
 

 

SESIÓN CONSTITUTIVA 
DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA TRECE DE JUNIO DE 
DOS MIL QUINCE 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la ciudad 
de A Coruña, siendo las once ho-
ras y diez minutos del día trece 
de junio de dos mil quince y a los 
efectos de celebrar la Sesión 
Constitutiva de la Nueva Corpo-
ración Municipal, se reúnen los 
candidatos electos Dª. María del 
Mar Barcón Sánchez, Dª. Silvia 
Cameán Calvete. Dª. Lucía Ca-
nabal Pérez, D. Roberto Luís 
Coira Andrade, D. José Manuel 
Dapena Varela, Dª. Claudia 
Delso Carreira, D. Daniel Díaz 
Grandío, D. Martín Fernández 
Prado, D. Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde, D. Fito Ferreiro 
Seoane, Dª. María Rocío Fraga 
Sáenz, Dª María Begoña Freire 
Vázquez,  Doña Rosa María Ga-
llego Neira, Dª. María García 
Gómez, D. José Manuel García 
Pérez, D. Alberto Lema Suárez, 
Dª. Rosa María Lendoiro Otero, 
Dª Silvia Longueira Castro, D. 
Miguel Lorenzo Torres, D. 
Francisco José Mourelo Barrei-
ro, D. Carlos Negreira Souto, Dª 
Eudoxia María Neira Fernán-
dez, Dª. Mariel Padín Fernán-
dez, D. José Manuel Sande Gar-

 SESIÓN CONSTITUTIVA DO 
EXCELENTÍSIMO CONCE-
LLO PLENO DE DATA TRECE 
DE XUÑO DE DOUS MIL 
QUINCE 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, 
sendo as once horas e dez minu-
tos do día  trece de xuño de dous 
mil quince e para os efectos de 
realizar a Sesión Constitutiva da 
nova Corporación Municipal  
reunironse os candidatos electos 
Dª. María del Mar Barcón Sán-
chez, Dª. Silvia Cameán Calvete. 
Dª. Lucía Canabal Pérez, D. Ro-
berto Luís Coira Andrade, D. 
José Manuel Dapena Varela, Dª. 
Claudia Delso Carreira, D. Da-
niel Díaz Grandío, D. Martín 
Fernández Prado, D. Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde, D. Fito Fe-
rreiro Seoane, Dª. María Rocío 
Fraga Sáenz, Dª María Begoña 
Freire Vázquez,  Doña Rosa Ma-
ría Gallego Neira, Dª. María 
García Gómez, D. José Manuel 
García Pérez, D. Alberto Lema 
Suárez, Dª. Rosa María Lendoiro 
Otero, Dª Silvia Longueira Cas-
tro, D. Miguel Lorenzo Torres, 
D. Francisco José Mourelo Ba-
rreiro, D. Carlos Negreira Souto, 
Dª Eudoxia María Neira Fer-
nández, Dª. Mariel Padín Fer-
nández, D. José Manuel Sande 
García, D. Xiao Varela Gómez,  



 

 

cía, D. Xiao Varela Gómez,  Dª. 
Avia Veira González, Dª. María 
Eugenia Vieito Blanco. 
 
Da fe del acto el infrascrito Secre-
tario General del Pleno, don 
Manuel José Díaz Sánchez. 
 

Intervenciones 
 
Señor Secretario General 
 
Buenos días a todos. 
 
Siguiendo el procedimiento le-
galmente establecido en la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral 
General, Ley 5/1985 de diecinue-
ve de junio, en adelante Ley Or-
gánica y en  la legislación sobre 
Régimen Local, se va celebrar la 
Sesión Constitutiva de la Corpo-
ración Municipal, como conse-
cuencia de las Elecciones Locales, 
celebradas el día veinticuatro de 
mayo de dos mil quince. 
 
En primer lugar, debe procederse 
a la formación de la Mesa de 
Edad. 
 
Según dispone el artículo 195.2 de 
la mencionada Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General, se 
constituye la Mesa de Edad, inte-
grada por los elegidos de mayor y 
menor edad, presentes en el acto, 
actuando como Secretario el que 

Dª. Avia Veira González, Dª. Ma-
ría Eugenia Vieito Blanco. 
 
 
Da fe do acto o infraescrito secre-
tario xeral do Pleno, don Manuel 
José Díaz Sánchez. 
 

Intervencións 
 
Señor secretario xeral  
 
Bos días a todos. 
 
Seguindo o procedemento legal-
mente establecido na Lei Orgáni-
ca do Réxime Electoral Xeneral, 
Lei 5/1985 de dezanove de xuño, 
en diante Lei Orgánica e na  le-
xislación sobre Réxime Local, 
vaise celebrar a Sesión Constitu-
tiva da Corporación Municipal, 
como consecuencia das Eleccións 
Locais, celebradas o día vinte e 
catro de maio de dous mil quince. 
 
 
En primeiro lugar, debe proce-
derse á formación da Mesa de 
Idade. 
 
Segundo dispón o artigo 195.2 da 
mencionada Lei Orgánica de 
Réxime Electoral Xeneral, consti-
túese a Mesa de Idade, integrada 
polos elixidos de maior e menor 
idade, presentes no acto, actuan-
do como secretario o que o sexa 



 

 

lo sea de la Corporación. 
 
Vistos los datos personales de ca-
da uno de los elegidos, la Mesa 
debe quedar constituida por don 
Carlos Negreira Souto, como pre-
sidente y doña Silvia Cameán  
Calvete, como vocal, por lo que 
les ruego, pasen a formar parte de 
la misma. 
 
PRIMERO.- CONSTITUCIÓN 
DE LA CORPORACIÓN. 
 
A).- Formación de la Mesa de 
Edad. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Muy buenos días a todos, querida, 
secretaria, querido secretario. 
 
Pasamos, por tanto, a la siguiente 
fase que es que la Junta Electoral 
de Zona, ha remido a este Ayun-
tamiento el Acta de proclamación 
del resultado de las elecciones 
locales, celebradas el veinticuatro 
de mayo y de acuerdo con el re-
sultado reflejado en la misma y de 
las denuncias formuladas ante la 
Junta Electoral, ha proclamado, 
concejales electos a los candidatos 
siguientes. 
 
Por favor, Señor Secretario Gene-

da Corporación. 
 
