 

nos parece moi acertada e que recibe 

os nosos parabéns para a cidadanía. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora García.  

 

 

Polo Grupo Popular, señor Fernández 

Prado. 

 

 

parece, polo que se ve, que non 

estamos aínda preparados para 

rectificar. A cidadanía vén cunha 

proposta acertada, unha proposta 

interesante que se basea no incremento 

da xestión pública nos montes, na 

limitación do eucalipto, na protección 

do bosque autóctono, no fomento do 

asociacionismo e da agrupación da 

propiedade, na eliminación de especies 

invasoras, entre elas o eucalyptus 

nitens. E esa é a dirección axeitada. 

Dende o Concello da Coruña estamos 

niso. O ano pasado se incrementou, se 

multiplicou por catro o número de 

solares requeridos para desbrozar, en 

aras da prevención de incendios; 

empezamos a notificar a propietarios e 

propietarias a retirada de eucaliptos 

que non daban as distancias das casas, 

como eran os que rodeaban o colexio 

das Franciscanas; se incluíu na 

EIDUS os proxectos de substitución de 

eucalipto por bosque autóctono; 

comezaremos este ano e temos un 

servizo de emerxencias público, que 

funciona todo o ano e que ademais 

presta a súa colaboración a concellos 

que así o necesiten, así que o seguinte 

paso será dar apoio e dar asistencia a 

esta iniciativa lexislativa popular que 

nos parece moi acertada e que recibe 

os nosos parabéns para a cidadanía. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

García.  

 

Polo Grupo Popular, señor Fernández 

Prado. 
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Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias. Buenas tardes. La ILP 

a la que hace referencia todavía no se 

ha debatido en el Parlamento de 

Galicia porque aún está en proceso de 

reunir esas firmas y aunque se 

aceptase, cosa que hasta hoy está por 

ver, no tendría por qué aprobarse tal 

cual, sino simplemente es una 

tramitación. Tal cual está en estos 

momentos no podemos apoyar esta 

moción por un motivo fundamental.  

 

A las dieciocho horas y cincuenta y 

un minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora Gallego Neira. 

 

El Parlamento lo que ha decidido en 

consenso es crear una comisión de 

estudio sobre reformas en materia 

forestal en la que están incorporando 

decenas de informes de distintas 

organizaciones en las que se está 

previsto que comparezcan en dicha 

comisión 70 expertos en la materia, 

que serán los que determinen qué tipo 

de medidas. En el Parlamento se ha 

decidido primero escuchar a estos 70 

expertos y organizaciones y después 

hacer ese dictamen que traslade las 

medidas. Esto se ha hecho de acuerdo 

y se ha creado y se ha llegado a 

acuerdo en quiénes son los 

comparecientes, con lo cual aceptar 

alguna de las medidas que propone la 

ILP en temas tan complejos, algunos 

como la propiedad de los montes u otra 

serie de aspectos antes de escuchar a 

esta comisión, pues nos parece que no 

es lo más apropiado. Es más, hay cosas 

que también parecen un poquito 

incongruentes que ustedes apoyen 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas. Boas tardes. A  ILP á 

que fai referencia aínda non se 

debateu no Parlamento de Galicia 

porque aínda está en proceso de reunir 

esas sinaturas e aínda que se aceptase, 

cousa que ata hoxe está por ver, non 

tería por que aprobarse tal cal, senón 

simplemente é unha tramitación. Tal 

cal está nestes momentos non podemos 

apoiar esta moción por un motivo 

fundamental.  

 

Ás dezaoito horas e cincuenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 

 

O Parlamento o que decidiu en 

consenso é crear unha comisión de 

estudo sobre reformas en materia 

forestal na que están a incorporar 

decenas de informes de distintas 

organizacións nas que se está previsto 

que comparezan na devandita 

comisión 70 expertos na materia, que 

serán os que determinen que tipo de 

medidas. No Parlamento decidiuse 

primeiro escoitar a estes 70 expertos e 

organizacións e despois facer ese 

ditame que traslade as medidas. Isto 

fíxose de acordo e creouse e chegouse 

a acordo en quen son os 

comparecentes, co cal aceptar algunha 

das medidas que propón a  ILP en 

temas tan complexos, algúns como a 

propiedade dos montes ou outra serie 

de aspectos antes de escoitar a esta 

comisión, pois nos parece que non é o 

máis apropiado. É máis, hai cousas 

que tamén parecen un pouquiño 

incongruentes que vostedes apoien 

porque, por exemplo, o artigo 18 de 
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porque, por ejemplo, el artículo 18 de 

distancias mínimas, esta ILP establece 

unas medidas distintas a las que acaban 

de aprobarse en la Ley de medidas 

administrativas con el apoyo del BNG 

y de la Marea. Es decir, acaban de 

apoyar unas cosas distintas a las que 

plantea esta ILP en el propio 

Parlamento por consenso. O el Plan 

forestal aprobado, ese que dicen que es 

tan malo, de esos 25 años, señores del 

PSOE y del BNG, que se aprobó por 

unanimidad y con sus votos. El Plan 

forestal vigente se aprobó con sus 

votos y con el consenso del sector. Lo 

que hace es establecer unas previsiones 

que, efectivamente, están superadas 

pero se llevan 20 años con medidas en 

contra de la plantación, 20 años, y 20 

años sin subvencionar plantaciones de 

eucalipto, además de que la propia Ley 

forestal, la Ley de montes de Galicia 

prohíbe expresamente en la mayor 

parte de las zonas de Galicia esa 

plantación: terrenos de uso agrícola, 

márgenes de los ríos, en proximidad de 

casas, en los ámbitos de espacios 

naturales y protección, etc. Es decir, se 

están poniendo medidas para intentar 

evitar pero hay xente do común que 

con libertad, en donde no está 

prohibido, decide en algunos casos 

plantarlo, pero siempre sin apoyo 

institucional, porque se llevan 20 años 

solamente excluyendo de todas las 

ayudas el eucalipto y solo incluyendo 

frondosas caducifolias autóctonas.  

 

A las dieciocho horas y cincuenta y 

cuatro minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor García Pérez. 

 

Por tanto, ante los errores e 

distancias mínimas, esta  ILP establece 

unhas medidas distintas ás que acaban 

de aprobarse na Lei de medidas 

administrativas co apoio do BNG e da 

Marea. É dicir, acaban de apoiar 

unhas cousas distintas ás que expón 

esta  ILP no propio Parlamento por 

consenso. Ou o Plan forestal 

aprobado, ese que din que é tan malo, 

deses 25 anos, señores do PSOE e do 

BNG, que se aprobou por unanimidade 

e cos seus votos. O Plan forestal 

vixente aprobouse cos seus votos e co 

consenso do sector. O que fai é 

establecer unhas previsións que, 

efectivamente, están superadas pero 

levan 20 anos con medidas en contra 

da plantación, 20 anos, e 20 anos sen 

subvencionar plantacións de eucalipto, 

ademais de que a propia Lei forestal, a 

Lei de montes de Galicia prohibe 

expresamente na maior parte das 

zonas de Galicia esa plantación: 

terreos de uso agrícola, marxes dos 

ríos, en proximidade de casas, nos 

ámbitos de espazos naturais e 

protección, etc. É dicir, están a 

poñerse medidas para tentar evitar 

pero hai  xente do común que con 

liberdade, onde non está prohibido, 

decide nalgúns casos plantalo, pero 

sempre sen apoio institucional, porque 

levan 20 anos soamente excluíndo de 

todas as axudas o eucalipto e só 

incluíndo frondosas  caducifolias 

autóctonas.  

 

 

Ás dezaoito horas e cincuenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor García Pérez. 

 

Por tanto, ante os erros e imprecisións 
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imprecisiones de la ILP, ante las 

incongruencias con lo que ha aprobado 

el Parlamento y ante la inoportunidad, 

por esta comisión que está tramitanto 

estas medidas y que está escuchando 

para hacer un dictamen con 70 

expertos de la sociedad, pues nos 

abstendremos en esta moción. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

Fernández Prado.  

 

Votación de la moción conjunta de 

los Grupos Municipales de Marea 

Atlántica, PSOE y Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

moción conjunta presentada por los 

Grupos Municipales de Marea 

Atlántica, PSOE y Bloque Nacionalista 

Galego, sobre proposición de lei, por 

iniciativa lexislativa popular, para a 

protección e mellora dos hábitats de 

bosque autóctono, a racionalización 

da xestión do monte e a loita contra 

os incendios forestais, produciéndose 

el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (8 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 abstenciones). 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

da  ILP, ante as incongruencias co que 

aprobou o Parlamento e ante a  

inoportunidade, por esta comisión que 

está  tramitanto estas medidas e que 

está a escoitar para facer un ditame 

con 70 expertos da sociedade, pois nos 

absteremos nesta moción. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

Fernández Prado.  

 

Votación da moción conxunta dos 

Grupos Municipais de Marea 

Atlántica, PSOE e Bloque 

Nacionalista  Galego 

 

Seguidamente por parte da 

Presidencia sométese a votación a 

moción conxunta presentada polos 

Grupos Municipais de Marea 

Atlántica, PSOE e Bloque Nacionalista  

Galego, sobre proposición de  lei, por 

iniciativa  lexislativa popular, para a 

protección e  mellora dos hábitats de 

bosque autóctono, a racionalización 

da  xestión  do monte e a  loita contra 

os incendios  forestais, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (8 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 
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Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 

(1 voto). 

 

Se contabiliza la abstención de don 

Alberto Lema Suárez (MA), de 

acuerdo con el artículo 100.1 del ROF, 

por ausentarse del Salón de Sesiones 

una vez iniciada la deliberación y no 

estar presente en el momento de la 

votación. 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

19.- Moción conjunta del BNG, 

PSOE y MA, al amparo del ROM y 

por iniciativa de las entidades 

Alianza por un Rural Galego Vivo 

(CIG, FRUGA y ORGACCMM) y 

Cousa de Raíces, sobre la 

proposición de ley, por iniciativa 

legislativa popular, para la 

protección y mejora de los hábitats 

de bosque autóctono, la 

racionalización de la gestión del 

monte y la lucha contra los incendios 

forestales. 

Acuerdo 

 

Primero.-Manifestar el apoyo de la 

Corporación municipal a la 

proposición de ley, por iniciativa 

legislativa popular, para la protección 

y mejora de los hábitats de bosque 

autóctono, la racionalización de la 

gestión del monte y la lucha contra los 

incendios forestales, que se está 

impulsando por las entidades y dar 

traslado del mismo a la Presidencia del 

Parlamento de Galicia, portavoces 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Contabilízase a abstención de don 

Alberto Lema Suárez (MA), de acordo 

co artigo 100.1 do  ROF, por 

ausentarse do Salón de Sesións unha 

vez iniciada a deliberación e non estar 

presente no momento da votación. 

 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

19.- Moción conxunta do BNG, PSOE 

e MA, ao abeiro do ROM e por 

iniciativa das entidades Alianza por 

un Rural Galego Vivo (CIG, FRUGA 

e ORGACCMM) e Cousa de Raíces, 

sobre a proposición de lei, por 

iniciativa lexislativa popular, para a 

protección e mellora dos hábitats de 

bosque autóctono, a racionalización 

da xestión do monte e a loita contra 

os incendios forestais. 

 

 

Acordo 

 

Primeiro.- Manifestar o apoio da 

Corporación municipal á proposición 

de lei, por iniciativa lexislativa 

popular, para a protección e mellora 

dos hábitats de bosque autóctono, a 

racionalización da xestión do monte e 

a loita contra os incendios forestais, 

que se está a impulsar polas entidades 

e dar traslado do mesmo á Presidencia 

do Parlamento de Galiza, voceiros 

parlamentares e presidente da Xunta 
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parlamentarios y presidente de la 

Xunta de Galicia. 

 

Segundo.- Animar a la vecindad de 

nuestro Ayuntamiento a apoyar esta 

iniciativa legislativa popular. 

 

MOCIÓN DEL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Moción para garantir unha atención 

xudicial axeitada ás vítimas da 

violencia machista no Xulgado de 

Violencia sobre a Muller na Coruña 

 

Presidencia 

 

Señora Veira, pode proceder á lectura 

da parte resolutiva. 

 

A las dieciocho horas y cincuenta y 

cinco minutos se ausenta del Salón 

de Sesiones la señora Neira 

Martínez. 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo municipal do BNG solicita do 

Pleno da Corporación municipal a 

adopción dos seguintes acordos: 

 

A las dieciocho horas y cincuenta y 

cinco minutos salen del Salón de 

Sesiones el señor Fernández Prado y 

la señora García Gómez. 

 

- Instar a Xunta de Galiza a que realice 

as xestións oportunas e esixa que o 

Ministerio de Xustiza garanta a 

substitución dos e das profesionais da 

xustiza no Xulgado de Violencia sobre 

a Muller na Coruña cando sexa 

de Galiza. 

 

 

Segundo.- Animar á veciñanza do noso 

Concello a apoiar esta iniciativa 

lexislativa popular. 

 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL 

DO BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Moción para garantir unha atención 

xudicial axeitada ás vítimas da 

violencia machista no Xulgado de 

Violencia sobre a Muller na Coruña 

 

Presidencia 

 

Señora Veira, pode proceder á lectura 

da parte resolutiva. 

 

Ás dezaoito horas e cincuenta e cinco 

minutos auséntase do Salón de 

Sesións a señora Neira Martínez. 

 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo municipal do BNG solicita do 

Pleno da Corporación municipal a 

adopción dos seguintes acordos: 

 

Ás dezaoito horas e cincuenta e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións o 

señor Fernández Prado e a señora 

García Gómez. 

 

- Instar a Xunta de Galiza a que 

realice as xestións oportunas e esixa 

que o Ministerio de Xustiza garanta a 

substitución dos e das profesionais da 

xustiza no Xulgado de Violencia sobre 

a Muller na Coruña cando sexa 



95 

 

preciso, de maneira que cando o xuíz 

titular deste queira exercer os seus 

dereitos laborais, estea garantida unha 

atención xudicial axeitada ás vítimas 

da violencia machista. 

 

- Instar a Xunta de Galiza a modificar 

os créditos necesarios dos seus 

vixentes orzamentos para dotar coas 

partidas precisas ao Xulgado de 

Violencia de Xénero da Coruña para 

que estea garantida tanto a xestión dos 

medios persoais como os materiais da 

Administración de Xustiza en Galiza. 

 

- Instar o Goberno galego a que tome 

medidas urxentes para dotar de persoal 

especializado as unidades de atención 

psicolóxica dos xulgados de violencia 

machista tal e como aparece recollido 

na Lei 11/2007 de prevención e 

tratamento integral de violencia de 

xénero e na mesma liña no Estatuto de 

Vítima. 

 

- Trasladarlle ao presidente da Xunta 

de Galiza e ao Ministerio de Xustiza os 

presentes acordos.   

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, pois recentemente tivemos 

coñecemento de que o Xulgado de 

Violencia da Muller da Coruña 

suspendeu entre o 30 de xaneiro e o 2 

de febreiro os seus xuízos e 

declaracións programadas desde facía 

meses. En total, segundo o que 

preciso, de maneira que cando o xuíz 

titular deste queira exercer os seus 

dereitos laborais, estea garantida unha 

atención xudicial axeitada ás vítimas 

da violencia machista. 

 

- Instar a Xunta de Galiza a modificar 

os créditos necesarios dos seus 

vixentes orzamentos para dotar coas 

partidas precisas ao Xulgado de 

Violencia de Xénero da Coruña para 

que estea garantida tanto a xestión dos 

medios persoais como os materiais da 

Administración de Xustiza en Galiza. 

 

- Instar o Goberno galego a que tome 

medidas urxentes para dotar de 

persoal especializado as unidades de 

atención psicolóxica dos xulgados de 

violencia machista tal e como aparece 

recollido na Lei 11/2007 de prevención 

e tratamento integral de violencia de 

xénero e na mesma liña no Estatuto de 

Vítima. 

 

- Trasladarlle ao presidente da Xunta 

de Galiza e ao Ministerio de Xustiza os 

presentes acordos.   

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, pois recentemente tivemos 

coñecemento de que o Xulgado de 

Violencia da Muller da Coruña 

suspendeu entre o 30 de xaneiro e o 2 

de febreiro os seus xuízos e 

declaracións programadas desde facía 

meses. En total, segundo o que 
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informan os medios de comunicación, 

seis xuízos e unha trintena de 

declaracións que fican adiados 4 

meses.  

 

O motivo desta suspensión é que o 

xuíz titular, exercendo os seus dereitos 

laborais, asistiu en Madrid a un curso 

de formación. 

 

Esta situación non é unha situación 

illada, porque no verán, no pasado 

verán, cando o xuíz quixo gozar das 

súas vacacións, resulta que o 

Ministerio de Xustiza dixo que non 

había crédito, non había cartos para 

substituílo aquí, no mesmo Xulgado da 

Coruña.  

 

A carencia do xuíz do Xulgado de 

Violencia da Muller afecta gravemente 

á protección e a seguridade e ao 

funcionamento da xustiza nun ámbito 

tan importante como é a loita contra a 

violencia de xénero e non é de recibo, 

eu creo que iso podemos compartir 

todas e todos, que non haxa un xuíz ou 

unha xuíza substituta para manter 

abertos os xulgados de xénero os 12 

meses do ano. A violencia de xénero 

exercida durante os 365 días tamén, e o 

peche do Xulgado da Coruña polo feito 

de que haxa vacacións ou, vaia vostede 

a saber, que se poña enfermo este xuíz, 

que teña que ir a cursos de formación, 

etcétera, etcétera, pois ao final o que 

está provocando é a dilación de xuízos, 

de declaracións, de ditaminación de 

sentenzas, ordes de afastamento, 

etcétera, etcétera. E e todo este peso do 

Xulgado de Violencia ao final ten que 

asumilo o que é o Xulgado de Garda 

que, precisamente, non é que estea 

informan os medios de comunicación, 

seis xuízos e unha trintena de 

declaracións que fican adiados 4 

meses.  

 

O motivo desta suspensión é que o xuíz 

titular, exercendo os seus dereitos 

laborais, asistiu en Madrid a un curso 

de formación. 

 

Esta situación non é unha situación 

illada, porque no verán, no pasado 

verán, cando o xuíz quixo gozar das 

súas vacacións, resulta que o 

Ministerio de Xustiza dixo que non 

había crédito, non había cartos para 

substituílo aquí, no mesmo Xulgado da 

Coruña.  

 

A carencia do xuíz do Xulgado de 

Violencia da Muller afecta gravemente 

á protección e a seguridade e ao 

funcionamento da xustiza nun ámbito 

tan importante como é a loita contra a 

violencia de xénero e non é de recibo, 

eu creo que iso podemos compartir 

todas e todos, que non haxa un xuíz ou 

unha xuíza substituta para manter 

abertos os xulgados de xénero os 12 

meses do ano. A violencia de xénero 

exercida durante os 365 días tamén, e 

o peche do Xulgado da Coruña polo 

feito de que haxa vacacións ou, vaia 

vostede a saber, que se poña enfermo 

este xuíz, que teña que ir a cursos de 

formación, etcétera, etcétera, pois ao 

final o que está provocando é a 

dilación de xuízos, de declaracións, de 

ditaminación de sentenzas, ordes de 

afastamento, etcétera, etcétera. E todo 

este peso do Xulgado de Violencia ao 

final ten que asumilo o que é o 

Xulgado de Garda que, precisamente, 
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exento de traballo. Eu creo que isto 

non é algo nin sequera eticamente 

decente, porque logo, evidentemente, 

todos estamos aquí nos minutos de 

silencio, todos nos escandalizamos 

polo que acontece coa violencia 

machista e asinamos as condolencias, 

asinamos mocións e asinamos de todo, 

e posicionámonos en  contra do que é a 

violencia machista e ao final, 

realmente, no que son as políticas 

concretas, no que é o do día a día, que 

é atender axeitadamente estes casos de 

violencia machista, coas dificultades 

que ten, realmente, que se vexa que 

non hai cartos a 31 de xaneiro de 2018 

para poñer un xuíz substituto, a 

verdade é que algunhas o que 

pensamos é que realmente hai xente ou 

organizacións políticas ou gobernos 

que non entenden as dimensións do 

que é o problema de violencia 

machista e como realmente hai que 

atendelos. 

 

A las diecinueve horas entra en el 

Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. Bueno, desde el 

Grupo Municipal Socialista 

anunciamos nuestro voto favorable, 

como no puede ser de otra manera, a 

non é que estea exento de traballo. Eu 

creo que isto non é algo nin sequera 

eticamente decente, porque logo, 

evidentemente, todos estamos aquí nos 

minutos de silencio, todos nos 

escandalizamos polo que acontece coa 

violencia machista e asinamos as 

condolencias, asinamos mocións e 

asinamos de todo, e posicionámonos 

en  contra do que é a violencia 

machista e ao final, realmente, no que 

son as políticas concretas, no que é o 

do día a día, que é atender 

axeitadamente estes casos de violencia 

machista, coas dificultades que ten, 

realmente, que se vexa que non hai 

cartos a 31 de xaneiro de 2018 para 

poñer un xuíz substituto, a verdade é 

que algunhas o que pensamos é que 

realmente hai xente ou organizacións 

políticas ou gobernos que non 

entenden as dimensións do que é o 

problema de violencia machista e 

como realmente hai que atendelos. 

 

Ás dezanove horas entra no Salón de 

Sesións o señor Lema Suárez. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señor alcalde. Bueno, desde o 

Grupo Municipal Socialista 

anunciamos o noso voto favorable, 

como non pode ser doutra maneira, a 
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esta moción que presenta el Bloque 

Nacionalista Galego. Evidentemente y 

tal como pone en la exposición de 

motivos y como ha explicado muy bien 

la señora Veira, esta situación no es 

novedosa. Ahora estamos hablando de 

pocos días por un curso de formación 

que tiene que realizar el titular del 

Juzgado de Violencia de Género de 

Coruña en Madrid y, por lo tanto, 

queda esa vacante que no se ha podido 

cubrir. No obstante esta situación ya se 

ha dado de una manera muchísimo más 

grave en el verano en el que el mes de 

vacaciones se ha quedado sin juez 

sustituto.  

 

A las diecinueve horas entra en el 

Salón de Sesiones el señor Fernández 

Prado. 

 

En pleno mes de agosto se dice que no 

existe presupuesto en el Ministerio de 

Justicia para cubrir esa vacante, que no 

existe capacidad para nombrar a un 

juez sustituto con funciones 

especializadas ni sin funciones 

especializadas, un juez sustituto que 

lleve a cabo las funciones del Juzgado 

de Violencia de Género nº 1 de A 

Coruña. Por lo tanto nos encontramos 

ante una situación que es gravísima y 

es cierto lo que decía la señora Veira. 

Podemos estar constantemente un 

Pleno tras otro Pleno acudiendo a 

minutos de silencio. Cada vez son más, 

desgraciadamente, en el cómputo 

global, por lo tanto algo estamos 

haciendo mal desde las instituciones 

cuando mes tras mes esta lacra no cesa 

y no cesa de cualquiera de las maneras, 

ya no solamente son las muertas, que 

computan en las estadísticas, 

esta moción que presenta o Bloque 

Nacionalista  Galego. Evidentemente e 

tal como pon na exposición de motivos 

e como explicou moi ben a señora  

Veira, esta situación non é nova. 

Agora estamos a falar de poucos días 

por un curso de formación que ten que 

realizar o titular do Xulgado de 

Violencia de Xénero de Coruña en 

Madrid e, por tanto, queda esa vacante 

que non se puido cubrir. Non obstante 

esta situación xa se deu dunha 

maneira moitísimo máis grave no 

verán no que o mes de vacacións 

quedou sen xuíz substituto.  

 

 

Ás dezanove horas entra no Salón de 

Sesións o señor Fernández Prado. 

 

 

En pleno mes de agosto dise que non 

existe orzamento no Ministerio de 

Xustiza para cubrir esa vacante, que 

non existe capacidade para nomear a 

un xuíz substituto con funcións 

especializadas nin sen funcións 

especializadas, un xuíz substituto que 

leve a cabo as funcións do Xulgado de 

Violencia de Xénero  nº 1 da Coruña. 

Por tanto atopámonos ante unha 

situación que é  gravísima e é certo o 

que dicía a señora  Veira. Podemos 

estar constantemente un Pleno tras 

outro Pleno acudindo a minutos de 

silencio. Cada vez son máis, 

desgrazadamente, no cómputo global, 

por tanto algo estamos a facer mal 

desde as institucións cando mes tras 

mes esta secuela non cesa e non cesa 

de calquera das maneiras, xa non 

soamente son as mortas, que computan 

nas estatísticas, desgrazadamente, 
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desgraciadamente, sino los crímenes 

que se cometen en muchas ocasiones 

sobre los hijos para hacer daño a las 

madres, como la violencia que 

denunciamos constantemente en 

adolescentes y que está trayendo unas 

consecuencias gravísimas y que no se 

está paliando desde lo que tiene que ser 

una dotación presupuestaria 

comprometida con ese Pacto de 

Violencia de Género. Es verdad que 

acabamos de asistir a ese compromiso 

que alcanza el Pleno del Congreso y 

que además dice el señor Rajoy, 

después de haber dicho días pasados de 

una manera, cuando menos, bastante 

denunciable que “no toca” hablar de la 

brecha salarial, por mucho que haya 

rectificado y hago un inciso: no se 

escucha ni una sola voz crítica en las 

mujeres del Partido Popular cuando el 

máximo de sus dirigentes dice algo de 

esa naturaleza. A mí me gustaría saber 

qué sucedería en las fuerzas de la 

izquierda cuando se dicen esas cosas 

porque muchas de nosotras ya 

estaríamos pidiendo “la cabeza” de la 

persona que nos dirige y que habla de 

esa manera de algo que también es 

violencia, la brecha salarial también es 

violencia porque finalmente la libertad 

te la da en esta vida, generalmente, la 

libertad económica. Por lo tanto, 

aplaudimos efectivamente esos cientos 

millones de euros para echar para 

adelante lo que viene siendo el Pacto 

contra la Violencia de Género. Pero es 

cierto que el Presupuesto tiene que 

estar comprometido en todas las 

instituciones, tiene que existir mayor 

dotación presupuestaria en todas las 

labores de prevención y la atención 

sanitaria primaria es en muchas 

senón os crimes que se cometen en 

moitas ocasións sobre os fillos para 

facer dano ás nais, como a violencia 

que denunciamos constantemente en 

adolescentes e que está a traer unhas 

consecuencias  gravísimas e que non 

se está paliando desde o que ten que 

ser unha dotación orzamentaria 

comprometida con ese Pacto de 

Violencia de Xénero. É verdade que 

acabamos de asistir a ese compromiso 

que alcanza o Pleno do Congreso e 

que ademais di o señor Rajoy, despois 

de ter dito días pasados dunha 

maneira, cando menos, bastante  

denunciable que “non toca” falar da 

brecha salarial, por moito que 

rectificase e fago un inciso: non se 

escoita nin unha soa voz crítica nas 

mulleres do Partido Popular cando o 

máximo dos seus dirixentes di algo 

desa natureza. A min gustaríame saber 

que sucedería nas forzas da esquerda 

cando se din esas cousas porque 

moitas de nós xa estariamos a pedir “a 

cabeza” da persoa que nos dirixe e 

que fala desa maneira de algo que 

tamén é violencia, a brecha salarial 

tamén é violencia porque finalmente a 

liberdade dácha nesta vida, 

xeralmente, a liberdade económica. 

Por tanto, aplaudimos efectivamente 

eses cento millóns de euros para botar 

para adiante o que vén sendo o Pacto 

contra a Violencia de Xénero. Pero é 

certo que o Orzamento ten que estar 

comprometido en todas as institucións, 

ten que existir maior dotación 

orzamentaria en todos os labores de 

prevención e a atención sanitaria 

primaria é en moitas ocasións onde se 

pode estar a visualizar que existe unha 

vítima de violencia de xénero, sexa un 
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ocasiones donde se puede estar 

visualizando que existe una víctima de 

violencia de género, sea un niño, una 

niña o sea una mujer. En los cursos de 

formación, después se lo digo 

constantemente, después de haber 

retirado la asignatura de Educación 

para la Ciudadanía, después de haber 

dicho ustedes que adoctrinábamos, ¿en 

qué? Adoctrinábamos en el radical 

respeto a la diversidad en el 

pensamiento y en el radical respeto a 

los derechos de los hombres y de las 

mujeres y de otros colectivos… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por 

favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Sí, termino ya. 

 

…de otros colectivos que hasta el 

momento se encontraron en una 

situación de clara desigualdad social 

pero todos esos déficits no se han 

cubierto con una mayor dotación 

presupuestaria en cursos de formación, 

en charlas dirigidas a los profesores, 

dirigidas al personal sanitario, dirigidas 

a los adolescentes para que sean 

capaces de ver cuándo puede existir en 

ellas mismas y en su alrededor casos 

de violencia, que se puedan paliar. Y 

las denuncias que se hacen sobre el 

Juzgado de Violencia de Género no las 

hacemos solamente los grupos 

políticos, las hace la fiscal 

especializada en violencia de género de 

Galicia, la señora Pilar Fernández, que 

denuncia ya en agosto del año 2017 

neno, unha nena ou sexa unha muller. 

Nos cursos de formación, despois 

dígollo constantemente, despois de 

retirar a materia de Educación para a 

Cidadanía, despois de dicir vostedes 

que adoutrinabamos, en que? 

Adoutrinabamos no radical respecto á 

diversidade no pensamento e no 

radical respecto aos dereitos dos 

homes e das mulleres e doutros 

colectivos… 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por 

favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Si, termino xa. 

 

…doutros colectivos que ata o 

momento atopáronse nunha situación 

de clara desigualdade social pero 

todos eses déficits non se cubriron 

cunha maior dotación orzamentaria en 

cursos de formación, en charlas 

dirixidas aos profesores, dirixidas ao 

persoal sanitario, dirixidas aos 

adolescentes para que sexan capaces 

de ver cando pode existir nelas 

mesmas e no seu ao redor casos de 

violencia, que se poidan paliar. E as 

denuncias que se fan sobre o Xulgado 

de Violencia de Xénero non as facemos 

soamente os grupos políticos, faias a 

fiscal especializada en violencia de 

xénero de Galicia, a señora Pilar 

Fernández, que denuncia xa en agosto 

do ano 2017 que se está dando unha 



101 

 

que se está dando una respuesta 

absolutamente precaria en materia de 

violencia de género en los juzgados y 

no por la falta de trabajo… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Termino ya, cinco segundos. 

 

…por la falta de trabajo, el falso 

compromiso de los funcionarios, que 

desde luego y quienes trabajamos en 

ello lo sabemos, lo vemos y somos 

conscientes del enorme trabajo que 

hacen sino por la falta de medios y lo 

decía también el delegado del 

Gobierno de Galicia, que seguramente 

la respuesta que tiene que dar el 

Gobierno del Estado ante la cuestión 

de la violencia de género tiene que ser 

mayor pero gobiernen, aprueben 

presupuestos este año, el año anterior, 

explíquenle a la gente por qué ha 

habido unos recortes presupuestarios 

en violencia de género brutales y 

palien la situación y nada más. 

Muchísimas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Polo Grupo Popular, señor Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Bueno, buenas tardes a todos. Yo he 

resposta absolutamente precaria en 

materia de violencia de xénero nos 

xulgados e non pola falta de traballo… 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Termino xa, cinco segundos. 

 

…pola falta de traballo, o falso 

compromiso dos funcionarios, que 

desde logo e quen traballamos niso 

sabémolo, vémolo e somos conscientes 

do enorme traballo que fan senón pola 

falta de medios e dicíao tamén o 

delegado do Goberno de Galicia, que 

seguramente a resposta que ten que 

dar o Goberno do Estado ante a 

cuestión da violencia de xénero ten 

que ser maior pero gobernen, aproben 

presupostos este ano, o ano anterior, 

explíquenlle á xente por que houbo uns 

recortes orzamentarios en violencia de 

xénero brutais e  palien a situación e 

nada máis. Moitísimas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Polo Grupo Popular, señor Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Bueno, boas tardes a todos. Eu escoitei 
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escuchado con atención lo que han 

manifestado, han dicho al respecto del 

Juzgado de Violencia contra la Mujer y 

la verdad es que no comparto muchas 

de las cosas que han dicho, quizás 

porque ustedes tienen un 

desconocimiento total de cómo 

funciona ese juzgado. Los que estamos 

allí muchas veces y seguimos 

trabajando en el mundo de la justicia y 

trabajamos en estos temas sabemos del 

buen funcionamiento de este juzgado, 

la gran profesionalidad que tienen sus 

funcionarios y, por supuesto, también 

el juez. Es cierto que el juez ha pedido 

un permiso de cuatro días para ampliar 

estudios en un curso de formación y 

que durante esos cuatro días se quedó 

sin juez pero si ustedes conocen la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, dice, 

expresamente que cuando falta un juez 

titular va a ser sustituido por otro juez 

titular que es el juez de Instrucción, el 

tema de un juez sustituto es algo 

excepcional y es el juez de Instrucción 

el que asume, igual que cuando pasa 

un delito un domingo y el juez está en 

su casa, porque está de fin de semana, 

es el Juzgado de Instrucción el que 

asume, realmente la responsabilidad y 

por supuesto, ninguna mujer queda 

indefensa porque todas las medidas 

que haya que tomar en defensa de una 

mujer que sufre violencia las toma el 

Juzgado de Instrucción, que es un juez 

titular perfectamente preparado para 

llevar a cabo este tipo de situaciones. 

Esto pasa en Coruña, que tenemos 

Juzgado exclusivo de Violencia de 

Género, como pasa en Carballo, como 

pasa en Betanzos, donde no hay un 

juez exclusivo y los Juzgados de 

Instrucción uno u otro, asumen este 

con atención o que manifestaron, 

dixeron respecto diso do Xulgado de 

Violencia contra a Muller e a verdade 

é que non comparto moitas das cousas 

que dixeron, quizais porque vostedes 

teñen un descoñecemento total de 

como funciona ese xulgado. Os que 

estamos alí moitas veces e seguimos 

traballando no mundo da xustiza e 

traballamos nestes temas sabemos do 

bo funcionamento deste xulgado, a 

gran profesionalidade que teñen os 

seus funcionarios e, por suposto, 

tamén o xuíz. É certo que o xuíz pediu 

un permiso de catro días para ampliar 

estudos nun curso de formación e que 

durante eses catro días quedou sen 

xuíz pero se vostedes coñecen a Lei 

Orgánica do Poder Xudicial, di, 

expresamente que cando falta un xuíz 

titular vai ser substituído por outro 

xuíz titular que é o xuíz de Instrución, 

o tema dun xuíz substituto é algo 

excepcional e é o xuíz de Instrución o 

que asume, igual que cando pasa un 

delito un domingo e o xuíz está na súa 

casa, porque está de fin de semana, é o 

Xulgado de Instrución o que asume, 

realmente a responsabilidade e por 

suposto, ningunha muller queda 

indefensa porque todas as medidas que 

haxa que tomar en defensa dunha 

muller que sofre violencia as toma o 

Xulgado de Instrución, que é un xuíz 

titular perfectamente preparado para 

levar a cabo este tipo de situacións. 

Isto pasa en Coruña, que temos 

Xulgado exclusivo de Violencia de 

Xénero, como pasa en Carballo, como 

pasa en Betanzos, onde non hai un xuíz 

exclusivo e os Xulgados de Instrución 

un ou outro, asumen este tipo de 

situacións e defensa, por suposto e de 
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tipo de situaciones y defensa, por 

supuesto y de tomar las medidas 

necesarias para la mujer. 

 

Mire, yo les estoy escuchando. Hay un 

esfuerzo muy grande de la sociedad, 

hay un esfuerzo muy grande de este 

gobierno para todo el tema de la 

violencia de género. O sea, hay un 

Pacto de Estado, que se ha aprobado 

por todas las fuerzas políticas, para 

llevar a cabo las políticas de violencia 

de género. Hay, por supuesto, un 

esfuerzo de la Xunta de Galicia, que es 

conocedora, por ejemplo, de toda la 

problemática que tiene el Juzgado de 

Violencia de Género y las medidas que 

se están tomando estos días, que se 

están negociando, en esta huelga que 

se va a hacer y que se está negociando 

en estos momentos si hay una huelga 

en los juzgados, la propia Xunta de 

Galicia reconoce a los funcionarios que 

están trabajando en el Juzgado de 

Violencia de Género, un plus superior 

a casi 100 euros mensuales y también, 

por supuesto, medidas de apoyo a los 

jueces.  

 

A las diecinueve horas y cinco 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora García Gómez. 

 

A mí tampoco me gusta que durante un 

mes de vacaciones no exista un juez, 

eso ya es otro tema distinto, que no se 

sustituya al juez de Violencia de 

Género, por supuesto no estoy de 

acuerdo con eso, pero es verdad que la 

partida presupuestaria es una partida 

para toda España y se destina a todos 

los jueces sustitutos y claro, no se 

puede prever una cantidad, quizás si 

tomar as medidas necesarias para a 

muller. 

 

 

Mire, eu estoulles escoitando. Hai un 

esforzo moi grande da sociedade, hai 

un esforzo moi grande deste goberno 

para todo o tema da violencia de 

xénero. Ou sexa, hai un Pacto de 

Estado, que se aprobou por todas as 

forzas políticas, para levar a cabo as 

políticas de violencia de xénero. Hai, 

por suposto, un esforzo da Xunta de 

Galicia, que é coñecedora, por 

exemplo, de toda a problemática que 

ten o Xulgado de Violencia de Xénero 

e as medidas que se están tomando 

estes días, que se están negociando, 

nesta folga que se vai facer e que se 

está negociando nestes momentos se 

hai unha folga nos xulgados, a propia 

Xunta de Galicia recoñece aos 

funcionarios que están a traballar no 

Xulgado de Violencia de Xénero, un 

plus superior a case 100 euros 

mensuais e tamén, por suposto, 

medidas de apoio aos xuíces.  

 

 

Ás dezanove horas e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

García Gómez. 

 

A min tampouco me gusta que durante 

un mes de vacacións non exista un 

xuíz, iso xa é outro tema distinto, que 

non se substitúa ao xuíz de Violencia 

de Xénero, por suposto non estou de 

acordo con iso, pero é verdade que a 

partida orzamentaria é unha partida 

para toda España e destínase a todos 

os xuíces substitutos e claro, non se 

pode prever unha cantidade, quizais se 
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ustedes nos apoyaran en los 

Presupuestos este año habría entonces 

una partida presupuestaria y sí que se 

podría sustituir pero eso ustedes no lo 

van a hacer.  

 

Y por último, le voy a decir una cosa, 

señora Yoya, permítame que me dirija 

a usted directamente. Habla usted de la 

mayor violencia de la mujer que es 

cuando se asesina a los hijos, sin 

embargo ustedes después están en 

contra de la prisión permanente 

revisable, le recuerdo que el único caso 

que se aplicó en este país de la prisión 

permanente revisable, en Moraña, fue a 

un padre que mató a sus hijos con una 

sierra. Pero ya también me gustaría 

hacerle a usted una reflexión sobre este 

tema y que por un lado, está usted 

diciendo que no se apoya la violencia 

contra la mujer y sin embargo ustedes 

en temas de delitos contra las mujeres, 

como pueden ser la mayor violencia 

ejercida sobre sus hijos, que es matar a 

los hijos, que es el peor daño que se 

pueda hacer, sin embargo ustedes, 

aquí, no están apoyando la prisión 

permanente revisable, porque ese es el 

doble discurso que tiene el Partido 

Socialista y como muchos partidos. Ya 

digo, van a tener mi apoyo, nuestro 

apoyo en toda medida que sea 

destinada a mejorar el sistema, a 

mejorar los servicios… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lorenzo, por 

favor. 

 

 

 

vostedes nos apoiasen nos Orzamentos 

este ano habería entón unha partida 

orzamentaria e si que se podería 

substituír pero iso vostedes non o van  

facer.  

 

E por último, vou dicirlle unha cousa, 

señora  Yoya, permítame que me dirixa 

a vostede directamente. Fala vostede 

da maior violencia da muller que é 

cando se asasina aos fillos, sen 

embargo vostedes despois están en 

contra da prisión permanente  

revisable, lémbrolle que o único caso 

que se aplicou neste país da prisión 

permanente  revisable, en Moraña, foi 

a un pai que matou os seus fillos cunha 

serra. Pero xa tamén me gustaría 

facerlle a vostede unha reflexión sobre 

este tema e que por unha banda, está 

vostede dicindo que non se apoia a 

violencia contra a muller e sen 

embargo vostedes en temas de delitos 

contra as mulleres, como poden ser a 

maior violencia exercida sobre os seus 

fillos, que é matar os fillos, que é o 

peor dano que se poida facer, sen 

embargo vostedes, aquí, non están a 

apoiar a prisión permanente  

revisable, porque ese é o dobre 

discurso que ten o Partido Socialista e 

como moitos partidos. Xa digo, van ter 

o meu apoio, o noso apoio en toda 

medida que sexa destinada a mellorar 

o sistema, a mellorar os servizos… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lorenzo, por 

favor. 
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Señor Lorenzo Torres 

 

…a la mujer pero sin embargo quiero 

que sepa que desde la Xunta y tanto 

del Estado se está trabajando, se está 

haciendo un esfuerzo presupuestario y 

personal enorme para acabar con esta 

lacra social. Gracias por su atención. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lorenzo. 

Procedemos, pois, non, queda unha 

intervención que é a da Marea 

Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Mire, señor Lorenzo, nin a señora 

Veira nin a señora Neira nin eu mesma 

descoñecemos este tema en absoluto. 

Se cadra, coñecémolo moito mellor 

que vostedes. Mire, deixe de facer 

trampas sinalando que é igual que 

estea un xuíz de Instrución a que estea 

o xuíz de Violencia contra a Muller 

porque sabe perfectamente que non ten 

a mesa formación. Non é o mesmo que 

esté un xuíz de Instrución que un xuíz 

especializado. E indo tamén ás 

declaracións que no seu momento fixo 

o seu partido, cómpre lembrar 

algunhas de Mariano Rajoy, a brecha 

salarial xa foi comentada 

anteriormente, pero hai máis: 

anteriormente veu a dicir “mi mensaje 

es que para vuestro problema hay 

salida”, vuestro problema, non, mire, é 

un problema de todas e de todos; A 

señora, tamén, Sáenz de  Santamaría, 

no seu momento dixo “chicas, no 

dejéis que os controlen, que os miren 

Señor Lorenzo Torres 

 

…á muller pero sen embargo quero 

que saiba que desde a Xunta e tanto do 

Estado estase a traballar, estase a 

facer un esforzo orzamentario e 

persoal enorme para acabar con esta 

secuela social. Grazas pola súa 

atención. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lorenzo. 

Procedemos, pois, non, queda unha 

intervención que é a da Marea 

Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Mire, señor Lorenzo, nin a señora 

Veira nin a señora Neira nin eu mesma 

descoñecemos este tema en absoluto. 

Se cadra, coñecémolo moito mellor 

que vostedes. Mire, deixe de facer 

trampas sinalando que é igual que 

estea un xuíz de Instrución a que estea 

o xuíz de Violencia contra a Muller 

porque sabe perfectamente que non ten 

a mesa formación. Non é o mesmo que 

esté un xuíz de Instrución que un xuíz 

especializado. E indo tamén ás 

declaracións que no seu momento fixo 

o seu partido, cómpre lembrar 

algunhas de Mariano Rajoy, a brecha 

salarial xa foi comentada 

anteriormente, pero hai máis: 

anteriormente veu a dicir “a miña 

mensaxe é que para o voso problema 

hai saída”, o voso problema, non, 

mire, é un problema de todas e de 

todos; A señora, tamén, Sáenz de  

Santamaría, no seu momento dixo 

“mozas, non deixedes que vos 
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el móvil”. Isto tamén son actitudes 

machistas. Isto tamén é un pensamento 

machista, porque significa a fin e ao 

cabo que o peso recae na propia vítima 

e miren, eu hoxe quero pedirlles unha 

cousa ao Partido Popular. Primeiro, 

que pida perdón e segundo que nos 

responda ás seguines preguntas: Que 

pasaría, se en lugar de mulleres que 

fosen asasinadas por violencia 

machista, pasase isto e falásemos de 

empresarios que son asasinados por 

asaltos a barrios residenciais?, Que 

pasaría se fosen asasinados 800 

empresarios en 12 anos?, Que pasaría?, 

Díganos, tamén, se non estariamos 

case que nun país de excepción, 

estudando as causas, poñendo medios, 

poñendo recursos, e, dende logo, o que 

si que non me podo imaxinar sería ao 

señor Mariano Rajoy dicíndovos, “esto 

es vuestro problema” nin tampouco á 

señora vicepresidenta sinalando que 

non deixedes entrar a descoñecidos nas 

vosas casas. E, por certo, tampouco 

teriamos un alcalde como o alcalde de 

Alcorcón dicindo que se trata dunha 

panda de ricos amargados. Por certo, 

xa o fixeron dimitir, a este señor? 

 

 

Ben, estamos falando e compartimos 

plenamente o sentido desta moción, de 

inversión, de inversión económica 

porque ao final, única e 

exclusivamente se amosa importancia 

neste tema con investimento para 

solucionar este problema. Require de 

medios materiais, humanos e tamén 

económicos pero o que é certo é que o 

Partido Popular, nestas partidas, leva 

anos e anos cun escandaloso recorte. 

Dende logo se estamos nesa tan 

controlen, que vos miren o móbil”. Isto 

tamén son actitudes machistas. Isto 

tamén é un pensamento machista, 

porque significa a fin e ao cabo que o 

peso recae na propia vítima e miren, 

eu hoxe quero pedirlles unha cousa ao 

Partido Popular. Primeiro, que pida 

perdón e segundo que nos responda ás 

seguines preguntas: Que pasaría, se en 

lugar de mulleres que fosen asasinadas 

por violencia machista, pasase isto e 

falásemos de empresarios que son 

asasinados por asaltos a barrios 

residenciais?, Que pasaría se fosen 

asasinados 800 empresarios en 12 

anos?, Que pasaría?, Díganos, tamén, 

se non estariamos case que nun país de 

excepción, estudando as causas, 

poñendo medios, poñendo recursos, e, 

dende logo, o que si que non me podo 

imaxinar sería ao señor Mariano 

Rajoy dicíndovos, “isto é o voso 

problema” nin tampouco á señora 

vicepresidenta sinalando que non 

deixedes entrar a descoñecidos nas 

vosas casas. E, por certo, tampouco 

teriamos un alcalde como o alcalde de 

Alcorcón dicindo que se trata dunha 

panda de ricos amargados. Por certo, 

xa o fixeron dimitir, a este señor? 

