
MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO
Acta de Asemblea do 9 de decembro de 2016

ACTA DE ASEMBLEA DA MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO

Data: 09-12-2016

Hora: 20:15

Lugar:  Local municipal Irmáns Brañas, sito na rúa Costa da Lonxa

Nº  Asistentes:  (14):  MVR,  JMSC,  CMFR,  JJSI,  JFCM,  VRD,  DAB,  RMP,  RPT,  HAF,  XFV,  JLLC  (a

partires do punto 3), MITG (a partires do punto 4).

Orde do día 

1 - Aprobación da acta da asemblea anterior

2 - Altas e baixas da afiliación

3 - Creación dos grupos de traballo de estatutos e regulamentos, e de traballo municipal.

4 - Orzamentos 2017

5 - Rogos e preguntas

Composición da Mesa: MVR (Presidente) CMFR (Secretaria), JMSC (Vocal).

1- Aprobación da acta anterior

A acta anterior queda aprobada con 9 votos a favor e 2 abstencións.

2- Altas e baixas da afiliación

Presentanse duas altas de afiliados, X.F.V e E.R.M., as cales se aproban por unanimidade.

3- Creación dos grupos de traballo de estatutos e regulamentos, e de traballo municipal.

A Coordinadora propón a asemblea a creación de dous grupos de traballo:

 O  primeiro  trátase  do  grupo  de  Estatutos  e  Regulamentos,  necesario  para  realizar  os

cambios que esixe o rexistro de partidos nos estatutos para que sexan válidos cara as vindeiras

eleccións,  e  para  rematar  con  tódolos  regulamentos  pendentes.  A  asemblea  aproba  por

unanimidade a creación do mesmo.

 O segundo grupo proposto é o de Traballo Municipal. Aínda que se aproba a súa creación,

hai un voto en contra, o de X.F.M, que argumenta en que un so grupo para o traballo municipal

resulta escaso, tendo en conta o ambicioso traballo que pode conlevar.

4- Orzamentos 2017

O portavoz do grupo municipal, José Juan Santos, expón a asemblea que nos meses previos, e tal

como  se  publicitou  por  correo  e  internet,  realizaronse  reunións  nas  distintas  parroquias  do
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concello, para recoller as necesidades e peticións da veciñanza. Unha vez analizadas as mesmas

realizouse  un  documento  onde  estas  se  transformaban  en  peticións  da  Marea  Veciñal  de

Culleredo ao grupo de goberno para condicionar a aprobación dos próximos orzamentos 2017. 

A continuación o portavoz do partido, Miguel Vilaboi, expón o documento a asemblea, o cal se

adxunta a presente acta. Tras a súa exposición ten lugar unha rolda de palabras para debater o

documento:

 Verónica Rivadulla  afirma que as  obras  propostas  parecenlle  ben,  pero cre que hai  que

materializar  o programa, que ten que primar o mesmo nesas peticións. Afirma tamén que é

millor facer as cousas ben aínda que non sexa rápido. Tampouco esta de acordo con apoiar a

xestión do PSOE, e cre que non imos a obter nada negociando os orzamentos.

 R.M.P cre que os concelleiros son os que saben de primeira man as peticións e necesidades

dos veciños, así que confía no traballo feito por eles na redacción do documento.

 C.F.R. Di que se estiveramos de acordo coa xestión do PSOE non nos teríamos presentado as

eleccións.  A actividade municipal  non soamente se fai  no goberno, senón dende a oposición

presentando propostas e mocións. En canto a non obter nada, conseguiuse que por primeira vez

se pense e se poida materializar neste concello a contratación de persoas en risco de exclusión,

algo  impensable  nas  últimas  eleccións,  así  que  sí  se  conseguiron  cousas,  e  totalmente

relacionadas  co  programa.  Tendo  en  conta  que  no  documento  se  pide  ampliar  a  dotación

orzamentaria para tal fin, é un grande avance na súa opinión.