Vistos  os datos persoais de cada 
un dos elixidos, a Mesa debe que-
dar constituída por don Carlos 
Negreira Souto, como presidente 
e dona Silvia Cameán  Calvete, 
como vogal, polo que lles rogo, 
pasen a formar parte da mesma. 
 
 
PRIMEIRO.- CONSTITUCIÓN 
DA CORPORACIÓN. 
 
A).- Formación da Mesa de Ida-
de. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi bos días a todos, querida, 
secretaria, querido secretario. 
 
Pasamos, por tanto, á seguinte 
fase que é que a Xunta Electoral 
de Zona, remitiu a este Concello o 
acta de proclamación do resulta-
do das eleccións locais, celebra-
das o vinte e catro de maio e de 
acordo co resultado reflectido na 
mesma e das denuncias formula-
das ante a Xunta Electoral, pro-
clamou, concelleiros electos aos 
candidatos seguintes. 
 
 
Por favor, señor secretario xeral. 



 

 

ral. 
 
Señor Secretario General 
 
Partido Popular (PP) (treinta y 
seis mil ochocientos ochenta y 
cinco  votos), diez concejales. 
 
1.- Don Carlos Negreira Souto. 
 
2.- Doña Rosa María Gallego Nei-
ra. 
 
3.-Doña Rosa María Lendoiro 
Otero. 
 
4.- Doña Lucía Canabal Pérez. 
 
5.- Don Miguel Lorenzo Torres. 
 
6.-Doña María Begoña Freire 
Vázquez. 
 
7.- Roberto Luis Coira Andrade. 
 
8.- Don Martín Fernández Prado. 
 
9.-Don Francisco José  Mourelo 
Barreiro. 
 
10.-Doña Mariel Padín Fernández. 
 
 
Marea Atlántica (treinta y seis mil 
ochocientos cincuenta y siete  vo-
tos), igualmente con diez conceja-
les. 
 

 
 
Señor Secretario Xeral  
 
Partido Popular (PP) (trinta e 
seis mil oitocentos oitenta e cinco 
votos), dez concelleiros. 
 
1.- Don Carlos Negreira Souto. 
 
2.- Dona Rosa María Gallego 
Neira. 
 
3.- Dona Rosa María Lendoiro 
Otero. 
 
4.- Dona Lucía Canabal Pérez. 
 
5.- Don Miguel Lorenzo Torres. 
 
6.- Dona María Begoña Freire 
Vázquez. 
 
7.- Roberto Luis Coira Andrade. 
 
8.- Don Martín Fernández Prado. 
 
9.-Don Francisco José Mourelo 
Barreiro. 
 
10.-Dona Mariel Padín Fernán-
dez. 
 
Marea Atlántica (trinta e seis mil 
oitocentos cincuenta e sete  vo-
tos), igualmente con dez conce-
lleiros. 
 



 

 

1.- Don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde. 
 
2.- Doña María Rocío Fraga 
Sáenz. 
 
3.- Don Xiao Varela  Gómez. 
 
4.- Doña Silvia Cameán Calvete. 
 
5.- Don José Manuel Sande Gar-
cía. 
 
6.- Doña María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
7.- Don Alberto Lema Suárez. 
 
8.- Doña Claudia Delso Carreira. 
 
9.- Don Daniel Díaz Grandío. 
 
10.- Doña María  García Gómez. 
 
El Partido de los Socialistas de 
Galicia PSOE (con veintiún mil 
novecientos ocho votos), corres-
pondiendo, seis concejales. 
 
1.- Doña María del Mar Barcón 
Sánchez. 
 
2.- Don José Manuel García Pé-
rez. 
 
3.- Doña Silvia Longueira Castro. 
 
4.-Don José Manuel Dapena Va-

1.- Don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde. 
 
2.- Dona María Rocío Fraga 
Sáenz. 
 
3.- Don Xiao Varela  Gómez. 
 
4.- Dona Silvia Cameán Calvete. 
 
5.- Don José Manuel Sande Gar-
cía. 
 
6.- Dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
7.- Don Alberto Lema Suárez. 
 
8.- Dona Claudia Delso Carreira. 
 
9.- Don Daniel Díaz Grandío. 
 
10.- Dona María  García Gómez. 
 
O Partido dos Socialistas de Ga-
licia PSOE (con vinte e un mil 
novecentos oito  votos), seis con-
celleiros. 
 
1.- Dona María del Mar Barcón 
Sánchez. 
 
2.- Don José Manuel García Pé-
rez. 
 
3.- Dona Silvia Longueira Castro. 
 
4.-Don José Manuel Dapena Va-



 

 

rela. 
 
5.-Doña Eudoxia María Neira 
Fernández. 
 
6.- Don Fito Ferreiro Seoane. 
 
El Bloque Nacionalista Galego/ 
Asembleas Abertas,  (con seis mil 
ochocientos nueve  votos), corres-
pondiendo un concejal). 
 
1.- Doña Avia Veira González. 
 
Hacer constar que todos los con-
cejales electos han presentado en 
la Secretaría General del Pleno la 
credencial expedida por la Junta 
Electoral de Zona, así como las 
preceptivas declaraciones  para la 
inscripción en los Registros de 
Bienes Patrimoniales y en el Re-
gistro de Actividades. 
 
Ahora, procede, que la Mesa, si lo 
desea, examine las credenciales 
presentadas, con base a las certifi-
caciones que al Ayuntamiento, ha 
remitido a la Junta Electoral de 
Zona. 
 
B) Juramento o promesa del 
cargo de concejal. 
 
Seguidamente se procederá al ju-
ramento o promesa del cargo por 
parte de los candidatos electos. 
 

rela. 
 
5.-Dona Eudoxia María Neira 
Fernández. 
 
6.- Don Fito Ferreiro Seoane. 
 
Bloque Nacionalista Galego/ 
Asembleas Abertas (seis mil oito-
centos nove votos), correspon-
dendo un concelleiro). 
 
1.- Dona Avia Veira González. 
 
Facer constar que todos os conce-
lleiros electos presentaron na Se-
cretaría Xeral do Pleno a creden-
cial expedida pola Xunta Electo-
ral de Zona, así como as precep-
tivas declaracións  para a ins-
cripción nos Rexistros de Bens 
Patrimoniais e no Rexistro de Ac-
tividades. 
 