 

Ben, estamos falando e compartimos 

plenamente o sentido desta moción, de 

inversión, de inversión económica 

porque ao final, única e 

exclusivamente se amosa importancia 

neste tema con investimento para 

solucionar este problema. Require de 

medios materiais, humanos e tamén 

económicos pero o que é certo é que o 

Partido Popular, nestas partidas, leva 

anos e anos cun escandaloso recorte. 

Dende logo se estamos nesa tan 
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repetida recuperación económica, se xa 

nos están sacando vostedes da crise, 

dende logo debería haber un 

investimento económico en igualdade 

para proporcionar recursos, para 

proporcionar tempo e persoal aos 

servizos que traballan na violencia 

machista. Nada máis. Moitas grazas. 

 

Votación de la moción presentada 

por el Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

moción presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego, para garantir 

unha atención xudicial axeitada ás 

vítimas da violencia machista no 

Xulgado de Violencia sobre a Muller 

na Coruña, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 

(1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

20.- Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Bloque 

repetida recuperación económica, se 

xa nos están sacando vostedes da 

crise, dende logo debería haber un 

investimento económico en igualdade 

para proporcionar recursos, para 

proporcionar tempo e persoal aos 

servizos que traballan na violencia 

machista. Nada máis. Moitas grazas. 

 

Votación da moción presentada polo 

Bloque Nacionalista  Galego 

 

Seguidamente por parte da 

Presidencia sométese a votación a 

moción presentada polo Bloque 

Nacionalista  Galego, para  garantir  

unha atención  xudicial  axeitada  ás  

vítimas da violencia machista no  

Xulgado de Violencia sobre a  Muller  

na Coruña, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

20.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 
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Nacionalista Galego, para garantir 

unha atención xudicial axeitada ás 

vítimas da violencia machista no 

Xulgado de Violencia sobre a Muller 

na Coruña. 

Acuerdo 
 

- Instar a la Xunta de Galicia a que 

realice las gestiones oportunas y exija 

que el Ministerio de Justicia garantice 

la sustitución de los y de las 

profesionales de justicia en el Juzgado 

de Violencia sobre la Mujer en A 

Coruña cuando sea preciso, de manera 

que cuando el juez titular de éste 

quiera ejercer sus derechos laborales, 

esté garantizada una atención judicial 

adecuada a las víctimas de violencia 

machista. 

 

- Instar a la Xunta de Galicia a 

modificar los créditos necesarios de 

sus vigentes presupuestos para dotar 

con las partidas precisas al Juzgado de 

Violencia de Género de A Coruña para 

que esté garantizada tanto la gestión de 

los medios personales como los 

materiales de la Administración de 

Justicia en Galicia. 

 

- Instar al Gobierno gallego que tome 

medidas urgentes para dotar de 

personal especializado las unidades de 

atención psicológica de los juzgados de 

violencia machista tal y como aparece 

recogido en la Ley 11/2007 de 

prevención y tratamiento integral de 

violencia de género y en la misma 

línea en el Estatuto de Víctima. 

 

- Trasladar al presidente de la Xunta de 

Galicia y al Ministerio de Justicia los 

presentes acuerdos. 

Galego, para garantir unha atención 

xudicial axeitada ás vítimas da 

violencia machista no Xulgado de 

Violencia sobre a Muller na Coruña. 

 

Acuerdo 
 

- Instar a Xunta de Galiza a que 

realice as xestións oportunas e exixa 

que o Ministerio de Xustiza garanta a 

substitución dos e das profesionais da 

xustiza no Xulgado de Violencia sobre 

a Muller na Coruña cando sexa 

preciso, de maneira que cando o xuíz 

titular deste queira exercer os seus 

dereitos laborais, estea garantida unha 

atención xudicial axeitada ás vítimas 

da violencia machista. 

 

 

- Instar a Xunta de Galiza a modificar 

os créditos necesarios dos seus 

vixentes orzamentos para dotar coas 

partidas precisas ao Xulgado de 

Violencia de Xénero da Coruña para 

que estea garantida tanto a xestión dos 

medios persoais como os materiais da 

Administración de Xustiza en Galiza. 

 

 

- Instar o Goberno galego que tome 

medidas urxentes para dotar de 

persoal especializado as unidades de 

atención psicolóxica dos xulgados de 

violencia machista tal e como aparece 

recollido na Lei 11/2007 de prevención 

e tratamento integral de violencia de 

xénero e na mesma liña no Estatuto de 

Vítima. 

 

- Trasladarlle ao presidente da Xunta 

de Galiza e ao Ministerio de Xustiza os 

presentes acordos.   
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MOCIONES DEL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.- Moción para la 

reformulación de la reurbanización 

de la calle San Vicente, atendiendo a 

las peticiones de vecinos y 

comerciantes 

 

Presidencia 

 

Señora Freire. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

El Grupo Municipal del Partido 

Popular presenta la siguiente moción: 

 

A las diecinueve horas y diez 

minutos salen del Salón de Sesiones 

la señora Cid Castro y el señor 

Dapena Varela. 

 

La Corporación municipal de A 

Coruña en Pleno acuerda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a reformular la 

reurbanización en marcha sin consenso 

de la calle San Vicente – tramo Ángel 

Senra / Ronda de Outeiro, atendiendo 

las peticiones de vecinos y 

comerciantes: 

 

1.- Plataforma Única en toda la 

intersección de las calles San 

Vicente/Ramón Cabanillas/Ángel 

Senra (unos 1.200 m
2
) manteniendo el 

aparcamiento existente y la sección de 

circulación de vehículos, mejorando la 

seguridad vial, la accesibilidad, el 

tránsito peatonal y la visibilidad de los 

 

MOCIÓNS DO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.- Moción para a 

reformulación da reurbanización da 

rúa San Vicente, atendendo ás 

peticións de veciños e comerciantes 

 

 

Presidencia 

 

Señora Freire. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

O Grupo Municipal do Partido 

Popular presenta a seguinte moción: 

 

Ás dezanove horas e dez minutos saen 

do Salón de Sesións a señora Cid 

Castro e o señor Dapena Varela. 

 

 

A Corporación municipal da Coruña 

en Pleno acorda: 

 

Instar a  Xulio Ferreiro a  reformular 

a reurbanización en marcha sen 

consenso da rúa San Vicente – tramo 

Ángel Senra / Rolda de Outeiro, 

atendendo as peticións de veciños e 

comerciantes: 

 

1.- Plataforma Única en toda a 

intersección das rúas San 

Vicente/Ramón Cabanillas/Ángel 

Senra (uns 1.200  m
2
) mantendo o 

aparcadoiro existente e a sección de 

circulación de vehículos, mellorando a 

seguridade viaria, a accesibilidade, o 

tránsito peonil e a visibilidade dos 
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pasos de peatones y avanzando en el 

calmado de tráfico y otros criterios del 

PMUS, ya iniciados en 2014, con la 

implantación de la Zona 30, ciclo-

calles y otras medidas. 

 

2.-Reurbanización de la Plaza de San 

Vicente, integrándola en el tratamiento 

de la reurbanización de la calle con 

visión integral y tratamiento de 

conjunto, ya que forma parte del eje 

peatonal Agra Orzán – Sagrada 

Familia-Mallos-Cuatro Caminos, 

contemplado en el PMUS, por lo que 

es necesario potenciar ese itinerario y 

aprovechar ese espacio público libre 

para que las personas puedan estar, 

pasear y transitar por un espacio digno, 

a la vez que convertirlo en un espacio 

de relación y dinamizador del 

comercio local. 

 

3.-Reconfiguración total de la plaza 

adaptando el mobiliario y el arbolado 

al espacio urbano y a la actual 

normativa, de modo que los elementos 

urbanos no sean un obstáculo en el 

tránsito de las personas y el arbolado 

existente se trasplante a otra zona 

propicia para su gran porte, colocando 

nuevas especies adaptadas a la plaza 

que no impidan el soleamiento y no 

generen molestias o alergias. 

 

4.-Reubicación de los contenedores de 

recogida de basura sustituyéndolos por 

otros “soterrados tipo buzón”, 

dimensionados para las necesidades de 

la zona y colocados sin obstaculizar ni 

interrumpir el itinerario peatonal. 

 

5.- Tener en cuenta los criterios de 

movilidad y accesibilidad en la 

pasos de peóns e avanzando no 

calmado de tráfico e outros criterios 

do  PMUS, xa iniciados en 2014, coa 

implantación da Zona 30, ciclo-rúas e 

outras medidas. 

 

2.-Reurbanización da praza de San 

Vicente, integrándoa no tratamento da 

reurbanización da rúa con visión 

integral e tratamento de conxunto, xa 

que forma parte do eixo peonil Agra 

Orzán – Sagrada Familia-Mallos- 

Catro Camiños, contemplado no  

PMUS, polo que é necesario potenciar 

ese itinerario e aproveitar ese espazo 

público libre para que as persoas 

poidan estar, pasear e transitar por un 

espazo digno, á vez que convertelo nun 

espazo de relación e dinamizador do 

comercio local. 

 

 

3.-Reconfiguración total da praza 

adaptando o mobiliario e o arboredo 

ao espazo urbano e á actual 

normativa, de modo que os elementos 

urbanos non sexan un obstáculo no 

tránsito das persoas e o arboredo 

existente se transplante a outra zona 

propicia para o seu gran porte, 

colocando novas especies adaptadas á 

praza que non impidan o  soleamento e 

non xeren molestias ou alerxias. 

 

4.-Recolocación dos colectores de 

recollida de lixo substituíndoos por 

outro “soterrados tipo buzón”,  

dimensionados para as necesidades da 

zona e colocados sen obstaculizar nin 

interromper o itinerario peonil. 

 

5.- Ter en conta os criterios de 

mobilidade e accesibilidade na 
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reurbanización de la calle, 

consensuando con los vecinos las 

alternativas a la reducción de sección 

de carril para dar respuesta a sus 

necesidades y evitar los futuros y 

previsibles problemas que se van a 

generar en la intersección con la calle 

peatonal Ángel Senra. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, señora Freire, moitas grazas. 

Pode proceder á defensa. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Muchas gracias. El pasado 22 de enero 

iniciaron las obras de reurbanización 

de un tramo de la calle San Vicente en 

el barrio de Os Mallos. No me voy a 

detener en la falta de planificación de 

las obras porque creo que ya son 

conscientes de los problemas que han 

generado. En lo que sí me voy a 

detener es en la falta de participación. 

La gente se encuentra de un día para 

otro con unas obras sin explicarles en 

qué consisten ni mucho menos 

consultar y participar con ellos el 

proyecto de reforma. Señor Varela, 

usted mismo lo reconoció en la reunión 

a la que le convocaron los propios 

vecinos y comerciantes el día 29 en la 

calle para exigir explicaciones y les 

dijo que non o estimou necesario. 

Obvio que se equivocó, señor Varela. 

La gente tiene derecho a saber qué es 

lo que se va a hacer. Tiene derecho a 

participar y aportar porque son los que 

realmente saben los problemas que 

existen y cómo se puede mejorar. Es su 

calle, donde viven, donde trabajan, 

donde se relacionan, donde una gran 

reurbanización da rúa, acordando cos 

veciños as alternativas á redución de 

sección de carril para dar resposta ás 

súas necesidades e evitar os futuros e 

previsibles problemas que se van xerar 

na intersección coa rúa peonil Ángel 

Senra. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, señora Freire, moitas grazas. 

Pode proceder á defensa. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Moitas grazas. O pasado 22 de xaneiro 

iniciaron as obras de reurbanización 

dun tramo da rúa San Vicente no 

barrio dos Mallos. Non me vou a deter 

na falta de planificación das obras 

porque creo que xa son conscientes 

dos problemas que xeraron. No que si 

me vou deter é na falta de 

participación. A xente atópase dun día 

para outro cunhas obras sen 

explicarlles en que consisten nin moito 

menos consultar e participar con eles 

o proxecto de reforma. Señor Varela, 

vostede mesmo recoñeceuno na 

reunión á que lle convocaron os 

propios veciños e comerciantes o día 

29 na rúa para esixir explicacións e 

díxolles que  non o  estimou necesario. 

Obvio que se equivocou, señor Varela. 

A xente ten dereito a saber que é o que 

se vai  facer. Ten dereito a participar e 

achegar porque son os que realmente 

saben os problemas que existen e como 

se pode mellorar. É a súa rúa, onde 

viven, onde traballan, onde se 

relacionan, onde unha gran maioría 

pasa a maior parte do día. A rúa, 
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mayoría pasa la mayor parte del día. 

La calle, desde luego, es de las 

personas, no es del Gobierno local de 

la Marea. Está claro que una cosa es 

vender participación en notas de prensa 

y otra practicarla, los Dillo Ti 

electoralistas en los que no escucha y 

engañan a la gente. Le pongo un 

ejemplo, simplemente, de la diferente 

forma de actuar. Cuando gobernamos, 

el Partido Popular, consensuamos 

todas las obras de los barrios, también 

las de los Mallos y simplemente un 

ejemplo. En la mejora de la calle 

peatonal Ángel Senra consensuamos 

con vecinos y comerciantes hasta el 

color del hormigón impreso. La falta 

de participación lleva ahora a que 

ahora surgen los problemas, los 

vecinos reclaman actuaciones que no 

están contempladas y que son 

absolutamente imprescindibles si se 

quiere, de verdad, avanzar y mejorar el 

espacio público. Una cosa es escribir 

en una nota de prensa “mellora integral 

dos barrios”, “obra para poñer a punto 

San Vicente”, “traballo que se debe 

levar a cabo no espazo público” y otra 

muy diferente es creérselo, implicarse 

y hacerlo. El proyecto, su Proyecto de 

camiño do vixía se quedó en notas de 

prensa y en 30 m
2 

de reurbanización en 

la calle Marola. Señor Varela y de 

verdad se lo digo con total seriedad, no 

es de recibo que siendo un punto clave 

y de aprovechamiento  y oportunidad 

en el barrio la Plaza de San Vicente, 

planteen una actuación como si no 

existiese, con criterios propios, de los 

años 90, sin visión de ciudad de futuro, 

de ciudad moderna y sin implementar 

criterios de accesibilidad y de 

movilidad. Para mejorar el espacio 

desde logo, é das persoas, non é do 

Goberno local da Marea. Está claro 

que unha cousa é vender participación 

en notas de prensa e outra practicala, 

os  Dillo Ti electoralistas nos que non 

escoita e enganan á xente. Póñolle un 

exemplo, simplemente, da diferente 

forma de actuar. Cando gobernamos, o 

Partido Popular, acordamos todas as 

obras dos barrios, tamén as dos 

Mallos e simplemente un exemplo. Na 

mellora da rúa peonil Ángel Senra 

acordamos con veciños e comerciantes 

ata a cor do formigón impreso. A falta 

de participación leva agora a que 

agora xorden os problemas, os veciños 

reclaman actuacións que non están 

contempladas e que son absolutamente 

imprescindibles se se quere, de 

verdade, avanzar e mellorar o espazo 

público. Unha cousa é escribir nunha 

nota de prensa “mellora integral dos 

barrios”, “obra para  poñer a punto 

San Vicente”,  “ traballo que se debe  

levar a cabo no  espazo público” e 

outra moi diferente é crerllo, 

implicarse e facelo. O proxecto, o seu 

Proxecto de  camiño  do  vixía quedou 

en notas de prensa e en 30  m
2
 de 

reurbanización na rúa  Marola. Señor 

Varela e de verdade dígollo con total 

seriedade, non é de recibo que sendo 

un punto crave e de aproveitamento  e 

oportunidade no barrio a praza de San 

Vicente, expoñan unha actuación coma 

se non existise, con criterios propios, 

dos anos 90, sen visión de cidade de 

futuro, de cidade moderna e sen 

implementar criterios de 

accesibilidade e de mobilidade. Para 

mellorar o espazo público e vostede 

debería sabelo, é necesario tratalo con 

visión integral e tratamento de 



113 

 

público y usted debería saberlo, es 

necesario tratarlo con visión integral y 

tratamiento de conjunto. En el caso que 

nos ocupa ya se lo dijimos el otro día, 

es necesario reurbanizar la Plaza de 

San Vicente integrándola en el 

tratamiento de la reurbanización de la 

calle, planteando plataforma única en 

toda la intersección de las calles San 

Vicente, Ángel Senra, Ramón 

Cabanillas, manteniendo 

aparcamientos y sección de circulación 

y potenciando el eje peatonal 

contemplado en el PMUS. Es 

imprescindible reconfigurar toda la 

plaza, adaptando el mobiliario y el 

arbolado al espacio urbano, 

aprovechando la oportunidad de 

convertir un espacio público en 

deficiente estado en un espacio público 

digno, de relación y dinamizador del 

comercio local. Los elementos urbanos 

no pueden ser nunca ni deben, un 

obstáculo en el tránsito de las personas 

ni causantes de quejas y malestares 

vecinales sino todo lo contrario, 

elementos que aporten a disfrutar del 

espacio público… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Freire, por 

favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Sí, remato. 

 

…En la reunión del día 29 los vecinos 

y yo misma les explicamos qué es lo 

que había que hacer, se 

comprometieron a estudiarlo, su propio 

director de área, señor Varela y usted 

conxunto. No caso que nos ocupa xa 

llo dixemos o outro día, é necesario  

reurbanizar a praza de San Vicente 

integrándoa no tratamento da 

reurbanización da rúa, formulando 

plataforma única en toda a 

intersección das rúas San Vicente, 

Ángel Senra, Ramón Cabanillas, 

mantendo aparcadoiros e sección de 

circulación e potenciando o eixo 

peonil contemplado no  PMUS. É 

imprescindible  reconfigurar toda a 

praza, adaptando o mobiliario e o 

arboledo ao espazo urbano, 

aproveitando a oportunidade de 

converter un espazo público en 

deficiente estado nun espazo público 

digno, de relación e dinamizador do 

comercio local. Os elementos urbanos 

non poden ser nunca nin deben, un 

obstáculo no tránsito das persoas nin 

causantes de queixas e malestares 

veciñais senón todo o contrario, 

elementos que acheguen a gozar do 

espazo público… 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Freire, por 

favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Si, remato. 

 

…Na reunión do día 29 os veciños e eu 

mesma explicámoslles que é o que 

había que facer, comprometéronse a 

estudalo, o seu propio director de 

área, señor Varela e vostede mesmo, 
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mismo, dijeron allí que estaban de 

acuerdo con el criterio que allí 

expliqué y del que ahora les hablo. 

Criterio que fue respaldado por los 

vecinos y comerciantes y que está 

recogido sucintamente en la parte 

dispositiva de esta moción. Desde el 

Grupo Municipal Popular lo que les 

pedimos con esta moción y solicitamos 

el apoyo del resto de los grupos de la 

Corporación, es que ese compromiso 

sea firme, que no se den largas a la 

gente, que escuchen y también que 

hablen claro, que no engañen y que 

reformulen el proyecto, se puede hacer 

y presenten y consensúen con los 

vecinos y comerciantes de los Mallos 

una propuesta adecuada que recoja sus 

demandas y necesidades. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Freire. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar sinalar que desde o 

BNG ímonos abster nesta moción 

porque realmente non temos 

coñecemento de cal é o proxecto do 

goberno municipal para esta rúa xa que 

o pouco que se pode encontrar na 

páxina web é unha nova relativa a unha 

visita que se fixo no propio barrio en 

resposta un pouco ás demandas que 

estaban a ter ou a manifestar os 

veciños e os comerciantes. De todas 

maneiras, señora Freire, non cola, 

están vostedes vendendo aquí que 

todas as súas obras foron aquí 

dixeron alí que estaban de acordo co 

criterio que alí expliquei e do que 

agora lles falo. Criterio que foi 

apoiado polos veciños e comerciantes 

e que está recollido  sucintamente na 

parte  dispositiva desta moción. Desde 

o Grupo Municipal Popular o que lles 

pedimos con esta moción e solicitamos 

o apoio do resto dos grupos da 

Corporación, é que ese compromiso 

sexa firme, que non se dean longas á 

xente, que escoiten e tamén que falen 

claro, que non enganen e que  

reformulen o proxecto, pódese facer e 

presenten e  consensúen cos veciños e 

comerciantes dos Mallos unha 

proposta adecuada que recolla as súas 

demandas e necesidades. Moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Freire. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar sinalar que desde o 

BNG ímonos abster nesta moción 

porque realmente non temos 

coñecemento de cal é o proxecto do 

goberno municipal para esta rúa xa 

que o pouco que se pode encontrar na 

páxina web é unha nova relativa a 

unha visita que se fixo no propio 

barrio en resposta un pouco ás 

demandas que estaban a ter ou a 

manifestar os veciños e os 

comerciantes. De todas maneiras, 

señora Freire, non cola, están vostedes 

vendendo aquí que todas as súas obras 
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consensuadas con todo o mundo. Creo 

que non lle preguntaron a ninguén se 

querían endebedarse por 12 millóns de 

euros para pagar o túnel da Mariña. 

Creo que non llo preguntaron a 

ninguén. Creo que non fixeron caso a 

ninguén nas propostas que fixemos 

sobre a obra da Mariña, absolutamente 

nin caso, cos cartos que se gastaron en 

bancos que, por certo, non se poden 

nin utilizar. Entón, tampouco nos 

vendan que aquí nos catro anos do 

Partido Popular se consultaron todas as 

obras e que isto era unha gozada, que 

cada vez que formulaban unha 

actuación escoitaban e trasladaban 

integramente as propostas dos veciños 

e comerciantes, cousa que si que sería 

bo e sería desexábel, señor Varela, 

claro que é desexábel, evidentemente, 

que vostedes teñan en conta, sobre 

todo, cando foron alí e dixeron que as 

ían ter en conta, entón, imaxínome que 

terán vostedes intención de tal cousa.  

 

 

A las diecinueve horas y veinte 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Dapena Varela. 

 

Simplemente iso, manifestar a nosa 

abstención porque non coñecemos o 

proxecto do goberno. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

O Grupo Socialista adianta o seu apoio 

á moción para reformular as obras da 

foron aquí consensuadas con todo o 

mundo. Creo que non lle preguntaron 

a ninguén se querían endebedarse por 

12 millóns de euros para pagar o túnel 

da Mariña. Creo que non llo 

preguntaron a ninguén. Creo que non 

fixeron caso a ninguén nas propostas 

que fixemos sobre a obra da Mariña, 

absolutamente nin caso, cos cartos que 

se gastaron en bancos que, por certo, 

non se poden nin utilizar. Entón, 

tampouco nos vendan que aquí nos 

catro anos do Partido Popular se 

consultaron todas as obras e que isto 

era unha gozada, que cada vez que 

formulaban unha actuación escoitaban 

e trasladaban integramente as 

propostas dos veciños e comerciantes, 

cousa que si que sería bo e sería 

desexábel, señor Varela, claro que é 

desexábel, evidentemente, que vostedes 

teñan en conta, sobre todo, cando 

foron alí e dixeron que as ían ter en 

conta, entón, imaxínome que terán 

vostedes intención de tal cousa.  

 

Ás dezanove horas e vinte minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Dapena Varela. 

 

Simplemente iso, manifestar a nosa 

abstención porque non coñecemos o 

proxecto do goberno. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Polo 

Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

O Grupo Socialista adianta o seu 

apoio á moción para reformular as 
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rúa San Vicente porque entendemos 

que o primeiro é escoitar. Temos un 

goberno que presume de participación 

e unha vez máis comprobamos que non 

escoita aos veciños e veciñas De pouco 

valen os Dillo Ti se despois aplicamos 

o facemos o que nos “peta”. Como 

veciña do barrio podo enumerarvos a 

cantidade de necesidades que hai no 

mesmo e sen atender e parécenos 

surrealista que se poñan a realizar 

obras sen ter en conta a nosa opinión. 

Os veciños dos Mallos sentímonos 

abandonados polo Concello. Os 

socialistas imos defender neste mesmo 

Pleno a necesidade de urbanizar a rúa 

Agra dos Mallos e poñer fin aos focos 

insalubres da rúa Porto Rico, pero 

lémbrolles que apremia a reparación de 

baches e asfaltado das rúas, como 

tamén urxe arranxar a praza de Padre 

Rubinos na parte do Sofía Casanova 

que presenta unha carencia absoluta de 

mantemento, e non falemos xa da 

escasa iluminación, porque no noso 

barrio cando os poucos comercios que 

quedan abertos pechan as súas portas 

quedamos a escuras e vostedes, 

mentras tanto, ao seu. Agora 

ocórreselles converter en peonil a rúa 

Ramón Cabanillas, unha rúa pequena 

que non favorece o paseo e que supón 

a eliminación de máis de 10 prazas de 

aparcadoiro e, por certo, outro 

proxecto da Marea que os veciños 

coñecemos pola prensa e nós non 

consideramos oportuno, e podemos, se 

queren, falar das obras de San Vicente, 

que xa motivaron queixas, protestas e 

concentracións veciñais a pe de rúa. 

Algo acontece cando os veciños e 

veciñas protestan polas obras dun 

barrio que pasou catro anos esquecido 

obras da rúa San Vicente porque 

entendemos que o primeiro é escoitar. 

Temos un goberno que presume de 

participación e unha vez máis 

comprobamos que non escoita aos 

veciños e veciñas De pouco valen os 

Dillo Ti se despois aplicamos o 

facemos o que nos “peta”. Como 

veciña do barrio podo enumerarvos a 

cantidade de necesidades que hai no 

mesmo e sen atender e parécenos 

surrealista que se poñan a realizar 

obras sen ter en conta a nosa opinión. 

Os veciños dos Mallos sentímonos 

abandonados polo Concello. Os 

socialistas imos defender neste mesmo 

Pleno a necesidade de urbanizar a rúa 

Agra dos Mallos e poñer fin aos focos 

insalubres da rúa Porto Rico, pero 

lémbrolles que apremia a reparación 

de baches e asfaltado das rúas, como 

tamén urxe arranxar a praza de Padre 

Rubinos na parte do Sofía Casanova 

que presenta unha carencia absoluta 

de mantemento, e non falemos xa da 

escasa iluminación, porque no noso 

barrio cando os poucos comercios que 

quedan abertos pechan as súas portas 

quedamos a escuras e vostedes, 

mentras tanto, ao seu. Agora 

ocórreselles converter en peonil a rúa 

Ramón Cabanillas, unha rúa pequena 

que non favorece o paseo e que supón 

a eliminación de máis de 10 prazas de 

aparcadoiro e, por certo, outro 

proxecto da Marea que os veciños 

coñecemos pola prensa e nós non 

consideramos oportuno, e podemos, se 

queren, falar das obras de San 

Vicente, que xa motivaron queixas, 

protestas e concentracións veciñais a 

pe de rúa. Algo acontece cando os 

veciños e veciñas protestan polas 
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polo Goberno do PP, un barrio que 

agora sufre tres anos de inacción da 

Marea.  

 

 

A las diecinueve horas y veintidós 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora Cid Castro. 

 

Os seus veciños protestan polas obras 

no barrio cando levamos sete anos sen 

elas no mesmo é que algo non está ben. 

Por iso os socialistas pedimos ao 

goberno que primero escoite e despois 

actúe, pero que actúe de verdade, que 

faga as obras con criterio e 

planificación. Máis nada. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez  
 

É lamentable, señora Freire, 

lamentable, teño que dicirllo, paréceme 

lamentable que o Grupo do Partido 

Popular unha vez máis empregue á 

veciñanza como arma arroxadiza. 

Efectivamente vostede estaba o outro 

día na xuntanza. Era a segunda vez que 

íamos en tres días por alí, vina na 

segunda, non na primeira pero bueno, 

me parece lamentable. Con mocións 

como esta o único que queda claro é 

que o seu interese non está na defensa 

da xente nin na protección do espazo 

público. Vostedes, simplemente pensan 

e actúan en clave electoral e tratando 

de buscar réditos políticos. Veñen aquí 

a indicar que as actuacións que 

obras dun barrio que pasou catro anos 

esquecido polo Goberno do PP, un 

barrio que agora sufre tres anos de 

inacción da Marea. 

 

Ás dezanove horas e vinte e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cid Castro. 

 

Os seus veciños protestan polas obras 

no barrio cando levamos sete anos sen 

elas no mesmo é que algo non está 

ben. Por iso os socialistas pedimos ao 

goberno que primero escoite e despois 

actúe, pero que actúe de verdade, que 

faga as obras con criterio e 

planificación. Máis nada. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez  
 

É lamentable, señora Freire, 

lamentable, teño que dicirllo, 

paréceme lamentable que o Grupo do 

Partido Popular unha vez máis 

empregue á veciñanza como arma 

arroxadiza. Efectivamente vostede 

estaba o outro día na xuntanza. Era a 

segunda vez que íamos en tres días por 

alí, vina na segunda, non na primeira 

pero bueno, me parece lamentable. 

Con mocións como esta o único que 

queda claro é que o seu interese non 

está na defensa da xente nin na 

protección do espazo público. 

Vostedes, simplemente pensan e actúan 

en clave electoral e tratando de buscar 

réditos políticos. Veñen aquí a indicar 
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desenvolvemos no espazo público non 

se consensúan coa veciñanza, cando 

este goberno cre de verdade na 

participación. Fala coas veciñas e cos 

veciños e fai as cousas tendo en conta 

as súas reclamacións e as súas achegas. 

Se non acompáñennos cada mes ao 

Dillo Ti e efectivamente xa pasamos 

polos Mallos con este espazo. Non sei 

se ve, supoño que si, como 

semanalmente tanto eu como o alcalde 

visitamos as obras que estamos a 

desenvolver nos barrios, máis de 200 

intervencións ata este momento, que 

serven para solventar deficiencias 

históricas que nin vostedes, nin 

vostedes, señores do PSOE, atenderon 

durante os seus catro anos de mandato. 

É curioso que na maioría dos barrios 

afastados do centro que visitamos a 

veciñanza non só fala con nós sobre as 

actuacións e obras que acometemos 

senón que se sorprenden, xa que había 

moitísimos anos que o Concello non se 

pasaba por alí. Por poñer un exemplo, 

dous que temos entre mans, en Palavea 

Vella, onde estamos obrando agora 

mesmo, ou na urbanización Breogán, 

onde xa fixemos o ano pasado, 

dixéronnos que levaban máis de 30 

anos sen ver unha obra municipal. A 

realidade é que en menos de 15 días 

membros do Goberno local 

reunímonos dúas veces coa veciñanza 

da contorna de San Vicente. Na 

segunda, como digo, estaba vostede 

tamén, señora Freire, na primeira non, 

para coñecer a súa opinión e as súas 

achegas sobre o proxecto que 

pretendemos desenvolver nesa zona. 

Como creo, polas súas declaracións, 

que nin tan sequera sabe o que se fará 

en San Vicente, recórdollo. A 

que as actuacións que desenvolvemos 

no espazo público non se consensúan 

coa veciñanza, cando este goberno cre 

de verdade na participación. Fala coas 

veciñas e cos veciños e fai as cousas 

tendo en conta as súas reclamacións e 

as súas achegas. Se non 

acompáñennos cada mes ao Dillo Ti e 

efectivamente xa pasamos polos 

Mallos con este espazo. Non sei se ve, 

supoño que si, como semanalmente 

tanto eu como o alcalde visitamos as 

obras que estamos a desenvolver nos 

barrios, máis de 200 intervencións ata 

este momento, que serven para 

solventar deficiencias históricas que 

nin vostedes, nin vostedes, señores do 

PSOE, atenderon durante os seus 

catro anos de mandato. É curioso que 

na maioría dos barrios afastados do 

centro que visitamos a veciñanza non 

só fala con nós sobre as actuacións e 

obras que acometemos senón que se 

sorprenden, xa que había moitísimos 

anos que o Concello non se pasaba por 

alí. Por poñer un exemplo, dous que 

temos entre mans, en Palavea Vella, 

onde estamos obrando agora mesmo, 

ou na urbanización Breogán, onde xa 

fixemos o ano pasado, dixéronnos que 

levaban máis de 30 anos sen ver unha 

obra municipal. A realidade é que en 

menos de 15 días membros do 

Goberno local reunímonos dúas veces 

coa veciñanza da contorna de San 

Vicente. Na segunda, como digo, 

estaba vostede tamén, señora Freire, 

na primeira non, para coñecer a súa 

opinión e as súas achegas sobre o 

proxecto que pretendemos desenvolver 

nesa zona. Como creo, polas súas 

declaracións, que nin tan sequera sabe 

o que se fará en San Vicente, 
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actuación programada servirá para 

incrementar a seguridade e 

accesibilidade da zona, renovar 

pavimentos, actualizar e mellorar a 

rede de saneamento, ampliar beirarrúas 

e ordenar cruces de pasos peonís, sen 

suprimir prazas de aparcamento. 

Ademais dos encontros presenciais que 

o Goberno local mantivo coa 

veciñanza, tamén os houbo entre o 

persoal de Rexeneración Urbana e os 

comerciantes da zona, de cara a estudar 

caso por caso e de xeito particular que 

as obras que se están a executar xeren 

o menor prexuízo posible. Iso foi o que 

fixemos esta semana, despois da 

xuntanza e de recoller as súas queixas, 

personarnos alí durante todos os días e 

ir tratando caso por caso os distintos 

comerciantes, as cuestións que teñen 

que ver coa obra para coordinar e 

minorar as afeccións da mesma. En 

calquera caso, señora Freire, ante o seu 

repentino interese polo barrio dos 

Mallos, voulle recordar aquí algunha 

das promesas que o Partido Popular 

fixo para o barrio dos Mallos entre 

2011 e 2015; aparcamento subterráneo 

en Marqués de Figueroa, negativo; 

instalación de cubertas na praza de San 

Cristóbal, San Pedro de Mezonzo e 

Padre Rubinos, negativo, tamén; 

reordenación do tráfico na Rolda de 

Outeiro con glorieta semaforizada, non 

sei se as recorda, esas promesas as fixo 

o Partido Popular, negativo, tamén. 

Bueno, e falando da Rolda de Outeiro 

lle podo ensinar a otra cara da moeda. 

A realidade é que fronte a súa inacción 

nós estamos, por un lado rematando a 

modernización do tramo que vai dende 

a avenida de Fisterra ata a avenida de 

Arteixo, nunha acción que mellorará a 

recórdollo. A actuación programada 

servirá para incrementar a seguridade 

e accesibilidade da zona, renovar 

pavimentos, actualizar e mellorar a 

rede de saneamento, ampliar 

beirarrúas e ordenar cruces de pasos 

peonís, sen suprimir prazas de 

aparcamento. Ademais dos encontros 

presenciais que o Goberno local 

mantivo coa veciñanza, tamén os 

houbo entre o persoal de Rexeneración 

Urbana e os comerciantes da zona, de 

cara a estudar caso por caso e de xeito 

particular que as obras que se están a 

executar xeren o menor prexuízo 

posible. Iso foi o que fixemos esta 

semana, despois da xuntanza e de 

recoller as súas queixas, personarnos 

alí durante todos os días e ir tratando 

caso por caso os distintos 

comerciantes, as cuestións que teñen 

que ver coa obra para coordinar e 

minorar as afeccións da mesma. En 

calquera caso, señora Freire, ante o 

seu repentino interese polo barrio dos 

Mallos, voulle recordar aquí algunha 

das promesas que o Partido Popular 

fixo para o barrio dos Mallos entre 

2011 e 2015; aparcamento 

subterráneo en Marqués de Figueroa, 

negativo; instalación de cubertas na 

praza de San Cristóbal, San Pedro de 

Mezonzo e Padre Rubinos, negativo, 

tamén; reordenación do tráfico na 

Rolda de Outeiro con glorieta 

semaforizada, non sei se as recorda, 

esas promesas as fixo o Partido 

Popular, negativo, tamén. Bueno, e 

falando da Rolda de Outeiro lle podo 

ensinar a otra cara da moeda. A 

realidade é que fronte a súa inacción 

nós estamos, por un lado rematando a 

modernización do tramo que vai dende 



120 

 

conectividade entre barrios, iso é 

visión de cidade, señora Freire. Temos 

adxudicado o tramo que vai entre a 

Estación de Ferrocarril… 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por 

favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, remato xa, alcalde. 

 

…ata a rúa da Mercede, e estamos 

licitando grazas aos fondos IFS que, 

por certo, vostedes votaron en contra, 

da avenida de Arteixo ata a avenida do 

Ferrocarril. 

 

Podo rematar xa aproveitando, xa que 

falamos de obras e de calidade das 

mesmas, un par de logros da señora 

Begoña Freire; por un lado, se quere, 

podemos falar do pavimento da 

Estación de Autobuses, que xa houbo 

que acordonar as diferentes fochancas 

que lle foron aparecendo no prazo 

record de dous anos, gran obra, señora 

Freire e por outro lado tamén podo 

falar dos 21 metros e 64 centímetros de 

carril bici que foron executados nos 

seus catro anos de mandato, un gran 

exemplo de compromiso coa 

mobilidade sostible. En definitiva, 

señoras e señores do PP, vostedes 

poden instigar todo o que queiran… 

 

 

 

 

a avenida de Fisterra ata a avenida de 

Arteixo, nunha acción que mellorará a 

conectividade entre barrios, iso é 

visión de cidade, señora Freire. Temos 

adxudicado o tramo que vai entre a 

Estación de Ferrocarril… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por 

favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, remato xa, alcalde. 

 

…ata a rúa da Mercede, e estamos 

licitando grazas aos fondos IFS que, 

por certo, vostedes votaron en contra, 

da avenida de Arteixo ata a avenida do 

Ferrocarril. 

 

Podo rematar xa aproveitando, xa que 

falamos de obras e de calidade das 

mesmas, un par de logros da señora 

Begoña Freire; por un lado, se quere, 

podemos falar do pavimento da 

Estación de Autobuses, que xa houbo 

que acordonar as diferentes fochancas 

que lle foron aparecendo no prazo 

record de dous anos, gran obra, 

señora Freire e por outro lado tamén 

podo falar dos 21 metros e 64 

centímetros de carril bici que foron 

executados nos seus catro anos de 

mandato, un gran exemplo de 

compromiso coa mobilidade sostible. 

En definitiva, señoras e señores do PP, 

vostedes poden instigar todo o que 

queiran… 

 

 

 



121 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

… á veciñanza, pero a realidade é moi 

tozuda. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

primera moción presentada por el 

Partido Popular, para la 

reformulación de la reurbanización 

de la calle San Vicente, atendiendo a 

las peticiones de vecinos y 

comerciantes, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 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). 

 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

… á veciñanza, pero a realidade é moi 

tozuda. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da 

Presidencia sométese a votación a 

primeira moción presentada polo 

Partido Popular, para a 

reformulación da reurbanización da 

rúa San Vicente, atendendo ás 

peticións de veciños e comerciantes, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 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). 
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Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

21.- Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido 

Popular, para la reformulación de la 

reurbanización de la calle San 

Vicente, atendiendo a las peticiones 

de vecinos y comerciantes 
 

Acuerdo  

 

Instar a Xulio Ferreiro a reformular la 

reurbanización en marcha sin consenso 

de la calle San Vicente – tramo Ángel 

Senra / Ronda de Outeiro, atendiendo 

las peticiones de vecinos y 

comerciantes: 

 

1.- Plataforma Única en toda la 

intersección de las calles San 

Vicente/Ramón Cabanillas/Ángel 

Senra (unos 1.200 m
2
) manteniendo el 

aparcamiento existente y la sección de 

circulación de vehículos, mejorando la 

seguridad vial, la accesibilidad, el 

tránsito peatonal y la visibilidad de los 

pasos de peatones y avanzando en el 

calmado de tráfico y otros criterios del 

PMUS, ya iniciados en 2014, con la 

implantación de la Zona 30, ciclo-

calles y otras medidas. 

 

2.-Reurbanización de la Plaza de San 

Vicente, integrándola en el tratamiento 

de la reurbanización de la calle con 

visión integral y tratamiento de 

conjunto, ya que forma parte del eje 

peatonal Agra Orzán – Sagrada 

Familia-Mallos-Cuatro Caminos, 

contemplado en el PMUS, por lo que 

es necesario potenciar ese itinerario y 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

21.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, para a 

reformulación da reurbanización da 

rúa San Vicente, atendendo ás 

peticións de veciños e comerciantes 

 

 

Acordo 

 

Instar a  Xulio Ferreiro a  reformular 

a reurbanización en marcha sen 

consenso da rúa San Vicente – tramo 

Ángel Senra / Rolda de Outeiro, 

atendendo as peticións de veciños e 

comerciantes: 

 

1.- Plataforma Única en toda a 

intersección das rúas San 

Vicente/Ramón Cabanillas/Ángel 

Senra (uns 1.200  m
2
) mantendo o 

aparcadoiro existente e a sección de 

circulación de vehículos, mellorando a 

seguridade viaria, a accesibilidade, o 

tránsito peonil e a visibilidade dos 

pasos de peóns e avanzando no 

calmado de tráfico e outros criterios 

do  PMUS, xa iniciados en 2014, coa 

implantación da Zona 30, ciclo-rúas e 

outras medidas. 

 

2.-Reurbanización da Praza de San 

Vicente, integrándoa no tratamento da 

reurbanización da rúa con visión 

integral e tratamento de conxunto, xa 

que forma parte do eixo peonil Agra 

Orzán – Sagrada Familia-Mallos-

Catro Camiños, contemplado no  

PMUS, polo que é necesario potenciar 

ese itinerario e aproveitar ese espazo 
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aprovechar ese espacio público libre 

para que las personas puedan estar, 

pasear y transitar por un espacio digno, 

a la vez que convertirlo en un espacio 

de relación y dinamizador del 

comercio local. 

 

3.-Reconfiguración total de la plaza 

adaptando el mobiliario y el arbolado 

al espacio urbano y a la actual 

normativa, de modo que los elementos 

urbanos no sean un obstáculo en el 

tránsito de las personas y el arbolado 

existente se trasplante a otra zona 

propicia para su gran porte, colocando 

nuevas especies adaptadas a la plaza 

que no impidan el soleamiento y no 

generen molestias o alergias. 

 

4.-Reubicación de los contenedores de 

recogida de basura sustituyéndolos por 

otros “soterrados tipo buzón”, 

dimensionados para las necesidades de 

la zona y colocados sin obstaculizar ni 

interrumpir el itinerario peatonal. 

 

5.- Tener en cuenta los criterios de 

movilidad y accesibilidad en la 

reurbanización de la calle, 

consensuando con los vecinos las 

alternativas a la reducción de sección 

de carril para dar respuesta a sus 

necesidades y evitar los futuros y 

previsibles problemas que se van a 

generar en la intersección con la calle 

peatonal Ángel Senra. 

 

Presidencia 

 

Eu creo que debemos estar máis ou 

menos no ecuador do Pleno, así que eu 

creo que é o momento de tomarse dez 

minutos de descanso e así tamén os 

público libre para que as persoas 

poidan estar, pasear e transitar por un 

espazo digno, á vez que convertelo nun 

espazo de relación e dinamizador do 

comercio local. 

 

 

3.- Reconfiguración total da praza 

adaptando o mobiliario e o arboredo 

ao espazo urbano e á actual 

normativa, de modo que os elementos 

urbanos non sexan un obstáculo no 

tránsito das persoas e o arboredo 

existente se transplante a outra zona 

propicia para o seu gran porte, 

colocando novas especies adaptadas á 

praza que non impidan o  soleamento e 

non xeren molestias ou alerxias. 

 

4.-Recolocación dos colectores de 

recollida de lixo substituíndoos por 

outro “soterrados tipo buzón”,  

dimensionados para as necesidades da 

zona e colocados sen obstaculizar nin 

interromper o itinerario peonil. 

 

5.- Ter en conta os criterios de 

mobilidade e accesibilidade na 

reurbanización da rúa, acordando cos 

veciños as alternativas á redución de 

sección de carril para dar resposta ás 

súas necesidades e evitar os futuros e 

previsibles problemas que se van xerar 

na intersección coa rúa peonil Ángel 

Senra. 

 

 

Presidencia 

 

Eu creo que debemos estar máis ou 

menos no ecuador do Pleno, así que eu 

creo que é o momento de tomarse dez 

minutos de descanso e así tamén os 
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grupos poden botarlle un ollo á 

emenda presentada á seguinte moción. 

En dez minutos reiniciamos o Pleno. 

Moitas grazas. 

 

Incidencia: a las diecinueve horas y 

veintisiete minutos el alcalde 

propone un receso, reanudándose la 

sesión a las diecinueve horas y 

cuarenta y cinco minutos. 

 

Segunda.- Moción para atender las 

demandas vecinales del barrio de 

Novo Mesoiro 

 

El Grupo Municipal de Marea 

Atlántica presenta una Enmienda de 

Adición a la segunda moción del 

Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, reanudamos a sesión coa 

moción para atender as demandas 

veciñais do barrio de Novo Mesoiro. 

Esta moción, como xa comentei 

anteriormente ten una emenda de 

adición do Grupo da Marea Atlántica. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Buenas tardes de nuevo. 

 

La Corporación municipal de A 

Coruña en Pleno acuerda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a atender las 

demandas de los vecinos de Novo 

Mesoiro relativas a: 

 

1. Mejorar el transporte público 

grupos poden botarlle un ollo á 

emenda presentada á seguinte moción. 

En dez minutos reiniciamos o Pleno. 

Moitas grazas. 

 

Incidencia: ás dezanove horas e vinte 

e sete minutos o alcalde propón un 

receso, reiniciándose a sesión ás 

dezanove horas e corenta e cinco 

minutos. 

