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INTERVENCIÓN DE FRANCISCO JORQUERA NO PLENO DO CONCELLO, NO 

DEBATE DA APROBACIÓN DO PROXECTO DE ORZAMENTOS DO EXERCICIO 

2020.  

Obrigado, Señora Alcaldesa 

Imos votar a favor polas razóns que xa expresamos o 

pasado 23 de decembro, cando asinamos o acordo cos 

Grupo Municipal do PSOE e da Marea Atántica. 

Como dixemos naquela comparecencia, os Orzamentos son 

unha ferramenta fundamental.  

Nos orzamentos plásmanse as prioridades das políticas 

públicas á hora de atender ás demandas e ás 

necesidades sociais, 

Por iso, dende o noso punto de vista, A Coruña non se 

podía permitir o luxo de seguir funcionando cuns 

orzamentos prorrogados 

E por iso, dende o inicio do mandato, unha das nosas 

prioridades foi contribuír a dotar á cidade duns novos 

orzamentos.  

Nun contexto de desaceleración económica, nunha cidade 

na que sigue habendo 16.500 persoas paradas e que está a 

sufrir un proceso de desindustrialización, 

Os Orzamentos son a principal ferramenta que ten o 

Concello  para dinamizar a economía e xerar 

emprego. 
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Para facelo posíbel neste proxecto contémplanse, entre 

outras medidas, a elaboración dun plan de 

desenvolvemento e industrialización para A Coruña e 

a súa área metropolitana, 

Un plan de dinamización do comercio, 

ou o inicio dos estudos para a creación dunha bolsa de 

baixos comerciais en réxime de aluguer. 

Pero ademais, son uns orzamentos expansivos, cun 

crecemento importante do investimento. Un 13% 

máis que nos orzamentos de 2019. 

Para o BNG outro eixo fundamental son as políticas 

sociais. 

Recentemente coñeciamos os datos da Enquisa Xeral a 

Fogares realizada polo Instituto Galego de Estatística.  

Entre 2007 e 2018 duplicouse a porcentaxe de coruñeses 

en risco de pobreza  

No 30% dos fogares todos os ingresos proceden de 

prestacións sociais 

E no 41% dos fogares, as prestacións achegan máis do 

50% dos ingresos 
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Son datos que falan ás claras de como as políticas 

austericidas incrementaron as desigualdades e para os 

sectores máis vulnerábeis as consecuencias da crise distan 

moito de terse superado.  

Para combater esta situación tamén se contempla neste 

proxecto un crecemento importante do gasto social, 

que ascende a 87,3 millóns de euros.  Perto dun 20% máis 

que no orzamento vixente. 

Mellórase a dotación para a Renda Social Municipal e 

as Axudas de Emexencia,   

Refórzanse os programas destinados a favorecer a 

inclusión, 

o mesmo acontece coas políticas de igualdade, 

cos programas de axuda á conciliación 

e con outras partidas de marcado contido social 

do mesmo xeito que se incrementan os recursos 

destinados aos convenios con entidades do terceiro 

sector. 

Entidades, moitas delas, que fan un labor social 

insustituíbel, chegando a onde non é capaz de chegar  a 

administración.  

A política de vivenda tamén debe concebirse como 

unha política social,  
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Nese sentido, neste proxecto plásmanse, entre outras 

medidas, a posta en marcha dun programa de bolsa de 

vivenda en aluguer e un incremento dos recursos 

destinados a impulsar á rehabilitación. 

Tamén hai unha aposta decidida pola  rexeneración 

urbana, 

Un compromiso coa sustentabilidade e a loita contra o 

cambio climático,  

medidas para ir avanzando cara outro modelo de 

mobilidade 

e un compromiso coa língua e a cultura galega. 

Estas son as razóns fundamentais que explican o noso voto 

favorábel 

Se o BNG fose a forza que liderase o Concello, o resultado 

posibelmente fose distinto, de feito discrepamos con 

algúns aspectos referidos ao cadro de persoal 

Mais estamos de acordo coa orientación xeral deste 

proxecto 

E nestes orzamentos teñen reflexo a maioría das 

propostas que puxemos sobre a mesa no proceso de 

negociación. 
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Pero non quero deixar de referirme a algunhas cuestións 

que suscitaron polémica nas últimas semanas,  

A primeira, a modificación das bases de execución 

restando competencias ao Pleno.  

Non estamos de acordo, como tampouco o estabamos 

cando se intentou facer no pasado. 

Mais o certo é que esta modificación foi corrixida en 

Comisión e o Pleno mantén as competencias que tiña 

atribuídas.   

En segundo lugar, as advertencias do Interventor sobre 

un exceso de optimismo nalgunhas previsións de 

ingresos. 