Agora, procede, que a Mesa, se o 
desexa, examine as credenciais 
presentadas, con base ás certifi-
cacións que ao Concello, remitiu 
á Xunta Electoral de Zona. 
 
 
B) Xuramento ou promesa do 
cargo de concelleiro. 
 
Seguidamente procederase ao 
xuramento ou promesa do cargo 
por parte dos candidatos electos. 
 



 

 

 
Presidencia 
 
Pues, comprobadas las credencia-
les, ajustándose todas a derecho, 
procedemos a la siguiente fase, 
que es el juramento o promesa del 
cargo de concejal. 
 
En esta caso, de conformidad con 
la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, su artículo 
108.8, según la fórmula estableci-
da en el Real Decreto 707/79, con 
la siguiente fórmula: 
 
 “Juro o prometo por mi concien-
cia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal 
con lealtad al Rey y guardar y ha-
cer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado”. 
 
El juramento o promesa se hará 
por lamamiento por orden alfabé-
tico de apellidos, presentándose 
todos los electos ante esta Mesa 
para prestar el juramento o pro-
mesa. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña María del Mar Barcón Sán-
chez. 
 
Señora Barcón Sánchez 

 
Presidencia 
 
Pois, comprobadas as creden-
ciais, axustándose todas a dereito, 
procedemos á seguinte fase, que é 
o xuramento ou promesa do cargo 
de concelleiro. 
 
Neste caso, de conformidade coa 
Lei Orgánica do Réxime Electoral 
Xeral, o seu artigo 108.8, segundo 
a fórmula establecida no Real 
Decreto 707/79, coa seguinte 
fórmula: 
 
“Xuro ou prometo pola miña con-
ciencia e honra, cumprir fielmente 
as obrigas do cargo de concellei-
ro con lealdade ao Rei e gardar e 
facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado”. 
 
O xuramento ou promesa faráse 
mediante chamamento  por orde 
alfabética de apelidos, presentán-
dose todos os electos ante a Mesa, 
para prestar o xuramento ou 
promesa. 
 
Señor secretario. 
 
Señor Secretario Xeral  
 
Dona María del Mar Barcón Sán-
chez. 
 
Señora Barcón Sánchez 



 

 

 
Prometo por mi conciencia y ho-
nor cumplir fielmente las obliga-
ciones del cargo de concejala, con 
lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Lucía Canabal Pérez. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Juro y prometo por mi conciencia 
y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de conce-
jal, con lealtad al Rey y guardar y 
hacer guardar la Constitución co-
mo norma fundamental de Estado. 
 
 
Señor Secretario General 
 
Don Roberto Luís Coira Andrade. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Juro y Prometo por mi conciencia 
y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de conce-
jal, con lealtad al Rey y guardar y 
hacer guardar la Constitución co-
mo norma fundamental de Estado. 
 
 
Señor Secretario General  
 

 
Prometo pola miña conciencia e 
honra cumprir fielmente as obri-
gacións do cargo de concelleira, 
con lealdade ao Rei e gardar e 
facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral  
 
Dona Lucía Canabal Pérez. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Xuro e prometo pola miña con-
ciencia e honra cumprir fielmente 
as obrigacións do cargo de con-
celleiro, con lealdade ao Rei e 
gardar e facer gardar a Constitu-
ción como norma fundamental do 
Estado. 
 
Señor Secretario Xeral  
 
Don Roberto Luis Coira Andrade. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Xuro e prometo pola miña con-
ciencia e honra cumprir fielmente 
as obrigacións do cargo de con-
celleiro, con lealdade ao Rei e 
gardar e facer gardar a Constitu-
ción como norma fundamental do 
Estado. 
 
Señor secretario xeral  
 



 

 

Don José Manuel Dapena Varela. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Prometo pola miña conciencia e 
honor, cumplir fielmente as obri-
gas do cargo de concelleiro con 
lealdade ao Rei e gardar e facer 
guardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario General  
 
Doña Claudia Delso Carreira. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira, con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor Secretario General 
 
Don Daniel Díaz Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Por imperativo legal, si prometo 

Don José Manuel Dapena Varela. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Prometo pola miña conciencia e 
honra, cumprir fielmente as obri-
gas do cargo de concelleiro con 
lealdade ao Rei e gardar e facer 
gardar a Constitución como nor-
ma fundamental do Estado. 
 
Señor secretario xeral 
 
Dona Claudia Delso Carreira. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira, con lealda-
de ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-
damental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor Secretario Xeral  
 
Don Daniel Díaz Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Por imperativo legal, si prometo 



 

 

cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleiro, con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor Secretario General 
 
Don Martín Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Prometo por mi conciencia y ho-
nor, cumplir fielmente las obliga-
ciones del cargo de concejal, con 
lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General  
 
Don Xulio Xosé Ferreiro Baa-
monde. 
 
Señor Ferreiro Baamonde 
 
Por imperativo da lei si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleiro, con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-

cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleiro, con lealda-
de ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-
damental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor secretario xeral  
 
Don Martín Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Prometo pola miña conciencia e 
honra, cumprir fielmente as obri-
gacións do cargo de concelleiro, 
con lealdade ao Rei e gardar e 
facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral  
 
Don Xulio Xosé Ferreiro Baa-
monde. 
 
Señor Ferreiro Baamonde 
 
Por imperativo da lei si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleiro, con lealda-
de ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-



 

 

mental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor Secretario General 
 
Don Fito Ferreiro Seoane. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Prometo por mi conciencia y ho-
nor, cumplir fielmente las obliga-
ciones del cargo de concejal, con 
lealtad al Rey, por imperativo le-
gal y, guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma funda-
mental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña María Rocío Fraga Saénz. 
 
Señora Fraga Saénz 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira, con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-

damental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor secretario xeral 
 
Don Fito Ferreiro Seoane. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Prometo pola miña conciencia e 
honra, cumprir fielmente as obri-
gacións do cargo de concelleiro, 
con lealdade ao Rei, por impera-
tivo legal e, gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-
damental do Estado. 
 
Señor secretario xeral  
 
Dona María Rocío Fraga Saénz. 
 
Señora Fraga Saénz 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira, con lealda-
de ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-
damental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-



 

 

ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña María Begoña Freire Váz-
quez. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Juro por mi conciencia y honor, 
cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejala, con lealtad 
al Rey y guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fun-
damental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Rosa María Gallego Neira. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Juro por mi conciencia y honor, 
cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal, con lealtad 
al Rey y guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fun-
damental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña María García Gómez. 
 