 

Segunda.- Moción para atender as 

demandas veciñais do barrio de  Novo 

Mesoiro 

 

O Grupo Municipal de Marea 

Atlántica presenta unha Emenda de 

Adición á segunda moción do Partido 

Popular. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, reanudamos a sesión coa 

moción para atender as demandas 

veciñais do barrio de Novo Mesoiro. 

Esta moción, como xa comentei 

anteriormente ten una emenda de 

adición do Grupo da Marea Atlántica. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Boas tardes de novo. 

 

A Corporación municipal da Coruña 

en Pleno acorda: 

 

Instar a  Xulio Ferreiro a atender as 

demandas dos veciños de  Novo 

Mesoiro relativas a: 

 

1. Mellorar o transporte público 
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mediante la conexión con el bus 

universitario y una nueva línea que 

conecte el barrio con el CHUAC y el 

Hospital Materno Infantil. 

 

2. Realizar la segunda fase del corredor 

verde entre las calles Fragas do Eume 

y Ribeira Sacra. 

 

3. Ampliar el Centro Cívico municipal 

para incrementar el número de 

actividades. 

 

4. Poner en marcha una Biblioteca 

municipal. 

 

5. Acondicionar todos los bajos de 

titularidad municipal en la calle 

Ribeira Sacra y consensuar con los 

vecinos sus usos. 

 

6. Crear una pista polideportiva (fútbol 

sala, baloncesto, balonmano, etc.) de 

uso libre con luz artificial. 

 

Presidencia 

 

Moi ben.  

 

Señora Delso, se pode ler a emenda. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Boa tarde. 

 

A emenda propón engadir o seguinte, 

basicamente dous puntos: 

 

O Pleno municipal insta a Xunta de 

Galicia a: 

 

Primeiro.- Asegurar que o futuro CEIP 

de Novo Mesoiro conte cun servizo de 

mediante a conexión co bus 

universitario e unha nova liña que 

conecte o barrio co  CHUAC e o 

Hospital Materno Infantil. 

 

2. Realizar a segunda fase do corredor 

verde entre as rúas Fragas do Eume e 

Ribeira Sacra. 

 

3. Ampliar o Centro Cívico municipal 

para incrementar o número de 

actividades. 

 

4. Poñer en marcha unha Biblioteca 

municipal. 

 

5. Acondicionar todos os baixos de 

titularidade municipal na rúa Ribeira 

Sacra e acordar cos veciños os seus 

usos. 

 

6. Crear unha pista polideportiva 

(fútbol sala, baloncesto, balonmán, 

etc.) de uso libre con luz artificial. 

 

Presidencia 

 

Moi ben.  

 

Señora Delso, se pode ler a emenda. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Boa tarde. 

 

A emenda propón engadir o seguinte, 

basicamente dous puntos: 

 

O Pleno municipal insta a Xunta de 

Galicia a: 

 

Primeiro.- Asegurar que o futuro CEIP 

de Novo Mesoiro conte cun servizo de 
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comedor propio e non teña que 

recorrer ao catering. 

 

Segundo.- Adoptar as medidas 

necesarias para poñerlle fin aos 

problemas ocasionados polo couto de 

caza derivados da súa proximidade ás 

vivendas do barrio. 

 

O Pleno municipal insta ao Ministerio 

de Fomento a revisar o enlace da AC-

14 que permita a conexión directa do 

barrio de Novo Mesoiro con Catro 

Camiños. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Delso. 

Non sei se o propoñente acepta a 

emenda? 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sí, el Grupo Popular acepta la 

enmienda. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

Fernández Prado. Pode proceder á 

defensa da moción. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias y buenas tardes de 

nuevo. Señor Ferreiro, los vecinos de 

la ciudad se quejan de forma 

generalizada de la dejadez de su 

gobierno con los barrios: la falta de 

mantenimiento y limpieza, la 

inejecución de obras ya programadas, 

la inexistencia de obras y proyectos 

nuevos y la falta de diálogo y atención 

comedor propio e non teña que 

recorrer ao catering. 

 

Segundo.- Adoptar as medidas 

necesarias para poñerlle fin aos 

problemas ocasionados polo couto de 

caza derivados da súa proximidade ás 

vivendas do barrio. 

 

O Pleno municipal insta ao Ministerio 

de Fomento a revisar o enlace da AC-

14 que permita a conexión directa do 

barrio de Novo Mesoiro con Catro 

Camiños. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Delso. 

Non sei se o propoñente acepta a 

emenda? 

 

Señor Fernández Prado 

 

Si, o Grupo Popular acepta a emenda. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

Fernández Prado. Pode proceder á 

defensa da moción. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas e boas tardes de novo. 

Señor Ferreiro, os veciños da cidade 

quéixanse de forma xeralizada do 

deixamento do seu goberno cos 

barrios: a falta de mantemento e 

limpeza, a  inexecución de obras xa 

programadas, a inexistencia de obras 

e proxectos novos e a falta de diálogo 

e atención aos veciños e asociacións. 
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a los vecinos y asociaciones. Esto no lo 

dice el Grupo Popular sino que lo 

escuchamos reiteradamente de vecinos 

y asociaciones muy distintas, incluso y 

con algunos temas como la movilidad 

les han obligado recientemente a 

reunirse a varias de ellas para hacer 

más fuerza y que sean escuchadas. El 

Grupo Popular quiere ser su voz en 

este Pleno y por eso hoy y en los 

próximos Plenos trasladaremos las 

demandas de los distintos barrios de la 

ciudad ante la dejadez y la parálisis de 

su gobierno. En concreto, en esta 

ocasión los vecinos de Novo Mesoiro 

nos trasladaron una serie de demandas 

en el pasado mes de noviembre que 

tienen que ver, en general, con todos 

los aspectos de su barrio. Nos los 

trasladan a nosotros diciendo que no se 

les escucha, no se les atiende y no hay 

participación expresamente. El Grupo 

Popular trasladó al Gobierno gallego 

las demandas que eran autonómicas y 

por eso el Novo Mesoiro cuenta desde 

el 1 de febrero con una segunda 

consulta de pediatría y un servicio de 

matrona. Igualmente, se le ha 

trasladado las demandas relacionadas 

con el nuevo colegio y relacionado con 

su enmienda, el coto no solo se 

trasladó sino que se atendió una 

petición del Parlamento, ya se retrasó 

100 metros el ámbito del coto, no está 

en el listado de peticiones de la 

asociación de vecinos y la petición de 

la AC-14 no se puede hacer por un 

problema técnico, de esto hay un 

informe de Seguridad Vial que permite 

el cruce. La única dificultad es que 

tienen que subir a la rotonda de 

Zapateira. Un barrio que antes estaba a 

media hora de cualquier sitio por una 

Isto non o di o Grupo Popular senón 

que o escoitamos reiteradamente de 

veciños e asociacións moi distintas, 

mesmo e con algúns temas como a 

mobilidade obrigáronlles recentemente 

a reunirse a varias delas para facer 

máis forza e que sexan escoitadas. O 

Grupo Popular quere ser a súa voz 

neste Pleno e por iso hoxe e nos 

próximos Plenos trasladaremos as 

demandas dos distintos barrios da 

cidade ante o deixamento e a parálise 

do seu goberno. En concreto, nesta 

ocasión os veciños de  Novo Mesoiro 

trasladáronnos unha serie de 

demandas no pasado mes de novembro 

que teñen que ver, en xeral, con todos 

os aspectos do seu barrio. 

Trasládannolos a nós dicindo que non 

se lles escoita, non se lles atende e non 

hai participación expresamente. O 

Grupo Popular trasladou ao Goberno 

galego as demandas que eran 

autonómicas e por iso o  Novo Mesoiro 

conta desde o 1 de febreiro cunha 

segunda consulta de pediatría e un 

servizo de matrona. Igualmente, 

trasladóuselle as demandas 

relacionadas co novo colexio e 

relacionado coa súa emenda, o coto 

non só trasladouse senón que se 

atendeu unha petición do Parlamento, 

xa se atrasou 100 metros o ámbito do 

coto, non está na listaxe de peticións 

da asociación de veciños e a petición 

da AC-14 non se pode facer por un 

problema técnico, disto hai un informe 

de Seguridade Viaria que permite o 

cruzamento. A única dificultade é que 

teñen que subir á rotonda de 

Zapateira. Un barrio que antes estaba 

a media hora de calquera sitio por 

unha estrada intransitable. En 
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carretera intransitable. En cualquier 

caso, no queremos distraernos con 

estos temas porque no son los 

importantes. Lo verdaderamente 

importante es que usted no cumple con 

el barrio de Novo Mesoiro, que son 

casi tres años, dos años y pico, sin 

atender las demandas e incluso 

paralizando proyectos que estaban muy 

enfocados. En la parte expositiva hay 

un listado de 15 obras, para que luego 

no digan, señor Varela, el barrio que 

quiera, comparamos obras, el que 

quiera, al final de mandato, también 

con los Mallos, pero tiene usted ahí un 

listado importante de obras que se 

hicieron desde el Gobierno Popular: la 

primera fase del corredor verde, el 

compromiso del colegio, la Cruyff 

Court y un listado de obras 

importantes, no como pintar la 

barandilla, que era lo que ponían 

ustedes en su folleto. Si metemos ese 

tipo de obras son cientos de obras. En 

cualquier caso, les están pidiendo, han 

gastado ustedes 500.000 euros en 

estudios de movilidad y no han sido 

capaces de atender ninguna demanda 

de ningún barrio. Les piden la segunda 

fase del corredor verde, que estaba ya 

en marcha y han dejado caducar las 

cesiones de los suelos de los vecinos. 

Siguen pidiéndolo porque lo tienen 

priorizado la asociación de vecinos. 

Coja el orden de lo que le piden, 

priorizado y póngase a gestionar y a 

trabajar, que es lo que le piden los 

vecinos. Pero, son tres años en los que 

han sido incapaces de atender ninguna 

de las demandas, incluso alguna de 

ellas que estaban en marcha. En 

cualquier caso… 

 

calquera caso, non queremos 

distraernos con estes temas porque 

non son os importantes. O 

verdadeiramente importante é que 

vostede non cumpre co barrio de  Novo 

Mesoiro, que son case tres anos, dous 

anos e pico, sen atender as demandas 

e mesmo paralizando proxectos que 

estaban moi enfocados. Na parte 

expositiva hai unha listaxe de 15 

obras, para que logo non digan, señor 

Varela, o barrio que queira, 

comparamos obras, o que queira, ao 

final de mandato, tamén cos Mallos, 

pero ten vostede aí unha listaxe 

importante de obras que se fixeron 

desde o Goberno Popular: a primeira 

fase do corredor verde, o compromiso 

do colexio, a Cruyff  Court e unha 

listaxe de obras importantes, non como 

pintar a varanda, que era o que poñían 

vostedes no seu folleto. Se metemos ese 

tipo de obras son centos de obras. En 

calquera caso, están a pedirlles, 

gastaron vostedes 500.000 euros en 

estudos de mobilidade e non foron 

capaces de atender ningunha demanda 

de ningún barrio. Pídenlles a segunda 

fase do corredor verde, que estaba xa 

en marcha e deixaron caducar as 

cesións dos solos dos veciños. Seguen 

pedíndoo porque o teñen priorizado a 

asociación de veciños. Colla a orde do 

que lle piden, priorizado e póñase a 

xestionar e a traballar, que é o que lle 

piden os veciños. Pero, son tres anos 

nos que foron incapaces de atender 

ningunha das demandas, incluso 

algunha delas que estaban en marcha. 

En calquera caso… 

 

 

 



129 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Fernández 

Prado, por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sí. 

 

…creemos que algunas son sencillas, 

lo único que les pedimos y les vamos a 

seguir pidiendo es que atiendan, que 

hagan algo de gestión, que hagan 

alguna obra, que atienda a los barrios, 

no llega con ahora una vez que saben 

que nos hemos reunido, agregar unas 

aceras delantes de los vados, les 

recomiendo que lea también la 

Ordenanza de vados y en cualquier 

caso, es un barrio absolutamente 

olvidado en obras, como los demás de 

la ciudad, sucio, sin mantenimiento, 

sin nuevas obras y paralizando las que 

estaban en marcha. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pois vaia por diante que o Grupo 

municipal do BNG vai votar a favor 

desta moción porque nolo pide así a 

asociación veciñal, mais o certo é que 

o exercicio de hipocresía que fai o 

Partido Popular nesta moción, 

presentando esta iniciativa é 

bochornoso, pódese rir, señor 

Fernández Prado, pero é absolutamente 

escandaloso. Vou explicar por que. Xa 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Fernández 

Prado, por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Si. 

 

…cremos que algunhas son sinxelas, o 

único que lles pedimos e ímoslles a 

seguir pedindo é que atendan, que 

fagan algo de xestión, que fagan 

algunha obra, que atenda aos barrios, 

non chega con agora unha vez que 

saben que nos reunimos, agregar 

unhas beirarrúas  delantes dos vaos, 

recoméndolles que lea tamén a 

Ordenanza de vaos e en calquera caso, 

é un barrio absolutamente esquecido 

en obras, como os demais da cidade, 

sucio, sen mantemento, sen novas 

obras e paralizando as que estaban en 

marcha. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pois vaia por diante que o Grupo 

municipal do BNG vai votar a favor 

desta moción porque nolo pide así a 

asociación veciñal, mais o certo é que 

o exercicio de hipocresía que fai o 

Partido Popular nesta moción, 

presentando esta iniciativa é 

bochornoso, pódese rir, señor 

Fernández Prado, pero é 

absolutamente escandaloso. Vou 
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vai máis dunha década da demanda do 

colexio público integrado, por certo, 

CPI, reclamado pola veciñanza e 

constantemente adiado pola 

Consellaría de Educación, malia as 

4.000 sinaturas presentadas en marzo 

de 2015. Xa non sei se cómpre un 

centro escolar ou outro tipo de centros 

porque, en fin, para o camiño que 

levamos, se cadra, un centro xeriátrico. 

O centro de saúde aludido na súa 

exposición de motivos leva desde a súa 

inauguración en 2011, non vaia a ser 

que falen de bipartito, xa lle digo 2011, 

sen empregar o seu primeiro andar, cun 

servizo en precario, co cupo de 

pediatría, que agora se dota, pechado 

desde o 31 de decembro de 2015, sen 

servizo de matronaxe, cun horario de 

atención só de mañán. Nós, desde o 

BNG temos trasladado até en dúas 

ocasións en dúas lexislaturas diferentes 

a situación deste centro médico ao 

Parlamento de Galiza, desestimándose 

en ambas ocasións, co voto en contra 

do Partido Popular, en contra deses 

servizos que agora se dan como os 

maiores hacedores. É ben curioso que 

non sexa o señor Almuíña, o 

conselleiro de Sanidade ou algún cargo 

do SERGAS, xa non digo conselleiro, 

quen anuncie que se vai dotar este 

centro de saúde dos profesionais que 

precisa senón que é a señora Beatriz 

Mato, o cal me leva a unha reflexión, 

que tamén aparecía nos medios de 

comunicación estes días, que é que ao 

final a mensaxe que lle estamos 

lanzando á veciñanza é que non pete 

vostede no SERGAS, pete vostede na 

presidenta do Partido Popular da 

Coruña, que ela fará o que sexa 

necesario na Xunta de Galiza. Pois 

explicar por que. Xa vai máis dunha 

década da demanda do colexio público 

integrado, por certo, CPI, reclamado 

pola veciñanza e constantemente 

adiado pola Consellaría de Educación, 

malia as 4.000 sinaturas presentadas 

en marzo de 2015. Xa non sei se 

cómpre un centro escolar ou outro tipo 

de centros porque, en fin, para o 

camiño que levamos, se cadra, un 

centro xeriátrico. O centro de saúde 

aludido na súa exposición de motivos 

leva desde a súa inauguración en 

2011, non vaia a ser que falen de 

bipartito, xa lle digo 2011, sen 

empregar o seu primeiro andar, cun 

servizo en precario, co cupo de 

pediatría, que agora se dota, pechado 

desde o 31 de decembro de 2015, sen 

servizo de matronaxe, cun horario de 

atención só de mañán. Nós, desde o 

BNG temos trasladado até en dúas 

ocasións en dúas lexislaturas 

diferentes a situación deste centro 

médico ao Parlamento de Galiza, 

desestimándose en ambas ocasións, co 

voto en contra do Partido Popular, en 

contra deses servizos que agora se dan 

como os maiores hacedores. É ben 

curioso que non sexa o señor Almuíña, 

o conselleiro de Sanidade ou algún 

cargo do SERGAS, xa non digo 

conselleiro, quen anuncie que se vai 

dotar este centro de saúde dos 

profesionais que precisa senón que é a 

señora Beatriz Mato, o cal me leva a 

unha reflexión, que tamén aparecía 

nos medios de comunicación estes 

días, que é que ao final a mensaxe que 

lle estamos lanzando á veciñanza é que 

non pete vostede no SERGAS, pete 

vostede na presidenta do Partido 

Popular da Coruña, que ela fará o que 
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miren, non, as cousas non funcionan 

así. Hai uns servizos públicos que se 

teñen que xestionar con criterios 

públicos non con outro tipo de criterios 

máis ben electoralistas. Ao respecto do 

relatorio que se describe, de actuacións 

do Partido Popular, a verdade é que 

son actuacións que teñen que facer 

todos os gobernos, non é que sexan 

unha novidade tremenda. As 

actuacións, por exemplo, actuación do 

primeiro corredor, hai que dicirlle ao 

señor Fernández Prado, que é un logro 

da asociación veciñal, que foi  quen 

recabou, precisamente, os acordos 

necesarios das xuntas de comunidades 

de propietarios, non foi un mérito do 

Partido Popular. Vai agora a segunda 

fase do corredor, non sei cal vai ser a 

votación pero se sae a favor, eu 

alégrome moitísimo porque, de feito 

era unha das nosas propostas para os 

Orzamentos que, por certo, acaban de 

ser desestimadas. A verdade é que na 

iniciativa o único que vemos é 

oportunismo e hipocresía, pero a 

verdade é que iso non quita que sexan 

necesidades, efectivamente, do barrio 

de Novo Mesoiro, que sexan 

necesidades que se foron adiando no 

tempo e que teñen que ser atendidas, e, 

por certo, vaia por diante os meus 

parabéns á asociación de veciños 

porque coa súa actividade está 

poñendo as necesidades de Novo 

Mesoiro en primeiro plano. Nada máis. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

sexa necesario na Xunta de Galiza. 

Pois miren, non, as cousas non 

funcionan así. Hai uns servizos 

públicos que se teñen que xestionar 

con criterios públicos non con outro 

tipo de criterios máis ben 

electoralistas. Ao respecto do relatorio 

que se describe, de actuacións do 

Partido Popular, a verdade é que son 

actuacións que teñen que facer todos 

os gobernos, non é que sexan unha 

novidade tremenda. As actuacións, por 

exemplo, actuación do primeiro 

corredor, hai que dicirlle ao señor 

Fernández Prado, que é un logro da 

asociación veciñal, que foi  quen 

recabou, precisamente, os acordos 

necesarios das xuntas de comunidades 

de propietarios, non foi un mérito do 

Partido Popular. Vai agora a segunda 

fase do corredor, non sei cal vai ser a 

votación pero se sae a favor, eu 

alégrome moitísimo porque, de feito 

era unha das nosas propostas para os 

Orzamentos que, por certo, acaban de 

ser desestimadas. A verdade é que na 

iniciativa o único que vemos é 

oportunismo e hipocresía, pero a 

verdade é que iso non quita que sexan 

necesidades, efectivamente, do barrio 

de Novo Mesoiro, que sexan 

necesidades que se foron adiando no 

tempo e que teñen que ser atendidas, e, 

por certo, vaia por diante os meus 

parabéns á asociación de veciños 

porque coa súa actividade está 

poñendo as necesidades de Novo 

Mesoiro en primeiro plano. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 
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Polo Grupo Socialista, señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

¿Qué hay? Buenas tardes.  

 

Bueno, los barrios son un elemento 

estratégico para las políticas urbanas y 

para las políticas municipales. 

Debemos dotar a estos barrios de 

infraestructuras necesarias para que 

estos cobren vida, para que sus 

habitantes se sientan cómodos y no 

tengan que acudir al famoso centro, si 

es que no quieren, si quieren, por 

supuesto que sí. Los socialistas y las 

socialistas somos gente de barrio y 

apostamos siempre por ello y así lo 

demostramos mientras gobernamos: 

los dotamos de escuelas infantiles, 

colegios, bibliotecas, centros cívicos. 

No se trata solo de infraestructuras. 

Los socialistas creemos en la igualdad 

y en la igualdad de oportunidades y 

construyendo unos barrios dignos 

favorecemos la igualdad de sus 

ciudadanos. El barrio de Novo Mesoiro 

es un barrio reciente, que nació a 

principios del siglo XXI y además, 

tenemos que añadir su situación 

geográfica, por ello es un barrio con el 

que debemos tener un mimo especial y 

creemos que las peticiones de los 

vecinos y vecinas de Novo Mesoiro 

deben llevarse a cabo por parte de las 

administraciones correspondientes. 

Unas obras e inversiones que deben 

incluirse también en un Plan especial 

de barrios, para que no existan barrios 

que queden desfasados y que algunos 

de los servicios puedan ser 

compartidos por varios barrios. Pero 

 

Polo Grupo Socialista, señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Que hai? Boas tardes.  

 

Bueno, os barrios son un elemento 

estratéxico para as políticas urbanas e 

para as políticas municipais. Debemos 

dotar a estes barrios de infraestruturas 

necesarias para que estes cobren vida, 

para que os seus habitantes se sintan 

cómodos e non teñan que acudir ao 

famoso centro, se é que non queren, se 

queren, por suposto que si. Os 

socialistas e as socialistas somos xente 

de barrio e apostamos sempre por iso 

e así o demostramos mentres 

gobernamos: dotámolos de escolas 

infantís, colexios, bibliotecas, centros 

cívicos. Non se trata só de 

infraestruturas. Os socialistas cremos 

na igualdade e na igualdade de 

oportunidades e construíndo uns 

barrios dignos favorecemos a 

igualdade dos seus cidadáns. O barrio 

de  Novo Mesoiro é un barrio recente, 

que naceu a principios do século  XXI 

e ademais, temos que engadir a súa 

situación xeográfica, por iso é un 

barrio co que debemos ter un mimo 

especial e cremos que as peticións dos 

veciños e veciñas de  Novo Mesoiro 

deben levar a cabo por parte das 

administracións correspondentes. 

Unhas obras e investimentos que 

deben incluírse tamén nun Plan 

especial de barrios, para que non 

existan barrios que queden  desfasados 

e que algúns dos servizos poidan ser 

compartidos por varios barrios. Pero 

ben é certo que o PP decidiu unha 
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bien es cierto que el PP ha decidido 

una mañana hacer turismo político por 

Novo Mesoiro, reunirse con la 

asociación de vecinos y traernos una 

serie de peticiones pero muchas de 

estas peticiones fueron realizadas por 

las gentes del barrio durante sus cuatro 

años de mandato y no hicieron nada en 

aquel entonces. Es verdad, en aquel 

entonces, como dijo la compañera 

Avia, estaban entusiasmados con ese 

túnel que ha estropeado el tráfico en la 

ciudad y en dejar el centro un poco 

“chuli” y “chachi”. Ustedes se oponían 

a un segundo pediatra en el centro de 

salud, rechazaron esa posibilidad en el 

Parlamento de Galicia pero gracias a la 

presión vecinal ahora Novo Mesoiro 

cuenta con pediatra y medio para una 

población de 3.300 menores. El 27 de 

julio de 2016 La Voz de Galicia 

titulaba “Novo Mesoiro estrenará 

colegio en dos años”. Estamos a 

principios, eran declaraciones del 

conselleiro de Educación. Estamos a 

comienzos del 2018 y no sabemos 

nada, aún, del colegio. Es cierto que 

sabemos que al Gobierno de la Marea 

le cuesta consensuar, acordar, ejecutar 

e invertir pero no es menos cierto que 

los Gobiernos de la Xunta y el Central 

del PP siempre estrangularon a nuestra 

ciudad, paralizando las infraestructuras 

y las inversiones. Coruña se construyó 

y se consolidó gracias a su ciudadanía 

y a los Gobiernos socialistas, con la 

oposición, siempre, del Partido 

Popular, que constantemente antepone 

sus intereses partidistas ante el 

bienestar y crecimiento de A Coruña y 

su ciudadanía. Votaremos que sí a esta 

moción. 

 

mañá facer turismo político por  Novo 

Mesoiro, reunirse coa asociación de 

veciños e traernos unha serie de 

peticións pero moitas destas peticións 

foron realizadas polas xentes do barrio 

durante os seus catro anos de mandato 

e non fixeron nada naquel entón. É 

verdade, naquel entón, como dixo a 

compañeira Avia, estaban 

entusiasmados con ese túnel que 

estragou o tráfico na cidade e en 

deixar o centro un pouco “chuli” e 

“chachi”. Vostedes opoñíanse a un 

segundo pediatra no centro de saúde, 

rexeitaron esa posibilidade no 

Parlamento de Galicia pero grazas á 

presión veciñal agora  Novo Mesoiro 

conta con pediatra e medio para unha 

poboación de 3.300 menores. O 27 de 

xullo de 2016 La Voz de Galicia 

titulaba “Novo Mesoiro estreará 

colexio en dous anos”. Estamos a 

principios, eran declaracións do 

conselleiro de Educación. Estamos a 

comezos do 2018 e non sabemos nada, 

aínda, do colexio. É certo que sabemos 

que ao Goberno da Marea cústalle 

consensuar, acordar, executar e 

investir pero non é menos certo que os 

Gobernos da Xunta e o Central do PP 

sempre estrangularon á nosa cidade, 

paralizando as infraestruturas e os 

investimentos. Coruña construíuse e 

consolidouse grazas á súa cidadanía e 

aos Gobernos socialistas, coa 

oposición, sempre, do Partido 

Popular, que constantemente antepon 

os seus intereses partidistas ante o 

benestar e crecemento da Coruña e a 

súa cidadanía. Votaremos que si a esta 

moción. 
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Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Ferreiro. 

 

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Grazas, alcalde. Bueno, en primeiro 

lugar dicir que apoiaremos esta 

moción, como un compromiso co 

barrio e coa súa entidade veciñal pero 

non podemos estar de acordo coas 

formas. Benvidos aos barrios, señores 

e señoras do Partido Popular!, debe ser 

que teñen mala conciencia. Vostedes 

están facendo un uso partidista das 

institucións e isto é intolerable. O 

Concello demandou en numerosas 

ocasións á Consellería de Sanidade a 

adecuada cobertura sanitaria para unha 

zona da cidade que está en constante 

crecemento e que é un dos barrios que 

máis está a medrar. Non fixeron caso 

en ningunha destas peticións, nin en 

mocións nin incluso cando o alcalde 

desta cidade trasladou esta demanda ao 

mismísimo presidente da Xunta. É 

curioso como unha reivindicación tan 

fundamental para un barrio destas 

características, e que é unha demanda 

que afecta á vida das persoas se atenda 

agora e se atenda deste xeito tan 

curioso, que o anuncio o faga a señora 

Beatriz Mato, non sabemos como 

conselleira de Medio Ambiente con 

novas competencias ou en calidade de 

que. En todo caso instrumentalizar así 

as demandas das entidades, 

instrumentalizar deste modo as 

necesidades reais dos barrios, dana a 

democracia. Nós temos outra maneira 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

Ferreiro. 

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Grazas, alcalde. Bueno, en primeiro 

lugar dicir que apoiaremos esta 

moción, como un compromiso co 

barrio e coa súa entidade veciñal pero 

non podemos estar de acordo coas 

formas. Benvidos aos barrios, señores 

e señoras do Partido Popular!, debe 

ser que teñen mala conciencia. 

Vostedes están facendo un uso 

partidista das institucións e isto é 

intolerable. O Concello demandou en 

numerosas ocasións á Consellería de 

Sanidade a adecuada cobertura 

sanitaria para unha zona da cidade 

que está en constante crecemento e 

que é un dos barrios que máis está a 

medrar. Non fixeron caso en ningunha 

destas peticións, nin en mocións nin 

incluso cando o alcalde desta cidade 

trasladou esta demanda ao mismísimo 

presidente da Xunta. É curioso como 

unha reivindicación tan fundamental 

para un barrio destas características, 

e que é unha demanda que afecta á 

vida das persoas se atenda agora e se 

atenda deste xeito tan curioso, que o 

anuncio o faga a señora Beatriz Mato, 

non sabemos como conselleira de 

Medio Ambiente con novas 

competencias ou en calidade de que. 

En todo caso instrumentalizar así as 

demandas das entidades, 

instrumentalizar deste modo as 

necesidades reais dos barrios, dana a 
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de facer as cousas, como dicimos, 

facemos as cousas escoitando aos 

veciños e ás veciñas, facemos as 

cousas dando resposta a demandas 

históricas dos barrios da cidade, 

facemos as cousas dende un punto de 

vista descentralizador e dun punto de 

vista de reequilibrio na inversión 

pública, desgrazadamente esta cidade 

sufriu, ten deficiencias históricas, 

houbo un urbanismo, unha política 

urbanísitca que priorizou o centro 

frente os barrios e o barrio de Novo 

Mesoiro é un exemplo diso. 

 

 

En canto á algunha das demandas que 

aparecen na moción, tamén hai que 

facer mención a esa demanda do centro 

de ensino, esa demanda que está 

pendente, que incluso vostedes levaban 

no seu programa electoral, demanda 

para a cal os deberes do Concello da 

Coruña están feitos, o Concello puxo a 

disposición da Xunta de Galicia os 

terreos no mes de xullo e eu non sei se 

na xuntanza que tiveron coa entidade 

veciñal lle explicaron aos veciños e ás 

veciñas por que a execución do centro 

de ensino está pendente. 

Efectivamente, como decía a señora 

Avia, seguramente xa sexa máis 

conveniente pensar nun instituto. Non 

sei se tamén lles explicaron aos 

veciños e ás veciñas por que se negan a 

que o futuro centro de ensino conte cun 

servizo de comedor propio e non teñan 

que recorrer ao catering. En todo caso 

eu voulles a lembrar algunhas das 

actuacións que estamos executando no 

barrio de Novo Mesoiro. Facía 

mención á reparación do firme, a esa 

substitución de pavimento nas 

democracia. Nós temos outra maneira 

de facer as cousas, como dicimos, 

facemos as cousas escoitando aos 

veciños e ás veciñas, facemos as 

cousas dando resposta a demandas 

históricas dos barrios da cidade, 

facemos as cousas dende un punto de 

vista descentralizador e dun punto de 

vista de reequilibrio na inversión 

pública, desgrazadamente esta cidade 

sufriu, ten deficiencias históricas, 

houbo un urbanismo, unha política 

urbanísitca que priorizou o centro 

frente os barrios e o barrio de Novo 

Mesoiro é un exemplo diso. 

 

En canto á algunha das demandas que 

aparecen na moción, tamén hai que 

facer mención a esa demanda do 

centro de ensino, esa demanda que 

está pendente, que incluso vostedes 

levaban no seu programa electoral, 

demanda para a cal os deberes do 

Concello da Coruña están feitos, o 

Concello puxo a disposición da Xunta 

de Galicia os terreos no mes de xullo e 

eu non sei se na xuntanza que tiveron 

coa entidade veciñal lle explicaron aos 

veciños e ás veciñas por que a 

execución do centro de ensino está 

pendente. Efectivamente, como decía a 

señora Avia, seguramente xa sexa máis 

conveniente pensar nun instituto. Non 

sei se tamén lles explicaron aos 

veciños e ás veciñas por que se negan 

a que o futuro centro de ensino conte 

cun servizo de comedor propio e non 

teñan que recorrer ao catering. En 

todo caso eu voulles a lembrar 

algunhas das actuacións que estamos 

executando no barrio de Novo 

Mesoiro. Facía mención á reparación 

do firme, a esa substitución de 
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beirarrúas. Por certo, señor Fernández 

Prado, estamos arranxando en 

condicións adecuadas… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Delso, por 

favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

…estamos arranxando unha chapuza 

súa, señor Fernández Prado. Estamos 

substituíndo o pavimento de baldosas 

por outro de formigón de garantía. 

Estamos rematando a iluminación do 

parque de Novo Mesoiro. Estamos 

rematando a reurbanización da rúa 

Convento e da rúa Correlo, 

adiantándonos, así, a ese futuro 

percorrido unha vez que a Xunta 

edifique ese centro de ensino pendente. 

 

Respecto á nova liña de bus, xa foi 

trasladada á entidade veciñal que esta 

demanda está sendo analizada 

tecnicamente. 

 

E para rematar gustaríame facer 

mención a ese punto de intercambio, a 

ese servizo bibliotecario que puxemos 

en marcha no barrio, que funciona 

todos os días da semana. Tamén facer 

mención a esa programación cultural… 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, por favor, señora Delso. 

 

 

 

pavimento nas beirarrúas. Por certo, 

señor Fernández Prado, estamos 

arranxando en condicións 

adecuadas… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Delso, por 

favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

…estamos arranxando unha chapuza 

súa, señor Fernández Prado. Estamos 

substituíndo o pavimento de baldosas 

por outro de formigón de garantía. 

Estamos rematando a iluminación do 

parque de Novo Mesoiro. Estamos 

rematando a reurbanización da rúa 

Convento e da rúa Correlo, 

adiantándonos, así, a ese futuro 

percorrido unha vez que a Xunta 

edifique ese centro de ensino pendente. 

 

Respecto á nova liña de bus, xa foi 

trasladada á entidade veciñal que esta 

demanda está sendo analizada 

tecnicamente. 

 

E para rematar gustaríame facer 

mención a ese punto de intercambio, a 

ese servizo bibliotecario que puxemos 

en marcha no barrio, que funciona 

todos os días da semana. Tamén facer 

mención a esa programación 

cultural… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, por favor, señora Delso. 
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Señora Delso Carreira 

 

…dous sábados ao mes e esa 

incorporación das Merendas con 

Contos e podería seguir cunha horta, 

que se implantará proximamente, un 

programa, distintos programas de 

formación ou de prantación de 

arboredo que se están levando a cabo 

no barrio. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Partido Popular, 

con enmienda de adición de Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

segunda moción presentada por el 

Partido Popular, con emienda de 

adición de Marea Atlántica, para 

atender las demandas vecinales del 

barrio de Novo Mesoiro, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 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). 

Señora Delso Carreira 

 

…dous sábados ao mes e esa 

incorporación das Merendas con 

Contos e podería seguir cunha horta, 

que se implantará proximamente, un 

programa, distintos programas de 

formación ou de prantación de 

arboredo que se están levando a cabo 

no barrio. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Partido Popular, con 

emenda de adición de Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente por parte da 

Presidencia sométese a votación a 

segunda moción presentada polo 

Partido Popula, con emenda de 

adición de Marea Atlántica, para 

atender as demandas veciñais do 

barrio de  Novo Mesoiro, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 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). 
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Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

22.- Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido 

Popular, con enmienda de adición 

del Grupo Municipal de Marea 

Atlántica, para atender las 

demandas vecinales del barrio de 

Novo Mesoiro. 
 

Acuerdo  

 

Instar a Xulio Ferreiro a atender las 

demandas de los vecinos de Novo 

Mesoiro relativas a: 

 

1. Mejorar el transporte público 

mediante la conexión con el bus 

universitario y una nueva línea que 

conecte el barrio con el CHUAC y el 

Hospital Materno Infantil. 

 

2. Realizar la segunda fase del corredor 

verde entre las calles Fragas do Eume 

y Ribeira Sacra. 

 

3. Ampliar el Centro Cívico municipal 

para incrementar el número de 

actividades. 

 

4. Poner en marcha una Biblioteca 

municipal. 

 

5. Acondicionar todos los bajos de 

titularidad municipal en la calle 

Ribeira Sacra y consensuar con los 

vecinos sus usos. 

 

6. Crear una pista polideportiva (fútbol 

sala, baloncesto, balonmano, etc.) de 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

22.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, con 

emenda de adición do Grupo 

Municipal de Marea Atlántica, para 

atender as demandas veciñais do 

barrio de  Novo Mesoiro. 

 

 

Acordo 

 

Instar a  Xulio Ferreiro a atender as 

demandas dos veciños de  Novo 

Mesoiro relativas a: 

 

1.Mellorar o transporte público 

mediante a conexión co bus 

universitario e unha nova liña que 

conecte o barrio co  CHUAC e o 

Hospital Materno Infantil. 

 

2. Realizar a segunda fase do corredor 

verde entre as rúas Fragas do Eume e 

Ribeira Sacra. 

 

3. Ampliar o Centro Cívico municipal 

para incrementar o número de 

actividades. 

 

4. Poñer en marcha unha Biblioteca 

municipal. 

 

5. Acondicionar todos os baixos de 

titularidade municipal na rúa Ribeira 

Sacra e acordar cos veciños os seus 

usos. 

 

6. Crear unha pista polideportiva 

(fútbol sala, baloncesto, balonmán, 
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uso libre con luz artificial. 

 

 El Pleno municipal insta la Xunta de 

Galicia a: 

 

Primero.- Asegurar que el futuro CEIP 

de Novo Mesoiro cuente con un 

servicio de comedor propio y no tenga 

que recurrir al catering. 

 

Segundo.- Adoptar las medidas 

necesarias para ponerle fin a los 

problemas ocasionados por el coto de 

caza derivados de su proximidad a las 

viviendas del barrio. 

 

El Pleno municipal insta al Ministerio 

de Fomento a revisar el enlace de la 

AC-14 que permita la conexión directa 

del barrio de Novo Mesoiro con Cuatro 

Caminos. 

 

Tercera.- Moción sobre la 

compraventa de un local comercial 

como vivienda. 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

El Grupo Municipal del Partido 

Popular presenta la siguiente moción: 

 

La Corporación municipal de A 

Coruña en Pleno acuerda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a dar 

explicaciones públicas y urgentes 

sobre la compra a un firmante de la 

Marea de un inmueble que figura 

inscrito en el Registro como local 

etc.) de uso libre con luz artificial. 

 

O Pleno municipal insta a Xunta de 

Galicia a: 

 

Primeiro.- Asegurar que o futuro CEIP 

de Novo Mesoiro conte cun servizo de 

comedor propio e non teña que 

recorrer ao cátering. 

 

Segundo.- Adoptar as medidas 

necesarias para poñerlle fin aos 

problemas ocasionados polo couto de 

caza derivados da súa proximidade ás 

vivendas do barrio. 

 

O Pleno municipal insta ao Ministerio 

de Fomento revisar o enlace da AC-14 

que permita a conexión directa do 

barrio de Novo Mesoiro con Catro 

Camiños. 

 

Terceira.- Moción sobre a 

compravenda dun local comercial 

como vivenda. 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

O Grupo Municipal do Partido 

Popular presenta a seguinte moción: 

 

A Corporación municipal da Coruña 

en Pleno acorda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a dar 

explicacións públicas e urxentes sobre 

a compra a un asinante de Marea dun 

inmoble que figura inscrito no Rexistro 

como local comercial dentro dun 
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comercial dentro de un concurso 

público para la compraventa de 

viviendas y edificios. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Pode proceder 

á defensa da moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, señora Delso, vamos a hablar 

de como fan as cosas. Desde el Partido 

Popular les hemos dicho en varias 

ocasiones que no estábamos de 

acuerdo con su nula política de 

vivienda, han denegado la licencia de 

obra a la Xunta para construir 40 

viviendas en Parque Ofimático, se 

niegan a cumplir, lo hemos repetido 

reiteradas veces, también, la moción 

aprobada en el Pleno para adherirse al 

Plan de viviendas baleiras de la Xunta, 

hay 20.000 pisos vacíos en la ciudad, 

no hay que comprar más viviendas, 

hay que incentivar el alquiler y la 

rehabilitación. Pero, al margen de esto, 

el 19 de mayo de 2017 la Marea 

aprobó las bases para la convocatoria 

pública para adquisición de viviendas y 

edificios por parte del Ayuntamiento, 

un procedimiento abierto, hasta ahí, 

nada que objetar. Finalizado el 

proceso, el concejal de Regeneración 

Urbana, el 19 y 26 de diciembre 

autorizó la celebración de los contratos 

de compraventa mediante los que el 

Ayuntamiento adquirió 6 inmuebles, 

un tercio de los 6, o sea, 2 viviendas, a 

un firmante de la Marea por importe de 

145.865 euros entre las dos. Hasta ahí, 

casualidad. 

 

concurso público para a compravenda 

de vivendas e edificios. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Pode proceder 

á defensa da moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, señora  Delso, imos falar de 

como fan  as cousas. Desde o Partido 

Popular dixémoslles en varias 

ocasións que non estabamos de acordo 

coa súa nula política de vivenda, 

denegaron a licenza de obra á Xunta 

para construír 40 vivendas en Parque 

Ofimático, néganse a cumprir, 

repetímolo reiteradas veces, tamén, a 

moción aprobada no Pleno para 

adherirse ao Plan de vivendas  

baleiras da Xunta, hai 20.000 pisos 

baleiros na cidade, non hai que 

comprar máis vivendas, hai que 

incentivar o aluguer e a rehabilitación. 

Pero, á marxe disto, o 19 de maio de 

2017 a Marea aprobou as bases para a 

convocatoria pública para adquisición 

de vivendas e edificios por parte do 

Concello, un procedemento aberto, ata 

aí, nada que obxectar. Finalizado o 

proceso, o concelleiro de 

Rexeneración Urbana, o 19 e 26 de 

decembro autorizou a celebración dos 

contratos de compravenda mediante os 

que o Concello adquiriu 6 inmobles, 

un terzo dos 6, ou sexa, 2 vivendas, a 

un asinante da Marea por importe de 

145.865 euros entre as dúas. Ata aí, 

casualidade. 
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El día 28 de diciembre, día de los 

“inocentes” ya se firmaron las 

escrituras de compraventa. ¡Cómo 

apuran cuando quieren!, ¡ojalá se 

diesen tanta prisa con las licencias!. 

Uno de estos inmuebles es un cuarto 

piso sin ascensor, que no parece muy 

lógico para compra de vivienda social, 

pero bueno, pero figura inscrito en el 

Registro de la Propiedad y aquí está la 

inscripción, como local comercial. 

Figura en el Registro de la Propiedad 

como local comercial. Entonces el 

Grupo Municipal del Partido Popular 

hemos solicitado acceso al expediente 

completo para comprobar las posibles 

irregularidades y exigir las 

responsabilidades en caso de que 

existan. Las bases, la documentación 

que se exigía para presentarse a los 

ofertantes se refería a viviendas, única 

y exclusivamente, pisos, viviendas en 

edificios, viviendas unifamiliares o 

edificios. Nada más. ¿Cuántos locales 

comerciales de los años 80 que se 

habilitaron en su día como viviendas, 

que aún no se han legalizado se podían 

haber presentado y no lo hicieron 

porque no podía ser? Pero bueno, 

casualmente el local comercial 

pertenece a un firmante de la Marea, 

que, además, es colaborador de Ada 

Colau en Barcelona, en la Estrategia de 

impulso del consumo responsable 2016 

–2019, es el trabajo que ha realizado, 

casualmente empezó a trabajar en 2015 

con el cambio de gobierno en 

Barcelona. No es un firmante 

cualquiera, fue uno de los que 

impulsaron La Marea fuera de la 

ciudad y además en un acto, unas 

jornadas, realizadas en marzo de 2016 

en Pontevedra compartió cartel con la 

O día 28 de decembro, día dos 

“inocentes” xa se asinaron as 

escrituras de compravenda. Como 

apuran cando queren!, oxalá se desen 

tanta présa coas licenzas!. Un destes 

inmobles é un cuarto piso sen 

ascensor, que non parece moi lóxico 

para compra de vivenda social, pero 

bueno, pero figura inscrito no Rexistro 

da Propiedade e aquí está a inscrición, 

como local comercial. Figura no 

Rexistro da Propiedade como local 

comercial. Entón o Grupo Municipal 

do Partido Popular solicitamos acceso 

ao expediente completo para 

comprobar as posibles irregularidades 

e esixir as responsabilidades no caso 

de que existan. As bases, a 

documentación que se esixía para 

presentarse aos  ofertantes referíase a 

vivendas, única e exclusivamente, 

pisos, vivendas en edificios, vivendas 

unifamiliares ou edificios. Nada máis. 

Cantos locais comerciais dos anos 80 

que se habilitaron no seu día como 

vivendas, que aínda non se legalizaron 

se podían ter presentado e non o 

fixeron porque non podía ser? Pero 

bueno, casualmente o local comercial 

pertence a un asinante da Marea, que, 

ademais, é colaborador de Ada  Colau 

en Barcelona, na Estratexia de 

impulso do consumo responsable 2016 

–2019, é o traballo que realizou, 

casualmente empezou a traballar en 

2015 co cambio de goberno en 

Barcelona. Non é un asinante 

calquera, foi un dos que impulsaron A 

Marea fóra da cidade e ademais nun 

acto, unhas xornadas, realizadas en 

marzo de 2016 en Pontevedra 

compartiu cartel coa cúpula da Marea 

e de Podemos, co núcleo duro e vou 
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cúpula de la Marea y de Podemos, con 

núcleo duro y voy a leer: Íñigo 

Errejón, Xulio Ferreiro, Yolanda Díaz, 

Antón Gómez-Reino, Claudia Delso, 

Iago Martínez, Luca Chao, entre otros 

y esta persona, o sea, no es un firmante 

más, no diga que es que bueno, que no 

pueden trabajar los firmantes de la 

Marea. Aquí hay algo más. Exigimos 

una explicación pública y urgente de 

por qué se adquirió un local comercial 

cuando el concurso era solamente para 

viviendas y edificios. Viviendas que 

usted dirá que son pisos, que se puede 

cambiar el uso, una cosa es que se 

pueda cambiar el uso, que veremos si 

se puede en este caso o no, no siempre 

un cuarto piso sin ascensor, lo 

veremos, pero aquí se ha comprado un 

local comercial… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…porque está inscrito a día de hoy, de 

hace tres o cuatro días, como local 

comercial no como vivienda y no 

empiecen con la Pokémon, con la 

Gürtel y a desviar el tema cuando no 

tienen respuesta, que es lo que suelen 

hacer. Gracias.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señora Veira. 

