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E CEN DÍAS
PARA O 99%

AS 25 MEDIDAS
1. Auditar e renegociar a débeda do Concello e apostar pola
banca ética.
2. Publicar todos os contratos, resolucións e retribucións
municipais e garantir a presenza da oposición nas mesas de
contratación e órganos colexiados.

3. Auditar e fiscalizar as concesións municipais, e rescatalas
se incumpren as condicións, con especial atención a Nostián
e ás obras da Mariña-Parrote.
4. Activar o Consello Social Municipal como órgano
fundamental de participación cidadá.

5. Abrir unha quenda para os rogos e preguntas da cidadanía
nos plenos: Escano Cidadán.

Hai algo máis dun ano que naceu a Marea Atlántica, unha
candidatura de confluencia, impulsada pola cidadanía, coa fin
de tomar as institucións e devolverllas á xente común. Hai
algo máis de cen días que conseguimos ese obxectivo,
formamos un goberno en María Pita que xa abriu as portas
e ventás do concello, que exerce obececendo e escoitando á
veciñanza.
No noso programa electoral establecemos 25 medidas sobre
as que traballar prioritariamente nos primeiros cen días de
goberno. E niso estamos, unhas xa foron cumpridas, outras
camiñan nas súas distintas etapas de desenvolvemento e
algunha se enfronta cos atrancos das leis estatais e dos
convenios e acordos dos gobernos do pasado.
Pero non só iso. Nas diferentes áreas de goberno apareceron
novas prioridades e asuntos do día a día e de urxencia que
tamén deberon ser atendidos. Temas mediáticos e outros
máis silandeiros.
A Marea cumpre, e rende contas. O venres 9 de outubro
no paraninfo da UDC queremos contar coa veciñanza.
Trátase dun acto bidireccional. Explicaremos o que se fixo
neste tempo e cederémosvos a palabra para coñecer as vosas
impresións e respostar ás vosas preguntas.
O equipo de goberno ao completo vai dar a cara e
compartir estes 100 días cheos de actividade, de problemas e
de ilusións. A Marea é democracia participativa. Contamos
contigo. Contamos convosco.
Onte coma hoxe, hai marea.

15. Tributación progresiva e máis xusta: rebaixa da taxa da
auga, máis bonificacións no IBI para familias numerosas e
vivendas protexidas, recargo para os pisos baleiros dos
bancos.

16. Procesos abertos e publicitados para a contratación
pública, con cláusulas sociais e medioambientais, e nos que
se valore o emprego estable e a incorporación das mulleres
ao mercado laboral.

17. Cumprir a Lei de Memoria Histórica no rueiro da Coruña.
18. Revitalizar a Rede Municipal de Bibliotecas, Centros
Cívicos e Programas Educativos.

19. Instar á Xunta de Galicia a abrir os centros educativos
fóra do horario lectivo.

20. Revisar o planeamento urbanístico

6. Descentralizar a xestión municipal, creando distritos e
orzamentos participativos.

apostando pola
rehabilitación e rexeneración urbanas. Mobilizar as vivendas
baleiras. Incoación do expediente de modificación do
Ofimático.

7. Rebaixar os custos do goberno municipal nun 50%.

21. Revisar de oficio os acordos municipais de alleamento do

8. Publicar anualmente as declaración de bens, intereses,

aproveitamento urbanístico do Plan Parcial de Someso.

IRPF e patrimonio dos cargos do goberno e renunciar a
calquera privilexio como o uso inxustificado dos vehículos
oficiais.

22. Reordenar a fachada marítima do porto. Revisar os

9. Negarse a colaborar en calquera desafiuzamento e
cancelar os saldos municipais en entidades financeiras que
boten á xente da súa casa.

23. Prohibir que se cedan recursos municipais para eventos

10. Aprobar un Plan Municipal de Emprego.

fomentando a súa recuperación e valorización económica e
medioambiental.

11. Desenvolver medidas de fomento da actividade do
comercio de proximidade e da pequena e mediana empresa,
en especial a través do apoio á economía social.

12. Crear unha Renda Social Municipal para cubrir as

convenios de 2004 para apostar polo uso público dotacional
e de sistema libre dos terreos desafectados.

que supoñan maltrato animal.

24. Eliminar os puntos de vertido na ría do Burgo,

25. Promover a eficiencia e o aforro enerxético, e a
mobilidade sostible. Mellora de parques e espazos públicos.
Paralización das talas e reposición do arboredo.

necesidades básicas das persoas en situación de exclusión ou
pobreza.

13.

Máis recursos para o Centro de Informacion ás
Mulleres, a Casa de Acollida e os Centros de Orientación
Familiar. Crear un Observatorio de Políticas de Igualdade e
Violencia de Xénero.

14. Aprobación dun plan para a erradicación dos
asentamentos precarios.
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