Señora García Gómez 
 

ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor secretario xeral  
 
Dona María Begoña Freire Váz-
quez. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Xuro pola miña conciencia e hon-
ra, cumprir fielmente as obriga-
cións do cargo de concelleira, con 
lealdade ao Rei e gardar e facer 
gardar a Constitución como nor-
ma fundamental do Estado. 
 
Señor secretario xeral  
 
Dona Rosa María Gallego Neira. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Xuro pola miña conciencia e hon-
ra, cumprir fielmente as obriga-
cións do cargo de concelleiro, con 
lealdade ao Rei e gardar e facer 
gardar a Constitución como nor-
ma fundamental do Estado. 
 
Señor secretario xeral  
 
Dona María García Gómez. 
 
Señora García Gómez 
 



 

 

Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira, con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica 
así como os principios de transpa-
rencia e participación cidadá. 
 
Señor Secretario General 
 
Don José Manuel García Pérez. 
 
Señor García Pérez 
 
Juro, por mi conciencia y honor, 
cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal, con lealtad 
al Rey y guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fun-
damental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Don Alberto Lema Suárez. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleiro, con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-

Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira, con lealda-
de ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-
damental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica 
así como os principios de trans-
parencia e participación cidadá. 
 
Señor secretario xeral  
 
Don José Manuel García Pérez. 
 
Señor García Pérez 
 
Xuro, pola miña conciencia e 
honra, cumprir fielmente as obri-
gacións do cargo de concelleiro, 
con lealdade ao Rei e gardar e 
facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
Señor secretario xeral  
 
Don Alberto Lema Suárez. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleiro, con lealda-
de ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-



 

 

mental do Estado. 
 
Así mesmo,  prometo, poñer o 
concello ao servizo das coruñesas 
e coruñeses, cumprindo o progra-
ma e o código ético da Marea 
Atlántica e os principios de trans-
parencia e participación cidadá. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Rosa María Lendoiro Otero. 
 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Juro, por mi conciencia y honor, 
cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal, con lealtad 
al Rey y guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fun-
damental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Silvia Longueira Castro. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Prometo, pola miña conciencia e 
honor, cumprir fielmente as obri-
gas do cargo de concelleira, con 
lealtade ao Rei e gardar e facer 
gardar a Constitución como norma 
fundalmental do Estado. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 

damental do Estado. 
 
Así mesmo,  prometo, poñer o 
concello ao servizo das coruñesas 
e coruñeses, cumprindo o pro-
grama e o código ético da Marea 
Atlántica e os principios de trans-
parencia e participación cidadá. 
 
Señor secretario xeral  
 
Dona Rosa María Lendoiro Ote-
ro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Xuro, pola miña conciencia e 
honra, cumprir fielmente as obri-
gacións do cargo de concelleiro, 
con lealdade ao Rei e gardar e 
facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
Señor secretario xeral  
 
Dona Silvia Longueira Castro. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Prometo, pola miña conciencia e 
honra, cumprir fielmente as obri-
gas do cargo de concelleira, con 
lealdade ao Rei e gardar e facer 
gardar a Constitución como nor-
ma fundalmental do Estado. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 



 

 

Juro ante Dios y prometo ante los 
hombres, por mi conciencia y ho-
nor cumplir fielmente las obliga-
ciones del cargo de concejal, con 
lealtad a la corona y al Rey. 
 
Cumplir y observar los principios 
y valores que me transmitieron 
mis padres y guardar y hacer 
guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Don Francisco José Mourelo Ba-
rreiro. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Juro y prometo, por mi conciencia 
y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de conce-
jal, con lealtad al Rey y guardar y 
hacer guardar la Constitución co-
mo norma fundamental del Esta-
do. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Eudoxia María Neira Fer-
nández. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Prometo por mi conciencia y ho-
nor, cumplir fielmente las obliga-
ciones del cargo de concejala, con 
lealtad al Rey, por imperativo le-

Xuro ante Deus e prometo ante os 
homes, pola miña conciencia e 
honra cumprir fielmente as obri-
gacións do cargo de concelleiro, 
con lealdade á coroa e ao Rei. 
 
Cumprir e observar os principios 
e valores que me transmitiron os 
meus pais e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-
damental do Estado. 
 
Señor secretario xeral  
 
Don Francisco José Mourelo Ba-
rreiro. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Xuro e prometo, pola miña con-
ciencia e honra, cumprir fielmente 
as obrigacións do cargo de con-
celleiro, con lealdade ao Rei e 
gardar e facer gardar a Constitu-
ción como norma fundamental do 
Estado. 
 
Señor secretario xeral 
 
Dona Eudoxia María Neira Fer-
nández. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Prometo pola miña conciencia e 
honra, cumprir fielmente as obri-
gacións do cargo de concelleira, 
con lealdade ao Rei, por impera-



 

 

gal y,  guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma funda-
mental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Mariel Padín Fernández. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Juro y prometo por mi conciencia 
y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de conce-
jal, con lealtad al Rey y  guardar y 
hacer guardar la Constitución co-
mo norma fundamental del Esta-
do. 
 
Señor Secretario General 
 
Don José Manuel Sande García. 
 
Señor Sande García 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleiro, con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 

tivo legal e,  gardar e facer gar-
dar a Constitución como norma 
fundamental do Estado. 
 
Señor secretario xeral  
 
Dona Mariel Padín Fernández. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Xuro e prometo pola miña con-
ciencia e honra, cumprir fielmente 
as obrigacións do cargo de con-
celleiro, con lealdade ao Rei e  
gardar e facer gardar a Constitu-
ción como norma fundamental do 
Estado. 
 
Señor Secretario Xeral  
 
Don José Manuel Sande García. 
 
Señor Sande García 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleiro, con lealda-
de ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-
damental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 



 

 

Señor Secretario General 
 
Don Xiao Varela Gómez. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleiro, con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Avia Veira González. 
 
Señora Veira González 
 
Prometo ser das boas e xenerosas 
e comprométome  a defender os 
intereses xerais da Coruña e do 
pobo galego. 
 