 

 

ler: Íñigo  Errejón,  Xulio Ferreiro,  

Yolanda Díaz,  Antón Gómez-Reino, 

Claudia  Delso,  Iago Martínez, Luca 

Chao, entre outros e esta persoa, ou 

sexa, non é un asinante máis, non diga 

que é que bueno, que non poden 

traballar os asinantes da Marea. Aquí 

hai algo máis. Esiximos unha 

explicación pública e urxente de por 

que se adquiriu un local comercial 

cando o concurso era soamente para 

vivendas e edificios. Vivendas que 

vostede dirá que son pisos, que se pode 

cambiar o uso, unha cousa é que se 

poida cambiar o uso, que veremos se 

se pode neste caso ou non, non sempre 

un cuarto piso sen ascensor, verémolo, 

pero aquí comprouse un local 

comercial… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…porque está inscrito a día de hoxe, 

de fai tres ou catro días, como local 

comercial non como vivenda e non 

empecen coa  Pokémon, coa  Gürtel e 

a desviar o tema cando non teñen 

resposta, que é o que adoitan facer. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señora Veira. 
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Señora Veira González 

 

Desde o BNG anunciar que imos votar 

a favor, non pola defensa que acaba de 

facer o Partido Popular, da moción, nin 

moito menos, nin tampouco porque o 

Partido Popular realmente o que ten 

detrás de toda esta crítica é que non 

está de acordo, efectivamente, con que 

se compren vivendas para destinalas a 

uso social. Iso é o tufo, o cheiro de 

toda esta crítica que están verquendo 

publicamente nestes días. Por certo, eu 

non sei en que parte do Código Penal 

está tipificado ser firmante da Marea. 

Non vou ser eu quen defenda aos 

firmantes da Marea, obviamente, pero 

creo que para presentarse a un 

concurso público non fai falla unha 

certificación de que un non é militante 

de ningunha organización política e 

que non é firmante da Marea Atlántica. 

A min no me gusta esa crítica porque 

realmente se cumpría cos criterios que 

establecía as bases, pois efectivamente 

non se lle pode descartar por ser 

firmante da Marea. Supoño que isto o 

comprenderá calquera. Agora ben, o 

feito de que estea inscrito como local 

comercial a min no me deixa de 

chamar a atención, sobre todo unha vez 

que un ve as bases, porque as bases 

falan de vivenda en todo o momento. 

De feito, foron excluídas unhas cantas 

opcións de compraventa, precisamente, 

por non atérense á base da 

convocatoria, na que, precisamente se 

fala de que teñen que ser vivendas o 

que se compre. Entón, a min non me 

deixa de chamar a atención. Por iso 

votamos a favor desta moción e porque 

sempre imos votar a favor de que se 

dean explicacións públicas sobre temas 

Señora Veira González 

 

Desde o BNG anunciar que imos votar 

a favor, non pola defensa que acaba de 

facer o Partido Popular, da moción, 

nin moito menos, nin tampouco porque 

o Partido Popular realmente o que ten 

detrás de toda esta crítica é que non 

está de acordo, efectivamente, con que 

se compren vivendas para destinalas a 

uso social. Iso é o tufo, o cheiro de 

toda esta crítica que están verquendo 

publicamente nestes días. Por certo, eu 

non sei en que parte do Código Penal 

está tipificado ser firmante da Marea. 

Non vou ser eu quen defenda aos 

firmantes da Marea, obviamente, pero 

creo que para presentarse a un 

concurso público non fai falla unha 

certificación de que un non é militante 

de ningunha organización política e 

que non é firmante da Marea 

Atlántica. A min no me gusta esa 

crítica porque realmente se cumpría 

cos criterios que establecía as bases, 

pois efectivamente non se lle pode 

descartar por ser firmante da Marea. 

Supoño que isto o comprenderá 

calquera. Agora ben, o feito de que 

estea inscrito como local comercial a 

min no me deixa de chamar a atención, 

sobre todo unha vez que un ve as 

bases, porque as bases falan de 

vivenda en todo o momento. De feito, 

foron excluídas unhas cantas opcións 

de compraventa, precisamente, por 

non atérense á base da convocatoria, 

na que, precisamente se fala de que 

teñen que ser vivendas o que se 

compre. Entón, a min non me deixa de 

chamar a atención. Por iso votamos a 

favor desta moción e porque sempre 

imos votar a favor de que se dean 
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que están a ser polémicos, eu entendo 

que non haberá ningún problema 

porque se dean explicacións sobre este 

tema. Haberá unha explicación para 

que isto tivera acontecido, sobre todo 

tendo en conta que dentro de todo o 

proceso estaba incluída a inspección, 

por parte da comisión de valoración do 

que se compraba, aparecía, terá que 

cumprir os requisitos, de ter un 

baño…, bueno, todos os requisitos que 

aparecen nas bases. Insisto, eu creo 

que todos os responsables públicos 

elixidos democraticamente temos que 

dar explicacións públicas de todo 

aquilo que se nos demanda, de todas as 

cuestións que poden ser polémicas. Ese 

é o único motivo polo que imos votar a 

favor. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela. 

 

Gracias, señor alcalde. Saludos a los 

miembros de la Corporación, al 

personal municipal, a los medios de 

comunicación y a los vecinos que nos 

siguen en directo y a través del 

streaming. 

 

Ya tuvo ocasión mi compañero José 

Manuel García en el debate sobre los 

Presupuestos de referirse de forma 

tangencial a esta cuestión, porque 

desde el Partido Socialista hemos sido 

críticos con la política hasta ahora 

prácticamente inexistente política de 

explicacións públicas sobre temas que 

están a ser polémicos, eu entendo que 

non haberá ningún problema porque 

se dean explicacións sobre este tema. 

Haberá unha explicación para que isto 

tivera acontecido, sobre todo tendo en 

conta que dentro de todo o proceso 

estaba incluída a inspección, por parte 

da comisión de valoración do que se 

compraba, aparecía, terá que cumprir 

os requisitos, de ter un baño…, bueno, 

todos os requisitos que aparecen nas 

bases. Insisto, eu creo que todos os 

responsables públicos elixidos 

democraticamente temos que dar 

explicacións públicas de todo aquilo 

que se nos demanda, de todas as 

cuestións que poden ser polémicas. 

Ese é o único motivo polo que imos 

votar a favor. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela. 

 

Grazas, señor alcalde. Saúdos aos 

membros da Corporación, ao persoal 

municipal, aos medios de 

comunicación e aos veciños que nos 

seguen en directo e a través do  

streaming. 

 

Xa tivo ocasión o meu compañeiro 

José Manuel García no debate sobre 

os Orzamentos de referirse de forma  

tanxencial a esta cuestión, porque 

desde o Partido Socialista fomos 

críticos coa política ata agora 

practicamente inexistente política de 
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vivienda de Marea Atlántica. Los 

socialistas hemos defendido otras 

opciones, hemos apostado mejor por la 

rehabilitación y por el alquiler frente a 

esa vía seguida por Marea dirigida a la 

adquisición de pisos aislados para 

engrosar el patrimonio inmobiliario, 

sin mayor hilazón global. 

Consideramos, el Grupo Municipal 

Socialista, que la rehabilitación pone 

en valor los barrios y que el alquiler 

social agiliza ese proceso para que se 

cumplan los objetivos de facilitar el 

acceso a una vivienda digna a los más 

necesitados de ella. El Partido 

Socialista no comparte, pues, la visión 

de Marea Atlántica de comprar 

viviendas o promover su construcción 

con la adquisición de solares, cuando 

no hay una oficina municipal de 

vivienda que funcione adecuadamente 

y cuando no se le ha sacado toda la 

potencialidad a la empresa pública 

EMVSA en esos 18 meses de 

gobierno. El Partido Socialista, por 

otro lado y así debe resaltarse, 

introdujo en las Cuentas del año 2016 

una primera etapa en el Proyecto 

Distrito Mallos, incidía, precisamente, 

en la rehabilitación de vivienda, entre 

otros aspectos, pero el Gobierno local 

de Marea Atlántica no lo desarrolló y 

así vamos a cuál ha sido la política de 

Marea Altántica, cuando un proyecto 

estrella que así lo planteaban en el 

Presupuesto de 2017, una partida de 

1.300.000 euros destinados a la 

adquisición de 15 viviendas ha sido un 

absoluto fracaso, otro proyecto estrella 

de Marea, mismo, que, en su momento 

el de la renta social, ha acabado en un 

puro bluf. De estos 1.300.000 euros 

destinados a este plan solamente se han 

vivenda de Marea Atlántica. Os 

socialistas defendemos outras opcións, 

apostamos mellor pola rehabilitación e 

polo aluguer fronte a esa vía seguida 

por Marea dirixida á adquisición de 

pisos illados para engrosar o 

patrimonio inmobiliario, sen maior  

fiazón global. Consideramos, o Grupo 

Municipal Socialista, que a 

rehabilitación pon en valor os barrios 

e que o aluguer social axiliza ese 

proceso para que se cumpran os 

obxectivos de facilitar o acceso a unha 

vivenda digna aos máis necesitados 

dela. O Partido Socialista non 

comparte, pois, a visión de Marea 

Atlántica de comprar vivendas ou 

promover a súa construción coa 

adquisición de soares, cando non hai 

unha oficina municipal de vivenda que 

funcione adecuadamente e cando non 

se lle sacou toda a potencialidade á 

empresa pública  EMVSA neses 18 

meses de goberno. O Partido 

Socialista, doutra banda e así debe 

resaltarse, introduciu nas Contas do 

ano 2016 unha primeira etapa no 

Proxecto Distrito Mallos, incidía, 

precisamente, na rehabilitación de 

vivenda, entre outros aspectos, pero o 

Goberno local de Marea Atlántica non 

o desenvolveu e así imos a cal foi a 

política de Marea  Altántica, cando un 

proxecto estrela que así o formulaban 

no Orzamento de 2017, unha partida 

de 1.300.000 euros destinados á 

adquisición de 15 vivendas foi un 

absoluto fracaso, outro proxecto 

estrela de Marea, mesmo, que, no seu 

momento o da renda social, acabou 

nun puro  bluf. Destes 1.300.000 euros 

destinados a este plan soamente 

aplicáronse menos da cuarta parte, 



146 

 

aplicado menos de la cuarta parte, 

menos del 25%, menos de 400.000 

euros. Ha sido un fracaso, por lo tanto, 

ese proyecto estrella y ahora nos 

encontramos, como colofón, con esta 

cuestión. Desde luego se plantean 

distintas preguntas y una de ellas es la 

falta de agilidad del Gobierno de 

Marea para a través de cualquiera de 

las comisiones informativas de las que 

esta Corporación se dotó, 

precisamente, en aras de la 

transparencia, de haber puesto negro 

sobre blanco, las cuestiones que se 

suscitaban en los medios de 

comunicación y desde la oposición, 

sobre este tema de cómo se adquirió un 

local comercial dentro de un Plan de 

adquisición de viviendas para destinos 

sociales. ¿Puede un firmante de la 

Marea contratar con el Ayuntamiento? 

Por descontado que sí, ningún 

ciudadano puede ser discriminado por 

cuestiones ideológicas pero una cosa es 

la no discriminación negativa y otra 

cosa es el privilegio positivo que puede 

darse si no se arroja toda luz y si hay 

sombras, precisamente, sobre esta 

adquisición, que puede dar lugar 

sombras de amiguismo, sombras sobre 

la afinidad cuando se podían resolver 

perfectamente convocando una 

comisión y poniendo negro sobre 

blanco con las cuestiones que suscitaba 

porque destinándose el Plan a la 

adquisición de viviendas al uso social, 

¿cómo se puede aquirir un local 

comercial?, ¿qué documentación 

presentó el propietario?... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Dapena, por 

menos do 25%, menos de 400.000 

euros. Foi un fracaso, por tanto, ese 

proxecto estrela e agora atopámonos, 

como colofón, con esta cuestión. Desde 

logo formúlanse distintas preguntas e 

unha delas é a falta de axilidade do 

Goberno de Marea para a través de 

calquera das comisións informativas 

das que esta Corporación dotouse, 

precisamente, en aras da 

transparencia, de poñer negro sobre 

branco, as cuestións que se suscitaban 

nos medios de comunicación e desde a 

oposición, sobre este tema de como se 

adquiriu un local comercial dentro dun 

Plan de adquisición de vivendas para 

destinos sociais. Pode un asinante da 

Marea contratar co Concello? Por 

descontado que si, ningún cidadán 

pode ser discriminado por cuestións 

ideolóxicas pero unha cousa é a non 

discriminación negativa e outra cousa 

é o privilexio positivo que pode darse 

se non se aclara totalmente e se hai 

sombras, precisamente, sobre esta 

adquisición, que pode dar lugar 

sombras de amiguismo, sombras sobre 

a afinidade cando se podían resolver 

perfectamente convocando unha 

comisión e poñendo negro sobre 

branco coas cuestións que suscitaba 

porque destinándose o Plan á 

adquisición de vivendas ao uso social, 

como se pode  aquirir un local 

comercial?, que documentación 

presentou o propietario?... 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Dapena, por 
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favor. 

 

Señor Dapena Varela 

 

…¿Cuántos más locales se presentaron 

o fueron ofertados y fueron 

rechazados?, ¿Qué informe se hizo al 

respecto? Todas estas cuestiones que 

se podían aclarar y hasta ahora no se 

han aclarado. Por eso en ánimo de la 

transparencia votaremos a favor de la 

moción. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, alcalde. Xa resulta difícil 

sorprenderse da actitude do PP. 

Vostedes piden explicacións sobre un 

concurso público para adquisición por 

parte do Concello de edificios e 

vivendas para uso social. Entendo que 

no lles guste nin a medida, vostedes 

son máis de baleirar e malvender 

institucións que de reforzalas, nin a súa 

finalidade, non están aquí para garantir 

o dereito á vivenda, iso, por 

descontado. Xa nin sequera aspiran a 

ser un partido decente, confórmanse 

con intentar, aínda que sexa con 

mentiras, que pareza que somos iguais 

que vostedes; non o van a conseguir. 

Este goberno o que queren vostedes é 

intentar que pareza que este atúa como 

actúa o partido da corrupción pero 

nada máis lonxe, porque este concurso, 

como todo o que fai este goberno, 

púxose en mans de técnicos 

favor. 

 

Señor Dapena Varela 

 

…Cantos máis locais se presentaron 

ou foron ofertados e foron rexeitados?, 

Que informe se fíxo ao respecto diso? 

Todas estas cuestións que se podían 

aclarar e ata agora non se aclararon. 

Por iso en ánimo da transparencia 

votaremos a favor da moción. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, alcalde. Xa resulta difícil 

sorprenderse da actitude do PP. 

Vostedes piden explicacións sobre un 

concurso público para adquisición por 

parte do Concello de edificios e 

vivendas para uso social. Entendo que 

no lles guste nin a medida, vostedes 

son máis de baleirar e malvender 

institucións que de reforzalas, nin a 

súa finalidade, non están aquí para 

garantir o dereito á vivenda, iso, por 

descontado. Xa nin sequera aspiran a 

ser un partido decente, confórmanse 

con intentar, aínda que sexa con 

mentiras, que pareza que somos iguais 

que vostedes; non o van a conseguir. 

Este goberno o que queren vostedes é 

intentar que pareza que este atúa como 

actúa o partido da corrupción pero 

nada máis lonxe, porque este 

concurso, como todo o que fai este 

goberno, púxose en mans de técnicos 
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competentes e fíxose de forma correcta 

e xustificada. Oxalá no pasado se 

tivese actuado así máis habitualmente, 

aforrariamos moitos dos problemas 

urbanísticos que arrastra esta cidade, ás 

veces con consecuencias millonarias 

para o erario público. Eu vou explicar, 

claro que si, é o meu deber e así o vou 

facer, como se levou a cabo este 

concurso, cuxo único obxectivo era e 

segue a ser aumentar o patrimonio 

municipal para facilitar o acceso a 

vivenda dos colectivos con dificultades 

e ao mesmo tempo rexenerar os nosos 

barrios, non construír novas vivendas, 

señora Gallego, non, rexenerar os 

nosos barrios. Comprendo que non lles 

interese demasiado, nunca lles 

interesou, tampouco cando 

gobernaban. A comisión que valorou 

as propostas que se presentaron ao 

concurso, un total de 45, é de carácter 

exclusivamente técnico e estaba 

integrada, exclusivamente, por 

funcionarios de carreira. Esa comisión 

técnica estimou que as bases permitían 

a adquisición deste tipo de inmobles, 

como se pode ver nesta acta de 5 de 

outubro de 2017, esta que lles ensino e 

que está colgada no perfil do 

contratante. Esta acta, como lles digo, 

é pública e está a disposición para 

consultar no perfil do contratante. 

Como se pode ver nesta mesma acta, 

esa comisión avaliou e puxo sobe a 

mesa as causas de inadmisión doutras 

das propostas que foron excluídas do 

procedemento, porque moitas delas si 

foron excluídas. No caso que nos 

ocupa, a comisión solicitou 

información complementaria, para 

constatar, por unha banda, que o 

PXOM permitía o cambio de uso de 

competentes e fíxose de forma correcta 

e xustificada. Oxalá no pasado se 

tivese actuado así máis habitualmente, 

aforrariamos moitos dos problemas 

urbanísticos que arrastra esta cidade, 

ás veces con consecuencias 

millonarias para o erario público. Eu 

vou explicar, claro que si, é o meu 

deber e así o vou facer, como se levou 

a cabo este concurso, cuxo único 

obxectivo era e segue a ser aumentar o 

patrimonio municipal para facilitar o 

acceso a vivenda dos colectivos con 

dificultades e ao mesmo tempo 

rexenerar os nosos barrios, non 

construír novas vivendas, señora 

Gallego, non, rexenerar os nosos 

barrios. Comprendo que non lles 

interese demasiado, nunca lles 

interesou, tampouco cando 

gobernaban. A comisión que valorou 

as propostas que se presentaron ao 

concurso, un total de 45, é de carácter 

exclusivamente técnico e estaba 

integrada, exclusivamente, por 

funcionarios de carreira. Esa comisión 

técnica estimou que as bases permitían 

a adquisición deste tipo de inmobles, 

como se pode ver nesta acta de 5 de 

outubro de 2017, esta que lles ensino e 

que está colgada no perfil do 

contratante. Esta acta, como lles digo, 

é pública e está a disposición para 

consultar no perfil do contratante. 

Como se pode ver nesta mesma acta, 

esa comisión avaliou e puxo sobe a 

mesa as causas de inadmisión doutras 

das propostas que foron excluídas do 

procedemento, porque moitas delas si 

foron excluídas. No caso que nos 

ocupa, a comisión solicitou 

información complementaria, para 

constatar, por unha banda, que o 
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oficina a vivenda, e por outro, que 

había a posibilidade de dotar este 

inmoble de ascensor. E, tanto nun caso 

coma no outro, os informes foron 

favorables. Deste xeito, só cabe 

concluír que a comisión técnica seguiu 

o procedemento, interpretou as bases, 

como é a súa potestade e tendo en 

conta os criterios de admisión e toda a 

documentación resolveu por 

unanimidade que o inmoble da rúa 

Joaquín Martín Martínez si se axustaba 

ás condicións, e vou a citar 

textualmente un extracto da acta da 

comisión, “a comisión decide por 

unanimidade admitir a oferta 1 do lote, 

xa que aínda que no Catastro figura 

con uso de oficina, tal e como consta 

no informe urbanístico, o Servizo de 

Intervención de Edificación 

Urbanística comunicou que o cambio 

de uso deste inmoble, que está situado 

no ámbito de aplicación da norma 

zonal 2 do PXOM está permitida”. Isto 

é o que concluía a comisión. Destacar 

que é unha adquisición nunhas 

condicións económicas moi vantaxosas 

para o Concello e de conformidade 

coas bases…..estou falando eu, señora 

Cid, estou falando eu. 

 

 

Incidencias: miembros del Partido 

Popular hablan con el micro 

cerrado. 

 

…adquiriuse por 54.575 euros, por 

debaixo da taxación efectuada por 

TINSA, a empresa especializada á que 

lle encargaron as taxacións, que fixaba 

o prezo en 65.490 euros. O cambio de 

uso é urbanisticamente posible, como 

xa dicía, como demostra que o piso 

PXOM permitía o cambio de uso de 

oficina a vivenda, e por outro, que 

había a posibilidade de dotar este 

inmoble de ascensor. E, tanto nun caso 

coma no outro, os informes foron 

favorables. Deste xeito, só cabe 

concluír que a comisión técnica seguiu 

o procedemento, interpretou as bases, 

como é a súa potestade e tendo en 

conta os criterios de admisión e toda a 

documentación resolveu por 

unanimidade que o inmoble da rúa 

Joaquín Martín Martínez si se 

axustaba ás condicións, e vou a citar 

textualmente un extracto da acta da 

comisión, “a comisión decide por 

unanimidade admitir a oferta 1 do lote, 

xa que aínda que no Catastro figura 

con uso de oficina, tal e como consta 

no informe urbanístico, o Servizo de 

Intervención de Edificación 

Urbanística comunicou que o cambio 

de uso deste inmoble, que está situado 

no ámbito de aplicación da norma 

zonal 2 do PXOM está permitida”. Isto 

é o que concluía a comisión. Destacar 

que é unha adquisición nunhas 

condicións económicas moi vantaxosas 

para o Concello e de conformidade 

coas bases…..estou falando eu, señora 

Cid, estou falando eu. 

 

Incidencias: membros do Partido 

Popular falan co micro pechado. 

 

 

…adquiriuse por 54.575 euros, por 

debaixo da taxación efectuada por 

TINSA, a empresa especializada á que 

lle encargaron as taxacións, que 

fixaba o prezo en 65.490 euros. O 

cambio de uso é urbanisticamente 

posible, como xa dicía, como demostra 
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colindante na mesma planta e edificio, 

na mesma planta e edificio, señoras, e 

atendan, señoras e señores do PP, 

obtivo licenza para cambio de uso por 

acordo da Xunta de Goberno Local do 

23 de setembro de 2011, si, na Xunta 

de Goberno da que vostede formaba 

parte, señora Gallego, e así figura 

como vivenda xa no Catastro… 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor, se querían 

explicacións, atendan, polo menos, ás 

explicacións e despois xa dirán o que 

queiran, pero, por favor, deixen que 

remate e, vaia rematando, señor 

Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, xa estou rematado, señor alcalde, 

creo que quedou isto ben claro. Sendo 

así só me cabe concluír que se trata 

dunha artimaña máis do PP para 

difamar ao Goberno da cidade, 

atribuíndolle ou insinuando condutas 

que coñecen moi ben porque foron 

práctica habitual durante o seu 

mandato pero que remataron coa 

chegada da Marea Atlántica ao 

Concello, prácticas, por certo, que cada 

ano lle custan ás arcas municipais e á 

cidade millóns de euros en 

procedementos xudiciais derivados dos 

desmáns urbanísticos que agora se nos 

queren achacar a nós, non vai a colar, 

señoras e señores do PP. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 

 

que o piso colindante na mesma planta 

e edificio, na mesma planta e edificio, 

señoras, e atendan, señoras e señores 

do PP, obtivo licenza para cambio de 

uso por acordo da Xunta de Goberno 

Local do 23 de setembro de 2011, si, 

na Xunta de Goberno da que vostede 

formaba parte, señora Gallego, e así 

figura como vivenda xa no Catastro… 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor, se querían 

explicacións, atendan, polo menos, ás 

explicacións e despois xa dirán o que 

queiran, pero, por favor, deixen que 

remate e, vaia rematando, señor 

Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, xa estou rematado, señor alcalde, 

creo que quedou isto ben claro. Sendo 

así só me cabe concluír que se trata 

dunha artimaña máis do PP para 

difamar ao Goberno da cidade, 

atribuíndolle ou insinuando condutas 

que coñecen moi ben porque foron 

práctica habitual durante o seu 

mandato pero que remataron coa 

chegada da Marea Atlántica ao 

Concello, prácticas, por certo, que 

cada ano lle custan ás arcas 

municipais e á cidade millóns de euros 

en procedementos xudiciais derivados 

dos desmáns urbanísticos que agora se 

nos queren achacar a nós, non vai a 

colar, señoras e señores do PP. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 
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Votación de la tercera moción 

presentada por el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

tercera moción presentada por el 

Partido Popular, sobre la 

compraventa de un local comercial 

como vivienda, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 

(1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

23.- Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido 

Popular, sobre la compraventa de un 

local comercial como vivienda. 
 

Acuerdo  

 

Instar a Xulio Ferreiro a dar 

explicaciones públicas y urgentes 

sobre la compra a un firmante de 

Marea de un inmueble que figura 

inscrito en el Registro como local 

comercial dentro de un concurso 

Votación da terceira moción 

presentada polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da 

Presidencia sométese a votación a 

terceira moción presentada polo 

Partido Popular, sobre a 

compravenda dun local comercial 

como vivenda, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista  Galego/ 

Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

23.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, sobre 

a compravenda dun local comercial 

como vivenda. 

 

Acordo 

 

Instar a Xulio Ferreiro a dar 

explicacións públicas e urxentes sobre 

a compra a un asinante de Marea dun 

inmoble que figura inscrito no Rexistro 

como local comercial dentro dun 

concurso público para a compravenda 
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público para la compraventa de 

viviendas y edificios. 

 

MOCIÓN DEL GRUPO 

MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Moción de apoio á folga feminista do 

8 de marzo de 2018. 

 

Presidencia 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Moitas grazas, señor alcalde.  

 

O Grupo Municipal da Marea Atlántica 

propón ao Pleno do Concello da 

Coruña a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

- Apoiar a Folga Xeral de Mulleres do 

próximo día 8 de marzo. 

 

- Facilitar con todos os medios 

materiais, persoais e de difusión as 

manifestacións, concentracións, 

actividades e actos que convoquen as 

asociacións de mulleres no 8 de marzo. 

 

- Chamar á cidadanía e tamén ao tecido 

social coruñés e do resto do país a 

unirse a estas mobilizacións en apoio a 

esta convocatoria. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Cameán, pode proceder á defensa da 

moción. 

 

de vivendas e edificios. 

 

 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL 

DE MAREA ATLÁNTICA 

 

 

Moción de apoio á folga feminista do 

8 de marzo de 2018. 

 

Presidencia 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Moitas grazas, señor alcalde.  

 

O Grupo Municipal da Marea 

Atlántica propón ao Pleno do Concello 

da Coruña a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

- Apoiar a Folga Xeral de Mulleres do 

próximo día 8 de marzo. 

 

- Facilitar con todos os medios 

materiais, persoais e de difusión as 

manifestacións, concentracións, 

actividades e actos que convoquen as 

asociacións de mulleres no 8 de marzo. 

 

- Chamar á cidadanía e tamén ao 

tecido social coruñés e do resto do 

país a unirse a estas mobilizacións en 

apoio a esta convocatoria. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Cameán, pode proceder á defensa da 

moción. 
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Señora Cameán Calvete 

 

O próximo 8 de marzo, día 

Internacional da Muller, o movemento 

feminista, tamén co apoio de diversas 

organizacións e colectivos políticos, 

sociais e sindicais convoca unha folga 

xeral de mulleres. Unha convocatoria 

de denuncia frente ás desigualdades, 

frente ás discriminacións e as 

violencias estruturais que sofre máis da 

metade da poboación mundial, as 

mulleres, é dicir, nós. Pero tamén é 

unha reivindicación para conseguir un 

modelo máis social, un modelo máis 

xusto e máis democrático e tamén máis 

igualitario. Unha folga feminista contra 

un sistema patriarcal que directamente 

permite que as desigualdades 

estruturais que padecemos as mulleres 

estean alcanzando tales niveis de 

gravidade e de tal dimensión que faga 

completamente irrenunciable tomar as 

rúas, tomar as institucións e os centros 

de traballo para demostrar que sen nós 

este mundo, directamente, párase. 

 

 

E, por que esta concentración e a 

necesidade deste apoio? Por varios 

motivos: 

 

- Porque en todo o mundo as mulleres 

gañamos só entre o 60 e o 75% do 

salario dos homes en traballos de igual 

valor. Segundo un informe que 

publicou a UXT en novembro de 2017 

en Galicia a brecha salarial sería de 

nada máis e nada menos que do 22%, o 

que traducido implicaría que para que 

unha muller obtivese o mesmo salario 

que un home debería traballar 71 días 

máis ao ano. Isto aínda se agrava máis 

Señora Cameán Calvete 

 

O próximo 8 de marzo, día 

Internacional da Muller, o movemento 

feminista, tamén co apoio de diversas 

organizacións e colectivos políticos, 

sociais e sindicais convoca unha folga 

xeral de mulleres. Unha convocatoria 

de denuncia frente ás desigualdades, 

frente ás discriminacións e as 

violencias estruturais que sofre máis 

da metade da poboación mundial, as 

mulleres, é dicir, nós. Pero tamén é 

unha reivindicación para conseguir un 

modelo máis social, un modelo máis 

xusto e máis democrático e tamén máis 

igualitario. Unha folga feminista 

contra un sistema patriarcal que 

directamente permite que as 

desigualdades estruturais que 

padecemos as mulleres estean 

alcanzando tales niveis de gravidade e 

de tal dimensión que faga 

completamente irrenunciable tomar as 

rúas, tomar as institucións e os centros 

de traballo para demostrar que sen 

nós este mundo, directamente, párase. 

 

E, por que esta concentración e a 

necesidade deste apoio? Por varios 

motivos: 

 

- Porque en todo o mundo as mulleres 

gañamos só entre o 60 e o 75% do 

salario dos homes en traballos de 

igual valor. Segundo un informe que 

publicou a UXT en novembro de 2017 

en Galicia a brecha salarial sería de 

nada máis e nada menos que do 22%, 

o que traducido implicaría que para 

que unha muller obtivese o mesmo 

salario que un home debería traballar 

71 días máis ao ano. Isto aínda se 



154 

 

no caso das pensións, xa que as 

diferenzas ascencen até un 40%, o que 

supón 10 anos máis de cotización.  

 

 

- Porque no Estado español o traballo 

dedicado polas mulleres aos fogares, 

ao coidado e á reprodución alcanza 

cerca do 53% do PIB, o que significa 

que o Estado está a facer que recaia 

nas propias mulleres gran parte do que 

debería estar sendo atendido a través 

dos servizos públicos. 

 

- Porque a práctica da interrupción 

voluntaria do embarazo non está 

garantida para todas as mulleres. 

 

- Porque a misoxinia recorre a cultura, 

a ciencia en todos os seus ámbitos. Na 

arte, na literatura, no cine, nas ciencias, 

nos currículos, as mulleres apenas 

existen. Esta invisibilización conleva 

que as mulleres non aparezan na 

narración da Historia e que todas as 

súas aportacións sigan sendo á data 

actual, completamente ignoradas.  

 

- Tamén polas agresións sexuais e as 

violacións, os continuos e diarios 

asasinatos de mulleres, a notoria 

expansión que está tamén adquirindo 

debate dos ventres de aluguer e que 

rematan en casos de explotación 

patriarcal para as mulleres máis 

pobres. 

 

- As miles e miles de mulleres e nenas 

traficadas por consumo sexual dos 

homes e a sua irrefutable conexión coa 

industria do sexo e a prostitución. 

 

Hai moitas, moitísimas razóns para 

agrava máis no caso das pensións, xa 

que as diferenzas ascencen até un 

40%, o que supón 10 anos máis de 

cotización.  

 

- Porque no Estado español o traballo 

dedicado polas mulleres aos fogares, 

ao coidado e á reprodución alcanza 

cerca do 53% do PIB, o que significa 

que o Estado está a facer que recaia 

nas propias mulleres gran parte do 

que debería estar sendo atendido a 

través dos servizos públicos. 

 

- Porque a práctica da interrupción 

voluntaria do embarazo non está 

garantida para todas as mulleres. 

 

- Porque a misoxinia recorre a cultura, 

a ciencia en todos os seus ámbitos. Na 

arte, na literatura, no cine, nas 

ciencias, nos currículos, as mulleres 

apenas existen. Esta invisibilización 

conleva que as mulleres non aparezan 

na narración da Historia e que todas 

as súas aportacións sigan sendo á data 

actual, completamente ignoradas.  

 

- Tamén polas agresións sexuais e as 

violacións, os continuos e diarios 

asasinatos de mulleres, a notoria 

expansión que está tamén adquirindo 

debate dos ventres de aluguer e que 

rematan en casos de explotación 

patriarcal para as mulleres máis 

pobres. 

 

- As miles e miles de mulleres e nenas 

traficadas por consumo sexual dos 

homes e a sua irrefutable conexión coa 

industria do sexo e a prostitución. 

 

Hai moitas, moitísimas razóns para 
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apoiar esta folga feminista convocada 

para o día 8 de marzo. Unha folga para 

demostrar que non só hai que parar o 

mundo senón que tamén hai que 

transformalo mudando estes modelos 

patriarcais. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Cameán.  

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Anunciar o voto favorábel do BNG a 

esta moción. A verdade é que eu creo 

que hai máis que motivos para apoiar 

esta folga de mulleres do 8 de marzo. 

Eu creo que esta folga de mulleres 

pretende ser unha chamada de atención 

desde o ámbito local máis próximo 

pero tamén o internacional, porque ao 

final é unha folga de ámbito 

internacional, un foco de atención 

sobre a desigualdade, a invisibilidade 

histórica que sufrimos as mulleres e o 

obxectivo é ao final esixir a mellora 

das condicións sociais e laborais, 

combater as discriminacións laborais 

agravadas, ao final, polas medidas 

aplicadas baixo a coartada da crise 

económica, que realmente si que foi 

recesiva para cos dereitos das mulleres.  

 

 

A fenda salarial en Galiza é do 23%, 

dicía a concelleira do 22, é 23%, 

mentres o salario anual dos homes se 

estima en 20.243 euros, o das mulleres 

só chega aos 15.730 euros, ao que hai 

que engadir que a precariedade, o 

apoiar esta folga feminista convocada 

para o día 8 de marzo. Unha folga 

para demostrar que non só hai que 

parar o mundo senón que tamén hai 

que transformalo mudando estes 

modelos patriarcais. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora 

Cameán.  

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Anunciar o voto favorábel do BNG a 

esta moción. A verdade é que eu creo 

que hai máis que motivos para apoiar 

esta folga de mulleres do 8 de marzo. 

Eu creo que esta folga de mulleres 

pretende ser unha chamada de 

atención desde o ámbito local máis 

próximo pero tamén o internacional, 

porque ao final é unha folga de ámbito 

internacional, un foco de atención 

sobre a desigualdade, a invisibilidade 

histórica que sufrimos as mulleres e o 

obxectivo é ao final esixir a mellora 

das condicións sociais e laborais, 

combater as discriminacións laborais 

agravadas, ao final, polas medidas 

aplicadas baixo a coartada da crise 

económica, que realmente si que foi 

recesiva para cos dereitos das 

mulleres.  

 

A fenda salarial en Galiza é do 23%, 

dicía a concelleira do 22, é 23%, 

mentres o salario anual dos homes se 

estima en 20.243 euros, o das mulleres 

só chega aos 15.730 euros, ao que hai 

que engadir que a precariedade, o 



156 

 

traballo a tempo parcial, temporal e 

discontinuo é maioritariamente 

feminino, o que repercute na baixa 

cotización, soldo, prestacións do paro 

e, efectivamente, no último caso, nas 

pensións. 

 

Na Coruña, ademais, tamén, 

visibilizamos esta desigualdade. Hai 

9.827 mulleres en paro na nosa cidade, 

fronte aos 8.139 homes, é dicir, hai un 

20% máis de mulleres no paro, ou 

sexa, desemprego por razón de sexo, 

mais aínda no laboral sufrimos a 

inexistencia, tamén, do marco de 

relacións laborais galego, que tamén 

nos permita negociar o que son os 

traballos feminizados no noso país, que 

tamén son ben específicos, como pode 

ser a conserva, o do mar ou outro tipo 

de empregos máis concretos no noso 

país. Efectivamente, sufrimos a 

precariedade, as mulleres asalariadas 

sufrimos unha absoluta precariedade, 

pero é que tamén ata no consumo 

sufrimos unha discrimación, coa 

chamada taxa rosa, cando hai produtos 

que son destinados estritamente ao 

mercado femino, pois levan un 21% de 

IVE, eses, os produtos que son básicos 

de hixiene. Chega desde o consumo ata 

os salarios, ata ao final, a casa, a 

realidade socioeconómica, é que as 

mulleres, ao final, sufrimos 

verdadeiros atrancos na conciliación da 

vida familiar e laboral.  

 

 

A las veinte horas y veinticinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Díaz Grandío. 

 

Hai un dato que é bastante claro, no 

traballo a tempo parcial, temporal e 

discontinuo é maioritariamente 

feminino, o que repercute na baixa 

cotización, soldo, prestacións do paro 

e, efectivamente, no último caso, nas 

pensións. 

 

Na Coruña, ademais, tamén, 

visibilizamos esta desigualdade. Hai 

9.827 mulleres en paro na nosa 

cidade, fronte aos 8.139 homes, é 

dicir, hai un 20% máis de mulleres no 

paro, ou sexa, desemprego por razón 

de sexo, mais aínda no laboral 

sufrimos a inexistencia, tamén, do 

marco de relacións laborais galego, 

que tamén nos permita negociar o que 

son os traballos feminizados no noso 

país, que tamén son ben específicos, 

como pode ser a conserva, o do mar ou 

outro tipo de empregos máis concretos 

no noso país. Efectivamente, sufrimos 

a precariedade, as mulleres 

asalariadas sufrimos unha absoluta 

precariedade, pero é que tamén ata no 

consumo sufrimos unha discrimación, 

coa chamada taxa rosa, cando hai 

produtos que son destinados 

estritamente ao mercado femino, pois 

levan un 21% de IVE, eses, os 

produtos que son básicos de hixiene. 

Chega desde o consumo ata os 

salarios, ata ao final, a casa, a 

realidade socioeconómica, é que as 

mulleres, ao final, sufrimos 

verdadeiros atrancos na conciliación 

da vida familiar e laboral.  

 

Ás vinte horas e vinte e cinco minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Díaz 

Grandío. 

 

Hai un dato que é bastante claro, no 
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caso das excedencias por coidado de 

persoas dependentes chama moito a 

atención, que no 2017 foron solicitadas 

por mulleres 1.078 excedencias fronte 

a 132 solicitadas por homes. Eu creo 

que xa é unha cifra bastante clara de 

como está o panorama no ámbito 

socioeconómico, no ámbito 

doméstico… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

… e polo tanto, diante desta realidade 

moitas máis cifras podiamos dar, das 

maxistradas, das vicerreitoras, das 

parlamentarias, etc, moitísimos datos 

máis poderiamos dar tamén sobre esta 

desigualdade, eu creo que hai datos de 

sobra que refutan que non vivimos 

precisamente en igualdade, que hai 

unha especie de discurso que nos 

pretende vender que aquí hai igualdade 

pero non é certo porque non o vivimos 

desde a esfera pública nin ata a esfera 

máis privada e que, polo tanto, é 

precisa esta folga, preciso que paremos 

para que o mundo se dea conta da 

importancia das mulleres. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Neira. 

 

 

 

caso das excedencias por coidado de 

persoas dependentes chama moito a 

atención, que no 2017 foron 

solicitadas por mulleres 1.078 

excedencias fronte a 132 solicitadas 

por homes. Eu creo que xa é unha cifra 

bastante clara de como está o 

panorama no ámbito socioeconómico, 

no ámbito doméstico… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

… e polo tanto, diante desta realidade 

moitas máis cifras podiamos dar, das 

maxistradas, das vicerreitoras, das 

parlamentarias, etc, moitísimos datos 

máis poderiamos dar tamén sobre esta 

desigualdade, eu creo que hai datos de 

sobra que refutan que non vivimos 

precisamente en igualdade, que hai 

unha especie de discurso que nos 

pretende vender que aquí hai 

igualdade pero non é certo porque non 

o vivimos desde a esfera pública nin 

ata a esfera máis privada e que, polo 

tanto, é precisa esta folga, preciso que 

paremos para que o mundo se dea 

conta da importancia das mulleres. 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Neira. 
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Señora Neira Martínez 

 

No reverso da palabra igualdade 

atópase o termo discriminación, termo 

que explica as razóns polas que aínda, 

nestes intres, homes e mulleres non 

gozamos nin dos mesmos dereitos nin 

das mesmas oportunidades. Dicimos si 

á folga feminista do próximo 8 de 

marzo porque desde o Grupo Socialista 

sempre apoiamos e apoiaremos a 

igualdade de oportunidades, e que 

todas as mulleres teñamos as mesmas 

posibilidades de acceder ao benestar 

social e porque seguen existindo 

motivos máis que suficientes para a 

reivindicación dos dereitos das 

mulleres. Dicimos si porque 

merecemos que se poñan en marcha 

políticas de igualdade de 

oportunidades. Dicimos si porque 

consideramos que as mulleres teñen 

dereito a decidir libremente sobre a súa 

maternidade e sobre o seu corpo. 

Dicimos si para rexeitar a violencia 

machista, violencia que se rearma con 

forza dende que a dereita impón as 

súas políticas de esquecemento cara ás 

mulleres. Dicimos si para que se deixe 

de impulsar e repartir o traballo en 

base ao xénero porque 

lamentablemente o sistema continúa 

dificultando a nosa autonomía 

económica, condenándonos a soldos 

precarios e a desigualdade salarial. 

Dicimos si para que a futura Lei do 

deporte inclúa un capítulo específico 

sobre o deporte feminino, deporte que 

para os medios de comunicación segue 

sen existir. A igualdade entre homes e 

mulleres é unha materia pendente en 

todo o mundo. É de xustiza que 

mulleres e nomes recibamos o mesmo 

Señora Neira Martínez 

 

No reverso da palabra igualdade 

atópase o termo discriminación, termo 

que explica as razóns polas que aínda, 

nestes intres, homes e mulleres non 

gozamos nin dos mesmos dereitos nin 

das mesmas oportunidades. Dicimos si 

á folga feminista do próximo 8 de 

marzo porque desde o Grupo 

Socialista sempre apoiamos e 

apoiaremos a igualdade de 

oportunidades, e que todas as mulleres 

teñamos as mesmas posibilidades de 

acceder ao benestar social e porque 

seguen existindo motivos máis que 

suficientes para a reivindicación dos 

dereitos das mulleres. Dicimos si 

porque merecemos que se poñan en 

marcha políticas de igualdade de 

oportunidades. Dicimos si porque 

consideramos que as mulleres teñen 

dereito a decidir libremente sobre a 

súa maternidade e sobre o seu corpo. 

Dicimos si para rexeitar a violencia 

machista, violencia que se rearma con 

forza dende que a dereita impón as 

súas políticas de esquecemento cara ás 

mulleres. Dicimos si para que se deixe 

de impulsar e repartir o traballo en 

base ao xénero porque 

lamentablemente o sistema continúa 

dificultando a nosa autonomía 

económica, condenándonos a soldos 

precarios e a desigualdade salarial. 

Dicimos si para que a futura Lei do 

deporte inclúa un capítulo específico 

sobre o deporte feminino, deporte que 

para os medios de comunicación segue 

sen existir. A igualdade entre homes e 

mulleres é unha materia pendente en 

todo o mundo. É de xustiza que 

mulleres e nomes recibamos o mesmo 
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trato. Para iso temos que loitar todos, 

homes e mulleres para acadar unha 

sociedade máis xusta e igualitaria.  

 

A las veinte horas y veintinueve 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Díaz Grandío. 

 

O próximo 8 de marzo os socialistas 

non imos mirar cara outro lado. Nós 

apoiaremos a folga feminista para 

loitar contra un sistema que nos 

condena polo mero feito de ser 

mulleres. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Polo Grupo Popular. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Gracias, muy buenas tardes. 

 

Tal y como plantean la moción, casi 

están obligando a los coruñeses y 

coruñesas a secundar la huelga, que es 

un derecho individual y nunca una 

obligación. Por cierto, choca que 

presenten esta moción quienes no 

apoyan el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género, ustedes, Marea  

Podemos fueron los únicos que en el 

Congreso de los Diputados no votaron 

a favor del Pacto, que incluye 214 

medidas y 1.000 millones de euros 

para su desarrollo. El 8 de marzo se 

celebrará el día Internacional de la 

Mujer y el Partido Popular quiere 

reafirmar su compromiso con la 

igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y reconocer el 

trato. Para iso temos que loitar todos, 

homes e mulleres para acadar unha 

sociedade máis xusta e igualitaria. 

 

Ás vinte horas e vinte e nove minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Díaz Grandío. 

 

O próximo 8 de marzo os socialistas 

non imos mirar cara outro lado. Nós 

apoiaremos a folga feminista para 

loitar contra un sistema que nos 

condena polo mero feito de ser 

mulleres. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Polo Grupo Popular. 

 

Señora Padín Fernández 

 

Grazas, moi boas tardes. 

 

Tal e como formulan a moción, case 

están a obrigar aos coruñeses e 

coruñesas a secundar a folga, que é un 

dereito individual e nunca unha 

obrigación. Por certo, choca que 

presenten esta moción quen non 

apoian o Pacto de Estado contra a 

Violencia de Xénero, vostedes, Marea  

Podemos foron os únicos que no 

Congreso dos Deputados non votaron 

a favor do Pacto, que inclúe 214 

medidas e 1.000 millóns de euros para 

o seu desenvolvemento. O 8 de marzo 

celebrarase o día Internacional da 

Muller e o Partido Popular quere 

reafirmar o seu compromiso coa 

igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes e recoñecer o 
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trabajo de las mujeres, que tanto de 

forma individual como colectiva 

permitieron que ambos sexos 

alcanzasen la igualdad ante la ley y 

dieron importantes pasos para erradicar 

las distintas formas de discriminación. 