Respectamos moitísimo o papel do Interventor e esas 

advertencias deben servir para extremar o rigor na 

execución destes orzamentos.  

Pero o propio proxecto de orzamentos reflicte a realidade 

dun Concello solvente, saneado economicamente, e o  

equilibrio financeiro do Concello non está en risco polo 

maior esforzo investidor  

Terceiro elemento de polémica: o que algúns chaman 

catastrazo.  
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Quero dicir moi claro que a suba do IBI non foi tratada 

nas reunións que tivemos co Grupo de Goberno nin forma 

parte do acordo ao que chegamos co Grupo Socialista 

e o Grupo da Marea Atlántica 

Pero non pode chamarse catastrazo a unha suba do 3% 

por mor da actualización duns valores catastrais que 

non se actualizaban dende 1997, hai máis de 22 

anos. 

E moito menos falar desta actualización como unha 

suba liñal, que afecta a todos por igual. 

Unha suba porcentual nunca pode ser unha suba liñal: non 

é o mesmo o 3% de 100 que o 3% de mil. 

Por tanto, canto maior sexa o valor catastral dunha 

propiedade, maior será o que hai pagar a maiores.  

Porque o IBI, quero lembrar, é un imposto á propiedade. 

Grava o valor dunha propiedade inmobiliaria. 

Ata o punto que a sexta parte do que recada o Concello por 

este concepto, corresponde ao pago do IBI de só 50 

titulares. 

Se queremos uns orzamentos expansivos, afortalar as 

políticas sociais, mellorar os servizos municipais…, hai que 

operar tamén sobre os ingresos 

Iso sí, o reparto da carga fiscal ten que ser xusto 
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Nese sentido, apoiamos que nas modificacións das 

ordenanzas fiscais se introducisen criterios de xustiza social 

Do mesmo xeito que nos acordos que acompañan estes 

orzamentos, está contemplado que o pago do IBI das 

vivendas en réxime de aluguer ofertadas polo Concello, non 

se repercuta na persoa que vive nesa vivenda, senón que o 

asuma o titular. 

E quero referirme finalmente a algúns conflitos, froito de 

“desconfianzas” ou “disputas polo protagonismo”. 

E permítanme que neste punto me deteña un momento.  

O BNG negociou os orzamentos con total e absoluta 

discreción, 

sen fotos nin comunicados  

sen estar obsesionados pola escenificación, 

porque o que máis nos preocupaba era procurar un 

acordo que fose bó para a cidade. 

Chegamos a un acordo a tres e vinculámonos 

lealmente a ese acordo a tres   

Agora ben, se alguén pretende presentarnos como un 

convidado de pedra, 

entón, por suposto, con toda humildade, pero tamén con 

todo orgullo, poñemos en valor a nosa contribución 
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Somos conscientes do noso peso numérico nesta 

Corporación. Somos só unha concelleira e un concelleiro.  

Pero máis aló do noso peso numérico, tomámonos moi en 

serio a nosa función e intentamos contribuír ao progreso 

desta cidade e ao benestar dos seus cidadáns. 

O noso peso numérico no Congreso e aínda máis 

cativo. Un deputado de 350.  

Pero creo que a cidadanía galega pudo constatar estes días 

que a utilidade dunha forza política non se mide só en 

número de escanos. 

E isto enlaza cunha última reflexión 

Esta semana, por fin, investiuse Presidente. Haberá un  

novo Goberno no Estado 

Investiuse Presidente, despois de que se tivesen que repetir 

as eleccións xerais, entre outras cousas, por mor das 

desconfianzas e disputas polo protagonismo dos 

partidos que estaban chamados a entenderse 

Algo que, no conxunto do Estado, beneficiou á ultradereita. 

Non nos gostaría que na Coruña pasase o mesmo 
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Investiuse Presidente e haberá un novo Goberno, tras un 

tenso debate no que algúns cuestionaron a propia 

lexitimidade dunha investidura decidida 

democraticamente pola representación lexítima dos 

cidadáns 

Chegaron a apelar ao Rei, como se estivese por riba da 

vontade domocrática expresada polos cidadáns e os seus 

representantes 

Algúns incluso apelaron ao Exército ou alentaron un 

Tamayazo 

E mesmo chegaron a utilitar á Xunta Electoral para intentar 

alterar o cenario político e dinamitar a investidura 

Por qué lembro todo isto?  

Porque os tempos non están para “parvadas” 

A capacidade de chegar a acordos entre diferentes é 

algo sempre positivo 

Pero nos tempos que corren,  

Iso non só é necesario 

é  tamén imprescindíbel 

Polas razóns devanditas, o BNG vai votar a favor 

Obrigado 

Moitas grazas 