E por imperativo legal, prometo 
pola miña conciencia e honor 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 

Señor secretario xeral  
 
Don Xiao Varela Gómez. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleiro, con lealda-
de ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-
damental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor secretario xeral  
 
Dona Avia Veira González. 
 
Señora Veira González 
 
Prometo ser das boas e xenerosas 
e comprométome a defender os 
intereses xerais da Coruña e do 
pobo galego. 
 
E por imperativo legal, prometo 
pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 



 

 

 
Señor Secretario General 
 
Doña María Eugenia Vieito Blan-
co. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira, con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Silvia Cameán Calvete. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira, con lealdade 
ao Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e dos 
coruñeses, cumprindo o programa 

 
Señor secretario xeral  
 
Dona María Eugenia Vieito Blan-
co. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira, con lealda-
de ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-
damental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica e 
os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Señor secretario xeral 
 
Dona Silvia Cameán Calvete. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Por imperativo legal, si prometo 
cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de concelleira, con lealda-
de ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fun-
damental do Estado. 
 
Tamén prometo, poñer o concello 
ao servizo das coruñesas e dos 
coruñeses, cumprindo o programa 



 

 

e o código ético da Marea Atlánti-
ca e os principios de transparencia 
e participación cidadá. 
 
Señor Secretario General 
 
Don Carlos Negreira Souto 
 
Señor Negreira Souto 
 
Prometo por mi conciencia y ho-
nor, cumplir fielmente las obliga-
ciones del cargo de concejal, con 
lealtad al Rey y  guardar y hacer 
guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado. 
 
Presidencia 
 
Muy  bien. Pues cumplido for-
malmente por todos los conceja-
les, con el juramento o la prome-
sa, queda válidamente constituida 
la Corporación Municipal y  con-
tinuación pasamos al segundo 
punto que es la elección de Alcal-
de. 
 
Señor Secretario. 
  
SEGUNDO.- ELECCIÓN DE 
ALCALDE. 
 
A).- Proclamación de candida-
tos. 
 
 
 

e o código ético da Marea Atlán-
tica e os principios de transpa-
rencia e participación cidadá. 
 
Señor secretario xeral  
 
Don Carlos Negreira Souto 
 
Señor Negreira Souto 
 
Prometo pola miña conciencia e 
honra, cumprir fielmente as obri-
gacións do cargo de concelleiro, 
con lealdade ao Rei e  gardar e 
facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  Pois cumprido formal-
mente por  todos os concelleiros, 
co xuramento ou a promesa, que-
da validamente constituída a 
Corporación Municipal e  conti-
nuación pasamos ao segundo 
punto que é a elección de Alcalde. 
 
 
Señor secretario. 
 
SEGUNDO.- ELECCIÓN DE 
ALCALDE. 
 
A).- Proclamación de candidatos. 
 
 
 
 



 

 

Intervenciones 
 
Señor Secretario General 
 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 196 de la Ley Orgá-
nica de Régimen Electoral Gene-
ral que  establece que: en la mis-
ma sesión de constitución de la 
Corporación se procede a la elec-
ción de alcalde, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 
 
a) Pueden ser candidatos todos los 
Concejales que encabecen sus co-
rrespondientes   listas. 
 
b) Si alguno de ellos obtiene la 
mayoría absoluta de los votos de 
los concejales es proclamado elec-
to. 
 
c) Si ninguno de ellos obtiene di-
cha mayoría es proclamado alcal-
de el concejal que encabece la 
lista que haya obtenido mayor 
número de votos populares en el 
correspondiente Municipio. En 
caso de empate se resolverá por 
sorteo. 
 
Respecto a la proclamación de 
candidatos, por lo tanto, podrán 
serlo todos los concejales que en-
cabecen sus respectivas listas. 
 
 
Por ello pueden ser candidatos los 

Intervencións 
 
Señor secretario xeral 
 
De conformidade co disposto no 
artículo 196 da Lei Orgánica de 
Réxime Electoral Xeral que  esta-
blece que: na mesma sesión de 
constitución da Corporación pro-
cédese á elección de alcalde, de 
acordo co seguinte procedemento: 
 
 
a) Poden ser candidatos todos os 
Concelleiros que encabecen as 
súas correspondentes   listas. 
 
b) Se algún deles obtén a maioría 
absoluta dos votos dos concellei-
ros é proclamado electo. 
 
 
c) Se ningún deles obtén dita 
maioría é proclamado alcalde o 
concelleiro que encabece a lista 
que obtivese maior número de 
votos populares no corresponden-
te Municipio. En caso de empate 
resolverase por sorteo. 
 
 
Respecto da proclamación de 
candidatos, por tanto, poderán 
selo todos os concelleiros que 
encabecen as súas respectivas 
listas. 
 
Por elo poden ser candidatos os 



 

 

concejales primeros de sus respec-
tivas listas: 
 
-Don Carlos Negreira Souto por el  
Partido Popular. 
 
-Don Xulio Xosé Ferreiro Baa-
monde por Marea Atlántica. 
 
-Doña María del Mar Barcón Sán-
chez por el Partido de los Socialis-
tas de Galicia-PSOE. 
 
-Doña Avia Veira González por el 
Bloque Nacionalista Galego/ 
Asembleas Abertas. 
 
Si alguno no desea ser candidato 
debe renunciar expresamente en 
este momento. 
 
Presidencia 
 
Doña Avia Veira, renuncia. 
 
Doña Mar Barcón renuncia expre-
samente, a efectos de constar en 
este acto formal de constitución 
de la Corporación Municipal, más 
allá de las declaraciones. 
 
Muchas gracias. 
 
Y pasamos, por tanto… Quedan 
proclamados dos candidatos que 
serían Carlos Negreira Souto, por 
el Partido Popular y Xulio Ferrei-
ro por Marea Atlántica. 

concelleiros primeiros das súas 
respectivas listas: 
 
-Don Carlos Negreira Souto polo  
Partido Popular. 
 
-Don Xulio Xosé Ferreiro Baa-
monde por Marea Atlántica. 
 
-Dona María del Mar Barcón 
Sánchez polo Partido dos Socia-
listas de Galicia-PSOE. 
 
-Dona Avia Veira González polo 
Bloque Nacionalista Galego/ 
Asembleas Abertas. 
 
Se algún non desexa ser candida-
to debe renunciar expresamente 
neste momento. 
 
Presidencia 
 
Dona Avia Veira, renuncia. 
 