Es necesario recordar que en este 

ámbito, el Gobierno de Galicia trabaja 

para fomentar la creación de puestos 

de trabajo para mujeres, avanzar cara a 

una presencia equilibrada de mujeres 

en puestos de responsabilidad, 

conforme a los principios de mérito y 

capacidad y para reducir las 

desigualdades que aún existen entre 

mujeres y hombres en distintos 

sectores de la economía y de la 

sociedad, así, la Xunta ha puesto en 

marcha actuaciones como las 

siguientes; en marzo de 2017 el VII 

Plan estatéxico de igualdade entre 

homes e mulleres, que cuenta con 250 

medidas concretas y un presupuesto de 

391 millones de euros; Emprega en 

feminino, es el nuevo programa de la 

Xunta, que con 100 millones hasta 

2020 busca desenvolver medidas que 

impulsen el papel de la mujer en el 

mercado laboral; el Programa Emega, 

con una inversión entre 2009 y 2017 de 

6,8 millones de euros, creándose 910 

puestos de trabajo femeninos. Galicia 

contará en breve, por primera vez, con 

una ayuda para facilitar la conciliación 

de los autónomos y que permite 

ampliar en 16 semanas la bonificación 

del Estado. Anualmente, publica la 

Orden de subvenciones a entidades 

locales para la promoción de la 

igualdad. Este año el importe asciende 

a más de 4,2 millones de euros y a 

entidades de iniciativa social para que 

desarrolle programas integrales de 

traballo das mulleres, que tanto de 

forma individual como colectiva 

permitiron que ambos os sexos 

alcanzasen a igualdade ante a lei e 

deron importantes pasos para 

erradicar as distintas formas de 

discriminación. É necesario lembrar 

que neste ámbito, o Goberno de 

Galicia traballa para fomentar a 

creación de postos de traballo para 

mulleres, avanzar cara a unha 

presenza equilibrada de mulleres en 

postos de responsabilidade,  conforme 

aos principios de mérito e capacidade 

e para reducir as desigualdades que 

aínda existen entre mulleres e homes 

en distintos sectores da economía e da 

sociedade, así, a Xunta puxo en 

marcha actuacións como as seguintes; 

en marzo de 2017 o VII Plan  

estatéxico de  igualdade entre  homes e 

mulleres, que conta con 250 medidas 

concretas e un orzamento de 391 

millóns de euros;  Emprega en  

feminino, é o novo programa da Xunta, 

que con 100 millóns ata 2020 busca 

desenvolver medidas que impulsen o 

papel da muller no mercado laboral; o 

Programa  Emega, cun investimento 

entre 2009 e 2017 de 6,8 millóns de 

euros, creándose 910 postos de 

traballo femininos. Galicia contará en 

breve, por primeira vez, cunha axuda 

para facilitar a conciliación dos 

autónomos e que permite ampliar en 

16 semanas a bonificación do Estado. 

Anualmente, publica a Orde de 

subvencións a entidades locais para a 

promoción da igualdade. Este ano o 

importe ascende a máis de 4,2 millóns 

de euros e a entidades de iniciativa 

social para que desenvolva programas 

integrais de atención, dirixidos a 
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atención, dirigidos a mujeres en 

situación de especial vulnerabilidad, 

con un presupuesto para 2018 de 1,5 

millones de euros. En julio de 2017 se 

aprobó el Protocolo de coordinación e 

cooperación institucional fronte á 

violencia de xénero, en julio el 

proyecto de decreto que regula la 

formación en igualdad y prevención en 

la lucha contra la violencia de género 

del personal al servicio de la 

Administración de Galicia. Por tanto, 

nuestro voto solo puede ser en contra, 

porque secundar una huelga de mujeres 

como la que plantean no es la manera 

de conseguir la igualdad real entre 

hombres y mujeres y porque esta 

huelga persigue, claramente, otros 

objetivos y ninguno es la creación de 

empleo a la que hacen referencia. Les 

repito que choca que presenten esta 

moción quienes no apoyaron el Pacto 

de Estado contra la Violencia de 

Género, ustedes, Marea Podemos  

fueron los únicos que en el Congreso 

de los Diputados no votaron a favor del 

Pacto. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Padín. 

 

Votación de la moción presentada 

por Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

moción presentada por Marea 

Atlántica, de apoio á folga feminista 

do 8 de marzo de 2018, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

mulleres en situación de especial 

vulnerabilidade, cun orzamento para 

2018 de 1,5 millóns de euros. En xullo 

de 2017 aprobouse o Protocolo de 

coordinación e cooperación 

institucional  fronte  á violencia de  

xénero, en xullo o proxecto de decreto 

que regula a formación en igualdade e 

prevención na loita contra a violencia 

de xénero do persoal ao servizo da 

Administración de Galicia. Por tanto, 

o noso voto só pode ser en contra, 

porque secundar unha folga de 

mulleres como a que formulan non é a 

maneira de conseguir a igualdade real 

entre homes e mulleres e porque esta 

folga persegue, claramente, outros 

obxectivos e ningún é a creación de 

emprego á que fan referencia. 

Repítolles que choca que presenten 

esta moción quen non apoiaron o 

Pacto de Estado contra a Violencia de 

Xénero, vostedes, Marea Podemos  

foron os únicos que no Congreso dos 

Deputados non votaron a favor do 

Pacto. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Padín. 

 

Votación da moción presentada por 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da 

Presidencia sométese a votación a 

moción presentada por Marea 

Atlántica, de  apoio  á  folga feminista  

do 8 de marzo de 2018, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 
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Marea Atlántica (MA) (9 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). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada, tamén, a moción. 

 

24.- Moción presentada por el 

Grupo Municipal de Marea 

Atlántica, de apoio á folga feminista 

do 8 de marzo de 2018. 
 

Acuerdo  

 

- Apoyar la Huelga General de 

Mujeres del próximo 8 de marzo. 

 

- Facilitar con todos los medios 

materiales, personales y de difusión las 

manifestaciones, concentraciones, 

actividades y actos que convoquen las 

asociaciones de mujeres en el 8 de 

marzo. 

 

- Llamar a la ciudadanía y al tejido 

social coruñés y del resto del país a 

unirse a las movilizaciones en apoyo a 

esta convocatoria. 
 

 

 

 

Marea Atlántica (MA) (9 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). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada, tamén, a moción. 

 

24.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica, de 

apoio á folga feminista do 8 de marzo 

de 2018. 

 

Acordo 
 

- Apoiar a Folga Xeral de Mulleres do 

próximo 8 de marzo. 

 

- Facilitar con todos os medios 

materiais, persoais e de difusión as 

manifestacións, concentracións, 

actividades e actos que convoquen as 

asociacións de mulleres no 8 de marzo. 

 

 

- Chamar á cidadanía e ao tecido 

social coruñés e do resto do país a 

unirse ás mobilizacións en apoio a esta 

convocatoria. 
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3º.-Preguntas orales 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.-Pregunta oral respecto da 

xestión do transporte público 

urbano na Coruña 

 

Señora Veira Fernández 

 

Podería dar xa conta o Goberno 

municipal das actuacións e 

procedementos que se van seguir para 

a xestión do transporte público urbano 

na cidade da Coruña?. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, boa noite, como é público e 

dentro do proceso de auditoría sobre o 

contrato de transporte público e 

respaldado no Regulamento 

1370/2007, da Comunidade Europea 

este Goberno municipal adoptou unha 

serie de acordos, como é a declaración 

de caducidade en decembro de 2016 

coa conseguinte prórroga de dous anos, 

que nos deu tempo preciso para 

comezar a preparar as novas 

condicións de prestación do servizo ao 

longo deste ano 2018. 

 

Señora Veira González 

 

Si. En maio de 2017 preguntámoslle ao 

Goberno municipal se tiña tomada xa 

algunha decisión sobre o modelo de 

xestión do transporte público colectivo 

urbano da Coruña e o que se dicía 

naquel momento era que eses informes 

3º.- Preguntas orais 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.-Pregunta oral respecto da 

xestión do transporte público urbano 

na Coruña 

 

Señora Veira Fernández 

 

Podería dar xa conta o Goberno 

municipal das actuacións e 

procedementos que se van seguir para 

a xestión do transporte público urbano 

na cidade da Coruña?. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, boa noite, como é público e 

dentro do proceso de auditoría sobre o 

contrato de transporte público e 

respaldado no Regulamento 

1370/2007, da Comunidade Europea 

este Goberno municipal adoptou unha 

serie de acordos, como é a declaración 

de caducidade en decembro de 2016 

coa conseguinte prórroga de dous 

anos, que nos deu tempo preciso para 

comezar a preparar as novas 

condicións de prestación do servizo ao 

longo deste ano 2018. 

 

Señora Veira González 

 

Si. En maio de 2017 preguntámoslle ao 

Goberno municipal se tiña tomada xa 

algunha decisión sobre o modelo de 

xestión do transporte público colectivo 

urbano da Coruña e o que se dicía 

naquel momento era que eses informes 
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previos foron elaborados, polo tanto, 

digamos, remitidos dende os propios 

técnicos municipais, como aqueles 

elaborados de xeito externo, que é a 

consulta referida á aplicación do 

Regulamento europeo que vostede 

citou. Pois está remitida, vale?. Agora 

mesmo estamos á espera desa resposta 

oficial, xa da Comisión Europea. O 

que si é certo é que en cuestión de 

semanas o Concello si que está na 

obriga de remitir ao documento oficial 

da Unión Europea, o anuncio dun novo 

proceso de licitación, pero a decisión 

final agarda desa resposta da Comisión 

Europea, se adoptará no sentido desa 

resposta. Iso foi o que me contestou 

vostede, señor Grandío, naquela altura, 

en maio de 2017, que en cousa de 

semanas tiñan a obriga de dicirlle, 

efectivamente, á Unión Europea como 

se ía proceder á nova licitación. 

Estamos en febreiro do 2018, vai para 

un ano practicamente desta pregunta e 

a verdade o que nós queremos saber e 

o que lle preguntamos é que cando van 

presentar os pregos que van rexer a 

xestión do transporte público da nosa 

cidade, se vai haber algo de 

participación pública, se vai ter, por 

exemplo, en conta, a perspectiva de 

xénero na nova xestión do transporte 

público da nosa cidade, se se vai 

incluír esa nova xestión do transporte 

público a ampliación de horarios, se se 

vai incluír a mellora das frecuencias, se 

vai supor unha rebaixa das tarifas, se 

se van incluír as novas ou algunha 

nova bonificación, queremos saber 

cales son as súas propostas, que 

tempos manexan. Desde logo, como 

digo, a febreiro de 2018 non sabemos 

que van facer co transporte público da 

previos foron elaborados, polo tanto, 

digamos, remitidos dende os propios 

técnicos municipais, como aqueles 

elaborados de xeito externo, que é a 

consulta referida á aplicación do 

Regulamento europeo que vostede 

citou. Pois está remitida, vale?. Agora 

mesmo estamos á espera desa resposta 

oficial, xa da Comisión Europea. O 

que si é certo é que en cuestión de 

semanas o Concello si que está na 

obriga de remitir ao documento oficial 

da Unión Europea, o anuncio dun 

novo proceso de licitación, pero a 

decisión final agarda desa resposta da 

Comisión Europea, se adoptará no 

sentido desa resposta. Iso foi o que me 

contestou vostede, señor Grandío, 

naquela altura, en maio de 2017, que 

en cousa de semanas tiñan a obriga de 

dicirlle, efectivamente, á Unión 

Europea como se ía proceder á nova 

licitación. Estamos en febreiro do 

2018, vai para un ano practicamente 

desta pregunta e a verdade o que nós 

queremos saber e o que lle 

preguntamos é que cando van 

presentar os pregos que van rexer a 

xestión do transporte público da nosa 

cidade, se vai haber algo de 

participación pública, se vai ter, por 

exemplo, en conta, a perspectiva de 

xénero na nova xestión do transporte 

público da nosa cidade, se se vai 

incluír esa nova xestión do transporte 

público a ampliación de horarios, se se 

vai incluír a mellora das frecuencias, 

se vai supor unha rebaixa das tarifas, 

se se van incluír as novas ou algunha 

nova bonificación, queremos saber 

cales son as súas propostas, que 

tempos manexan. Desde logo, como 

digo, a febreiro de 2018 non sabemos 
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nosa cidade, nin cal é a súa idea, nin 

sequera sabemos como van eses 

estudos de reordenación das liñas, que 

vamos agora a pagar o estudo pero nin 

sequera é público, como se van 

reordenar esas liñas de bus urbano, 

tampouco é absolutamente nada 

pública cal é a súa proposta, a do 

Goberno municipal, para o transporte 

público da nosa cidade, que supoño 

que será esa idea do Goberno 

municipal a que rexerá a vindeira 

xestión do transporte colectivo. Se me 

pode contestar?. 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, pois como supoño que saberá, 

porque tamén foi público, en xullo do 

ano 2017, do pasado ano, publicouse 

no Diario Oficial da Unión Europea 

ese anuncio, o que obriga a propia 

Comisión, no caso dos contratos, 

cando queda, como mínimo un ano, 

para esa licitación. Iso ten unha obriga, 

para nós, que é preparar o contrato, 

preparar esas condicións, esa redacción 

de pregos que garantan entre outras 

cuestións as propias melloras da 

prestación de servizo, que defina un 

novo marco tarifario, o que falaba 

agora mesmo, da cuestión das tarifas, 

esas bonificacións para os usuarios, esa 

é unha decisión que vai ser pública e 

consensuada e sobre todo, entre outras 

cousas tamén importantes que garantan 

as condicións laborais de 250 

traballadores, de 250 familias que 

viven, gastan, consumen na cidade, ao 

que chegamos a un acordo 

recentemente para que tamén os 

traballadores teñan unha parte de 

que van facer co transporte público da 

nosa cidade, nin cal é a súa idea, nin 

sequera sabemos como van eses 

estudos de reordenación das liñas, que 

vamos agora a pagar o estudo pero nin 

sequera é público, como se van 

reordenar esas liñas de bus urbano, 

tampouco é absolutamente nada 

pública cal é a súa proposta, a do 

Goberno municipal, para o transporte 

público da nosa cidade, que supoño 

que será esa idea do Goberno 

municipal a que rexerá a vindeira 

xestión do transporte colectivo. Se me 

pode contestar?. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, pois como supoño que saberá, 

porque tamén foi público, en xullo do 

ano 2017, do pasado ano, publicouse 

no Diario Oficial da Unión Europea 

ese anuncio, o que obriga a propia 

Comisión, no caso dos contratos, 

cando queda, como mínimo un ano, 

para esa licitación. Iso ten unha 

obriga, para nós, que é preparar o 

contrato, preparar esas condicións, 

esa redacción de pregos que garantan 

entre outras cuestións as propias 

melloras da prestación de servizo, que 

defina un novo marco tarifario, o que 

falaba agora mesmo, da cuestión das 

tarifas, esas bonificacións para os 

usuarios, esa é unha decisión que vai 

ser pública e consensuada e sobre 

todo, entre outras cousas tamén 

importantes que garantan as 

condicións laborais de 250 

traballadores, de 250 familias que 

viven, gastan, consumen na cidade, ao 

que chegamos a un acordo 

recentemente para que tamén os 
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participación dentro da redacción, desa 

parte dos pregos que atañen á súa 

seguridade a ás súas condicións 

laborais. Repito, en xullo do ano 2017 

publicouse este documento no Diario 

Oficial da Unión Europea.  

 

 

A las veinte horas y treinta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

O que nos queda agora é a redacción 

ou a finalización da redacción destes 

pregos, dos que temos previsto que 

sexan expostos ao público, canto 

menos a parte que pode ser exposta, 

para que axentes especializados ou 

calquera cidadán ou calquera persoa 

que teña interese poida identificar 

cuestións que requiran dunha segunda 

visión. En calquera caso, todo este 

proceso vai ser dirixido por persoal 

funcionario, cando digo persoal 

funcionario non o digo de xeito 

aleatorio, porque, bueno, vimos na 

semana pasada de escoitar unhas 

declaracións, unha comparecencia das 

persoas dos concelleiros do Partido 

Popular que eu creo que vén a amosar 

ás claras de xeito, outra vez, algo 

sabido por todos que somos realmente 

diferentes, tanto o modelo de cidade 

que intentou implementar o Goberno 

do Partido Popular no seu momento é 

diferente ao noso, tamén é diferente o 

modelo de mobilidade, que queda 

claramente marcado no Proxecto da 

Vedra, un proxecto ou outro… 

 

Incidencia: la señora Freire Vázquez 

está hablando a micro cerrado. 

 

traballadores teñan unha parte de 

participación dentro da redacción, 

desa parte dos pregos que atañen á 

súa seguridade a ás súas condicións 

laborais. Repito, en xullo do ano 2017 

publicouse este documento no Diario 

Oficial da Unión Europea.  

 

Ás vinte horas e trinta e oito minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Fernández Prado. 

 

O que nos queda agora é a redacción 

ou a finalización da redacción destes 

pregos, dos que temos previsto que 

sexan expostos ao público, canto 

menos a parte que pode ser exposta, 

para que axentes especializados ou 

calquera cidadán ou calquera persoa 

que teña interese poida identificar 

cuestións que requiran dunha segunda 

visión. En calquera caso, todo este 

proceso vai ser dirixido por persoal 

funcionario, cando digo persoal 

funcionario non o digo de xeito 

aleatorio, porque, bueno, vimos na 

semana pasada de escoitar unhas 

declaracións, unha comparecencia das 

persoas dos concelleiros do Partido 

Popular que eu creo que vén a amosar 

ás claras de xeito, outra vez, algo 

sabido por todos que somos realmente 

diferentes, tanto o modelo de cidade 

que intentou implementar o Goberno 

do Partido Popular no seu momento é 

diferente ao noso, tamén é diferente o 

modelo de mobilidade, que queda 

claramente marcado no Proxecto da 

Vedra, un proxecto ou outro… 

 

Incidencia: a señora Freire Vázquez 

está falando a micro pechado. 
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Presidencia 

 

Silencio, señora Freire, por favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

…unha autopista, versus unha avenida 

urbana e dende logo tamén queda moi 

claro o xeito de tratar a administración 

e os seus traballadores, que non é o 

noso. Vostedes, que critican ou 

criticaron a semana pasada que o 

Concello contrate funcionarios de 

programa… 

 

Presidencia 

 

Señora Freire. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

…que van a estar durante tres anos ao 

servizo do Concello, 

independientemente do goberno que 

estea aquí, vós criticades iso cando 

vostede, señora Freire, debería caerlle 

a cara de vergonza, mantivo durante 

dous anos e medio unha oficina técnica  

á porta do seu despacho traballando ou 

facéndose cargo de todo o traballo 

técnico da Concellería. 

Lamentablemente cando falamos de 

nepotismo tamén podedes falar de que 

da xente que entrou a traballar nesa 

empresa privada á porta do seu 

despacho había unha persoa 

procedente da súa lista electoral desas 

mesmas eleccións. Dous anos e medio, 

funcionando deste xeito… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Grandío, por 

Presidencia 

 

Silencio, señora Freire, por favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

…unha autopista, versus unha avenida 

urbana e dende logo tamén queda moi 

claro o xeito de tratar a 

administración e os seus traballadores, 

que non é o noso. Vostedes, que 

critican ou criticaron a semana pasada 

que o Concello contrate funcionarios 

de programa… 

 

Presidencia 

 

Señora Freire. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

…que van a estar durante tres anos ao 

servizo do Concello, 

independientemente do goberno que 

estea aquí, vós criticades iso cando 

vostede, señora Freire, debería caerlle 

a cara de vergonza, mantivo durante 

dous anos e medio unha oficina 

técnica  á porta do seu despacho 

traballando ou facéndose cargo de 

todo o traballo técnico da Concellería. 

Lamentablemente cando falamos de 

nepotismo tamén podedes falar de que 

da xente que entrou a traballar nesa 

empresa privada á porta do seu 

despacho había unha persoa 

procedente da súa lista electoral desas 

mesmas eleccións. Dous anos e medio, 

funcionando deste xeito… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Grandío, por 
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favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

…externalizando un servizo e 

deixando e denigrando ao persoal 

funcionario da Concellaría para deixar 

un soar á vosa marcha. En fin, coma 

sempre a súa coherencia ao interese do 

partido. Moitas grazas. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre a 

celebración de Consulta Popular 

aprobada en Pleno 

 

Señora Veira González 

 

Para cando ten pensado o Goberno 

local executar o punto 2º da moción 

aprobada en Pleno de data 6 de marzo 

de 2017 e presentada conxuntamente 

polos Grupos Municipais do BNG e da 

Marea Atlántica a iniciativa da 

Comisión Aberta en Defensa do 

Común ao respecto da celebración 

dunha Consulta Popular sobre o futuro 

dos terreos portuarios?. 

 

Señor Varela Gómez 

 

A consulta levarase a cabo depois de 

que se celebre o Foro sobre o bordo 

litoral. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. Pois, non sei, iso é o que di 

vostede en prensa, o que di vostede 

agora no Salón de Plenos é o que dicía 

a moción aprobada en Pleno pero o 

certo é que non sabemos, realmente, 

cando vai ser, porque vostedes 

presentaron en prensa un proxecto que 

favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

…externalizando un servizo e deixando 

e denigrando ao persoal funcionario 

da Concellaría para deixar un soar á 

vosa marcha. En fin, coma sempre a 

súa coherencia ao interese do partido. 

Moitas grazas. 

 

Segunda.-Pregunta oral sobre a 

celebración de Consulta Popular 

aprobada en Pleno 

 

Señora Veira González 

 

Para cando ten pensado o Goberno 

local executar o punto 2º da moción 

aprobada en Pleno de data 6 de marzo 

de 2017 e presentada conxuntamente 

polos Grupos Municipais do BNG e da 

Marea Atlántica a iniciativa da 

Comisión Aberta en Defensa do 

Común ao respecto da celebración 

dunha Consulta Popular sobre o futuro 

dos terreos portuarios?. 

 

Señor Varela Gómez 

 

A consulta levarase a cabo depois de 

que se celebre o Foro sobre o bordo 

litoral. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. Pois, non sei, iso é o que di 

vostede en prensa, o que di vostede 

agora no Salón de Plenos é o que dicía 

a moción aprobada en Pleno pero o 

certo é que non sabemos, realmente, 

cando vai ser, porque vostedes 

presentaron en prensa un proxecto que 
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se chama Tecendo o Litoral, no que 

falan, a verdade, dun proceso, como lle 

chama vostede, no que non aparece na 

cronoloxía en ningún momento esa 

consulta popular, non aparece en 

ningún momento, ademais, nesta 

documentación que teñen vostedes na 

súa páxina web que presentaron 

publicamente, na cronoloxía, na liña do 

tempo falan das diversas mocións, dos 

diversos acordos que toma o Pleno 

municipal e, casualmente, do único que 

se esquecen é do de marzo de 2017 no 

que aprobábamos aquí a realización da 

consulta popular, só se esquecen diso. 

En todo proceso participativo falan do 

foro, falan dun informe final, falan do 

estudo técnico, falan dun montón de 

accións ou dunha serie de accións nas 

que non está contemplada esa consulta 

popular. A verdade é que eu non os 

vexo realmente moi interesados; 

primeiro, porque non aparece neste 

proxecto seu, non sei se é que entenden 

que a consulta popular non é un 

proxecto seu, cando foi unha moción 

súa asinada por vostedes, connosco, a 

que establecía esa consulta popular e 

entendo que debían de estar tan 

interesados ou tan interesadas coma 

nós, precisamente en que se faga esa 

consulta e, de paso que  fala vostede do 

foro, realmente a min dame medo que 

vostedes intenten substituír a consulta 

popular por un foro. Eu teño que 

recordarlle ao señor Varela e ao 

Goberno municipal que non é o mesmo 

un foro que unha consulta popular 

porque, entre outras cousas, nos foros 

participa quen participa, non é apto 

para a participación de persoas en 

situacións de precariedade, que 

traballan ata as once da noite e que 

se chama Tecendo o Litoral, no que 

falan, a verdade, dun proceso, como 

lle chama vostede, no que non aparece 

na cronoloxía en ningún momento esa 

consulta popular, non aparece en 

ningún momento, ademais, nesta 

documentación que teñen vostedes na 

súa páxina web que presentaron 

publicamente, na cronoloxía, na liña 

do tempo falan das diversas mocións, 

dos diversos acordos que toma o Pleno 

municipal e, casualmente, do único 

que se esquecen é do de marzo de 2017 

no que aprobábamos aquí a 

realización da consulta popular, só se 

esquecen diso. En todo proceso 

participativo falan do foro, falan dun 

informe final, falan do estudo técnico, 

falan dun montón de accións ou dunha 

serie de accións nas que non está 

contemplada esa consulta popular. A 

verdade é que eu non os vexo 

realmente moi interesados; primeiro, 

porque non aparece neste proxecto 

seu, non sei se é que entenden que a 

consulta popular non é un proxecto 

seu, cando foi unha moción súa 

asinada por vostedes, connosco, a que 

establecía esa consulta popular e 

entendo que debían de estar tan 

interesados ou tan interesadas coma 

nós, precisamente en que se faga esa 

consulta e, de paso que  fala vostede 

do foro, realmente a min dame medo 

que vostedes intenten substituír a 

consulta popular por un foro. Eu teño 

que recordarlle ao señor Varela e ao 

Goberno municipal que non é o mesmo 

un foro que unha consulta popular 

porque, entre outras cousas, nos foros 

participa quen participa, non é apto 

para a participación de persoas en 

situacións de precariedade, que 
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teñen dous ou tres traballos, por 

exemplo, non poderían participar neste 

tipo de procesos ou supoño que saberá 

o señor Varela que neste tipo de 

procesos, neste tipo de foros tampouco 

é moi abundante a participación de 

mulleres, co cal… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

…eu creo que ao final non é máis que 

unha consulta de opinión moi parcial, 

ese foro, que realmente onde se vai 

saber o que opina A Coruña dos 

peiraos, do que quere dos peiraos, do 

futuro dos peiraos só pode ser na 

consulta popular porque é a que ten o 

sufraxio universal, a que garante o 

anonimato na participación, etc, eu 

creo que, non sei, debían de estar máis 

interesados en impulsar esa consulta 

popular para facer ouvir a opinión da 

cidade da Coruña. Nada máis. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Señora Veira, moi ben botadas as súas 

cautelas e vou intentar respondelas. 

Tamén vou a dicirlle o que penso sobre 

a súa pregunta. 

 

Bueno, efectivamente eu creo que hai 

dúas cousas que temos que poñer 

enriba da mesa, antes de contestar á 

pregunta, son: partindo da base e os 

antecedentes de que, bueno, chegamos 

a este punto e  a posta en crise dos 

traballan ata as once da noite e que 

teñen dous ou tres traballos, por 

exemplo, non poderían participar neste 

tipo de procesos ou supoño que saberá 

o señor Varela que neste tipo de 

procesos, neste tipo de foros tampouco 

é moi abundante a participación de 

mulleres, co cal… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por 

favor. 

 

Señora Veira González 

 

…eu creo que ao final non é máis que 

unha consulta de opinión moi parcial, 

ese foro, que realmente onde se vai 

saber o que opina A Coruña dos 

peiraos, do que quere dos peiraos, do 

futuro dos peiraos só pode ser na 

consulta popular porque é a que ten o 

sufraxio universal, a que garante o 

anonimato na participación, etc, eu 

creo que, non sei, debían de estar máis 

interesados en impulsar esa consulta 

popular para facer ouvir a opinión da 

cidade da Coruña. Nada máis. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Señora Veira, moi ben botadas as súas 

cautelas e vou intentar respondelas. 

Tamén vou a dicirlle o que penso sobre 

a súa pregunta. 

 

Bueno, efectivamente eu creo que hai 

dúas cousas que temos que poñer 

enriba da mesa, antes de contestar á 

pregunta, son: partindo da base e os 

antecedentes de que, bueno, chegamos 

a este punto e  a posta en crise dos 
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convenios do 2004, bueno, con moito 

traballo, deste Pleno, especialmente 

deste Goberno, que foi o que abriu o 

cadeado, o cadeado dos convenios e 

bueno, que foi acompañado por sorte, 

do Grupo Socialista e do Bloque 

Nacionalista Galego, pois, ante eses 

antecedentes hai dous eventos que 

entendemos que son tremendamente 

condicionantes para que levemos 

adiante esa consulta, que en ningún 

momento desbotamos; por un lado, 

como dicía, o foro Tecendo o Litoral, 

que anunciamos fai unhas semanas, 

anunciouna o alcalde fai unhas 

semanas e que se desenvolverá en abril 

de 2018, que pretende ser un espazo de 

estudo e debate sobre as 

potencialidades dos peiraos interiores 

da Coruña, especialmente en San 

Diego e esas potencialidades que ten 

San Diego, batería Calvo Sotelo, pois 

de que maneira se lles pode sacar 

partido a través dunha proposta de usos 

que esperamos, efectivamente, que 

sexa participada, que xa o está sendo, 

porque están tocando axentes para 

preparar ese foro e que será o contrato 

deste Goberno deste Concello coa 

cidade á hora de afrontar os seguintes 

pasos. Iso é un feito moi relevante 

porque entendemos que, antes de poder 

tomar unha decisión a través dunha 

consulta hai que estudar, hai que falar, 

hai que debater, de maneira que a 

votación, pois, efectivamente se poida 

desenvolver con calidade porque 

ademais a este feito hai que sumar un 

tema que non nos agrada, que é 

político e é o plantexamento que o 

señor presidente da Xunta está tendo 

para con esta cidade e a súa 

deslealdade a ese movemento 

convenios do 2004, bueno, con moito 

traballo, deste Pleno, especialmente 

deste Goberno, que foi o que abriu o 

cadeado, o cadeado dos convenios e 

bueno, que foi acompañado por sorte, 

do Grupo Socialista e do Bloque 

Nacionalista Galego, pois, ante eses 

antecedentes hai dous eventos que 

entendemos que son tremendamente 

condicionantes para que levemos 

adiante esa consulta, que en ningún 

momento desbotamos; por un lado, 

como dicía, o foro Tecendo o Litoral, 

que anunciamos fai unhas semanas, 

anunciouna o alcalde fai unhas 

semanas e que se desenvolverá en 

abril de 2018, que pretende ser un 

espazo de estudo e debate sobre as 

potencialidades dos peiraos interiores 

da Coruña, especialmente en San 

Diego e esas potencialidades que ten 

San Diego, batería Calvo Sotelo, pois 

de que maneira se lles pode sacar 

partido a través dunha proposta de 

usos que esperamos, efectivamente, 

que sexa participada, que xa o está 

sendo, porque están tocando axentes 

para preparar ese foro e que será o 

contrato deste Goberno deste Concello 

coa cidade á hora de afrontar os 

seguintes pasos. Iso é un feito moi 

relevante porque entendemos que, 

antes de poder tomar unha decisión a 

través dunha consulta hai que estudar, 

hai que falar, hai que debater, de 

maneira que a votación, pois, 

efectivamente se poida desenvolver 

con calidade porque ademais a este 

feito hai que sumar un tema que non 

nos agrada, que é político e é o 

plantexamento que o señor presidente 

da Xunta está tendo para con esta 

cidade e a súa deslealdade a ese 
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absolutamente patético pero moi 

perigoso para o futuro dos peiraos, que 

foi intentar relegar o que está sendo en 

intentar relegar ao Concello da Coruña, 

do futuro da súa bolsa de suelo de 

maior oportunidade. Bueno, eu creo 

que tampouco podemos obvialo, este 

tema e que, bueno, afecta, dunha 

maneira, tamén, ao devir do que ten 

que ver coa consulta porque aínda non 

sabemos a día de hoxe cal é a proposta 

que para os peiraos interiores, para a 

batería Calvo Sotelo e para San Diego 

pois ten a Xunta que o que si que 

sabemos é que parece que está 

intentando expulsar ao Concello da 

Coruña de todo este proceso.  

 

En calquera caso, estes son os dous 

fitos, efectivamente, máis importantes 

para que poidamos decidir en que 

momento se ten que desenvolver a 

consulta. Pero eu creo, señora Veira, 

que vostede se equivoca, que o Bloque 

Nacionalista Galego con este 

plantexamento se equivoca, que tratan 

de facer causas sobre unha cuestión na 

que hai consenso, dicir que o Concello 

pode estar, que o Goberno pode estar 

plantexándose non facer a consulta, 

non sei a conto de que vén, porque 

nunca rexeitamos esa idea, nunca a 

rexeitamos, nunca dixemos tal cousa e 

bueno, tamén deixarlle claro que a 

consulta, si, si, que a consulta é 

popular, non é unha consulta deste 

Goberno, non é unha consulta deste 

Concello, como dixo, bueno, acaba de 

dicir outra cousa, vostede. É unha 

demanda cidadá que nós nos 

comprometemos a acompañar e 

acubillar… 

 

movemento absolutamente patético 

pero moi perigoso para o futuro dos 

peiraos, que foi intentar relegar o que 

está sendo en intentar relegar ao 

Concello da Coruña, do futuro da súa 

bolsa de suelo de maior oportunidade. 

Bueno, eu creo que tampouco podemos 

obvialo, este tema e que, bueno, afecta, 

dunha maneira, tamén, ao devir do que 

ten que ver coa consulta porque aínda 

non sabemos a día de hoxe cal é a 

proposta que para os peiraos 

interiores, para a batería Calvo Sotelo 

e para San Diego pois ten a Xunta que 

o que si que sabemos é que parece que 

está intentando expulsar ao Concello 

da Coruña de todo este proceso.  

 

En calquera caso, estes son os dous 

fitos, efectivamente, máis importantes 

para que poidamos decidir en que 

momento se ten que desenvolver a 

consulta. Pero eu creo, señora Veira, 

que vostede se equivoca, que o Bloque 

Nacionalista Galego con este 

plantexamento se equivoca, que tratan 

de facer causas sobre unha cuestión na 

que hai consenso, dicir que o Concello 

pode estar, que o Goberno pode estar 

plantexándose non facer a consulta, 

non sei a conto de que vén, porque 

nunca rexeitamos esa idea, nunca a 

rexeitamos, nunca dixemos tal cousa e 

bueno, tamén deixarlle claro que a 

consulta, si, si, que a consulta é 

popular, non é unha consulta deste 

Goberno, non é unha consulta deste 

Concello, como dixo, bueno, acaba de 

dicir outra cousa, vostede. É unha 

demanda cidadá que nós nos 

comprometemos a acompañar e 

acubillar… 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por 

favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Nós, como lle dicía, nunca dixemos 

que non fósemos facer unha consulta. 

Farémola cando toque, por certo, lle 

pese a quen lle pese, porque, 

efectivamente, farémola co beneplácito 

da Xunta ou sen el e en calquera caso 

eu entendo e este Goberno entende que 

hai que seguir sumando, señora Veira, 

o camiño que tiñamos aberto, a 

Comisión Aberta pola Defensa do 

Común é unha comisión cidadá, 

independente, que eu creo que ten que 

seguir séndoa, que ten que seguir 

sumando. Pero bueno, esperamos 

seguir contando con vostedes nese 

camiño. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Tercera.-Pregunta oral sobre a 

descentralización dos servizos sociais 

aos barrios 

 

Señora Veira González 

 

Supoño que de momento o BNG ten 

opción de esixirlle ao Goberno 

municipal que cumpra coas mocións 

que aproba e que asina, digo eu, só 

faltaría, non sei. Parece absolutamente 

fóra de lugar o que acaba de dicir o 

señor Varela. 

 

Ben. Para cando ten previsto o 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por 

favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Nós, como lle dicía, nunca dixemos 

que non fósemos facer unha consulta. 

Farémola cando toque, por certo, lle 

pese a quen lle pese, porque, 

efectivamente, farémola co beneplácito 

da Xunta ou sen el e en calquera caso 

eu entendo e este Goberno entende que 

hai que seguir sumando, señora Veira, 

o camiño que tiñamos aberto, a 

Comisión Aberta pola Defensa do 

Común é unha comisión cidadá, 

independente, que eu creo que ten que 

seguir séndoa, que ten que seguir 

sumando. Pero bueno, esperamos 

seguir contando con vostedes nese 

camiño. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Terceira.-Pregunta oral sobre a 

descentralización dos servizos sociais 

aos barrios 

 

Señora Veira González 

 

Supoño que de momento o BNG ten 

opción de esixirlle ao Goberno 

municipal que cumpra coas mocións 

que aproba e que asina, digo eu, só 

faltaría, non sei. Parece absolutamente 

fóra de lugar o que acaba de dicir o 

señor Varela. 

 

Ben. Para cando ten previsto o 
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Executivo local proceder a 

descentralizar os servizos sociais aos 

barrios da cidade? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Antes de responderlle a vostede, 

señora Veira, vaime permitir que 

desminta unha falsidade que dixo 

anteriormente a señora Padín, e é que o 

Grupo de En Marea Podem no 

Congreso non votou en contra, 

abstívose, logo de presentar unha 

emenda, logo de pedir maior 

concreción e logo de pedir que sexan 

medidas que cambien a vida das 

mulleres, non papel mollado, iso hai 

que dicilo. 

 

E, sobre a pregunta que me formula, 

señora Veira, sinalarlle que a idea é 

que unha vez que xa temos planificada 

a descentralización das unidades de 

atención social, levala a cabo no 

momento oportuno, que será cando se 

poida garantir a calidade deste servizo. 

 

 

Señora Veira González 

 

Un pouco escasa a resposta, señora 

Cameán. Cando se poida, cando?, se 

están planificando terán algunha idea, 

non?, o Goberno local, o alcalde, en 

concreto, anunciou en outubro de 

2017, hai 4 meses, no Dillo Ti de 

Labañou literalmente, saco o titular da 

páxina web do Concello, “que 

Labañou contará cunha unidade de 

atención social no centro cívico do 

barrio, que redundará nas actuacións a 

prol da xustiza social desde a 

proximidade”.  

Executivo local proceder a 

descentralizar os servizos sociais aos 

barrios da cidade? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Antes de responderlle a vostede, 

señora Veira, vaime permitir que 

desminta unha falsidade que dixo 

anteriormente a señora Padín, e é que 

o Grupo de En Marea Podem no 

Congreso non votou en contra, 

abstívose, logo de presentar unha 

emenda, logo de pedir maior 

concreción e logo de pedir que sexan 

medidas que cambien a vida das 

mulleres, non papel mollado, iso hai 

que dicilo. 

 

E, sobre a pregunta que me formula, 

señora Veira, sinalarlle que a idea é 

que unha vez que xa temos planificada 

a descentralización das unidades de 

atención social, levala a cabo no 

momento oportuno, que será cando se 

poida garantir a calidade deste 

servizo. 

 

Señora Veira González 

 

Un pouco escasa a resposta, señora 

Cameán. Cando se poida, cando?, se 

están planificando terán algunha idea, 

non?, o Goberno local, o alcalde, en 

concreto, anunciou en outubro de 

2017, hai 4 meses, no Dillo Ti de 

Labañou literalmente, saco o titular da 

páxina web do Concello, “que 

Labañou contará cunha unidade de 

atención social no centro cívico do 

barrio, que redundará nas actuacións 

a prol da xustiza social desde a 

proximidade”. 
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Nós, fóra de anuncios do Goberno e 

fóra da páxina web, desde o BNG 

descubrimos que nos decretos de 

Alcaldía, eses que ían ser públicos, 

segundo o seu programa electoral, 

vostedes pagaron 2.459 euros, está 

aquí o decreto, nunha campaña de 

comunicación da descentralización dos 

servizos sociais. Ou sexa, xa teñen 

pagada a campaña e aínda non teñen 

acabada a planificación. Non sei como 

funciona iso exactamente. Desde logo 

concordamos, a señora Cameán e eu, 

concordamos, o Goberno da Marea 

Atlántica concorda co BNG en que, 

supoño, non?, en que a centralización 

dos servizos sociais municipais 

executada polo Partido Popular foi 

unha medida absolutamente regresiva, 

foi destinar máis, se cadra, non? ás 

traballadoras sociais a traballo 

meramente burocrático, quitándoas da 

contorna, quitándolle ese traballo de 

campo, ese coñecemento no barrio, 

obrigando ás persoas pobres, ás 

persoas vulnerábeis socialmente á 

desprazarense a tres puntos da cidade, 

eliminaron á persoa, a traballadora 

social de referencia, facendo da lei 

absolutamente papel mollado e a 

verdade é que, logo de tres anos, case, 

de Goberno da Marea Atlántica, aínda 

non se ten executado esa volta dos 

servizos sociais aos barrios. A verdade 

é que preguntamos porque vemos estes 

anuncios en prensa, vemos estes 

anuncios na páxina web, nos Dillo Ti, 

vemos que hai unha campaña de 

descentralización dos servizos sociais 

pagada e entendemos que isto está a 

punto, pero queremos saber cando van 

facelo, se vai ser en todos os barrios ou 

 

Nós, fóra de anuncios do Goberno e 

fóra da páxina web, desde o BNG 

descubrimos que nos decretos de 

Alcaldía, eses que ían ser públicos, 

segundo o seu programa electoral, 

vostedes pagaron 2.459 euros, está 

aquí o decreto, nunha campaña de 

comunicación da descentralización dos 

servizos sociais. Ou sexa, xa teñen 

pagada a campaña e aínda non teñen 

acabada a planificación. Non sei como 

funciona iso exactamente. Desde logo 

concordamos, a señora Cameán e eu, 

concordamos, o Goberno da Marea 

Atlántica concorda co BNG en que, 

supoño, non?, en que a centralización 

dos servizos sociais municipais 

executada polo Partido Popular foi 

unha medida absolutamente regresiva, 

foi destinar máis, se cadra, non? ás 

traballadoras sociais a traballo 

meramente burocrático, quitándoas da 

contorna, quitándolle ese traballo de 

campo, ese coñecemento no barrio, 

obrigando ás persoas pobres, ás 

persoas vulnerábeis socialmente á 

desprazarense a tres puntos da cidade, 

eliminaron á persoa, a traballadora 

social de referencia, facendo da lei 

absolutamente papel mollado e a 

verdade é que, logo de tres anos, case, 

de Goberno da Marea Atlántica, aínda 

non se ten executado esa volta dos 

servizos sociais aos barrios. A verdade 

é que preguntamos porque vemos estes 

anuncios en prensa, vemos estes 

anuncios na páxina web, nos Dillo Ti, 

vemos que hai unha campaña de 

descentralización dos servizos sociais 

pagada e entendemos que isto está a 

punto, pero queremos saber cando van 

facelo, se vai ser en todos os barrios 
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como vai ser a cuestión. Nada máis. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben, eu repítolle o que xa lle dixen 

noutras ocasións que coincidimos e 

estamos de acordo con vós na 

importancia de que as Unidades de 

Atención Social sexan 

descentralizadas. Home! Centrarse, se 

cadra, no tempo, si que é certo que non 

me parece que sexa o máis relevante. 

Creo que aquí o relevante é que as 

cousas se fagan ben. Creo que tamén, 

na cidade, temos numerosos exemplos 

de que acontece cando as cousas se fan 

ás presas. Temos un exemplo moi 

claro, que saíu á luz estes días, no caso 

do Centro Cívico de Santa Margarita, 

un centro cívico que se abre sen luz, 

que se abre sen auga, ás presas e nós, 

se o que nos está pedindo é que 

fagamos as cousas rápidas e que as 

fagamos mal, xa lle adianto que non. 

Dende logo, non teño ningún 

problema. Se vostede quere saber cal é 

o Plan que temos de descentralización, 

para iso temos unha comisión, pode 

propoñer á presidenta da comisión, que 

non son eu, que leve este tema, 

podémolo ver e me parece que iso si ía 

ser un debate construtivo e un debate 

serio. Falemos da proposta que temos 

de cantas unidades de atención social 

teñen que ir aos barrios, falemos do 

novo modelo que temos con equipos 

multidisciplinares, de traballo en rede, 

de traballo horizontal, de centrarnos 

nas necesidades das persoas para que 

esas persoas non necesiten máis os 

servizos sociais. Se quere que falemos 

neses termos, dende logo, vaime 

atopar. Se quere que falemos de poñer 

ou como vai ser a cuestión. Nada máis. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben, eu repítolle o que xa lle dixen 

noutras ocasións que coincidimos e 

estamos de acordo con vós na 

importancia de que as Unidades de 

Atención Social sexan 

descentralizadas. Home! Centrarse, se 

cadra, no tempo, si que é certo que 

non me parece que sexa o máis 

relevante. Creo que aquí o relevante é 

que as cousas se fagan ben. Creo que 

tamén, na cidade, temos numerosos 

exemplos de que acontece cando as 

cousas se fan ás presas. Temos un 

exemplo moi claro, que saíu á luz estes 

días, no caso do Centro Cívico de 

Santa Margarita, un centro cívico que 

se abre sen luz, que se abre sen auga, 

ás presas e nós, se o que nos está 

pedindo é que fagamos as cousas 

rápidas e que as fagamos mal, xa lle 

adianto que non. Dende logo, non teño 

ningún problema. Se vostede quere 

saber cal é o Plan que temos de 

descentralización, para iso temos unha 

comisión, pode propoñer á presidenta 

da comisión, que non son eu, que leve 

este tema, podémolo ver e me parece 

que iso si ía ser un debate construtivo 

e un debate serio. Falemos da 

proposta que temos de cantas unidades 

de atención social teñen que ir aos 

barrios, falemos do novo modelo que 

temos con equipos multidisciplinares, 

de traballo en rede, de traballo 

horizontal, de centrarnos nas 

necesidades das persoas para que esas 

persoas non necesiten máis os servizos 

sociais. Se quere que falemos neses 

termos, dende logo, vaime atopar. Se 
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parches, de facer as cousas rápidas e de 

facelo mal, síntoo pero xa lle digo que 

non. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primera.-Pregunta oral relativa al 

programa educativo Poténciate 

 

Señora Longueira Castro 

 

¿Qué medidas tiene previsto llevar a 

cabo para consensuar con los centros 

educativos el desarrollo del Programa 

Poténciate?. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Levaranse a cabo todas as accións 

necesarias para que a comunidade 

educativa forme parte na toma de 

decisións dos programas ou proxectos 

educativos que afecten ao 

desenvolvemento da propia 

comunidade educativa. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Antes de continuar con la respuesta, 

simplemente quiero apuntar que el 

Programa Poténciate, en principio y 

como programa de apoyo a los 

escolares y a la comunidad educativa 

en general, al Partido Socialista le 

parece adecuado y oportuno, como 

quere que falemos de poñer parches, 

de facer as cousas rápidas e de facelo 

mal, síntoo pero xa lle digo que non. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primeira.-Pregunta oral relativa ao 

programa educativo Poténciate 

 

Señora Longueira Castro 

 

Que medidas ten previsto levar a cabo 

para acordar cos centros educativos o 

desenvolvemento do Programa 

Poténciate?. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Levaranse a cabo todas as accións 

necesarias para que a comunidade 

educativa forme parte na toma de 

decisións dos programas ou proxectos 

educativos que afecten ao 

desenvolvemento da propia 

comunidade educativa. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Antes de continuar coa resposta, 

simplemente quero apuntar que o 

Programa Poténciate, en principio e 

como programa de apoio aos escolares 

e á comunidade educativa en xeral, ao 

Partido Socialista parécelle adecuado 

e oportuno, como idea, aínda que xa se 
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idea, aunque ya se están haciendo 

desde los centros cívicos y además otro 

tipo de asociaciones, que colaboran 

con los centros cívicos, este tipo de 

programas en donde hay apoyo a los 

estudiantes, por lo tanto un refuerzo en 

la labor de los profesores, no está de 

más que este tipo de programas tengan 

una revisión cada cierto tiempo, que 

simplemente o incluso que se creen 

otros programas paralelos que suplan 

algunas necesidades pero lo que no 

vemos tan claro es por qué la 

comunidad educativa protesta por no 

haber sido parte del desarrollo de este 

programa y de alguna manera yo no 

digo que boicotee el programa, ni 

muchísimo menos pero sí hacen llegar 

su protesta.  