 M.V.R:  Pide que se as propostas son aceptadas  polo grupo de goberno e materializadas

dentro dos orzamentos, o acordo obtido se faga con total transparecia e publicidade, a través

dunha rolda de prensa, e que o acordo se entregue a MVC con antelación suficiente para ser

analizado antes de ser asinado (15 días).

 José Juan Santos: Está de acordo en que hai que sacar réditos e teñen que ser visibles (rolda

de prensa, notas de prensa) pero cre que os 15 días exactos poden ser complicados dadas as

datas nas que nos atopamos e os temos necesarios para aprobación dos orzamentos.

 R.M.P: Se no acordo se atopan as nosas peticións, o tempo é o de menos.
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 Verónica Rivadulla: Os orzamentos son para todo o ano. As mocións que se presenten non

teñen sentido se non dispoñen de orzamento para levalas a cabo. Volve a criticar que non hai

axudas suficientes para a xente, que esto ten que cambiar.

 Isidro Taibo: Lembralle a Verónica Rivadulla que os tres teñen a mesma responsabilidade

como grupo municipal se non saen adiante as propostas e mocións que se presenten, e que ela

tivo un ano para facer propostas tanto para este documento como para presentar mocións no

concello, sobre todo en benestar social, xa que era a area que ela levaba e asistia as comisións

informativas da mesma, pero que non propuxo nada en todo este tempo.

 J.L.C: Insiste na importancia da rolda de prensa, e que ten que falar o propio Alcalde e ser el

mesmo quen recoñeza que se están a aceptar as peticións da Marea Veciñal de Culleredo. Tamén

lle responde a concelleira que non se pode facer política para bloquear o concello, xa que quenes

pagan ese bloqueo son os veciños e veciñas. A nosa obriga como oposición e presentar mocións

e axudar dende a nosa posición a que a vida dos veciños sexa millor.

Despóis do debate previo, o portavoz da MVC, Miguel Vilaboi,  propón a asemblea adoptar o

seguinte acordo: Que o grupo municipal presente as propostas presentandas, e deixar liberdade

ao mesmo para negociar o apoio aos orzamentos sempre que se cumpran os seguintes criterios:

 Que a porcentaxe de proxectos aceptados sexa igual ou supere o 75% do solicitado

 Que os documentos que o acrediten se obteñan con 15 dias de antelación para ter tempo de

ser ben analizados.

 Que  o  acordo  sexa  publicitado  mediante  rolda  de  prensa  conxunta  e  con  suficiente

publicidade.

As votacións obtidas son as seguintes: 6 votos a favor, 1 en contra, 5 abstencións.

5 - Rogos e preguntas

Pide a  palabra  T.A.F  para  preguntarlle  ao  concelleiro,  Isidro  Taibo,  se  de verdade  é  o  novo

presidente da Federación de Asociacións de Veciños. Ela non o ve compatible co seu posto de

Concelleiro. Afirma que se esta incompatibilidade non está no código ético debería incluirse.

José Juan Santos pide a palabra únicamente para felicitar a Isidro Taibo polo seu nomeamento.
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R.M.P pregunta a coordinadora se se están a executar os acordos das asembleas, e esixe que

estas se fagan máis a menudo.

O portavoz da Marea Veciñal di que Isidro Taibo non incumple ningún código ético, e que cumple

con todos os regulamentos e estatutos.

Isidro Taibo respondelle a T.A.F que el en ningún momento buscou ese nomeamento, senón que

llo ofreceron, e o acetou entendendo que non estaba a facer nada que perxudicase a Marea

Veciñal, pero que se ela ou calquera ve que eso pode ser perxudicial o reconsidera.

C.M.F.R non ve ningunha incompatibilidade, e tendo en conta que a Marea Veciñal de Culleredo

naceu coa base da participación veciñal, recollendo as necesidades e peticións da veciñanza, a

Federación de Asociacións é un grande punto de partida para a mesma. 

Sen máis temas que tratar, a asemblea remata as 22:30. 
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