Dona Mar Barcón renuncia ex-
presamente, a efectos de constar 
neste acto formal de constitución 
da Corporación Municipal, máis 
aló das declaracións. 
 
Moitas grazas. 
 
E pasamos, por tanto… Quedan 
proclamados dous candidatos que 
serían Carlos Negreira Souto, 
polo  Partido  Popular e Xulio 
Ferreiro por Marea Atlántica. 



 

 

 
Sí… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Se formula petición por parte de la 
señora Gallego Neira del PP que 
por transparencia solicita que las 
votaciones sean a mano alzada. 
 
Presidencia 
 
Se formula petición por el Grupo 
Municipal del Partido Popular de 
votación a mano alzada. Lo digo 
por si no se oía porque no hay 
micrófonos. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Se formula petición por parte de la 
señora Barcón Sánchez de que 
atendiendo al artículo 59 del 
ROM y 102 del ROF, también por 
transparencia, se solicita la vota-
ción en urna. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
El portavoz del Bloque Naciona-
lista Galego ¿quiere intervenir? 
No. 
 
El portavoz de Marea ¿quiere in-
tervenir? No. 
 

 
Si… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Formúlase petición por parte da 
señora Gallego Neira do PP que 
por transparencia solicita que as 
votacións sexan a man alzada. 
 
Presidencia 
 
Formúlase petición polo Grupo 
Municipal do Partido Popular de 
votación a man alzada. Digoo por 
se non se oía porque non hai mi-
crófonos. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Formúlase petición por parte da 
señora Barcón Sánchez de que 
atendendo ao artigo 59 do ROM e 
102 do ROF, tamén por transpa-
rencia, solicítase a votación en 
urna. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
O portavoz do Bloque Nacionalis-
ta Galego quere intervir? Non. 
 
 
O portavoz de Marea quere inter-
vir? Non. 
 



 

 

Procedemos, por tanto, a la vota-
ción de las dos opciones. Más que 
nada de la opción de votación a 
mano alzada, porque si no será la 
votación en urna.  
 
Por tanto, ¿votos favorables a rea-
lizar la votación a mano alzada? 
 

Votación 
 

Votan a favor los concejales de la 
candidatura del Partido Popular 
(PP) 10 votos. 
 
Votan en contra los concejales de 
la candidatura de la  Marea Atlán-
tica (10 votos). 
 
Votan en contra los concejales de 
la candidatura del Partido Socia-
lista (PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota en contra la concejala de la 
candidatura del Bloque Nacio-
nalista Galego (BNG) (1 voto). 
 
Al no alcanzar la mayoría simple, 
¿no? 
 
Ah! Perdón, perdón, votos en con-
tra. 
 
Muy bien, queda entonces apro-
bada la votación en urna y proce-
demos, por tanto, en una sola vo-
tación a hacer la misma. 
 

Procedemos, polo tanto, á vota-
ción das dúas opcións. Máis que 
nada da opción de votación a man 
alzada, porque se non será a vo-
tación en urna.  
 
Por tanto, votos favorables a rea-
lizar a votación a man alzada? 
 

Votación 
 
Votan a favor os concelleiros da 
candidatura do Partido Popular 
(PP) 10 votos. 
 
Votan en contra os concelleiros 
da candidatura da Marea Atlánti-
ca (10 votos). 
 
Votan en contra os concelleiros 
da candidatura do Partido Socia-
lista (PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota en contra a concelleira da 
candidatura do Bloque Nacio-
nalista Galego (BNG) (1 voto). 
 
Ao non alcanzar a maioría sim-
ple, non? 
 
Ah! Perdón, perdón, votos en con-
tra. 
 
Moi ben, queda entón aprobada a 
votación en urna e procedemos, 
por tanto, nunha soa votación a 
facer a mesma. 
 



 

 

Señor Secretario General. 
 
B).- Elección. 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Para esta votación haremos el 
mismo orden de llamamiento, por 
apellidos, para proceder a la vota-
ción. 
 
Todos los concejales disponen de 
sus papeletas. 
 
Vamos, entonces,  a comenzar la 
votación, si está la urna dispuesta. 
Compruebo que sí. Bien.  
 
Procedemos, por tanto, a la vota-
ción. Señor Secretario General, 
haga por tanto el llamamiento por 
apellidos. 
 
Señor Secretario General 
 
Dª. María del Mar Barcón Sán-
chez. 
 
Dª. Lucía Canabal Pérez. 
 
D. Roberto Luis Coira Andrade. 
 
D. José Manuel Dapena Varela. 
 
Dª. Claudia Delso Carreira. 
 

Señor Secretario Xeral. 
 
B).- Elección. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Para esta votación faremos o 
mesmo orde de chamamento, por 
apelidos, para proceder á vota-
ción. 
 
Todos os concelleiros dispoñen 
das súas papeletas. 
 
Imos, entón,  a comezar a vota-
ción, se está a urna disposta. 
Comprobo que si. Ben.  
 
Procedemos, por tanto, á vota-
ción. Señor secretario xeral, faga 
por tanto o chamamento por ape-
lidos. 
 
Señor secretario xeral  
 
Dª. María del Mar Barcón Sán-
chez. 
 
Dª. Lucía Canabal Pérez. 
 
D. Roberto Luís Coira Andrade. 
 
D. José Manuel Dapena Varela. 
 
Dª. Claudia Delso Carreira. 
 



 

 

D. Daniel Díaz Grandío. 
 
D. Martín Fernández Prado. 
 
D.Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 
 
D. Fito Ferreiro Seoane. 
 
Dª. María Rocío Fraga Sáenz. 
 
Dª. María Begoña Freire Vázquez. 
 
Dª. Rosa María Gallego Neira. 
 
Dª. María García Gómez. 
 
D.  José Manuel García Pérez. 
 
D.  Alberto Lema Suárez. 
 
Dª.  Rosa María Lendoiro Otero. 
 
Dª. Silvia Longueira Castro. 
 
D.  Miguel Lorenzo Torres. 
 
D. Francisco José Mourelo Barrei-
ro. 
 
Dª. Eudoxia María Neira Fernán-
dez. 
 
Dª. Mariel Padín Fernández. 
 
D.  José Manuel Sande García. 
 
D.  Xiao Varela Gómez. 
 

D. Daniel Díaz Grandío. 
 
D. Martín Fernández Prado. 
 
D.Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 
 
D. Fito Ferreiro Seoane. 
 
Dª. María Rocío Fraga Sáenz. 
 