 

A las veinte horas y cincuenta y 

cinco minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Fernández Prado y 

sale la señora Veira González. 

 

Tenemos aquí una carta que envía 

desde la coordinación de enseñantes de 

la enseñanza pública de profesores de 

enseñanza pública en donde los 

directores y directoras de los centros 

públicos de primaria y secundaria el 10 

de enero le envían una carta a la 

Concejalía hablando de este programa 

y quejándose. Hay varios puntos de 

queja, algunos nos parece que son 

salvables pero hay otros que hablan 

claramente de un defecto de gestión y 

es el defecto de lo que ustedes 

alardean, de convocar a la 

participación para que se construya de 

mano del Gobierno una serie de 

programas y acciones, en concreto 

hablan de la falta de concreción en el 

están facendo desde os centros cívicos 

e ademais outro tipo de asociacións, 

que colaboran cos centros cívicos, este 

tipo de programas onde hai apoio aos 

estudantes, por tanto un reforzo no 

labor dos profesores, non está de máis 

que este tipo de programas teñan unha 

revisión cada certo tempo, que 

simplemente ou mesmo que se creen 

outros programas paralelos que 

suplan algunhas necesidades pero o 

que non vemos tan claro é por que a 

comunidade educativa protesta por 

non ser parte do desenvolvemento 

deste programa e dalgunha maneira eu 

non digo que boicotee o programa, nin 

moitísimo menos pero si fan chegar a 

súa protesta.  

 

 

Ás vinte horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Fernández Prado e sae a señora  

Veira González. 

 

Temos aquí unha carta que envía 

desde a coordinación de ensinantes do 

ensino público de profesores de ensino 

público onde os directores e directoras 

dos centros públicos de primaria e 

secundaria o 10 de xaneiro envíanlle 

unha carta á Concellería falando deste 

programa e queixándose. Hai varios 

puntos de queixa, algúns nos parece 

que son  salvables pero hai outros que 

falan claramente dun defecto de 

xestión e é o defecto do que vostedes 

alardean, de convocar á participación 

para que se constrúa de man do 

Goberno unha serie de programas e 

accións, en concreto falan da falta de 

concreción no alcance e leo 

textualmente, “falta de concreción no 
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alcance y leo textualmente, “falta de 

concreción en el alcance de las 

actividades propuestas, con evidentes 

señales de improvisación en la 

planificación y en la falta de debate  y 

consenso en relación con la puesta en 

marcha del programa. Los centros 

educativos sabemos incluir las 

actividades extraescolares en nuestras 

programaciones generales, solemos 

incluirlas, las actividades 

extraescolares, en el principio del 

curso académico y por lo tanto se faltó 

a esa planificación”. Otra de las quejas, 

“entendemos que falta concreción en la 

temporalización. Se desconoce si éste 

va a ser un programa con una vigencia 

en el tiempo o tan solo será para lo que 

resta en el presente curso”. Otra queja, 

“consideramos que diversos servicios 

de los señalados en la propuesta del 

Programa Poténciate ya están cubiertos 

por la oferta desde hace tiempo, de los 

centros sociales, a los que asiste mucho 

del alumnado de nuestras comunidades 

educativas y que, con un seguimiento y 

coordinación de los centros y de las 

familias, el funcionariado que da 

respuesta a los citados servicios”. Y, 

por último, ya le digo que obvio 

algunas otras, que no nos parecen 

acertadas pero éstas que le estoy 

comentando sí. Por último, le pareció 

oportuno a la coordinadora de 

directores, le pareció oportuno poner 

en consideración de la concelleira de 

Xustiza Social e Coidados la necesidad 

de que la puesta en marcha de 

programas que incidan directamente en 

el profesorado y por lo tanto en los 

centros educativos… 

 

 

alcance das actividades propostas, con 

evidentes sinais de improvisación na 

planificación e na falta de debate  e 

consenso en relación coa posta en 

marcha do programa. Os centros 

educativos sabemos incluír as 

actividades extraescolares nas nosas 

programacións xerais, adoitamos 

incluílas, as actividades 

extraescolares, no principio do curso 

académico e por tanto faltouse a esa 

planificación”. Outra das queixas, 

“entendemos que falta concreción na  

temporalización. Descoñécese se este 

vai ser un programa cunha vixencia no 

tempo ou tan só será para o que resta 

no presente curso”. Outra queixa, 

“consideramos que diversos servizos 

dos sinalados na proposta do 

Programa Poténciate xa están 

cubertos pola oferta desde hai tempo, 

dos centros sociais, aos que asiste 

moito do alumnado das nosas 

comunidades educativas e que, cun 

seguimento e coordinación dos centros 

e das familias, o funcionariado que dá 

resposta aos citados servizos”. E, por 

último, xa lle digo que obvio algunhas 

outras, que non nos parecen acertadas 

pero estas que lle estou comentando si. 

Por último, pareceulle oportuno á 

coordinadora de directores, pareceulle 

oportuno poñer en consideración da  

concelleira de  Xustiza Social e  

Coidados a necesidade de que a posta 

en marcha de programas que incidan 

directamente no profesorado e por 

tanto nos centros educativos… 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Longueira, por 

favor. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Ahora mismo. 

 

…tanto a nivel de intervención como 

de gestión cuenten con una 

colaboración y cooperación mutua 

previa. No es la primera vez que desde 

esa Concejalía tanto programas como 

proyectos y no voy a recordar aquí 

alguno de alguna ONG que trabaja de 

las de la inclusión social, que se 

pierden, se marchitan y quedan a la luz 

simplemente de la improvisación. Yo 

les agradecería, por cierto, que además 

luego ustedes dan la noticia el día 31 

de enero diciendo que se han reunido 

con los centros educativos para el 

Programa Poténciate curiosamente 

después de que les entrasen las 

preguntas orales del Pleno. Es una 

llamada de atención a lo que 

posiblemente sería un magnífico 

programa y que vuelvan a hacer 

lastrado como algún otro. Gracias. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben, vou comezar a miña intervención 

recoñecendo unha parte do que vostede 

di. Recoñezo e dende logo asumo 

tamén como máxima responsable deste 

programa, que, neste caso tiñamos a 

necesidade de manter máis xuntanzas 

para detallar maiormente o Programa e 

así llo trasladei tamén na xuntanza 

mensual que temos coa asociación de 

directores e directoras. O que non é 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Longueira, 

por favor. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Agora mesmo. 

 

…tanto a nivel de intervención como 

de xestión conten cunha colaboración 

e cooperación mutua previa. Non é a 

primeira vez que desde esa Concellería 

tanto programas como proxectos e non 

vou lembrar aquí algún dalgunha 

ONG que traballa das da inclusión 

social, que se perden, se  marchitan e 

quedan á luz simplemente da 

improvisación. Eu agradeceríalles, por 

certo, que ademais logo vostedes dan a 

noticia o día 31 de xaneiro dicindo que 

se reuniron cos centros educativos 

para o Programa Poténciate 

curiosamente despois de que lles 

entrasen as preguntas orais do Pleno. 

É unha chamada de atención ao que 

posiblemente sería un magnífico 

programa e que volvan facer lastrado 

como algún outro. Grazas. 

 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Ben, vou comezar a miña intervención 

recoñecendo unha parte do que 

vostede di. Recoñezo e dende logo 

asumo tamén como máxima 

responsable deste programa, que, 

neste caso tiñamos a necesidade de 

manter máis xuntanzas para detallar 

maiormente o Programa e así llo 

trasladei tamén na xuntanza mensual 

que temos coa asociación de directores 
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certo é que esta información se 

ocultase en ningún momento, xa que se 

falou en diversas xuntanzas anteriores. 

Ben, Poténciate, quero recordar o que 

é. É unha iniciativa que nace dirixida 

ás nenas e aos nenos coruñeses e que 

abrangue diferentes accións de reforzo 

educativo que teñen como obxectivo 

diminuír o fracaso escolar e favorecer 

a inclusión social. Para que? Para 

conseguir, dende logo, unha escola 

pública, que recoñeza ás nosas nenas e 

aos nosos nenos o dereito a aprender 

en igualdade de oportunidades, que 

sexa unha ferramenta que finalmente 

outorgue un futuro real a todas as 

nenas e nenos, e, dende logo vai 

dirixido a todos os centros públicos do 

termo municipal, tanto infantil como 

primaria, como educación especial, 

como tamén educación secundaria. 

Abrangue, este programa, diferentes 

accións, que non se contemplan 

noutros programas de reforzo, accións 

que tamén van encamiñadas a tratar e 

dar espazos de ocio alternativo a nenas 

e nenos, de contar cun abano de 

grandísimos profesionais que debido 

aos recortes do Partido Popular tanto 

en PT, tanto en AL, neste momento 

nos centros públicos deste cidade eses 

profesionais non están. E comecei a 

miña intervención recoñecendo que 

faltaron máis xuntanzas coas 

direccións pero dende logo o que non 

vou recoñecer nin admitir é que este 

programa foi improvisado porque non 

é así. Este programa é fruto de meses e 

meses de traballo e de xuntanzas co 

persoal técnico da Concellería e cando 

di que non ten concreción, 

precisamente este programa nace 

aberto para que sexan as direccións e 

e directoras. O que non é certo é que 

esta información se ocultase en ningún 

momento, xa que se falou en diversas 

xuntanzas anteriores. Ben, Poténciate, 

quero recordar o que é. É unha 

iniciativa que nace dirixida ás nenas e 

aos nenos coruñeses e que abrangue 

diferentes accións de reforzo educativo 

que teñen como obxectivo diminuír o 

fracaso escolar e favorecer a inclusión 

social. Para que? Para conseguir, 

dende logo, unha escola pública, que 

recoñeza ás nosas nenas e aos nosos 

nenos o dereito a aprender en 

igualdade de oportunidades, que sexa 

unha ferramenta que finalmente 

outorgue un futuro real a todas as 

nenas e nenos, e, dende logo vai 

dirixido a todos os centros públicos do 

termo municipal, tanto infantil como 

primaria, como educación especial, 

como tamén educación secundaria. 

Abrangue, este programa, diferentes 

accións, que non se contemplan 

noutros programas de reforzo, accións 

que tamén van encamiñadas a tratar e 

dar espazos de ocio alternativo a 

nenas e nenos, de contar cun abano de 

grandísimos profesionais que debido 

aos recortes do Partido Popular tanto 

en PT, tanto en AL, neste momento nos 

centros públicos deste cidade eses 

profesionais non están. E comecei a 

miña intervención recoñecendo que 

faltaron máis xuntanzas coas 

direccións pero dende logo o que non 

vou recoñecer nin admitir é que este 

programa foi improvisado porque non 

é así. Este programa é fruto de meses e 

meses de traballo e de xuntanzas co 

persoal técnico da Concellería e cando 

di que non ten concreción, 

precisamente este programa nace 
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as ANPAS e o mestrado quenes 

decidan cales son as necesidades 

concretas dos seus centros, porque, 

como ben saben, cada centro educativo 

ten unha realidade diferente. E, dende 

logo, xa por rematar, se fóra vostede, 

dende logo non me interesaría tanto 

por polémicas, por rebuscar debaixo 

das pedras e convertir, ás veces, certas 

cuestións xa en política de “Salvame 

Deluxe” pero si que me preocuparía 

por facer unha crítica, sei que a teñen, 

ao programa en si, a que propoñen 

vostedes, a que lle parecen as accións, 

a que lle parecen os obxectivos, e, eu 

sei que, dende logo, o seu grupo ten 

capacidade, experiencia suficiente para 

facer unha oposición deste tipo, unha 

oposición crítica e responsable. Moitas 

grazas. 

 

 

Segunda.-Pregunta oral relativa al 

desalojo de la Comandancia de 

Obras 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias. 

 

¿Cuándo tiene previsto desalojar la 

Comandancia de Obras para evitar que 

se pierda la inversión en este proyecto? 

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Este Goberno está dialogando por 

todas as vías posibles e o seguiremos 

facendo ata o final. 

 

 

 

aberto para que sexan as direccións e 

as ANPAS e o mestrado quenes 

decidan cales son as necesidades 

concretas dos seus centros, porque, 

como ben saben, cada centro 

educativo ten unha realidade diferente. 

E, dende logo, xa por rematar, se fóra 

vostede, dende logo non me interesaría 

tanto por polémicas, por rebuscar 

debaixo das pedras e convertir, ás 

veces, certas cuestións xa en política 

de “Salvame Deluxe” pero si que me 

preocuparía por facer unha crítica, sei 

que a teñen, ao programa en si, a que 

propoñen vostedes, a que lle parecen 

as accións, a que lle parecen os 

obxectivos, e, eu sei que, dende logo, o 

seu grupo ten capacidade, experiencia 

suficiente para facer unha oposición 

deste tipo, unha oposición crítica e 

responsable. Moitas grazas. 

 

Segunda.-Pregunta oral relativa ao 

desaloxo da  Comandancia de Obras 

 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas. 

 

Cando ten previsto desaloxar a  

Comandancia de Obras para evitar 

que se perda o investimento neste 

proxecto? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Este Goberno está dialogando por 

todas as vías posibles e o seguiremos 

facendo ata o final. 
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Señor Dapena Varela 

 

Gracias. Una vez más en el Pleno 

andamos a vueltas con la Comandancia 

de Obras. A este ritmo este tema va a 

competir con la ya tristemente famosa 

letanía del señor Coira, con su clamar 

en el desierto con el infructuoso ruego 

de su grupo sobre los medios 

materiales. Desde luego hace ya unas 

semanas en una intervención sobre esta 

misma cuestión habíamos expresado 

en este Salón de Plenos con el tema de 

la Comandancia de Obras, nos veíamos 

atrapados en el tiempo, en el día de la 

marmota, día de la marmota que se 

celebró el pasado 2 de febrero y la 

marmota PHIL le dijo 6 semanas más 

de invierno. Ya sea con frío o con 

calor, con lluvia o con sol la 

Comandancia de Obras es uno de los 

temas que semejan enquistados en 

nuestro Ayuntamiento, condenados a 

perpetuarse en el tiempo sin pronta 

solución y eso que ustedes decían que 

iba a ser de inmediato a través del 

diálogo el desalojo de ese inmueble 

ocupado. Hoy en este Pleno la 

Comandancia entra por partida doble, 

con sendas preguntas de nuestro grupo 

y del Grupo Municipal del Partido 

Popular. Pregunta sobre la misma 

problemática pero, evidentemente, con 

una perspectiva y con un arranque bien 

distintos porque no se debe olvidar y 

desde el Partido Popular bien que se 

acuerdan ya que nos lo reprochan, que 

el Grupo Municipal Socialista les dio a 

ustedes, Marea Atlántica, no solo un 

voto de confianza en la sesión de 

investidura sino que también les dio un 

voto de confianza inicialmente y de 

modo particular, con relación a la 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas. Unha vez máis no Pleno 

andamos ás voltas coa  Comandancia 

de Obras. A este ritmo este tema vai 

competir coa xa tristemente famosa 

ladaíña do señor Coira, co seu clamar 

no deserto co infrutuoso rogo do seu 

grupo sobre os medios materiais. 

Desde logo hai xa unhas semanas 

nunha intervención sobre esta mesma 

cuestión expresaramos neste Salón de 

Plenos co tema da  Comandancia de 

Obras, viámonos atrapados no tempo, 

no día da  marmota, día da  marmota 

que se celebrou o pasado 2 de febreiro 

e a  marmota  PHIL díxolle 6 semanas 

máis de inverno. Xa sexa con frío ou 

con calor, con choiva ou con sol a  

Comandancia de Obras é un dos temas 

que semellan  enquistados no noso 

Concello, condenados a perpetuarse 

no tempo sen pronta solución e iso que 

vostedes dicían que ía ser de inmediato 

a través do diálogo o desaloxo dese 

inmoble ocupado. Hoxe neste Pleno a  

Comandancia entra por partida dobre, 

con senllas preguntas do noso grupo e 

do Grupo Municipal do Partido 

Popular. Pregunta sobre a mesma 

problemática pero, evidentemente, 

cunha perspectiva e cun arranque ben 

distintos porque non se debe esquecer 

e desde o Partido Popular ben que se 

acordan xa que nolo reprochan, que o 

Grupo Municipal Socialista deulles a 

vostedes, Marea Atlántica, non só un 

voto de confianza na sesión de 

investidura senón que tamén lles deu 

un voto de confianza inicialmente e de 

modo particular, con relación á 

ocupación deste inmoble. Os 

socialistas agardamos, unha vez 
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ocupación de este inmueble. Los 

socialistas aguardamos, una vez 

producida la ocupación, cuando el 

Grupo Municipal del Partido Popular 

trajo a este Pleno una moción instando 

al inmediato desalojo por la fuerza de 

esas naves ocupadas, aguardamos, 

digo, a que sus invocaciones y sus 

buenas palabras para alcanzar una 

desocupación consensuada, pacífica y 

tempestiva, obtuviese resultados 

positivos, fructificasen y se 

materializasen.  

 

A las veintiuna horas y cinco 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora Veira González. 

 

Les dimos un margen de tiempo y sin 

embargo los meses han ido 

discurriendo y la ocupación no solo 

persiste sino que sus amigos, los 

okupas, se han rebelado contra ustedes 

y hasta les replican y denuncian su 

comportamiento con palabras y 

expresiones que nada tienen que 

envidiar a las críticas del Partido 

Popular y a la vista del incidente 

protagonizado en los albores de este 

Pleno, poca o nula armonía y sintonía 

se deja ver entre ustedes y los okupas, 

a pesar de la tolerancia que hasta ahora 

han tenido con ellos. Es más que 

evidente que el aspecto de desalojo 

tempestivo es un rotundo fracaso, un 

fracaso más del Gobierno de la Marea, 

como pueden ser el de la Vedra o el 

mercado de Santa Lucía, obras sin 

iniciar, como sucede con las obras en 

la Comandancia de Obras. 

Precisamente, el pasado 22 de enero 

por la tarde, los técnicos de este 

Ayuntamiento, los del Ministerio de 

producida a ocupación, cando o 

Grupo Municipal do Partido Popular 

trouxo a este Pleno unha moción 

instando ao inmediato  desaloxo pola 

forza desas naves ocupadas, 

agardamos, digo, a que as súas 

invocacións e as súas boas palabras 

para alcanzar unha desocupación 

consensuada, pacífica e  tempestiva, 

obtivese resultados positivos, 

frutificasen e se materializasen. 

 

 

 

Ás vinte e unha horas e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións a señora  

Veira González. 

 

Démoslles unha marxe de tempo e sen 

embargo os meses foron discorrendo e 

a ocupación non só persiste senón que 

os seus amigos, os okupas, rebeláronse 

contra vostedes e ata lles replican e 

denuncian o seu comportamento con 

palabras e expresións que nada teñen 

que envexar as críticas do Partido 

Popular e á vista do incidente 

protagonizado nos albores deste 

Pleno, pouca ou nula harmonía e 

sintonía se deixa ver entre vostedes e 

os okupas, a pesar da tolerancia que 

ata agora tiveron con eles. É máis que 

evidente que o aspecto de desaloxo  

tempestivo é un rotundo fracaso, un 

fracaso máis do Goberno da Marea, 

como poden ser o da Vedra ou o 

mercado de Santa Lucía, obras sen 

iniciar, como sucede coas obras na  

Comandancia de Obras. Precisamente, 

o pasado 22 de xaneiro pola tarde, os 

técnicos deste Concello, os do 

Ministerio de Fomento e os da 

empresa encargada de executar a 
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Fomento y los de la empresa encargada 

de ejecutar la rehabilitación de esas 

instalaciones se reunieron a las puertas 

de la Comandancia y acordaron firmar 

un acta de replanteo negativa al estar 

las instalaciones cerradas y ocupadas. 

Ese trámite implica que el plazo de la 

ejecución de las obras queda 

suspendido hasta que se pueda entrar 

en la parcela y ver que lo proyectado 

se corresponde con lo que hay a las 

puertas de las antiguas dependencias 

militares y ello a pesar de que el 

alcalde Xulio Ferreiro había asegurado 

el día antes, el 21 de enero de 2018, 

que el diálogo iba por buen camino y 

que esperaba poder iniciar pronto las 

obras y traer una solución satisfactoria 

para todos. Por desgracia para esta 

ciudad ya nadie va a poder creer las 

palabras del alcalde Xulio Ferreiro 

porque ha perdido la credibilidad, las 

palabras se deslizan como un tobogán 

hacia la nada. Seguimos con el riesgo 

de perder el presupuesto de inversión 

del Ministerio de Fomento en las 

instalaciones por falta de desalojo del 

inmueble. ¿Cuándo piensan hacerlo? 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Dapena, por 

favor. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Penso que cómpre lembrar algúns 

datos desta situación. Estamos falando 

dun equipamento que fai 30 anos que o 

rehabilitación desas instalacións 

reuníronse ás portas da  Comandancia 

e acordaron asinar unha acta de 

implantación negativa ao estar as 

instalacións pechadas e ocupadas. Ese 

trámite implica que o prazo da 

execución das obras queda suspendido 

ata que se poida entrar na parcela e 

ver que o proxectado se corresponde 

co que hai ás portas das antigas 

dependencias militares e iso a pesar de 

que o alcalde  Xulio Ferreiro 

asegurara o día antes, o 21 de xaneiro 

de 2018, que o diálogo ía por bo 

camiño e que esperaba poder iniciar 

pronto as obras e traer unha solución 

satisfactoria para todos. Por desgraza 

para esta cidade xa ninguén vai poder 

crer as palabras do alcalde  Xulio 

Ferreiro porque perdeu a 

credibilidade, as palabras deslízanse 

como un tobogán cara á nada. 

Seguimos co risco de perder o 

orzamento de investimento do 

Ministerio de Fomento nas 

instalacións por falta de desaloxo do 

inmoble. Cando pensan facelo? 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Dapena, por 

favor. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Moitas grazas.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Penso que cómpre lembrar algúns 

datos desta situación. Estamos falando 

dun equipamento que fai 30 anos que o 
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Ministerio de Defensa recoñeceu o 

dereito do Concello a utilizar a 

Comandancia de Obras pero ese 

inmoble estivo abandonado máis de 30 

anos. Este Goberno vén de garantizar 

fai escasas semanas a titularidade 

pública deste equipamento. É dicir, a 

Comandancia de Obras, por fin, 30 

anos despois, é agora un ben de 

dominio público, o que significa a 

maior blindaxe para unha parcela 

pública, a mesma que teñen, por 

exemplo, as prazas ou os parques e isto 

evita, definitivamente, a súa venda e 

garantiza que os seus usos sexan 

públicos. Este é o noso obxectivo, que 

este edificio, que este equipamento 

sexa un espazo liberado para a cidade e 

liberado sobre todo para o uso público 

e o que estamos plantexando aquí é un 

novo equipamento, novo equipamento 

definido en base ao entendemento e en 

base ao diálogo e ao traballo en 

común, un equipamento insólito, que 

seguramente ningún dos partidos que 

hoxe preguntan acerca da 

Comandancia nunca imaxinaron. 

Falaba ao comezo de que levamos, 

estamos explorando todas as vías de 

diálogo posibles, levamos meses 

dialogando e o seguiremos facendo ata 

o final pero sin esquecer que o 

obxectivo, como dicía, é que este 

edificio sexa un edificio destinado a 

toda a cidadanía. Penso que con esta 

situación estamos tendo unha reacción 

coherente con nós mesmos e, sobre 

todo, tamén coherente de onde vimos. 

Respectamos ás persoas que 

actualmente están facendo uso das 

instalacións da Comandancia e de feito 

estamos dialogando con parte dos 

usuarios para ver unhas posibles 

Ministerio de Defensa recoñeceu o 

dereito do Concello a utilizar a 

Comandancia de Obras pero ese 

inmoble estivo abandonado máis de 30 

anos. Este Goberno vén de garantizar 

fai escasas semanas a titularidade 

pública deste equipamento. É dicir, a 

Comandancia de Obras, por fin, 30 

anos despois, é agora un ben de 

dominio público, o que significa a 

maior blindaxe para unha parcela 

pública, a mesma que teñen, por 

exemplo, as prazas ou os parques e 

isto evita, definitivamente, a súa venda 

e garantiza que os seus usos sexan 

públicos. Este é o noso obxectivo, que 

este edificio, que este equipamento 

sexa un espazo liberado para a cidade 

e liberado sobre todo para o uso 

público e o que estamos plantexando 

aquí é un novo equipamento, novo 

equipamento definido en base ao 

entendemento e en base ao diálogo e 

ao traballo en común, un equipamento 

insólito, que seguramente ningún dos 

partidos que hoxe preguntan acerca da 

Comandancia nunca imaxinaron. 

Falaba ao comezo de que levamos, 

estamos explorando todas as vías de 

diálogo posibles, levamos meses 

dialogando e o seguiremos facendo ata 

o final pero sin esquecer que o 

obxectivo, como dicía, é que este 

edificio sexa un edificio destinado a 

toda a cidadanía. Penso que con esta 

situación estamos tendo unha reacción 

coherente con nós mesmos e, sobre 

todo, tamén coherente de onde vimos. 

Respectamos ás persoas que 

actualmente están facendo uso das 

instalacións da Comandancia e de 

feito estamos dialogando con parte dos 

usuarios para ver unhas posibles 
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reubicacións de usos porque hai que 

dicilo e hai que recoñecer que o que 

está acontecendo actualmente na 

Comandancia é unha visibilidade, é 

visibilizar unha necesidade, a 

necesidade de que nesta cidade existan 

espazos para determinadas actividades 

e visibiliza que moitos dos 

equipamentos e moitos dos espazos 

públicos que temos na nosa cidade non 

dan cabida á pluralidade e a 

diversidade de colectivos e de 

propostas que hai na cidade. Tamén 

creo que a situación da Comandancia 

pon na axenda e pon enriba da mesa a 

necesidade de avanzar cara a novos 

modelos de uso e de xestión de 

equipamentos públicos e creo que 

cómpre que nos fagamos unha 

pregunta e é por que a nosa cidade está 

atrasada ao respecto… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Delso, por 

favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

…doutras, por que nesta cidade primou 

absolutamente un modelo de 

equipamento vertical e de tutelaxe 

cando noutras cidades do Estado e 

sobre todo e tamén noutras cidades 

europeas existen modelos como o que 

nós apostamos actualmente para a 

Comandancia onde a cidadanía 

participa activamente, do uso pero 

tamén da xestión, con horarios 

flexibles e con funcionamento aberto. 

Este é o noso obxectivo, esta á a liña 

de traballo que levamos, un novo 

equipamento, un novo modelo de uso e 

reubicacións de usos porque hai que 

dicilo e hai que recoñecer que o que 

está acontecendo actualmente na 

Comandancia é unha visibilidade, é 

visibilizar unha necesidade, a 

necesidade de que nesta cidade existan 

espazos para determinadas actividades 

e visibiliza que moitos dos 

equipamentos e moitos dos espazos 

públicos que temos na nosa cidade non 

dan cabida á pluralidade e a 

diversidade de colectivos e de 

propostas que hai na cidade. Tamén 

creo que a situación da Comandancia 

pon na axenda e pon enriba da mesa a 

necesidade de avanzar cara a novos 

modelos de uso e de xestión de 

equipamentos públicos e creo que 

cómpre que nos fagamos unha 

pregunta e é por que a nosa cidade 

está atrasada ao respecto… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Delso, por 

favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

…doutras, por que nesta cidade 

primou absolutamente un modelo de 

equipamento vertical e de tutelaxe 

cando noutras cidades do Estado e 

sobre todo e tamén noutras cidades 

europeas existen modelos como o que 

nós apostamos actualmente para a 

Comandancia onde a cidadanía 

participa activamente, do uso pero 

tamén da xestión, con horarios 

flexibles e con funcionamento aberto. 

Este é o noso obxectivo, esta á a liña 

de traballo que levamos, un novo 

equipamento, un novo modelo de uso e 
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de xestión para todos e para toda a 

cidade e, como dicía, penso que isto 

nos ten que facer reflexionar e nos ten 

que facer non ter medo a explorar 

outros modelos e outras maneiras de 

facer cidade. 

 

Tercera.-Pregunta oral relativa a la 

urbanización del Agra dos Mallos 

 

A las veitiuna horas y diez minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Sande García. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Cando teñen previsto acometer a 

urbanización da Agra dos Mallos e 

dotar a zona dos servizos básicos?. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Esa urbanización está condicionada 

polos accesos á Intermodal. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Ben. Nunha recentre visita ao barrio 

dos Mallos os socialistas vimos de 

comprobar que nada se ten feito para 

completar a urbanización da rúa do 

Agra dos Mallos, nin o Goberno do PP 

nin da Marea Atlántica foron quen de 

dar resposta a esta demanda veciñal. 

Por iso, en cumprimento do 

compromiso que acadamos con eles, 

hoxe traemos ao Pleno esta pregunta 

dos mesmos, que queren saber cando 

se levará a cabo a urbanización dunha 

zona situada entre o Centro Cívico dos 

Mallos e o polideportivo da Sardiñeira, 

aínda que sabemos que teñen visitada a 

zona, descríbolles a mesma, e 

de xestión para todos e para toda a 

cidade e, como dicía, penso que isto 

nos ten que facer reflexionar e nos ten 

que facer non ter medo a explorar 

outros modelos e outras maneiras de 

facer cidade. 

 

Terceira.-Pregunta oral relativa á 

urbanización do Agra dos Mallos 

 

Ás  vinte e unha horas e dez minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Sande García. 
 

Señora Neira Martínez 

 

Cando teñen previsto acometer a 

urbanización da Agra dos Mallos e 

dotar a zona dos servizos básicos?. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Esa urbanización está condicionada 

polos accesos á Intermodal. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Ben. Nunha recentre visita ao barrio 

dos Mallos os socialistas vimos de 

comprobar que nada se ten feito para 

completar a urbanización da rúa do 

Agra dos Mallos, nin o Goberno do PP 

nin da Marea Atlántica foron quen de 

dar resposta a esta demanda veciñal. 

Por iso, en cumprimento do 

compromiso que acadamos con eles, 

hoxe traemos ao Pleno esta pregunta 

dos mesmos, que queren saber cando 

se levará a cabo a urbanización dunha 

zona situada entre o Centro Cívico dos 

Mallos e o polideportivo da 

Sardiñeira, aínda que sabemos que 

teñen visitada a zona, descríbolles a 
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lémbrolles que no Agra - Mallos a 

parte de circular a diario moitos 

coruñeses, viven unhas familias, 

familias que pagan impostos igual que 

o resto de cidadáns do noso Concello. 

No Agra - Mallos os camiños son de 

lama, están sen asfaltar e cheos de 

baches, algúns, grandísimos. Non 

existen beirarrúas, a iluminación é 

inexistente, teñen que chamar todas as 

semanas para que vacíen a fosa séptica.  

 

 

A las veintiuna horas y diez minutos 

sale del Salón de Sesiones el Sr. 

alcalde D. Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde. Preside durante su 

ausencia la señora García Gómez. 

 

Como non entran a recoller o lixo 

téñeno que levar aos colectores 

situados na avenida de Arteixo. 

Señores do Goberno, no Agra – Mallos 

non hai servizos públicos nin servizos 

básicos en pleno século XXI. 

Entendemos que chegou a hora de 

cumprir cos veciños e tratalos como 

coruñeses de primeira. Por iso, en 

nome deles preguntámoslle novamente 

cando e como teñen previsto levar a 

cabo a reurbanización da Agra – 

Mallos. Confiamos en que teñan unha 

resposta concreta, que permita atender 

a demanda dos veciños dunha zona que 

sufre, tamén, a maiores, o abandono de 

varias construcións na rúa Puerto Rico, 

na mesma zona e que tamén merecen 

unha atención desde o Concello. 

Pedimos, ademais, que mentres non se 

acometan as obras da urbanización da 

Agra – Mallos procedan vostedes a 

adecentar esta rúa, mellorando as 

condicións de vida dos veciños, 

mesma, e lémbrolles que no Agra - 

Mallos a parte de circular a diario 

moitos coruñeses, viven unhas 

familias, familias que pagan impostos 

igual que o resto de cidadáns do noso 

Concello. No Agra - Mallos os 

camiños son de lama, están sen 

asfaltar e cheos de baches, algúns, 

grandísimos. Non existen beirarrúas, a 

iluminación é inexistente, teñen que 

chamar todas as semanas para que 

vacíen a fosa séptica.  

 

Ás vinte e unha horas e dez minutos 

sae do Salón de Sesións o Sr. alcalde 

D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

Preside durante a súa ausencia a 

señora García Gómez. 

 

Como non entran a recoller o lixo 

téñeno que levar aos colectores 

situados na avenida de Arteixo. 

Señores do Goberno, no Agra – Mallos 

non hai servizos públicos nin servizos 

básicos en pleno século XXI. 

Entendemos que chegou a hora de 

cumprir cos veciños e tratalos como 

coruñeses de primeira. Por iso, en 

nome deles preguntámoslle novamente 

cando e como teñen previsto levar a 

cabo a reurbanización da Agra – 

Mallos. Confiamos en que teñan unha 

resposta concreta, que permita atender 

a demanda dos veciños dunha zona 

que sufre, tamén, a maiores, o 

abandono de varias construcións na 

rúa Puerto Rico, na mesma zona e que 

tamén merecen unha atención desde o 

Concello. Pedimos, ademais, que 

mentres non se acometan as obras da 

urbanización da Agra – Mallos 

procedan vostedes a adecentar esta 

rúa, mellorando as condicións de vida 
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obrigada. 

 

Señor Varela Gómez 

 

A las veintiuna horas y once minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Sande García. 

 

Bueno. Efectivamente moitas das 

cousas que nos comenta a señora Neira 

xa as recollimos no seu momento no 

Dillo Ti, ou nos “paseos” que nos 

damos habitualmente polo barrio e 

bueno, lle podo dicir algunhas das que 

temos subsanado e explicarlle cal é a 

situación urbanística xeral. 

Efectivamente o que dicía na rúa 

Puerto Rico, somos conscientes de que 

hai unha vivenda privada, o número 

25, que é a última das que se foron 

demolendo nos últimos anos. Esa 

vivenda, estamos sobre ela, temos 

aberto un expediente de disciplina 

urbanística, temos sancionado ata en 5 

ocasións ao propietario e ante a súa 

falta de execución estamos redactando 

o proxecto de demolición que 

executaremos subsidiariamente. 

Ademais disto e tamén recollendo as 

demandas da veciñanza da zona, 

demos resposta á situación de 

ocupación que había nunha vivenda 

que estaba situada sobre a zona de 

viario municipal e o equipo hábitat 

buscou unha solución para esa vivenda 

que agora mesmo xa non está ocupada 

e está tapiada. En calquera caso, como 

lles dicía antes, o futuro da Agra dos 

Mallos depende da nova ordenación 

que vén modificada, vén condicionada 

polos novos accesos á Intermodal. Nós 

estamos redactando a asistencia 

técnica, que xa temos adxudicada que 

dos veciños, obrigada. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Ás vinte e unha horas e once minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Sande García. 

 

Bueno. Efectivamente moitas das 

cousas que nos comenta a señora 

Neira xa as recollimos no seu 

momento no Dillo Ti, ou nos “paseos” 

que nos damos habitualmente polo 

barrio e bueno, lle podo dicir algunhas 

das que temos subsanado e explicarlle 

cal é a situación urbanística xeral. 

Efectivamente o que dicía na rúa 

Puerto Rico, somos conscientes de que 

hai unha vivenda privada, o número 

25, que é a última das que se foron 

demolendo nos últimos anos. Esa 

vivenda, estamos sobre ela, temos 

aberto un expediente de disciplina 

urbanística, temos sancionado ata en 5 

ocasións ao propietario e ante a súa 

falta de execución estamos redactando 

o proxecto de demolición que 

executaremos subsidiariamente. 

Ademais disto e tamén recollendo as 

demandas da veciñanza da zona, 

demos resposta á situación de 

ocupación que había nunha vivenda 

que estaba situada sobre a zona de 

viario municipal e o equipo hábitat 

buscou unha solución para esa vivenda 

que agora mesmo xa non está ocupada 

e está tapiada. En calquera caso, como 

lles dicía antes, o futuro da Agra dos 

Mallos depende da nova ordenación 

que vén modificada, vén condicionada 

polos novos accesos á Intermodal. Nós 

estamos redactando a asistencia 

técnica, que xa temos adxudicada que 
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esperamos poder achegar á Xunta de 

Galicia. En calquera caso esa 

asistencia técnica depende da Xunta de 

Galicia porque ela é a que nos ten que 

subministrar como vai ser o acceso á 

propia Estación de Autobuses, polo 

tanto ata que non teñamos esa 

información non podemos pechar o 

proxecto que estamos redactando. En 

calquera caso cando o consigamos e 

para iso temos aberta a mesa técnica, 

ese proxecto, esperamos que se aprobe 

no Consello da Xunta, xunto ao 

proxecto da Estación de Autobuses, e 

unha vez que sexa aprobado se poderá 

executar e entón será cando 

adaptaremos o Planeamento a ese 

viario, a ese proxecto de urbanización. 

En calquera caso nós nos antepuxemos 

ao proxecto de viario e anunciamos 

unha ordenación que non sei se 

coñecen, se anunciou no seu momento, 

é esta ordenación, que era a fase previa 

para poder ter as nocións de como tiña 

que ser ese viario de acceso. Esa 

ordenación, a diferenza do que temos 

visto no Concello nas décadas pasadas, 

intentaba protexer, de poñer en valor as 

preexistencias que haxa, alí hai unha 

serie de vivendas que están edificadas 

a día de hoxe, que nós intentabamos 

reorganizar porque a anterior 

ordenación o que facía era tábula rasa e 

arrasaba con todo, unha vez máis e 

para mostra temos o Parque Ofimático, 

de resultado dese tipo de Planeamento, 

bueno, pois nós faciamos unha 

ordenación máis respectuosa coas 

preexistencias e as adaptabamos na 

propia ordenación e xa, para rematar, 

istos son os datos básicos, vou 

aproveitar a ocasión para darlles un 

dato, para contarlles algo que non sei 

esperamos poder achegar á Xunta de 

Galicia. En calquera caso esa 

asistencia técnica depende da Xunta de 

Galicia porque ela é a que nos ten que 

subministrar como vai ser o acceso á 

propia Estación de Autobuses, polo 

tanto ata que non teñamos esa 

información non podemos pechar o 

proxecto que estamos redactando. En 

calquera caso cando o consigamos e 

para iso temos aberta a mesa técnica, 

ese proxecto, esperamos que se aprobe 

no Consello da Xunta, xunto ao 

proxecto da Estación de Autobuses, e 

unha vez que sexa aprobado se poderá 

executar e entón será cando 

adaptaremos o Planeamento a ese 

viario, a ese proxecto de urbanización. 

En calquera caso nós nos antepuxemos 

ao proxecto de viario e anunciamos 

unha ordenación que non sei se 

coñecen, se anunciou no seu momento, 

é esta ordenación, que era a fase 

previa para poder ter as nocións de 

como tiña que ser ese viario de acceso. 

Esa ordenación, a diferenza do que 

temos visto no Concello nas décadas 

pasadas, intentaba protexer, de poñer 

en valor as preexistencias que haxa, 

alí hai unha serie de vivendas que 

están edificadas a día de hoxe, que nós 

intentabamos reorganizar porque a 

anterior ordenación o que facía era 

tábula rasa e arrasaba con todo, unha 

vez máis e para mostra temos o Parque 

Ofimático, de resultado dese tipo de 

Planeamento, bueno, pois nós 

faciamos unha ordenación máis 

respectuosa coas preexistencias e as 

adaptabamos na propia ordenación e 

xa, para rematar, istos son os datos 

básicos, vou aproveitar a ocasión para 

darlles un dato, para contarlles algo 
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se coñecen pero se non o coñecen 

deberían de coñecelo e que dá mostras 

e vén a colación de que vostedes me 

fagan esta pregunta, dá mostras de 

como se fixeron as cousas aquí, no 

pasado, especialmente no período 

Vazquista, bueno, do que o señor 

“chocolate”, bueno, do que o señor 

Pepe García, é tan fan… 

 

Presidencia 

 

Señor Varela, temos que ir acabando. 

 

Señor Varela Gómez 

 

…Non sei se coñecen vostedes o 

Convenio dos Ozores, ten ese nome no 

servizo, se coñece así familiarmente, 

bueno, un convenio que ten máis de 20 

anos, polo cal o Concello paga 30.000 

euros ao ano a unha familia 

determinada pola ubicación nunha 

parcela no Agra dos Mallos do centro 

cívico. Estamos pagando a unha 

familia, a uns privados, 30.000 euros 

anuais de alquiler por unha ocupación 

previa do centro cívico. Bueno, son 

máis de 20 anos, boten as contas, por 

30.000 euros, bueno, boten as contas 

do que lle custou ao Concello unha 

maneira de proceder con respecto ao 

urbanismo. Eu quero que sexan 

conscentes, tamén, por que é a 

herdanza que nos deixaron. Grazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

que non sei se coñecen pero se non o 

coñecen deberían de coñecelo e que dá 

mostras e vén a colación de que 

vostedes me fagan esta pregunta, dá 

mostras de como se fixeron as cousas 

aquí, no pasado, especialmente no 

período Vazquista, bueno, do que o 

señor “chocolate”, bueno, do que o 

señor Pepe García, é tan fan… 

 

Presidencia 

 

Señor Varela, temos que ir acabando. 

 

Señor Varela Gómez 

 

…Non sei se coñecen vostedes o 

Convenio dos Ozores, ten ese nome no 

servizo, se coñece así familiarmente, 

bueno, un convenio que ten máis de 20 

anos, polo cal o Concello paga 30.000 

euros ao ano a unha familia 

determinada pola ubicación nunha 

parcela no Agra dos Mallos do centro 

cívico. Estamos pagando a unha 

familia, a uns privados, 30.000 euros 

anuais de alquiler por unha ocupación 

previa do centro cívico. Bueno, son 

máis de 20 anos, boten as contas, por 

30.000 euros, bueno, boten as contas 

do que lle custou ao Concello unha 

maneira de proceder con respecto ao 

urbanismo. Eu quero que sexan 

conscentes, tamén, por que é a 

herdanza que nos deixaron. Grazas. 
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PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.-Pregunta oral relativa a 

educación 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

Hola, buenas tardes. ¿Tiene previsto el 

alcalde rectificar y consensuar con los 

directores de los colegios e institutos 

de la ciudad las acciones educativas 

municipales?. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

A concelleira de Educación, como 

responsable da Área de Educación 

rectifica e rectificará absolutamente 

sempre que sexa necesario porque 

cando a finalidade e o obxectivo do 

que se quere levar a cabo é o 

verdadeiramente importante, dende 

logo non é absolutamente ningunha 

vergoña facelo. 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

En primer lugar, decirle que sus 

palabras no son creíbles. Le voy a 

desmontar sus mentiras en sus notas de 

prensa a lo largo del tiempo y lo que es 

peor, en el máximo órgano de 

representación entre los ciudadanos, 

que es este Pleno municipal. En el 

Pleno del 8 de enero se le interpelaba 

por el escaso o nulo trabajo en equipo 

con la comunidad educativa, como es 

propio de usted, bajo descalificaciones 

a las que luego haré mención, citaba 

como ejemplo de su escucha y 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.-Pregunta oral relativa a 

educación 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

Ola, boas tardes. Ten previsto o 

alcalde rectificar e acordar cos 

directores dos colexios e institutos da 

cidade as accións educativas 

municipais?. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

A concelleira de Educación, como 

responsable da Área de Educación 

rectifica e rectificará absolutamente 

sempre que sexa necesario porque 

cando a finalidade e o obxectivo do 

que se quere levar a cabo é o 

verdadeiramente importante, dende 

logo non é absolutamente ningunha 

vergoña facelo. 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

En primeiro lugar, dicirlle que as súas 

palabras non son cribles. Vou 

desmontar as súas mentiras nas súas 

notas de prensa ao longo do tempo e o 

que é peor, no máximo órgano de 

representación entre os cidadáns, que 

é este Pleno municipal. No Pleno do 8 

de xaneiro interpelábaselle polo 

escaso ou nulo traballo en equipo coa 

comunidade educativa, como é propio 

de vostede, baixo descualificacións ás 

que logo farei mención, citaba como 

exemplo da súa escoita e coordinación 
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coordinación con la comunidad 

educativa el Programa Poténciate, que 

contaba, no solo con el beneplácito y 

buena acogida entre el sector educativo 

sino que era fruto de intenso trabajo 

con ellos, palabras suyas. Como es 

habitual en usted, que debe mentir 

incluso cuando duerme, la comunidad 

educativa el día 10 de enero, indignada 

hasta la saciedad por tantas y tantas 

desconsideraciones y mentiras desde 

que usted es concejala de Educación, 

se ve obligada a contestarle y entre 

otras cuestiones, cito, literalmente, 

algunos aspectos que aparecen en esta 

misiva, “manifestamos a nosa 

discrepancia coa posta en marcha do 

Programa Poténciate.  