Dª.María Begoña Freire Vázquez. 
 
Dª. Rosa María Gallego Neira. 
 
Dª. María García Gómez. 
 
D.  José Manuel García Pérez. 
 
D.  Alberto Lema Suárez. 
 
Dª.  Rosa María Lendoiro Otero. 
 
Dª. Silvia Longueira Castro. 
 
D.  Miguel Lorenzo Torres. 
 
D. Francisco José Mourelo Ba-
rreiro. 
 
Dª. Eudoxia María Neira Fernán-
dez. 
 
Dª. Mariel Padín Fernández. 
 
D.  José Manuel Sande García. 
 
D.  Xiao Varela Gómez. 
 



 

 

Dª. Avia Veira González. 
 
Dª. María Eugenia Vieito  Blanco. 
 
Dª. Silvia Cameán Calvete, por 
favor. 
 
D. Carlos Negreira Souto, por fa-
vor. 
 
Presidencia 
 
Procedemos, por tanto,  al escruti-
nio, una vez votado todos, los 
veintisiete concejales de la Corpo-
ración Municipal. 
 
Señora Secretaria, procedamos a 
la apertura de la urna. 
 
Una vez hecho el recuento, queda 
proclamado Alcalde, don Xulio 
Ferreiro con diecisiete votos. 
 
(Incidencia: Aplausos del públi-
co). 
 
Muchas gracias, procedemos al 
juramento o promesa del cargo del 
proclamado alcalde. Le ruego 
proceda a la lectura del mismo.ç 
 
C).-Juramento o promesa y to-
ma de posesión del alcalde. 
 
Don Xulio Xosé Ferreiro Baa-
monde 
 

Dª. Avia Veira González. 
 
Dª.María Eugenia Vieito  Blanco. 
 
Dª. Silvia Cameán Calvete, por 
favor. 
 
D. Carlos Negreira Souto, por 
favor. 
 
Presidencia 
 
Procedemos, por tanto,  ao escru-
tinio, unha vez votado todos, os 
vinte e sete concelleiros da Cor-
poración Municipal. 
 
Señora Secretaria, procedemos á 
apertura da urna. 
 
Unha vez feito o reconto, queda 
proclamado alcalde, don Xulio 
Ferreiro con dezasete votos. 
 
(Incidencia: Aplausos do públi-
co). 
 
Moitas grazas, procedemos ao 
xuramento ou promesa do cargo 
do proclamado alcalde. Rógolle 
proceda á lectura do mesmo. 
 
C).-Xuramento ou promesa e 
toma de posesión do alcalde. 
 
Don Xulio Xosé Ferreiro Baa-
monde 
 



 

 

Por imperativo da lei, prometo 
cumplir fielmente as obrigas do 
cargo de Alcalde, con lealdade ao 
Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma funda-
mental do Estado. 
 
Tamén prometo poñer o Concello 
ao servizo das coruñesas e coru-
ñeses, cumprindo o programa e o 
código ético da Marea Atlántica. 
E os principios de transparencia e 
participación cidadá. 
 
Presidencia 
 
Pois quedando proclamado Alcal-
de…  
 
(Incidencias: La Presidencia de 
la Mesa entrega el bastón de 
mando al  nuevo alcalde. 
 
Por parte del público, se ovacio-
na al Alcalde: “Hay Marea, hay 
Marea…”. 
 
Entre aplausos el nuevo Alcalde 
ocupa la presidencia y  procede 
a dar lectura al discurso de in-
vestidura). 
 
Excelentísimo Señor Alcalde-
Presidente  don  Xulio  José  
Ferreiro Baamonde 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas au-
toridades. Compañeiras e compa-
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Ferreiro Baamonde 
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ñeiros da Corporación Municipal. 
Traballadores e traballadoras do 
Concello da Coruña. Veciños e 
veciñas da Coruña. Xentes  que 
nos escoitan a través da rede coa 
mesma emoción coa que falamos 
neste salón de plenos. 
 
Hoxe é un día alegre e histórico 
para A Coruña. Esta cidade recu-
perou a ilusión e a dignidade. Os 
coruñeses e as coruñesas, temos, 
outra vez, un sorriso na cara.  A 
praza de María Pita, está agora 
mismo chea de xente que ve dian-
te de si unha oportunidade históri-
ca. Unha oportunidade para facer-
se cargo do presente e construir un 
futuro mellor para todos e para 
todas.  
 
A xente da Coruña, hoxe, volve a 
ser a protagonista da súa propia 
vida. Comeza un tempo novo na 
nosa cidade. A Coruña deixa de 
ser un couto privado e o seu con-
cello pasa a converterse nunha 
ferramenta ao servizo do benestar 
de máis de duascentas cincuenta 
mil persoas. Deixamos de ser o 
patio traseiro dos señores da de-
sigualdade, para poñernos a cabe-
za da primavera democrática que 
atravesa Europa. Estamos, de no-
vo, como outras tantas veces, na 
vangarda do cambio. Esta Corpo-
ración, parécese como ningunha 
outra á cidade que eu coñezo.  
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mesma emoción coa que falamos 
neste salón de plenos. 
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para A Coruña. Esta cidade recu-
perou a ilusión e a dignidade. Os 
coruñeses e as coruñesas, temos, 
outra vez, un sorriso na cara.  A 
praza de María Pita, está agora 
mesmo chea de xente que ve dian-
te de si unha oportunidade histó-
rica. Unha oportunidade para 
facerse  cargo  do presente e 
construír un futuro mellor para 
todos e para todas.  
 
A xente da Coruña, hoxe, volve a 
ser a protagonista da súa propia 
vida. Comeza un tempo novo na 
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mil persoas. Deixamos de ser o 
patio traseiro dos señores da de-
sigualdade, para poñernos a ca-
beza da primavera democrática 
que atravesa Europa. Estamos, de 
novo, como outras tantas veces, 
na vangarda do cambio. Esta 
Corporación, parécese como nin-
gunha outra á cidade que eu 



 

 

 
 
Hai xente esta mañá que, cami-
ñando polos corredores de María 
Pita, que se parece a xente coa que 
me atopo día a día, no meu barrio 
da Gaiteira ou na grada de gene-
ral. Xente, por certo, que nunca 
puxera un pé neste  concello. Coi-
do que ainda non somos plena-
mente conscientes da importancia 
que isto ten. Hai xente hoxe aquí, 
neste salón de plenos, que nunca 
fora convidada a entrar na súa 
propia casa, nin sequera como 
espectadora.  
 