 

A las veintiuna horas y veinte 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

Falta debate e consenso en relación coa 

posta en marcha do programa, 

externalización do currículum, 

transferencia de datos do alumnado a 

unha empresa privada, duplicidade e 

interferencia con programas xa en 

funcionamento”, da Xunta, xa lle digo 

eu, “poñer en consideración da 

Concellaría de Xustiza Social e 

Coidados a necesidade de que a posta 

en marcha de programas, tanto a nivel 

intervención como de xestión, conte 

cunha colaboración e cooperación 

mutua previa”. Señora Cameán, con 

esto queda usted al descubierto. 

Miente, falta a la verdad, desprecia a la 

comunidad educativa y a los 

representantes de la misma en los 

centros, ni es fiable, ni es creíble. 

Interpelo, en este caso, al alcalde con 

coa comunidade educativa o 

Programa Poténciate, que contaba, 

non só co  beneplácito e boa acollida 

entre o sector educativo senón que era 

froito de intenso traballo con eles, 

palabras súas. Como é habitual en 

vostede, que debe mentir mesmo cando 

dorme, a comunidade educativa o día 

10 de xaneiro, indignada ata a 

saciedade por tantas e tantas 

desconsideracións e mentiras desde 

que vostede é concelleira de 

Educación, vese obrigada a 

contestarlle e entre outras cuestións, 

cito, literalmente, algúns aspectos que 

aparecen nesta misiva, “manifestamos 

a  nosa discrepancia  coa posta en 

marcha  do Programa Poténciate.  

 

Ás vinte e unha horas e vinte minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Varela Gómez. 

 

Falta debate e consenso en relación  

coa posta en marcha  do programa,  

externalización  do currículo, 

transferencia de datos  do alumnado a  

unha empresa privada,  duplicidade e 

interferencia con programas  xa en  

funcionamento”, da Xunta,  xa  lle 

digo  eu, “ poñer en  consideración da  

Concellaría de  Xustiza Social e  

Coidados a  necesidade de que a posta 

en marcha de programas, tanto a nivel 

intervención como de  xestión,  conte  

cunha colaboración e cooperación 

mutua previa”. Señora  Cameán, con 

isto queda vostede ao descuberto. 

Mente, falta á verdade, despreza á 

comunidade educativa e aos 

representantes da mesma nos centros, 

nin é fiable, nin é crible. Interpelo, 

neste caso, ao alcalde con todas as 
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todas las dudas, puesto que a este 

alcalde no se le ha ocurrido mejor cosa 

que echar las culpas al cuerpo 

funcionarial de su incompetencia, 

primero a los de la Xunta de Galicia y 

en este caso concreto, diciendo que han 

sido influenciados por la Xefatura 

Territorial. O sea, que para la Marea 

los directores y directoras de los 

centros educativos de La Coruña son 

simples “orcos”, con escaso 

conocimiento y criterio en sus 

funciones y, por supuesto, con absoluta 

incapacidad profesional y personal por 

contrariar lo que ustedes dicen. 

Lamentable, esperpéntico. La Coruña 

no tiene un alcalde a su altura. Pero 

sinceramente no les culpo solo a 

ustedes. Han hecho de la mentira su 

forma de llegar al Gobierno de esa 

ciudad pero ustedes solos no habrían 

podido sin el apoyo explícito del 

Bloque y del PSOE. El del Bloque es 

normal, puesto que la mayoría de 

ustedes han salido de esa formación. 

Del PSOE, después de escuchar a la 

señora Longueira, queda claro que 

nunca la “rosa” municipal del 

socialismo en Coruña tuvo tan pocos 

pétalos y tantas espinas. 

 

Por último decirle a la señora Cameán, 

cuando hacía referencia en el Pleno 

anterior, sin derecho a réplica, por mi 

parte, hasta en eso es cobarde, señora 

Cameán, que el señor Mourelo debía 

estudiar en la privada porque no 

conocía lo que era una escuela pública. 

Mire usted, no sé por qué esconde en 

su currículum dónde ha efectuado sus 

estudios pero es conocido dónde ha 

estudiado usted y alguno de sus 

compañeros, incluso el alcalde. Y no 

dúbidas, debido a que a este alcalde 

non se lle ocorreu mellor cousa que 

botar as culpas ao corpo  funcionarial 

da súa incompetencia, primeiro aos da 

Xunta de Galicia e neste caso 

concreto, dicindo que foron 

influenciados pola  Xefatura 

Territorial. Ou sexa, que para a Marea 

os directores e directoras dos centros 

educativos da Coruña son simples 

“orcos”, con escaso coñecemento e 

criterio nas súas funcións e, por 

suposto, con absoluta incapacidade 

profesional e persoal por  contrariar o 

que vostedes din. Lamentable,  

esperpéntico. A Coruña non ten un 

alcalde á súa altura. Pero  

sinceramente non lles culpo só a 

vostedes. Fixeron da mentira a súa 

forma de chegar ao Goberno desa 

cidade pero vostedes sós non poderían 

sen o apoio explícito do Bloque e do 

PSOE. O do Bloque é normal, posto 

que a maioría de vostedes saíron desa 

formación. Do PSOE, despois de 

escoitar á señora  Longueira, queda 

claro que nunca a “rosa” municipal 

do socialismo en Coruña tivo tan 

poucos pétalos e tantas espiñas. 

 

 

Por último dicirlle á señora  Cameán, 

cando facía referencia no Pleno 

anterior, sen dereito a réplica, pola 

miña banda, ata niso é covarde, 

señora  Cameán, que o señor  Mourelo 

debía estudar na privada porque non 

coñecía o que era unha escola pública. 

Mire vostede, non sei por que esconde 

no seu currículo onde efectuou os seus 

estudos pero é coñecido onde estudou 

vostede e algún dos seus compañeiros, 

incluso o alcalde. E non me parece 
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me parece mal porque hay libertad de 

elección de centros pero le diré que 

cuando ustedes califican la oposición, 

La Coruña ya sabe que se le ha pillado 

en la mentira, que la descalificación es 

su única salida ante todo lo que no es 

su pensamiento único e incluso, que 

con su afán de satisfacer sus 

ambiciones políticas… 

 

Presidencia 

 

Señor Mourelo, teñe que ir acabando. 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

Ahora, un segundo, por favor. 

 

…quiere descalificar su propio alcalde 

para conseguir sus metas. Eso tiene un 

nombre, lo ha dicho su ex jefe de 

prensa. Lo han confirmado sus 

simpatizantes, son ustedes una losa 

demasiado pesada para una ciudad que 

fue y después de ustedes volverá a ser 

la referencia en el noroeste de España 

en cuanto a calidad de vida, servicio a 

sus ciudadanos, generadora de 

bienestar, con profundo carácter 

abierto y acogedor de sus gentes y 

ahora usted puede contestar y no se 

olvide de sus coletillas, de “non lle 

consinto” e “non lle admito”, pero 

recuerde que puede adornar la mentira 

como quiera pero la mentira seguirá 

siendo la mentira. Muchas gracias. 

 

 

A las veintiuna horas y veintidós 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones el Sr. alcalde D. Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde. 

 

mal porque hai liberdade de elección 

de centros pero direille que cando 

vostedes cualifican a oposición, A 

Coruña xa sabe que se lle pillou na 

mentira, que a descualificación é a súa 

única saída ante todo o que non é o 

seu pensamento único e mesmo, que co 

seu afán de satisfacer as súas 

ambicións políticas… 

 

Presidencia 

 

Señor Mourelo, teñe que ir acabando. 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

Agora, un segundo, por favor. 

 

…quere descualificar o seu propio 

alcalde para conseguir as súas metas. 

Iso ten un nome, díxoo o seu  ex xefe 

de prensa. Confirmárono os seus 

simpatizantes, son vostedes unha lousa 

demasiado pesada para unha cidade 

que foi e despois de vostedes volverá 

ser a referencia no noroeste de España 

en canto a calidade de vida, servizo 

aos seus cidadáns, xeradora de 

benestar, con profundo carácter aberto 

e acolledor das súas xentes e agora 

vostede pode contestar e non se 

esqueza das súas  apostilas, de “ non  

lle  consinto” e “ non  lle admito”, 

pero lembre que pode adornar a 

mentira como queira pero a mentira 

seguirá sendo a mentira. Moitas 

grazas. 

 

Ás vinte e unha horas e vinte e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

Sr. alcalde D. Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde. 
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Señora Cameán Calvete 

 

Mire, señor Mourelo, eu xa sei que a 

vostede gustaríalle, para poder seguir 

facendo demagoxia electoralista, que a 

comunidade educativa, que, por certo, 

non está formada só polas direccións 

dos centros públicos, supoño que o 

sabe como director dun centro que é, 

mostrara, xa sei que lle gustaría, 

queixas un día si e outro tamén pola 

xestión deste Goberno pero dista aínda 

non é, señor Mourelo, aínda non lle vai 

tocar. É certo que, como xa lle 

expliquei anteriormente, a comunidade 

educativa mostrou o seu malestar por 

querer ter un maior coñecemento neste 

programa e porque non se fixeran máis 

xuntanzas concretando pero dende 

logo, como lles acabo de sinalar, o 

único do que non se teñen que 

preocupar en relación con todo isto é 

con que non se vaia a consensuar este 

programa porque, dende logo dáse 

unha circunstancia neste caso e é que 

este Goberno aposta e vai apostar 

sempre por un ensino público e de 

calidade e dáse a circunstancia de que 

ademais as Direccións, que fan unha 

magnífica labor na nosa cidade, teñen, 

exactamente tamén ese obxectivo de 

mellorar o ensino na nosa cidade e, 

dende logo cando, efectivamente, 

coinciden os obxectivos, existen 

fórmulas e atópanse fórmulas para 

crear eses consensos, que, dende logo, 

vostede, señor Mourelo, nin atopan nin 

atoparon, nin nunca rectificaron, xa 

lles gustaría ter esa altura de miras, ou 

non lembran o que pasou coa 

LOMCE? O que lles dixo ao Partido 

Popular, toda a comunidade educativa? 

Nin LOMCE nin reválidas nin unha 

Señora Cameán Calvete 

 

Mire, señor Mourelo, eu xa sei que a 

vostede gustaríalle, para poder seguir 

facendo demagoxia electoralista, que a 

comunidade educativa, que, por certo, 

non está formada só polas direccións 

dos centros públicos, supoño que o 

sabe como director dun centro que é, 

mostrara, xa sei que lle gustaría, 

queixas un día si e outro tamén pola 

xestión deste Goberno pero dista aínda 

non é, señor Mourelo, aínda non lle 

vai tocar. É certo que, como xa lle 

expliquei anteriormente, a comunidade 

educativa mostrou o seu malestar por 

querer ter un maior coñecemento neste 

programa e porque non se fixeran 

máis xuntanzas concretando pero 

dende logo, como lles acabo de 

sinalar, o único do que non se teñen 

que preocupar en relación con todo 

isto é con que non se vaia a 

consensuar este programa porque, 

dende logo dáse unha circunstancia 

neste caso e é que este Goberno aposta 

e vai apostar sempre por un ensino 

público e de calidade e dáse a 

circunstancia de que ademais as 

Direccións, que fan unha magnífica 

labor na nosa cidade, teñen, 

exactamente tamén ese obxectivo de 

mellorar o ensino na nosa cidade e, 

dende logo cando, efectivamente, 

coinciden os obxectivos, existen 

fórmulas e atópanse fórmulas para 

crear eses consensos, que, dende logo, 

vostede, señor Mourelo, nin atopan nin 

atoparon, nin nunca rectificaron, xa 

lles gustaría ter esa altura de miras, 

ou non lembran o que pasou coa 

LOMCE? O que lles dixo ao Partido 

Popular, toda a comunidade 
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escola prehistórica. Escoitaron? Non. 

Eu vou aproveitar o tempo que me 

queda para desmentir o que vostedes 

sempre se empeñan en dicir, que non 

hai unha boa xestión en educación. 

Voulle a falar de programas novos, o 

Programa ao meu xeito, de democracia 

participativa nos centos educativos, 

onde é a propia comunidade educativa 

quen decide que accións son máis 

necesarias para o seu centro. Vamos a 

falar dos criterios sociais, de revertir 

un programa elitista, como era a Bolsas 

USA nun programa moito máis social. 

Podemos falar das tarifas das escolas 

infantís municipais, con cuota cero, 

algo que puido facer vostede, señor 

Mourelo. Non, a cuota cero non era de 

acceso para todas as persoas, tiña un 

cupo limitado, dende logo xa nos 

gustaría que o puidese ter feito con 

máis antelación. Vou rematando, 

900.000 euros de investimento nos 

centros públicos da cidade, 33 obras no 

2017, 3.841 actuacións de mantemento 

dende que entrou este Goberno, dende 

que entrou este partido no Goberno, 

unha execución, que xa que lles gusta 

sempre dicir que non executamos, do 

86% e dende logo, diga o que diga 

todos os días e pese o que lle pese, 

señor Mourelo, aínda coas miñas 

coletillas vou seguir insistindo no 

traballo que facemos e seguir 

traballando moito máis. Moitas grazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

educativa? Nin LOMCE nin reválidas 

nin unha escola prehistórica. 

Escoitaron? Non. Eu vou aproveitar o 

tempo que me queda para desmentir o 

que vostedes sempre se empeñan en 

dicir, que non hai unha boa xestión en 

educación. Voulle a falar de 

programas novos, o Programa ao meu 

xeito, de democracia participativa nos 

centos educativos, onde é a propia 

comunidade educativa quen decide que 

accións son máis necesarias para o 

seu centro. Vamos a falar dos criterios 

sociais, de revertir un programa 

elitista, como era a Bolsas USA nun 

programa moito máis social. Podemos 

falar das tarifas das escolas infantís 

municipais, con cuota cero, algo que 

puido facer vostede, señor Mourelo. 

Non, a cuota cero non era de acceso 

para todas as persoas, tiña un cupo 

limitado, dende logo xa nos gustaría 

que o puidese ter feito con máis 

antelación. Vou rematando, 900.000 

euros de investimento nos centros 

públicos da cidade, 33 obras no 2017, 

3.841 actuacións de mantemento dende 

que entrou este Goberno, dende que 

entrou este partido no Goberno, unha 

execución, que xa que lles gusta 

sempre dicir que non executamos, do 

86% e dende logo, diga o que diga 

todos os días e pese o que lle pese, 

señor Mourelo, aínda coas miñas 

coletillas vou seguir insistindo no 

traballo que facemos e seguir 

traballando moito máis. Moitas 

grazas. 
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Segunda.-Pregunta oral relativa a 

empleo 

 

Señora Cid Castro 

 

¿Qué medidas tienen previstas para 

que A Coruña deje de ser la ciudad de 

Galicia con peores resultados en datos 

de empleo?. 

 

Señor Lema Suárez 

 

As medidas en materia de emprego 

están todas xa recollidas no Plan 

municipal de emprego aprobado en 

febreiro de 2016 e que está a ser, estes 

días, sometido a revisión e 

desenvolvemento no contexto do Pacto 

polo Emprego no que se agrupan as 36 

entidades desta cidade especializadas 

en materia de emprego e promoción 

económica. 

 

Señora Cid Castro 

 

Bien. Desgraciadamente pasan los 

meses, pasan los años, continúa el caos 

en la gestión, continúa la parálisis 

municipal, continúa el bloqueo a otras 

administraciones y continúan los 

malos, malísimos datos de paro. 

Tenemos tanto los datos de INEM 

como los datos de EPA y confirman 

una y otra vez que, efectivamente, 

somos la ciudad que peor se comporta 

de toda Galicia y esto es un problema, 

no solamente del concejal del ramo 

sino realmente de todo el Gobierno, 

porque, como digo, de aquellos lodos 

vienen estos barros, y es un problema 

de funcionamiento global o, mejor 

dicho, de no funcionamiento. Les voy 

a dar algunos datos porque esto no es 

Segunda.-Pregunta oral relativa a 

emprego 

 

Señora Cid Castro 

 

Que medidas teñen previstas para que 

A Coruña deixe de ser a cidade de 

Galicia con peores resultados en datos 

de emprego?. 

 

Señor Lema Suárez 

 

As medidas en materia de emprego 

están todas xa recollidas no Plan 

municipal de emprego aprobado en 

febreiro de 2016 e que está a ser, estes 

días, sometido a revisión e 

desenvolvemento no contexto do Pacto 

polo Emprego no que se agrupan as 36 

entidades desta cidade especializadas 

en materia de emprego e promoción 

económica. 

 

Señora Cid Castro 

 

Ben. Desgrazadamente pasan os 

meses, pasan os anos, continúa o caos 

na xestión, continúa a parálise 

municipal, continúa o bloqueo a outras 

administracións e continúan os malos,  

malísimos datos de paro. Temos tanto 

os datos de  INEM como os datos de 

EPA e confirman unha e outra vez que, 

efectivamente, somos a cidade que 

peor se comporta de toda Galicia e 

isto é un problema, non soamente do 

concelleiro do ramo senón realmente 

de todo o Goberno, porque, como digo, 

daqueles lodos veñen estes barros, e é 

un problema de funcionamento global 

ou, mellor dito, de non funcionamento. 

Vou dar algúns datos porque isto non é 

unha cuestión de opinión, son datos 
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una cuestión de opinión, son datos 

objetivos. Lo cierto es que nos 

encontramos con que respecto a hace 

un año, de enero de 2017 a enero 2018, 

el paro en A Coruña ha bajado la mitad 

que en Galicia y también mucho 

menos que en España. Además, nos 

encontramos con que, precisamente, 

entre las ciudades de Galicia, Vigo, por 

ejemplo, genera el doble de empleo y 

Lugo prácticamente nos multiplica por 

tres. Estos son datos de la EPA, esta 

que dice el señor Lema siempre, que 

no sirve para nada y no es así. Pero 

bueno, lo explicaré después. Los datos 

del INEM nos dan exactamente el 

mismo resultado. Una vez más 

funcionamos muchísimo peor que el 

resto de Galicia, hemos bajado un 

8,2% mientras en Galicia se está 

bajando a un 12,8. Esto, como digo, no 

es casualidad y lo que nos dicen los 

datos es que en A Coruña a lo largo de 

2017 han aumentado los parados en 

600 personas, lo cual es una absoluta 

barbaridad y lo que no se puede hacer 

es lo que está haciendo el concejal del 

ramo, que ahora contestará leyendo e 

intentando trastabillar lo menos posible 

lo que le hayan escrito, que 

generalmente y según las declaraciones 

que últimamente hace, inflará el papo 

diciendo lo bien que lo hace y 

comparando datos globales de un ciclo 

de destrucción acelerada de empleo 

con un ciclo en el que estamos ahora, 

que es un ciclo de creación acelerada 

de empleo y lo está haciendo fatal y a 

mí no me importa demasiado o no me 

importaría demasiado que el señor 

Lema vaya por ahí haciendo el 

ridículo, diciendo estas barbaridades si 

no fuera porque lleva sobre sus 

obxectivos. O certo é que nos 

atopamos con que respecto de hai un 

ano, de xaneiro do 2017 a xaneiro 

2018, o paro na Coruña baixou a 

metade que en Galicia e tamén moito 

menos que en España. Ademais, 

atopámonos con que, precisamente, 

entre as cidades de Galicia, Vigo, por 

exemplo, xera o dobre de emprego e 

Lugo practicamente multiplícanos por 

tres. Estes son datos da EPA, esta que 

di o señor Lema sempre, que non serve 

para nada e non é así. Pero bo, 

explicareino despois. Os datos do  

INEM dannos exactamente o mesmo 

resultado. Unha vez máis funcionamos 

moitísimo peor que o resto de Galicia, 

baixamos un 8,2% mentres en Galicia 

está a baixarse a un 12,8. Isto, como 

digo, non é casualidade e o que nos 

din os datos é que na Coruña ao longo 

de 2017 aumentaron os parados en 

600 persoas, o cal é unha absoluta 

barbaridade e o que non se pode facer 

é o que está a facer o concelleiro do 

ramo, que agora contestará lendo e 

tentando  titubear o menos posible o 

que lle escribiran, que xeralmente e 

segundo as declaracións que 

ultimamente fai, inflará o papo dicindo 

o ben que o fai e comparando datos 

globais dun ciclo de destrución 

acelerada de emprego cun ciclo no que 

estamos agora, que é un ciclo de 

creación acelerada de emprego e estao 

facendo fatal e a min non me importa 

demasiado ou non me importaría 

demasiado que o señor Lema vaia por 

aí facendo o ridículo, dicindo estas 

barbaridades se non fose porque leva 

sobre os seus ombreiros os destinos de 

250.000 persoas, practicamente, e iso 

é así, quero dicirlles que ao final, 
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hombros los destinos de 250.000 

personas, prácticamente, y eso es así, 

quiero decirles que al final, señor 

Lema, a estas alturas debería de saber 

que el Pacto Local por el Empleo se 

hace, precisamente, para coordinar las 

políticas activas de empleo, que no 

generan empleo. Lo que genera el 

empleo es dar la confianza y generar 

un ecosistema entre el empresariado 

que aquí no se da, son unos resultados 

mediocres para un Gobierno mediocre. 

Usted un día le dijo una persona, 

estaba yo presente, cuando una 

académica criticó la forma en que se 

hace la EPA y usted vio el cielo abierto 

para decir que eso no vale para nada y 

no entendió nada, como pasa siempre. 

Lo cierto es que la EPA podría 

calcularse mejor, igual que pasa con 

los datos del INEM porque mucha 

gente también dice… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cid, por favor. 

 

 

Señora Cid Castro 

 

…que no es el dato de cuánta gente se 

inscribe o deja de inscribirse en el paro 

el válido porque hay muchos motivos 

para ello pero sí que tanto los datos de 

la EPA como los datos del INEM 

sirven para compararse dentro del 

mismo ciclo, con ciudades de más o 

menos el mismo calibre dentro de un 

territorio concreto y saber cómo lo va 

haciendo uno y en un ciclo de 

destrucción acelerada de empleo en el 

año 2013, con apenas un año y medio 

de gobierno, se invirtió la tendencia y 

señor Lema, a estas alturas debería de 

saber que o Pacto Local polo Emprego 

faise, precisamente, para coordinar as 

políticas activas de emprego, que non 

xeran emprego. O que xera o emprego 

é dar a confianza e xerar un 

ecosistema entre o empresariado que 

aquí non se dá, son uns resultados 

mediocres para un Goberno mediocre. 

Vostede un día díxolle unha persoa, 

estaba eu presente, cando unha 

académica criticou a forma en que se 

fai a EPA e vostede viu o ceo aberto 

para dicir que iso non vale para nada 

e non entendeu nada, como pasa 

sempre. O certo é que a EPA podería 

calcularse mellor, igual que pasa cos 

datos do  INEM porque moita xente 

tamén di… 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cid, por 

favor. 

 

Señora Cid Castro 

 

…que non é o dato de canta xente se 

inscribe ou deixa de inscribirse no 

paro o válido porque hai moitos 

motivos para iso pero si que tanto os 

datos da EPA como os datos do  INEM 

serven para compararse dentro do 

mesmo ciclo, con cidades de máis ou 

menos o mesmo calibre dentro dun 

territorio concreto e saber como o vai 

facendo un e nun ciclo de destrución 

acelerada de emprego no ano 2013, 

con apenas un ano e medio de 

goberno, investiuse a tendencia e aquí 



202 

 

aquí se empezó a generar empleo  y 

además con prácticamente entre 6 

meses y un año antes que el resto de 

las ciudades, se invirtió la tendencia y 

aquí se estaba generando empleo en un 

ciclo de destrucción y ahora en un 

ciclo de creación acelerada tendríamos 

que estar generando empleo a esgallo y 

sin embargo hemos perdido 600 

puestos de trabajo en 2017… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Cid, por favor. 

 

Señora Cid Castro 

 

Señor Ferreiro, esto, insisto, es una 

llamada de atención a todo su 

Gobierno.  

 

A las veintiuna horas y treinta 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Lendoiro Otero. 

 

Llevamos un montón de tiempo 

diciéndoles “presten atención a estos 

datos”. Hay que cambiar, 

fundamentalmente la forma de trabajar, 

esto va a los bolsillos de las familias. 

Yo veo porque pasan los meses y 

pasan los años, que no quieren 

escuchar pero forma parte de nuestra 

obligación perseverar en este intento 

porque ustedes llevan sobre sus 

hombros la carga de esta ciudad y por 

lo tanto tienen que tomar una medida. 

No puede ser que en una época de 

destrucción de empleo fuéramos los 

que mejor funcionábamos y en una 

época de creación de empleo seamos 

sistemáticamente los peores, insisto, 

con datos que nos duplican y nos 

empezouse a xerar emprego  e ademais 

con practicamente entre 6 meses e un 

ano antes que o resto das cidades, 

investiuse a tendencia e aquí estábase 

xerando emprego nun ciclo de 

destrución e agora nun ciclo de 

creación acelerada teriamos que estar 

a xerar emprego a  esgallo e con todo 

perdemos 600 postos de traballo en 

2017… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Cid, por favor. 

 

Señora Cid Castro 

 

Señor Ferreiro, isto, insisto, é unha 

chamada de atención a todo o seu 

Goberno.  

 

Ás vinte e unha horas e trinta minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Lendoiro Otero. 

 

Levamos unha chea de tempo 

dicíndolles “presten atención a estes 

datos”. Hai que cambiar, 

fundamentalmente a forma de 

traballar, isto vai aos petos das 

familias. Eu vexo porque pasan os 

meses e pasan os anos, que non queren 

escoitar pero forma parte da nosa 

obrigación  perseverar neste intento 

porque vostedes levan sobre os seus 

ombreiros a carga desta cidade e por 

tanto teñen que tomar unha medida. 

Non pode ser que nunha época de 

destrución de emprego fósemos os que 

mellor funcionabamos e nunha época 

de creación de emprego sexamos 

sistematicamente os peores, insisto, 

con datos que nos duplican e nos 
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triplican. 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Cid, por favor. 

 

Señora Cid Castro 

 

…tomen medidas, tómenlas cuanto 

antes, tómenlas ya. Gracias. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Tiña curiosidade, señora Cid, por saber 

se ao longo da súa intervención diría, 

falaría dalgún tipo de medida que 

vostede levara a cabo, e nós deixamos 

de facer, de recoñecido éxito ou 

algunha proposta en positivo.  

 

A las veintiuna horas y treinta y un 

minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora Lendoiro Otero. 

 

Vexo que vostede a verdade é que non 

ten gran cousa que propoñer. Lembro 

unha cita súa recollida nas actas de 

sesión deste Pleno, no que vostede 

dicía que a enquisa da EPA era a máis 

fiable de todas porque era dobre, unha 

vez facíaa a EPA, a Enquisa de 

Poboación Activa e despois facíaa 

unha vez máis o Instuto Galego de 

Estatística. Pasou vostede catro anos 

de concelleira de Emprego e nin tan 

sequera chegou a saber que os datos 

son únicos e que a enquisa é única. Eu 

non sei se é necesario sacar algún outro 

tipo, digamos, de ilustración do que foi 

o seu pasar pola Concellaría de 

Emprego pero eu creo que foi, 

efectivamente vostede fala do contexto 

empresarial e de entenderse e de trazar 

triplican. 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Cid, por favor. 

 

Señora Cid Castro 

 

…tomen medidas, tómenas canto 

antes, tómenas xa. Grazas. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Tiña curiosidade, señora Cid, por 

saber se ao longo da súa intervención 

diría, falaría dalgún tipo de medida 

que vostede levara a cabo, e nós 

deixamos de facer, de recoñecido éxito 

ou algunha proposta en positivo.  

 

Ás vinte e unha horas e trinta e un 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Lendoiro Otero. 

 

Vexo que vostede a verdade é que non 

ten gran cousa que propoñer. Lembro 

unha cita súa recollida nas actas de 

sesión deste Pleno, no que vostede 

dicía que a enquisa da EPA era a máis 

fiable de todas porque era dobre, unha 

vez facíaa a EPA, a Enquisa de 

Poboación Activa e despois facíaa 

unha vez máis o Instuto Galego de 

Estatística. Pasou vostede catro anos 

de concelleira de Emprego e nin tan 

sequera chegou a saber que os datos 

son únicos e que a enquisa é única. Eu 

non sei se é necesario sacar algún 

outro tipo, digamos, de ilustración do 

que foi o seu pasar pola Concellaría 

de Emprego pero eu creo que foi, 

efectivamente vostede fala do contexto 

empresarial e de entenderse e de 



204 

 

pontes co mundo da empresa. Iso é 

necesario pero non é suficiente. Hai 

que coñecer tamén un pouquiño máis o 

mundo do traballo. Só a cuestión dos 

datos do IGE se vostede consultara 

máis a miúdo na súa época como 

concelleira esta páxina vería que ao 

final de todo, sacada hoxe, hai unha 

nota que pon o seguinte, “os resultados 

dos sete grandes concellos deben 

tomarse con precaución porque poden 

estar afectados por elevados erros de 

mostraxe”. Isto é o que pon a propia 

enquisa do IGE, unha enquisa que, 

insisto, vostede non debeu de consultar 

moito durante o seu tempo, durante o 

seu mandato en emprego no que, 

insisto, me encantaría que vostede me 

dixera que programa dos que vostede 

sacou adiante non exista actualmente,  

tiña unha eficacia probada. Cando 

veña, cando pase este momento e outra 

persoa ocupe o meu lugar verá que 

aquí hai uns cantos proxectos que están 

agora mesmo en marcha negro sobre 

branco, non dubido que poidan ser 

mellorables, non dubido que sexan 

sempre criticables, pero, sen dúbida 

poñen de manifesto o compromiso do 

Goberno nesta materia. Por certo, onde 

non amosa, o IGE non advirte erros de 

mostraxe é cando as súas enquisas son 

de nivel autonómico e se vostede 

consulta os datos do IGE a nivel 

autonómico verá, na poboación activa 

a nivel Galicia que no terceiro 

semestre de 2015 en Galicia había 

1.261.900 persoas activas e que agora 

no cuarto semestre de 2017 este 

número redúcese a 1.237.900 case 

30.000 persoas activas menos. En 

Galicia a baixada de paro é unha 

consecuencia da redución da 

trazar pontes co mundo da empresa. 

Iso é necesario pero non é suficiente. 

Hai que coñecer tamén un pouquiño 

máis o mundo do traballo. Só a 

cuestión dos datos do IGE se vostede 

consultara máis a miúdo na súa época 

como concelleira esta páxina vería que 

ao final de todo, sacada hoxe, hai unha 

nota que pon o seguinte, “os 

resultados dos sete grandes concellos 

deben tomarse con precaución porque 

poden estar afectados por elevados 

erros de mostraxe”. Isto é o que pon a 

propia enquisa do IGE, unha enquisa 

que, insisto, vostede non debeu de 

consultar moito durante o seu tempo, 

durante o seu mandato en emprego no 

que, insisto, me encantaría que vostede 

me dixera que programa dos que 

vostede sacou adiante non exista 

actualmente,  tiña unha eficacia 

probada. Cando veña, cando pase este 

momento e outra persoa ocupe o meu 

lugar verá que aquí hai uns cantos 

proxectos que están agora mesmo en 

marcha negro sobre branco, non 

dubido que poidan ser mellorables, 

non dubido que sexan sempre 

criticables, pero, sen dúbida poñen de 

manifesto o compromiso do Goberno 

nesta materia. Por certo, onde non 

amosa, o IGE non advirte erros de 

mostraxe é cando as súas enquisas son 

de nivel autonómico e se vostede 

consulta os datos do IGE a nivel 

autonómico verá, na poboación activa 

a nivel Galicia que no terceiro 

semestre de 2015 en Galicia había 

1.261.900 persoas activas e que agora 

no cuarto semestre de 2017 este 

número redúcese a 1.237.900 case 

30.000 persoas activas menos. En 

Galicia a baixada de paro é unha 
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poboación activa e tamén da redución 

da demografía. Este é o cadro das 

políticas que levan a cabo o seu partido 

en Galicia, o cadro dun fracaso dun 

país desertizado. Eu diría que o único 

que florece en Galicia son vostedes, é 

o Partido Popular, vostedes son os 

únicos aos que cada día se lles ve, eu 

diría que en mellor estado de forma, 

sen embargo o país, cunha especie de 

efecto de vampirización que vostedes 

exercen sobre el cada día se ve peor. 

Vaiamos a datos… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lema, por 

favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Desculpe, enseguida. 

 

…a datos de alta de Seguridade Social, 

como vostede sabe, non é unha 

enquisa, senón que son datos 

obxectivos. Na Coruña en xuño de 

2015 había 105.275 persoas dadas de 

alta. En decembro do ano pasado había 

113.678, é dicir, en total 8.400 novas 

altas, cunha taxa relativa de aumento 

do 7,9% que é a segunda máis alta do 

país. 

 

En canto ás cuestións que teñen que 

ver coas políticas activas, ademais do 

Plan de emprego que presentamos hai 

xa un par de semanas con ese 

investimento dun millón e medio de 

euros. Tamén presentamos a semana 

pasada o Plan de igualdade de 

oportunidades no emprego, dotado con 

consecuencia da redución da 

poboación activa e tamén da redución 

da demografía. Este é o cadro das 

políticas que levan a cabo o seu 

partido en Galicia, o cadro dun 

fracaso dun país desertizado. Eu diría 

que o único que florece en Galicia son 

vostedes, é o Partido Popular, vostedes 

son os únicos aos que cada día se lles 

ve, eu diría que en mellor estado de 

forma, sen embargo o país, cunha 

especie de efecto de vampirización que 

vostedes exercen sobre el cada día se 

ve peor. Vaiamos a datos… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lema, por 

favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Desculpe, enseguida. 

 

…a datos de alta de Seguridade Social, 

como vostede sabe, non é unha 

enquisa, senón que son datos 

obxectivos. Na Coruña en xuño de 

2015 había 105.275 persoas dadas de 

alta. En decembro do ano pasado 

había 113.678, é dicir, en total 8.400 

novas altas, cunha taxa relativa de 

aumento do 7,9% que é a segunda 

máis alta do país. 

 

En canto ás cuestións que teñen que 

ver coas políticas activas, ademais do 

Plan de emprego que presentamos hai 

xa un par de semanas con ese 

investimento dun millón e medio de 

euros. Tamén presentamos a semana 

pasada o Plan de igualdade de 

oportunidades no emprego, dotado con 
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outro millón e medio de euros e mañá 

presentaremos, por fin, os primeiros 

datos de balance do Coruña emprega, 

un programa, como vostede sabe, que 

vén a duplicar os esforzos deste 

Concello… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Lema, por favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Desculpe. 

 

…en materia de inserción laboral. E, 

eu creo que, como novidade mañá 

presentaremos que empezaremos, 

tamén a ter unha acción 

descentralizada nos barrios. Por certo, 

unha idea que a vostedes seguro que 

nunca se lles pasou pola cabeza. 

Graciñas. 

 

Tercera.-Pregunta oral relativa a la 

Comandancia de Obras 

 

Señora Gallego Neira 

 

¿Cuándo tiene previsto Xulio Ferreiro 

desalojar a los okupas ilegales de la 

antigua Comandancia de Obras, 

cumpliendo las mociones del Pleno y 

teniendo en cuenta que la empresa 

adjudicataria de las obras no puede 

comenzar con la rehabilitación al no 

poder entrar en las instalaciones?. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Como dixen anteriormente, nós 

estamos facendo unha aposta decidida 

polo diálogo e así seguiremos facendo. 

outro millón e medio de euros e mañá 

presentaremos, por fin, os primeiros 

datos de balance do Coruña emprega, 

un programa, como vostede sabe, que 

vén a duplicar os esforzos deste 

Concello… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Lema, por favor. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Desculpe. 

 

…en materia de inserción laboral. E, 

eu creo que, como novidade mañá 

presentaremos que empezaremos, 

tamén a ter unha acción 

descentralizada nos barrios. Por certo, 

unha idea que a vostedes seguro que 

nunca se lles pasou pola cabeza. 

Graciñas. 

 

Terceira.-Pregunta oral relativa á 

Comandancia de Obras 

 

Señora Gallego Neira 

 

Cando ten previsto Xulio Ferreiro 

desaloxar aos okupas ilegais da antiga  

Comandancia de Obras, cumprindo as 

mocións do Pleno e tendo en conta que 

a empresa adxudicataria das obras 

non pode comezar coa rehabilitación 

ao non poder entrar nas instalacións?. 

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Como dixen anteriormente, nós 

estamos facendo unha aposta decidida 

polo diálogo e así seguiremos facendo. 
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Señora Gallego Neira 

 

Sí, lo que dijo anteriormente ya lo 

escuchamos todos pero no de una 

respuesta, ni antes, ya veo que ahora 

tampoco. Me gustaría, antes de nada, 

volviendo a lo del piso, cambio de uso 

de septiembre, se presentó la oferta en 

julio, o sea, tiempo record y habló el 

señor Varela, que no está ahora, podía 

aclararlo, de un acta de 5 de octubre de 

2017 donde se admite, se decide 

admitir la oferta, ya se había cambiado 

el uso previamente, bueno, y que no 

está en el perfil del contratante a pesar 

de que una nota del Ayuntamiento dice 

que sí. No está en el perfil, pero bueno, 

todo un poco extraño. Me gustaría que 

me diese una respuesta. ¿Qué plazo se 

marca? ¿cuándo van a desalojar? Yo 

no sé si lo que pasó antes en el Pleno 

fue un paripé o es que realmente están 

dialogando o es que realmente no hay 

diálogo posible porque, aparentemente, 

no hay diálogo posible, por lo que se 

ve, llevan dialogando desde que 

entraron, un año, el Ministerio tiene 

que empezar la obra, se va a perder, 

encima culpan al Ministerio de que la 

obra se está haciendo porque el centro 

que llevaba un montón de años vacío 

se ocupó y entonces el Ministerio 

decide iniciar una licitación. 

Aprovechen esa licitación y 

aprovechen para hacer algo que no sea 

volver a realojar a los okupas, que 

ellos mismos dicen que van a hacer las 

mismas actividades. O sea, hablen con 

los vecinos, hablen con todos los 

ciudadanos de la ciudad y no 

solamente con los okupas. Me gustaría 

decirle, señora Delso, que la titularidad 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, o que dixo anteriormente xa o 

escoitamos todos pero non dunha 

resposta, nin antes, xa vexo que agora 

tampouco. Gustaríame, antes de nada, 

volvendo ao do piso, cambio de uso de 

setembro, presentouse a oferta en 

xullo, ou sexa, tempo  record e falou o 

señor Varela, que non está agora, 

podía aclaralo, dunha acta do 5 de 

outubro de 2017 onde se admite, 

decídese admitir a oferta, xa se 

cambiou o uso previamente, bueno, e 

que non está no perfil do contratante a 

pesar de que unha nota do Concello di 

que si. Non está no perfil, pero bueno, 

todo un pouco estraño. Gustaríame 

que me dese unha resposta. Que prazo 

se marca? cando van desaloxar? Eu 

non sei se o que pasou antes no Pleno 

foi un  paripé ou é que realmente están 

a dialogar ou é que realmente non hai 

diálogo posible porque, 

aparentemente, non hai diálogo 

posible, polo que se ve, levan 

dialogando desde que entraron, un 

ano, o Ministerio ten que empezar a 

obra, vai perder, encima culpan ao 

Ministerio de que a obra se está 

facendo porque o centro que levaba 

unha chea de anos baleiro ocupouse e 

entón o Ministerio decide iniciar unha 

licitación. Aproveiten esa licitación e 

aproveiten para facer algo que non 

sexa volver reacoller aos okupas, que 

eles mesmos din que van facer as 

mesmas actividades. Ou sexa, falen cos 

veciños, falen con todos os cidadáns 

da cidade e non soamente cos okupas. 

Gustaríame dicirlle, señora  Delso, 

que a titularidade xa era pública, a 
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ya era pública, la titularidad era 

pública porque lo dice el PEPRI. Lo 

único que hicieron ahora es lo mismo 

que el Rectorado, que la Fundación 

Luis Seoane, que el parking, que los 

viales, todo eso había que inscribirlo, 

únicamente han recibido esas parcelas, 

eso ya estaba, ¿alguien duda que sea 

público el Rectorado? ¿o el parking 

que hay allí? Eso ya es dominio 

público y lo es por el PEPRI, que es 

donde se aclaró todo eso. Eso sí, ¿las 

parcelas de Defensa son públicas, 

también, o se puede edificar? Eso sí 

que no se ha cambiado. Vamos a ver, 

respóndanos, ¿Cuándo piensan 

echarlos?, ¿Cuándo piensan desalojar 

la Comandancia? ¿Qué locales les van 

a ceder? porque usted acaba de decirlo 

otra vez, hace poco, al día siguiente de 

tener esa reunión en el Centro Cívico 

de la Ciudad Vieja dijo “nós temos a 

intención de abrir un espazo de diálogo 

coas persoas que están facendo uso da 

Comandancia, incluso onte se estudou 

a posibilidade de encontrar 

emprazamentos temporais en 

emprazamentos municipais para 

reubicalos mentres duran esas obras”. 

A mí me dirá como van a reubicar a 

okupas, así, sin más, sin ser una 

asociación ni nada. Igual en el local 

comercial que le acaban de comprar al 

firmante de la Marea, porque aquí todo 

se mezcla. Igual que el tema de la 

cárcel, que mucha prisa se dieron y 

ahora resulta que hay que volver a 

licitar una obra porque no estaba bien 

hecho. Me gustaría que nos responda 

con claridad qué plazos se marcan, en 

qué plazo se va a …. 

 

 

titularidade era pública porque o di o 

PEPRI. O único que fixeron agora é o 

mesmo que o Reitorado, que a 

Fundación Luis Seoane, que o  

parking, que os viarios, todo iso había 

que inscribilo, unicamente recibiron 

esas parcelas, iso xa estaba, alguén 

dubida que sexa público o Reitorado? 

ou o  parking que hai alí? Iso xa é 

dominio público e o é polo PEPRI, que 

é onde se aclarou todo iso. Iso si, as 

parcelas de Defensa son públicas, 

tamén, ou se pode edificar? Iso si que 

non se cambiou. Imos ver, 

respóndanos, Cando pensan botalos?, 

Cando pensan desaloxar a  

Comandancia? Que locais lles van a 

ceder? porque vostede acaba de dicilo 

outra vez, hai pouco, ao día seguinte 

de ter esa reunión no Centro Cívico da 

Cidade Vella dixo “nós  temos a 

intención de abrir un  espazo de 

diálogo  coas  persoas que están  

facendo uso da  Comandancia, incluso  

onte se  estudou a  posibilidade de 

atopar  emprazamentos  temporais en  

emprazamentos  municipais para  

reubicalos  mentres duran esas 

obras”. A min dirame como van 

recolocar a okupas, así, sen máis, sen 

ser unha asociación nin nada. Igual no 

local comercial que lle acaban de 

comprar ao asinante da Marea, 

porque aquí todo se mestura. Igual que 

o tema do cárcere, que moita présa se 

deron e agora resulta que hai que 

volver licitar unha obra porque non 

estaba ben feito. Gustaríame que nos 

responda con claridade que prazos 

márcanse, en que prazo vaise a …. 
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Presidencia 

 

Remate xa, señora Gallego, por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…desalojar la Comandancia de Obras 

y cuándo puede el Ministerio empezar 

a hacer la obra para que no se pierda la 

inversión. Gracias. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Señora Gallego, a min me gustaría que 

vostede se escoitase, que vostede 

escoitase de que xeito fala, fala dun 

xeito despectivo, o cal denota un 

prexuízo. Eu lle recomendaría que se 

escoitase, que reflexionase sobre como 

considera ás persoas que hoxe viñeron 

ao Pleno ou ás persoas que están 

actualmente facendo uso das 

instalacións da Comandancia, que son 

veciños e veciñas desta cidade como 

vostede e coma min. Eu lle fago outra 

pregunta, señora Gallego, se agora lle 

preocupan os prazos, por que non lles 

preocupou no ano 2013, cando 

vostedes asinan un convenio e 

presentan un proxecto baleiro de 

contido? Porque vostedes o que si que 

entenden é de contenedores sen 

contido. Vostedes iso si que o saben 

facer e o fixeron e estamos sufrindo 

por iso. Pero nós non cremos nese 

modelo, non nos interesan os 

contenedores sen contidos, nós cremos 

en procesos de participación plurais e, 

efectivamente neste proceso xa 

estamos falando con moitas entidades, 

señora Gallego, estamos falando con 

entidades xuvenís, que non sei se 

vostede coñece o tecido asociativo 

Presidencia 

 

Remate  xa, señora Gallego, por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…desaloxar a  Comandancia de Obras 

e cando pode o Ministerio empezar a 

facer a obra para que non se perda o 

investimento. Grazas. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Señora Gallego, a min me gustaría que 

vostede se escoitase, que vostede 

escoitase de que xeito fala, fala dun 

xeito despectivo, o cal denota un 

prexuízo. Eu lle recomendaría que se 

escoitase, que reflexionase sobre como 

considera ás persoas que hoxe viñeron 

ao Pleno ou ás persoas que están 

actualmente facendo uso das 

instalacións da Comandancia, que son 

veciños e veciñas desta cidade como 

vostede e coma min. Eu lle fago outra 

pregunta, señora Gallego, se agora lle 

preocupan os prazos, por que non lles 

preocupou no ano 2013, cando 

vostedes asinan un convenio e 

presentan un proxecto baleiro de 

contido? Porque vostedes o que si que 

entenden é de contenedores sen 

contido. Vostedes iso si que o saben 

facer e o fixeron e estamos sufrindo 

por iso. Pero nós non cremos nese 

modelo, non nos interesan os 

contenedores sen contidos, nós cremos 

en procesos de participación plurais e, 

efectivamente neste proceso xa 

estamos falando con moitas entidades, 

señora Gallego, estamos falando con 

entidades xuvenís, que non sei se 

vostede coñece o tecido asociativo 
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xuvenil desta cidade, do cal 

deberiamos estar orgullosos e 

orgullosas e que, desgrazadamente, 

estivo historicamente tremendamente 

invisibilizado. 

 

Incidencia: la señora Gallego Neira 

habla a micro cerrado. 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Me permite falar, por favor, señora 

Gallego? De novo, un pouquiño de 

educación, por favor. 

 

Eu xa sei que a vostedes o que lles 

gusta e o único que entenden con esta 

situación e o único interese que teñen 

real coa Comandancia é facer ruído e 

mostrar os seus propios prexuízos. O 

noso único interese é poder 

desenvolver un novo equipamento 

público para toda a cidade e, 

nomeadamente, como dicía antes, para 

a mocidade, para eses mozos e para 

esas mozas desta cidade que non 

contan con espazos que sintan propios. 

E, seguramente vostedes pensan que 

estamos perdendo o tempo adicando 

todo este tempo ao diálogo e insistindo 

nunha saída dialogada pero, señora 

Gallego, é a nosa responsabilidade e a 

nosa maneira de facelo. Eu xa sei que 

vostedes entenden de autoritarismo, de 

clientelismo e de paternalismo. Eu xa 

sei que vostedes non entenden o que 

estamos plantexando na Comandancia. 

Eu sei que non entenden o modelo de 

xestión, non entenden que sexa posible 

xuvenil desta cidade, do cal 

deberiamos estar orgullosos e 

orgullosas e que, desgrazadamente, 

estivo historicamente tremendamente 

invisibilizado. 

 

Incidencia: a señora Gallego Neira 

fala a micro pechado. 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Me permite falar, por favor, señora 

Gallego? De novo, un pouquiño de 

educación, por favor. 

 

Eu xa sei que a vostedes o que lles 

gusta e o único que entenden con esta 

situación e o único interese que teñen 

real coa Comandancia é facer ruído e 

mostrar os seus propios prexuízos. O 

noso único interese é poder 

desenvolver un novo equipamento 

público para toda a cidade e, 

nomeadamente, como dicía antes, para 

a mocidade, para eses mozos e para 

esas mozas desta cidade que non 

contan con espazos que sintan propios. 

E, seguramente vostedes pensan que 

estamos perdendo o tempo adicando 

todo este tempo ao diálogo e insistindo 

nunha saída dialogada pero, señora 

Gallego, é a nosa responsabilidade e a 

nosa maneira de facelo. Eu xa sei que 

vostedes entenden de autoritarismo, de 

clientelismo e de paternalismo. Eu xa 

sei que vostedes non entenden o que 

estamos plantexando na Comandancia. 

Eu sei que non entenden o modelo de 

xestión, non entenden que sexa posible 
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definir colectivamente uns usos e 

definir colectivamente unha xestión 

participada. Xa sei que non o entenden 

porque, a diversidade desta cidade non 

cabe nas vosas cabezas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

Escoitar xa escoitamos unhas cousas 

máis que outras. 

 

4º.-Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.-Pregunta escrita respecto 

das políticas de emprego 

 

-Está a reorientar o Goberno municipal 

o modelo produtivo para facelo máis 

xusto ambiental e socialmente e así 

poder axustar tamén os Itinerarios 

persoais de Inserción das persoas 

usuarias a este enfoque? Se é así, a 

través de que políticas concretas o está 

a facer? 

 

-De que maneira está o Goberno local 

a promocionar o comercio de 

proximidade fronte ao modelo de 

grandes centros comerciais? Como está 

a fomentar e consolidar o comercio 

local? Como está potenciar as 

estratexias colaborativas entre as/os 

comerciantes? 

 

-Elaborou xa o Goberno local un Plan 

Municipal de Fomento do I+D+i? Se 

xa o fixo, en que consiste? Por que non 

definir colectivamente uns usos e 

definir colectivamente unha xestión 

participada. Xa sei que non o entenden 

porque, a diversidade desta cidade non 

cabe nas vosas cabezas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

Escoitar xa escoitamos unhas cousas 

máis que outras. 

 

4º.-Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.-Pregunta escrita respecto 

das políticas de emprego 

 

-Está a reorientar o Goberno 

municipal o modelo produtivo para 

facelo máis xusto ambiental e 

socialmente e así poder axustar tamén 

os Itinerarios persoais de Inserción 

das persoas usuarias a este enfoque? 

Se é así, a través de que políticas 

concretas o está a facer? 

 

-De que maneira está o Goberno local 

a promocionar o comercio de 

proximidade fronte ao modelo de 

grandes centros comerciais? Como 

está a fomentar e consolidar o 

comercio local? Como está potenciar 

as estratexias colaborativas entre 

as/os comerciantes? 

 

-Elaborou xa o Goberno local un Plan 

Municipal de Fomento do I+D+i? Se 

xa o fixo, en que consiste? Por que non 
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se ten feito público? Fíxoo o Concello 

da Coruña en colaboración con 

algunha administración pública ou foi 

encargado a algunha empresa? 

 

-De que maneira ten reformulado o 

Goberno local o Centro Municipal de 

Emprego, tal e como recolle o punto 

61 do seu programa electoral? 

 

-Ten realizado o Goberno municipal 

estudos de prospección de emprego? 

Se xa os fixo, en que consisten? Por 

que non se teñen feito públicos? 

Fíxoos o Concello da Coruña en 

colaboración con algunha 

administración pública ou foron 

encargados a algunha empresa? 

 

-Que medidas de creación de emprego 

directo ten posto en marcha o 

Executivo local en prevención e 

xestión sostíbel de residuos, apoio ao 

pequeno comercio e a hostalaría, 

atención a persoas e cooperativismo 

rehabilitación enerxética de edificios 

como versa o punto 64 do programa 

electoral da Marea Atlántica? 

 

Segunda.-Pregunta escrita respecto 

das licenzas de hostalaría 

 

-Unha vez que un local foi clausurado 

por un período de dous anos, pode ser 

reaberto posteriormente?  

 

-Posteriormente ao cumprimento da 

dita sanción, o dito local pode ser 

obxecto dunha nova licenza para 

actividades de hostalaría? 

 

Tercera.-Pregunta escrita respecto 

do proxecto que pretendía ofrecer ao 

se ten feito público? Fíxoo o Concello 

da Coruña en colaboración con 

algunha administración pública ou foi 

encargado a algunha empresa? 

 

-De que maneira ten reformulado o 

Goberno local o Centro Municipal de 

Emprego, tal e como recolle o punto 

61 do seu programa electoral? 

 

-Ten realizado o Goberno municipal 

estudos de prospección de emprego? 

Se xa os fixo, en que consisten? Por 

que non se teñen feito públicos? 

Fíxoos o Concello da Coruña en 

colaboración con algunha 

administración pública ou foron 

encargados a algunha empresa? 

 

-Que medidas de creación de emprego 

directo ten posto en marcha o 

Executivo local en prevención e 

xestión sostíbel de residuos, apoio ao 

pequeno comercio e a hostalaría, 

atención a persoas e cooperativismo 

rehabilitación enerxética de edificios 

como versa o punto 64 do programa 

electoral da Marea Atlántica? 

 

Segunda.-Pregunta escrita respecto 

das licenzas de hostalaría 

 

-Unha vez que un local foi clausurado 

por un período de dous anos, pode ser 

reaberto posteriormente?  

 

-Posteriormente ao cumprimento da 

dita sanción, o dito local pode ser 

obxecto dunha nova licenza para 

actividades de hostalaría? 

 

Terceira.-Pregunta escrita respecto do 

proxecto que pretendía ofrecer ao 
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colectivo de persoas manteiras e 

vendedoras ambulantes da cidade 

unha alternativa laboral para a 

normalización das súas actividades e 

ao tempo da súa situación social 

 

-Podería o Goberno da Marea Atlántica 

explicar, si existe, en que consiste o 

Proxecto que pretendía ofrecer ao 

colectivo de persoas manteiras e 

vendedoras ambulantes da cidade unha 

alternativa laboral para a 

normalización da súa actividade e ao 

tempo da súa situación social? 

 

-Se non existe, podería explicar o 

Goberno da Marea Atlántica por que 

non chegou a elaborarse e poñerse en 

páctica? 

 

-Podería concretar o Executivo da 

Marea Atlántica que itinerarios 

laborais ten posto en marcha para que 

foran seguidos por membros do sector 

de persoas do colectivo manteiro e sen 

papeis? 

 

-Podería o Goberno da Marea detallar 

o número de persoas do colectivo 

manteiro e sen papeis que xa se teñen 

integrado laboral e socialmente grazas 

aos proxectos para a normalización da 

súa actividade? 

 

-O Goberno da Marea confiaba, 

segundo as propias respostas dadas ás 

nosas freguntas, “en poder artellar o 

espazo de traballo de continuidade do 

PIPE (...) no primeiro semestre” do ano 

2017. Podería facer balance deste 

espazo de traballo? Con cantos 

colectivos está traballando, e quen 

son? A cantas persoas ten atendido? 

colectivo de persoas manteiras e 

vendedoras ambulantes da cidade 

unha alternativa laboral para a 

normalización das súas actividades e 

ao tempo da súa situación social 

 

-Podería o Goberno da Marea 

Atlántica explicar, si existe, en que 

consiste o Proxecto que pretendía 

ofrecer ao colectivo de persoas 

manteiras e vendedoras ambulantes da 

cidade unha alternativa laboral para a 

normalización da súa actividade e ao 

tempo da súa situación social? 

 

-Se non existe, podería explicar o 

Goberno da Marea Atlántica por que 

non chegou a elaborarse e poñerse en 

páctica? 

 

-Podería concretar o Executivo da 

Marea Atlántica que itinerarios 

laborais ten posto en marcha para que 

foran seguidos por membros do sector 

de persoas do colectivo manteiro e sen 

papeis? 

 

-Podería o Goberno da Marea detallar 

o número de persoas do colectivo 

manteiro e sen papeis que xa se teñen 

integrado laboral e socialmente grazas 

aos proxectos para a normalización da 

súa actividade? 

 

-O Goberno da Marea confiaba, 

segundo as propias respostas dadas ás 

nosas freguntas, “en poder artellar o 

espazo de traballo de continuidade do 

PIPE (...) no primeiro semestre” do 

ano 2017. Podería facer balance deste 

espazo de traballo? Con cantos 

colectivos está traballando, e quen 

son? A cantas persoas ten atendido? 
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Cales son os resultados? 

 

-Considera o Executivo da Marea 

acertado centrar ás políticas de 

inclusión social e laboral a través da 

imposición de sancións e a apertura de 

expedientes sancionadores? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre a 

situación do campo municipal de 

fútbol Víctor Fernández Alonso, 

antigua Leyma 

 

-Ten coñecemento o Goberno 

municipal dos problemas recorrentes 

que se rexistran no campo municipal 

de fútbol Víctor Fernández Alonso, 

antiga Leyma? 

 

-Podería o Goberno da Marea Atlántica 

explicar a que son debidas as 

deficiencias de mantemento das 

instalacións de iluminarias do campo 

municipal de fútbol Víctor Fernández 

Alonso, antiga Leyma, que se teñen 

denunciado publicamente? 

 

-Que medidas ten pensado levar a cabo 

o Executivo local para evitar que se 

produzan novamente a suspensión de 

actividades federadas que requiren de 

nova calendarización? 

 

-Ten previsto a concellaría de Culturas 

e Deportes realizar algún tipo de 

investimento para aumentar a potencia 

de iluminación das iluminarias do 

campo municipal de fútbol Víctor 

Fernández Alonso, antiga Leyma? 

 

-Para cando e que prazos de execución 

manexa? 

 

Cales son os resultados? 

 

-Considera o Executivo da Marea 

acertado centrar ás políticas de 

inclusión social e laboral a través da 

imposición de sancións e a apertura de 

expedientes sancionadores? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre a 

situación do campo municipal de 

fútbol Víctor Fernández Alonso, 

antigua Leyma 

 

-Ten coñecemento o Goberno 

municipal dos problemas recorrentes 

que se rexistran no campo municipal 

de fútbol Víctor Fernández Alonso, 

antiga Leyma? 

 

-Podería o Goberno da Marea 

Atlántica explicar a que son debidas as 

deficiencias de mantemento das 

instalacións de iluminarias do campo 

municipal de fútbol Víctor Fernández 

Alonso, antiga Leyma, que se teñen 

denunciado publicamente? 

 

-Que medidas ten pensado levar a 

cabo o Executivo local para evitar que 

se produzan novamente a suspensión 

de actividades federadas que requiren 

de nova calendarización? 

 

-Ten previsto a concellaría de Culturas 

e Deportes realizar algún tipo de 

investimento para aumentar a potencia 

de iluminación das iluminarias do 

campo municipal de fútbol Víctor 

Fernández Alonso, antiga Leyma? 

 

-Para cando e que prazos de execución 

manexa? 
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Quinta.-Pregunta escrita relativa ás 

propostas de revogación de nomes de 

rúas con simboloxía franquista 

 

-Iniciou Alcaldía a instrución dos 

expedientes revogatorios das rúas con 

simboloxía franquista que aínda 

existen na nosa cidade? 

 

-Do mesmo xeito, iniciou os 

expedientes do resto de símbolos que 

aínda permanecen? 

 

-En que estado está cada un dos 

expedientes de cada rúa? 

 

-E do resto dos símbolos? 

 

-Que prazos manexa Alcaldía para a 

completa eliminación da simboloxía 

franquista na nosa cidade? 

 

-Con que data se teñen previsto 

cambiar os nomes de rúas? 

 

Sexta.-Pregunta escrita respecto da 

situación actual dos traballos para a 

preparación dunha querela criminal 

ante os Xulgados de Instrución da 

Coruña e se fose necesario, outros da 

comarca, a efectos de que por parte 

destes se investiguen os crimes 

contra a humanidade cometidos pola 

ditadura franquista que afectaron 

aos veciños e veciñas deste Concello 

 

-Iniciáronse os traballos para a 

preparación desa querela criminal? 

 

-Que grupos, entidades e cidadanía en 

xeral están a colaborar? 

 

-Tense realizado algunha 

Quinta.-Pregunta escrita relativa ás 

propostas de revogación de nomes de 

rúas con simboloxía franquista 

 

-Iniciou Alcaldía a instrución dos 

expedientes revogatorios das rúas con 

simboloxía franquista que aínda 

existen na nosa cidade? 

 

-Do mesmo xeito, iniciou os 

expedientes do resto de símbolos que 

aínda permanecen? 

 

-En que estado está cada un dos 

expedientes de cada rúa? 

 

-E do resto dos símbolos? 

 

-Que prazos manexa Alcaldía para a 

completa eliminación da simboloxía 

franquista na nosa cidade? 

 

-Con que data se teñen previsto 

cambiar os nomes de rúas? 

 

Sexta.-Pregunta escrita respecto da 

situación actual dos traballos para a 

preparación dunha querela criminal 

ante os Xulgados de Instrución da 

Coruña e se fose necesario, outros da 

comarca, a efectos de que por parte 

destes se investiguen os crimes contra 

a humanidade cometidos pola 

ditadura franquista que afectaron aos 

veciños e veciñas deste Concello 

 

-Iniciáronse os traballos para a 

preparación desa querela criminal? 

 

-Que grupos, entidades e cidadanía en 

xeral están a colaborar? 

 

-Tense realizado algunha 
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consolidación do relato de feitos, a 

través de testemuñas e calquera outro 

tipo de documentación, así como o 

afondamento na argumentación 

xurídica? 

 

-Poderían trasladar a este Grupo 

Municipal a documentación xa 

compilada? 

 

-Deuse traslado do acordo ao Xulgado 

Nacional do Criminal e Correccional 

Federal nº1, de Buenos Aires, da 

República Arxentina? 

 

-Con que data? 

 

Séptima.-Pregunta escrita relativa á 

imposición de sancións a membros 

do C.S. Gomes Gaioso 

 

-Podería dar conta o Goberno 

municipal das sancións impostas de 

acordo a aplicación do artigo 84.1 

durante o ano 2017 e no que vai de 

2018? 

 

-Podería indicar o Goberno municipal 

se aplicou a Ordenanza de Xestión de 

Residuos Municipais e Limpeza Viaria 

para os carteis que xusto había pegados 

detrás do que si motivou a sanción que 

se sinala nas redes socias do C. S. 

Gomes Gaioso? 

 

-As fotos que se achegan ás presentes 

preguntas para a súa resposta por 

escrito foron tomadas na mañá do 17 

de xaneiro. Nestas fotos, do mesmo 

cruzamento entre a rúa Marconi e a rúa 

da Torre, acompañadas doutras fotos 

doutras fachadas da rúa da Torre (rúa 

da Torre 22 e rúa da Torre 23), 

consolidación do relato de feitos, a 

través de testemuñas e calquera outro 

tipo de documentación, así como o 

afondamento na argumentación 

xurídica? 

 

-Poderían trasladar a este Grupo 

Municipal a documentación xa 

compilada? 

 

-Deuse traslado do acordo ao Xulgado 

Nacional do Criminal e Correccional 

Federal nº1, de Buenos Aires, da 

República Arxentina? 

 

-Con que data? 

 

Sétima.-Pregunta escrita relativa á 

imposición de sancións a membros do 

C.S. Gomes Gaioso 

 

-Podería dar conta o Goberno 

municipal das sancións impostas de 

acordo a aplicación do artigo 84.1 

durante o ano 2017 e no que vai de 

2018? 

 

-Podería indicar o Goberno municipal 

se aplicou a Ordenanza de Xestión de 

Residuos Municipais e Limpeza Viaria 

para os carteis que xusto había 

pegados detrás do que si motivou a 

sanción que se sinala nas redes socias 

do C. S. Gomes Gaioso? 

 

-As fotos que se achegan ás presentes 

preguntas para a súa resposta por 

escrito foron tomadas na mañá do 17 

de xaneiro. Nestas fotos, do mesmo 

cruzamento entre a rúa Marconi e a 

rúa da Torre, acompañadas doutras 

fotos doutras fachadas da rúa da Torre 

(rúa da Torre 22 e rúa da Torre 23), 
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pódense apreciar diversos carteis que 

anuncian diversas actividades de 

índole cultural, social, reivindicativo, 

ou mesmo de publicidade comercial 

etc, nas que entre as entidades 

anunciantes, colaboradoras e 

organizadoras aparecen empresas de 

alimentación de recoñecida 

proxección, empresas de locomoción e 

venda de automóbiles internacionais, 

grandes empresas bancarias, e mesmo 

o propio Concello da Coruña. Ten 

pensado o Executivo da Marea 

impoñer o mesmo tipo de sancións a 

todas estas empresas ao igual que as 

persoas sancionadas do C. S. Gomes 

Gaioso? 

 

-Ten pensado o Goberno da Marea 

Atlántica modificar a Ordenanza de 

Xestión de Residuos Municipais e 

Limpeza Viaria no que queda de 

mandato? 

 

Octava.-Pregunta escrita relativa ao 

tramo de competencia municipal da 

avenida da Vedra 

 

-Cales das “medidas de reorganización, 

de humanización e de actuación sobre 

o tronco da avenida de Alfonso 

Molina; van ser medidas de máis 

calado, que o único sentido que vai ter 

é a de pacificar e reducir a velocidade 

de tránsito” se teñen posto en marcha? 

  

 

-Se non se teñen posto en marcha, ten 

o Goberno local unha planificación de 

cando e como ten pensado 

implementalas? 

 

-Non cre o Goberno Local que estas 

pódense apreciar diversos carteis que 

anuncian diversas actividades de 

índole cultural, social, reivindicativo, 

ou mesmo de publicidade comercial 

etc, nas que entre as entidades 

anunciantes, colaboradoras e 

organizadoras aparecen empresas de 

alimentación de recoñecida 

proxección, empresas de locomoción e 

venda de automóbiles internacionais, 

grandes empresas bancarias, e mesmo 

o propio Concello da Coruña. Ten 

pensado o Executivo da Marea 

impoñer o mesmo tipo de sancións a 

todas estas empresas ao igual que as 

persoas sancionadas do C. S. Gomes 

Gaioso? 

 

-Ten pensado o Goberno da Marea 

Atlántica modificar a Ordenanza de 

Xestión de Residuos Municipais e 

Limpeza Viaria no que queda de 

mandato? 

 

Oitava.-Pregunta escrita relativa ao 

tramo de competencia municipal da 

avenida da Vedra 

 

-Cales das “medidas de 

reorganización, de humanización e de 

actuación sobre o tronco da avenida 

de Alfonso Molina; van ser medidas de 

máis calado, que o único sentido que 

vai ter é a de pacificar e reducir a 

velocidade de tránsito” se teñen posto 

en marcha? 

  

-Se non se teñen posto en marcha, ten 

o Goberno local unha planificación de 

cando e como ten pensado 

implementalas? 

 

-Non cre o Goberno Local que estas 
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medidas son precisas e prioritarias   

para converter A Vedra nunha avenida 

máis urbana, premisa que sostén 

mesmo para tramos máis afastados do 

centro urbano? 

 

Novena.-Pregunta escrita sobre o 

espazo municipal da Fábrica de 

Tabacos 

 

-Como está a facer valer o alcalde os 

intereses do Concello da Coruña para 

que se poidan empregar estes 3000 m
2
? 

  

 

-Contempla o Goberno municipal a 

posibilidade de que as obras de 

acondicionamento destes espazos 

poida ser executado subsidiariamente 

por parte do Concello? 

 

-Non cre o Goberno local que o 

Concello da Coruña ten necesidade de 

contar unha medida prioritaria que o 

Concello da Coruña? 

 

Décima.-Pregunta escrita respecto 

dos paneis informativos sobre o 

tráfico que comezaron a funcionar a 

semana pasada 

 

-Podería explicar o Goberno Municipal 

por que o Concello da Coruña 

incumpre a Lei de Normalización 

Lingüística ofrecendo unicamente a 

información nestes paneis en español? 

 

 

-Para cando ten pensado rectificar esta 

situación? 

 

-Non é a primeira vez que este Grupo 

Municipal, neste mandato, advirte a 

medidas son precisas e prioritarias   

para converter A Vedra nunha avenida 

máis urbana, premisa que sostén 

mesmo para tramos máis afastados do 

centro urbano? 

 

Novena.-Pregunta escrita sobre o 

espazo municipal da Fábrica de 

Tabacos 

 

-Como está a facer valer o alcalde os 

intereses do Concello da Coruña para 

que se poidan empregar estes 3000 

m
2
? 

  

-Contempla o Goberno municipal a 

posibilidade de que as obras de 

acondicionamento destes espazos 

poida ser executado subsidiariamente 

por parte do Concello? 

 

-Non cre o Goberno local que o 

Concello da Coruña ten necesidade de 

contar unha medida prioritaria que o 

Concello da Coruña? 

 

Décima.-Pregunta escrita respecto 

dos paneis informativos sobre o 

tráfico que comezaron a funcionar a 

semana pasada 

 

-Podería explicar o Goberno 

Municipal por que o Concello da 

Coruña incumpre a Lei de 

Normalización Lingüística ofrecendo 

unicamente a información nestes 

paneis en español? 

 

-Para cando ten pensado rectificar 

esta situación? 

 

-Non é a primeira vez que este Grupo 

Municipal, neste mandato, advirte a 
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algunha concellaría que non se está a 

cumprir a Lei de Normalización 

Lingüística; podería o Goberno da 

Marea Atlántica dar conta de que 

protocolo se sigue para o cumprimento 

da Lei de Normalización Lingüística 

cada vez que se realiza unha 

actuación? 

 

Undécima.-Pregunta escrita respecto 

da retirada das placas inferiores as 

placas dos nomes das rúas 

restituídas en cumprimento da Lei 

de memoria histórica 

 

-Para cando ten pensado retirar o 

Goberno Municipal estas placas 

“apelido”, colocadas debaixo das 

placas das rúas e das prazas cos nomes 

actuais, e nas que se sigue facendo 

referencia precisamente á persoa á que 

se lle retirou a distinción en aplicación 

da Lei da Memoria Histórica? 

 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primera.-Pregunta escrita sobre la 

Urbanización de Agra dos Mallos 

 

1.-¿En qué fase se encuentra el 

proyecto de urbanización de Agra dos 

Mallos? 

 

2.-¿En qué consiste el proyecto de 

urbanización de Agra dos Mallos? 

 

3.-¿Cuándo tiene previsto iniciar los 

trabajos de urbanización en la zona y 

cuál es el presupuesto? 

algunha concellaría que non se está a 

cumprir a Lei de Normalización 

Lingüística; podería o Goberno da 

Marea Atlántica dar conta de que 

protocolo se sigue para o cumprimento 

da Lei de Normalización Lingüística 

cada vez que se realiza unha 

actuación? 

 

Undécima.-Pregunta escrita respecto 

da retirada das placas inferiores as 

placas dos nomes das rúas restituídas 

en cumprimento da Lei de memoria 

histórica 

 

-Para cando ten pensado retirar o 

Goberno Municipal estas placas 

“apelido”, colocadas debaixo das 

placas das rúas e das prazas cos 

nomes actuais, e nas que se sigue 

facendo referencia precisamente á 

persoa á que se lle retirou a distinción 

en aplicación da Lei da Memoria 

Histórica? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primeira.-Pregunta escrita sobre a 

Urbanización de Agra dos Mallos 

 

1.-En que fase se atopa o proxecto de 

urbanización de Agra dos Mallos? 

 

 

2.-En que consiste o proxecto de 

urbanización de Agra dos Mallos? 

 

3.-Cando ten previsto iniciar os 

traballos de urbanización na zona e 

cal é o orzamento? 
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4.-¿Tiene previsto desarrollar algún 

tipo de obra o mejora en la zona 

mientras no se desarrolla este 

proyecto? ¿Cuáles? ¿En qué consisten? 

¿Cuál es el plazo y presupuesto? 

 

5.-¿Tiene previsto tomar algún tipo de 

medida para eliminar los focos 

insalubres de la calle Puerto Rico y 

completar el desarrollo de la zona? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre la 

inseguridad en la zona del Orzán 

 

1.-¿Cuántas denuncias ha registrado el 

Ayuntamiento por problemas de 

inseguridad y quejas de molestias en la 

zona del Orzán en el último año? 

 

2.-¿Cuántas intervenciones de la 

Policía Local se han registrado en la 

zona en el mismo período y de qué 

tipo? 

 

3.-¿Qué medidas ha adoptado en el 

último año para prevenir y mejorar la 

seguridad en la zona? 

 

4.-¿Considera suficientes estas 

medidas? ¿Tiene previsto abordar 

nuevas medidas? ¿Cuáles y en qué 

plazo? 

 

Tercera.-Pregunta escrita relativa al 

mal estado de la calle Luis Díaz 

González 

 

1.-¿Es conocedor del estado de 

abandono de la calle Luis Díaz 

González? 

 

2.-¿Tiene previsto realizar trabajos de 

 

4.-Ten previsto desenvolver algún tipo 

de obra ou mellora na zona mentres 

non se desenvolve este proxecto? 

Cales? En que consisten? Cal é o 

prazo e orzamento? 

 

5.-Ten previsto tomar algún tipo de 

medida para eliminar os focos 

insalubres da rúa Puerto Rico e 

completar o desenvolvemento da zona? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre a 

inseguridade na zona do Orzán 

 

1.-Cantas denuncias rexistrou o 

Concello por problemas de 

inseguridade e queixas de molestias na 

zona do Orzán no último ano? 

 

2.-Cantas intervencións da Policía 

Local se rexistraron na zona no mesmo 

período e de que tipo? 

 

 

3.-Que medidas adoptou no último ano 

para previr e mellorar a seguridade na 

zona? 

 

4.-Considera suficientes estas 

medidas? Ten previsto abordar novas 

medidas? Cales e en que prazo? 

 

 

Terceira.-Pregunta escrita relativa ao 

mal estado da rúa Luis Díaz González 

 

 

1.-É coñecedor do estado de abandono 

da rúa Luis Díaz González? 

 

 

2.-Ten previsto realizar traballos de 
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mantenimiento en este espacio público 

donde es evidente la falta de limpieza, 

el mal estado de bancos de descanso, 

los desagües y el paseo? 

 

3.-¿Si tiene previsto actuar, cuándo, 

cuál es el presupuesto y cuál es el 

plazo de ejecución de los trabajos? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre las 

obras de Ramón Cabanillas 

 

1.-¿En qué consisten las obras que 

tiene previsto desarrollar en la calle de 

Ramón Cabanillas? 

 

2.-¿Es cierto que tiene previsto hacer 

peatonal esta pequeña vía? 

 

3.-¿Ha escuchado a los vecinos para 

realizar estas obras? 

 

4.-¿Considera oportuno hacer peatonal 

una vía que no favorece el paseo y que 

supone suprimir más de 10 plazas de 

estacionamiento, como razonan los 

vecinos? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.-Pregunta escrita sobre el 

Parque Ofimático 

 

1.-¿Cuál es el importe de las 

certificaciones de la obra de la 

urbanización del Parque Ofimático 

correspondientes al período entre junio 

de 2011 y junio de 2015? 

 

2.-¿Cuál es el importe correspondiente 

mantemento neste espazo público onde 

é evidente a falta de limpeza, o mal 

estado de bancos de descanso, os 

desaugadoiros e o paseo? 

 

3.-Se ten previsto actuar, cando, cal é 

o orzamento e cal é o prazo de 

execución dos traballos? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre as 

obras de Ramón Cabanillas 

 

1.-En que consisten as obras que ten 

previsto desenvolver na rúa de Ramón 

Cabanillas? 

 

2.-É certo que ten previsto facer peonil 

esta pequena vía? 

 

3.-Escoitou aos veciños para realizar 

estas obras? 

 

4.-Considera oportuno facer peonil 

unha vía que non favorece o paseo e 

que supón suprimir máis de 10 prazas 

de estacionamento, como razoan os 

veciños? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.-Pregunta escrita sobre o 

Parque Ofimático 

 

1.-Cal é o importe das certificacións 

da obra da urbanización do Parque 

Ofimático correspondentes ao período 

entre xuño de 2011 e xuño de 2015? 

 

 

2.-Cal é o importe correspondente ao 
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al período entre junio de 2015 y el 31 

de enero de 2018? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre la 

adquisición de coleccionables 

 

1.-¿En base a qué criterios el Gobierno 

municipal compró en 2017 doscientas 

colecciones completas encuadernadas 

del coleccionable 100% Blanquiazul 

por importe de 16.972,80 euros? 

 

 

2.-¿Existe algún informe avalando 

dicha compra? 

 

3.-¿Por qué se realizó dicha compra a 

pesar de la disconformidad de la 

Intervención municipal? 

 

4.-¿Cuál es el destino de dichos 

coleccionables? 

 

Tercera.-Pregunta escrita sobre 

calles 

 

1.-¿Cuántas denominaciones de calles 

aprobadas por el Pleno municipal se 

encuentran pendientes de ubicación? 

 

2.-¿Cuáles son esas denominaciones 

pendientes? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre la 

adquisición de viviendas 

 

¿A cuánto asciende el importe de las 

obras de reforma/rehabilitación 

previstas/presupuestadas para las 

viviendas adquiridas en la 

convocatoria para compraventa de 

edificios y viviendas publicada en el 

BOP de 12 de junio de 2017, 

período entre xuño de 2015 e o 31 de 

xaneiro de 2018? 

 

Segunda.-Pregunta escrita sobre a 

adquisición de  coleccionables 

 

1.-En base a que criterios o Goberno 

municipal comprou en 2017 

duascentas coleccións completas 

encadernadas do  coleccionable 100% 

Blanquiazul por importe de 16.972,80 

euros? 

 

2.-Existe algún informe avalando a 

devandita compra? 

 

3.-Por que se realizou a devandita 

compra a pesar da desconformidade 

da Intervención municipal? 

 

4.-Cal é o destino dos devanditos  

coleccionables? 

 

Terceira.-Pregunta escrita sobre rúas 

 

 

1.-Cantas denominacións de rúas 

aprobadas polo Pleno municipal se 

atopan pendentes de localización? 

 

2.-Cales son esas denominacións 

pendentes? 

 

Cuarta.-Pregunta escrita sobre a 

adquisición de vivendas 

 

A canto ascende o importe das obras 

de reforma/rehabilitación 

previstas/orzadas para as vivendas 

adquiridas na convocatoria para 

compravenda de edificios e vivendas 

publicada no  BOP do 12 de xuño de 

2017, desagregado por vivenda? 
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desglosado por vivienda? 

 

Quinta.-Pregunta escrita sobre 

contratos 

 

1.-¿Cuándo tiene previsto licitar el 

nuevo contrato de recogida de basuras, 

que se está prestando sin contrato 

desde hace más de un año? 

 

2.-¿Cuándo tiene previsto licitar el 

nuevo contrato de limpieza viaria, cuya 

prórroga finaliza el próximo mes de 

junio? 

 

Sexta.-Pregunta escrita sobre Fitur 

 

1.-¿Por qué la propuesta gastronómica 

de A Coruña presentada en FITUR 

2018 no se ajustó prácticamente en 

nada a las acordadas previamente con 

los representantes de los cocineros 

coruñeses agrupados en Cocina 

Coruña, según han denunciado? 

 

2.-¿Por qué no se respetó el nombre 

propuesto desde la asociación “Coruña 

Sabe” y se cambió por “Cociñas 

Atlánticas”, que fue el que se anunció? 

 

 

Séptima.-Pregunta escrita sobre el 

campo de fútbol de la Leyma 

 

1.-¿Qué actuaciones realizó el 

Gobierno municipal para mejorar la 

iluminación del campo de fútbol de la 

Leyma y cuál fue su importe? 

 

2.-¿Tiene conocimiento de que, tras el 

anuncio de la mejora, varios árbitros 

reflejaron en las actas de los partidos 

que la iluminación, lejos de mejorar, 

 

 

Quinta.-Pregunta escrita sobre 

contratos 

 

1.-Cando ten previsto licitar o novo 

contrato de recollida de lixos, que se 

está prestando sen contrato desde fai 

máis dun ano? 

 

2.-Cando ten previsto licitar o novo 

contrato de limpeza viaria, cuxa 

prórroga finaliza o próximo mes de 

xuño? 

 

Sexta.-Pregunta escrita sobre Fitur 

 

1.-Por que a proposta gastronómica 

da Coruña presentada en FITUR 2018 

non se axustou practicamente en nada 

ás acordadas previamente cos 

representantes dos cociñeiros 

coruñeses agrupados en Cocina 

Coruña, segundo denunciaron? 

 

2.-Por que non se respectou o nome 

proposto desde a asociación “Coruña 

Sabe” e cambiouse por “Cociñas 

Atlánticas”, que foi o que se 

anunciou? 

 

Sétima.-Pregunta escrita sobre o 

campo de fútbol da Leyma 

 

1.-Que actuacións realizou o Goberno 

municipal para mellorar a iluminación 

do campo de fútbol da Leyma e cal foi 

o seu importe? 

 

2.-Ten coñecemento de que, tras o 

anuncio da mellora, varios árbitros 

reflectiron nas actas dos partidos que 

a iluminación, lonxe de mellorar, 
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sigue igual que antes? 

 

3.-En caso de tener conocimiento, ¿qué 

medidas tiene previsto adoptar? 

 

4.-¿Tiene conocimiento el Gobierno 

municipal de problemas con el agua 

caliente en los vestuarios en dichas 

instalaciones? 

 

5.-En caso de tener conocimiento, ¿qué 

medidas tiene previsto adoptar? 

 

Octava.-Pregunta escrita sobre 

Tecendo o Litoral 

 

1.-¿A qué empresa contrató el 

Ayuntamiento para poner en marcha el 

proceso de “Tecendo o Litoral”? 

 

2.-¿Cuál fue el procedimiento de 

contratación? 

 

3.-¿Cuál fue el importe de la 

contratación? 

 

Novena.-Pregunta escrita sobre 

Okupas ilegales 

 

1.-¿Presentó el colectivo A Insumisa o 

algún otro particular o colectivo, 

solicitud de ocupación de vía pública 

para el acto organizado en la Plaza de 

España el pasado 20 de enero, en el 

que hubo actuaciones, comida 

cocinada “in situ”, mesas, etc.? 

 

2.-En caso afirmativo, ¿en qué fecha? 

 

3.-¿Cuál fue la respuesta del Gobierno 

municipal a dicha solicitud? 

 

4.-¿En caso de respuesta negativa 

segue igual que antes? 

 

3.-En caso de ter coñecemento, que 

medidas ten previsto adoptar? 

 

4.-Ten coñecemento o Goberno 

municipal de problemas coa auga 

quente nos vestiarios nas devanditas 

instalacións? 

 

5.-En caso de ter coñecemento, que 

medidas ten previsto adoptar? 

 

Oitava.-Pregunta escrita sobre  

Tecendo o Litoral 

 

1.-A que empresa contratou o Concello 

para poñer en marcha o proceso de 

“Tecendo o Litoral”? 

 

2.-Cal foi o procedemento de 

contratación? 

 

3.-Cal foi o importe da contratación? 

 

 

Novena.-Pregunta escrita sobre 

Okupas ilegais 

 

1.-Presentou o colectivo A  Insumisa 

ou algún outro particular ou colectivo, 

solicitude de ocupación de vía pública 

para o acto organizado na Praza de 

España o pasado 20 de xaneiro, no 

que houbo actuacións, comida 

cociñada “in situ”, mesas, etc.? 

 

2.-En caso afirmativo, en que data? 

 

3.-Cal foi a resposta do Goberno 

municipal á devandita solicitude? 

 

4.-En caso de resposta negativa 
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expresa o de silencio administrativo, 

¿se adoptó alguna medida para evitar 

dicha ocupación? 

 

Décima.-Pregunta escrita sobre 

problemas en el Orzán 

 

1.-¿Cuántas denuncias, quejas y/o 

llamadas ha recibido el Gobierno 

municipal en 2016, 2017 y lo que va de 

2018 por problemas de inseguridad 

ciudadana o molestias por ruidos o 

incumplimiento de horarios en la zona 

del Orzán? 

 

2.-¿Qué medidas ha adoptado para 

solucionar estas denuncias? 

 

3.-¿Qué medidas piensa adoptar en el 

futuro ante la ineficacia de las 

soluciones adoptadas, a tenor de las 

recientes quejas vecinales? 

 

5º.-Ruegos 

 

RUEGOS ORALES 

 

Ruego oral presentado por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Ruego oral sobre o local da 

Asociación Párkinson Coruña 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego traslada o 

seguinte rogo: 

 

Que o Goberno Local proceda, no 

menor tempo posíbel, a facer unha 

pequena obra de adecuación do chan 

expresa ou de silencio administrativo, 

adoptouse algunha medida para evitar 

a devandita ocupación? 

 

Décima.-Pregunta escrita sobre 

problemas no Orzán 

 

1.-Cantas denuncias, queixas e/ou 

chamadas recibiu o Goberno 

municipal en 2016, 2017 e o que vai de 

2018 por problemas de inseguridade 

cidadá ou molestias por ruídos ou 

incumprimento de horarios na zona do 

Orzán? 

 

2.-Que medidas adoptou para 

solucionar estas denuncias? 

 

3.-Que medidas pensa adoptar no 

futuro ante a ineficacia das solucións 

adoptadas, a teor das recentes queixas 

veciñais? 

 

5º.-Rogos 

 

ROGOS ORAIS 

 

Rogo oral presentado polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego 
 

Ruego oral sobre o local da 

Asociación Párkinson Coruña 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego traslada o 

seguinte rogo: 

 

Que o Goberno Local proceda, no 

menor tempo posíbel, a facer unha 

pequena obra de adecuación do chan 
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de acceso ao local da Asociación 

Párkinson Coruña para transformalo 

nun de características e material máis 

axeitado para o tipo de mobilidade 

para as persoas que a el acoden. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Ruego oral presentado por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Ruego oral para que Xulio Ferreiro 

responda a las peticiones de medios 

materiales realizadas por la 

oposición hace dos años y cinco 

meses 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. 

 

A las veintiuna horas y cuarenta y 

cinco minutos entra en el Salón de 

Sesiones el señor Varela Gómez. 

 

Ruego para que el alcalde responda a 

las peticiones de medios materiales de 

los grupos municipales de la oposición, 

formuladas hace dos años y cinco 

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 veintidós ruegos 

orales en los Plenos de noviembre de 

2015, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2016, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y 

de acceso ao local da Asociación 

Párkinson Coruña para transformalo 

nun de características e material máis 

axeitado para o tipo de mobilidade 

para as persoas que a el acoden. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira 

 

Rogo oral presentado polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Rogo oral para que  Xulio Ferreiro 

responda as peticións de medios 

materiais realizadas pola oposición 

hai dous anos e cinco meses 

 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Ás vinte e unha horas e corenta e 

cinco minutos entra no Salón de 

Sesións o señor Varela Gómez. 

 

Rogo para que o alcalde responda as 

peticións de medios materiais dos 

grupos municipais da oposición, 

formuladas hai dous anos e cinco 

meses, por Rexistro, a pesar de dicir 

que cría que xa estaban resoltas, a 

pesar de terllo lembrado en varias 

Xuntas de Voceiros e en varias 

intervencións nos Plenos, a pesar de 

presentar vinte e dous rogos orais nos 

Plenos de novembro de 2015, marzo, 

abril, maio, xuño, xullo, setembro, 

outubro, novembro e decembro de 

2016, xaneiro, febreiro, marzo, abril, 

maio, xuño, xullo, setembro, outubro, 

novembro e decembro de 2017 e 
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diciembre de 2017 y enero de 2018, 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 niega 

los medios materiales, La Marea se ha 

autoadjudicado al menos 30 teléfonos 

móviles, 12 ordenadores portátiles y 12 

tablets, en una clara muestra de 

sectarismo y de falta de espíritu 

democrático y un incumplimiento del 

Acuerdo de Organización firmado por 

todos los grupos municipales, como se 

le recordó al alcalde en el Pleno 

extraordinario para corregir la 

eliminación de la plaza de su jefe de 

Gabinete de la Plantilla municipal y 

recordando que, al tratarse de unos 

derechos conectados directamente con 

el derecho fundamental de 

participación, reconocido en el artículo 

23 de la Constitución Española, gozan 

de una protección especial que obliga a 

que cualquier circunstancia que 

determine un condicionamiento o 

limitación en su ejercicio deba quedar 

plenamente acreditada y debidamente 

motivada y justificada, ya que a los 

grupos políticos les asisten como tales 

unos derechos, en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 27 y 28 del 

Reglamento Orgánico de 

Funcionamiento (ROF), por lo que 

dicha limitación no solo deberá venir 

debidamente motivada, con 

acreditación de las causas y 

circunstancias que la justifiquen, sino 

que además, habrá de acreditarse la 

necesariedad de la decisión adoptada, 

por no existir otras alternativas válidas 

xaneiro de 2018, a pesar de aprobarse 

dúas mocións nos Plenos de setembro 

de 2015 e xaneiro de 2016, polo que só 

se pode interpretar como outro intento 

de obstaculizar intencionadamente o 

traballo da oposición, xa que mentres 

nos nega os medios materiais, A 

Marea autoadxudicouse polo menos 30 

teléfonos móbiles, 12 computadores 

portátiles e 12  tablets, nunha clara 

mostra de sectarismo e de falta de 

espírito democrático e un 

incumprimento do Acordo de 

Organización asinado por todos os 

grupos municipais, como se lle 

lembrou ao alcalde no Pleno 

extraordinario para corrixir a 

eliminación da praza do seu xefe de 

Gabinete do Persoal municipal e 

lembrando que, ao tratarse duns 

dereitos conectados directamente co 

dereito fundamental de participación, 

recoñecido no artigo 23 da 

Constitución Española, gozan dunha 

protección especial que obriga a que 

calquera circunstancia que determine 

un condicionamento ou limitación no 

seu exercicio deba quedar plenamente 

acreditada e debidamente motivada e 

xustificada, xa que aos grupos 

políticos asístenlles como tales uns 

dereitos, en virtude do disposto nos 

artigos 27 e 28 do Regulamento 

orgánico de funcionamento (ROF), 

polo que dita limitación non só deberá 

vir debidamente motivada, con 

acreditación das causas e 

circunstancias que a xustifiquen, senón 

que ademais, haberá de acreditarse a  

necesariedade da decisión adoptada, 

por non existir outras alternativas 

válidas que permitan exercer o dereito 

e a proporcionalidade da medida, en 
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que permitan ejercer el derecho y la 

proporcionalidad de la medida, en 

cuanto a ser la menos restrictiva 

posible para el ejercicio del derecho y 

prolongarse por el menor tiempo 

posible, por lo que, en consecuencia, es 

preciso que el Ayuntamiento acredite 

que los problemas que aleguen para no 

atender dichas peticiones materiales 

son de tal entidad que justifican la 

aplicación de una medida restrictiva de 

este nivel, que afecta al ejercicio de un 

derecho fundamental. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Coira. 

Ao non haber máis asuntos que tratar 

no Pleno de hoxe levantamos a sesión. 

Moi boa noite a todos e a todas. 

 

No habiendo más asuntos que tratar y 

siendo las veintiuna horas y cuarenta y 

seis minutos, por la Presidencia se 

levanta la sesión, redactándose la 

presente acta que firman y autorizan la 

Alcaldía Presidencia y el secretario 

general; todo ello de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 110.2 del 

Real Decreto 2568/86, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales. 

 

canto a ser a menos restritiva posible 

para o exercicio do dereito e 

prolongarse polo menor tempo posible, 

polo que, en consecuencia, é preciso 

que o Concello acredite que os 

problemas que aleguen para non 

atender ditas peticións materiais son 

de tal entidade que xustifican a 

aplicación dunha medida restritiva 

deste nivel, que afecta o exercicio dun 

dereito fundamental. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Coira. 

Ao non haber máis asuntos que tratar 

no Pleno de hoxe levantamos a sesión. 

Moi boa noite a todos e a todas. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás vinte e unha horas e corenta e seis 

minutos, a presidencia remata a 

sesión, e redáctase a presente acta que 

asinan e autorizan a Alcaldía 

Presidencia e o secretario xeral; todo 

iso de conformidade co disposto no 

artigo 110.2 do Real decreto 2568/86, 

do 28 de novembro, polo que se 

aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais.   