E a segunda vez que, eu mesmo, 
accedo a este salón de plenos. A 
primeira, hai apenas unhas sema-
nas, accedín como un intruso, sen-
tinme así. Como alguén que non 
ten dereito a entrar e que ao entrar 
contrae unha débeda con quien llo 
permite.  
 
Hoxe, polo contrario, calquera 
pode seguir o que aquí acontece a 
través do internet. E moi  pronto, 
o antes que poidamos, calquera 
veciño e calquera veciña da Coru-
ña, poderá facerse escoitar aquí, 
no seu salón de plenos. 
 
Hai outra razón pola que esta 
Corporación se parece,  máis que 
ningunha outra, a A Coruña que 
eu coñezo. Porque é unha Corpo-

coñezo.  
 
Hai xente esta mañá que, cami-
ñando polos corredores de María 
Pita, que se parece a xente coa 
que me atopo día a día, no meu 
barrio da Gaiteira ou na bancada 
de xeral. Xente, por certo, que 
nunca puxera un pé neste  conce-
llo. Coido que ainda non somos 
plenamente conscientes da impor-
tancia que isto ten. Hai xente hoxe 
aquí, neste salón de plenos, que 
nunca fora convidada a entrar na 
súa propia casa, nin sequera co-
mo espectadora.  
 
E a segunda vez que, eu mesmo, 
accedo a este salón de plenos. A 
primeira, hai apenas unhas sema-
nas, accedín como un intruso, 
sentinme así. Como alguén que 
non ten dereito a entrar e que ao 
entrar contrae unha débeda con 
quen llo permite.  
 
Hoxe, polo contrario, calquera 
pode seguir o que aquí acontece a 
través do internet. E moi  pronto, 
ou antes que poidamos, calquera 
veciño e calquera veciña da Co-
ruña, poderá facerse escoitar 
aquí, no seu salón de plenos. 
 
Hai outra razón pola que esta 
Corporación parécese,  máis que 
ningunha outra, a A Coruña que 
eu coñezo. Porque é unha Corpo-



 

 

ración diversa e solidaria, que 
comeza catro anos de conviven-
cia, de dialógo, de debate honesto, 
de plurarilidade e de respecto pola 
diferencia. Catro anos de sentidi-
ño, catro anos de humildade. Es-
tou convencido ao redor das cues-
tións que importan. As que afec-
tan á vida da maioría da xente da 
Coruña. Da xente que padece o 
desemprego, a probreza a mingua 
dos seus dereitos, a falta dun hori-
zonte de vida para os seus. Debé-
monos á xente; esa é a única dé-
beda que importa.  
 
Esta Corporación saberá estar a 
altura do tempo que vivimos. Sa-
berá, e aí atopará sempre ao novo 
goberno, conformar as maiorías 
necesarias para rehabilitar a dig-
nidade deste concello. Respon-
dendo ás necesidades da xente, 
garantindo para todas as coruñesas 
e para todos os coruñeses, as con-
dicións básicas dunha vida digna, 
porque cada desafiuzamento, cada 
persoa que pasa frío ou fame, cada 
persoa varada no desemprego, 
cada persoa obrigada a emigrar é 
unha derrota de todos. Un síntoma 
de desafiuzamento moral.  
 
 
Hoxe é un día alegre e histórico 
para A Coruña. Hoxe irrompe un-
ha nova maneira de gobernar, un 
goberno da xente e para a xente. 

ración diversa e solidaria, que 
comeza catro anos de conviven-
cia, de dialógo, de debate hones-
to, de plurarilidade e de respecto 
pola diferenza. Catro anos de sen-
tidiño, catro anos de humildade. 
Estou convencido ao redor das 
cuestións que importan. As que 
afectan á vida da maioría da xen-
te da Coruña. Da xente que pade-
ce o desemprego, a probreza a 
mingua dos seus dereitos, a falta 
dun horizonte de vida para os 
seus. Debémonos á xente; esa é a 
única débeda que importa. 
 
Esta Corporación saberá estar a 
altura do tempo que vivimos. Sa-
berá, e aí atopará sempre ao novo 
goberno, conformar as maiorías 
necesarias para rehabilitar a dig-
nidade deste concello. Respon-
dendo ás necesidades da xente, 
garantindo para todas as coruñe-
sas e para todos os coruñeses, as 
condicións básicas dunha vida 
digna, porque cada desafiuzamen-
to, cada persoa que pasa frío ou 
fame, cada persoa varada no 
desemprego, cada persoa obriga-
da a emigrar é unha derrota de 
todos. Un síntoma de desafiuza-
mento moral.  
 
Hoxe é un día alegre e histórico 
para A Coruña. Hoxe irrompe 
unha nova maneira de gobernar, 
un goberno da xente e para a xen-



 

 

Un goberno transparente, coas 
paredes de cristal, un goberno par-
ticipado como unha caixa de fe-
rramentas sempre aberta.  Porque 
poñer de novo ás institucións ao 
servizo das persoas, e cousa de 
todas e de todos, non soamente do 
goberno municipal, sexa éste da 
cor que sexa. 
 
Podemos dicilo alto e claro coas 
palabras de Lois Pereiro. Xa non 
imos ser cómplices do que nos 
indigne ou nos avergoñe. Quen 
teña tempo, enerxía  e desexe fa-
cer algo que vaia  propoñendo. 
 
Un tempo novo esixe sempre for-
mas, principios e métodos novos. 
Exise un compromiso ético, irre-
nunciable no exercicio das fun-
ción públicas. Para moitos e para 
moitas, estamos hoxe diante dun-
ha oportunidade, quen sabe se a 
última de crer de novo na política. 
De que a política sexa outra vez, 
esa arte de coidar do común, e de 
protexer os intereses das maiorías 
e dos desfavorecidos, no canto 
desa palabra denostada e maldita, 
sinónimo de falta de honestidade, 
de egoísmo e paisóns tristes.  
 
 
Estamos diante dunha oportunida-
de para recuperar as institucións 
públicas para a xente. De poñelas 
ao seu servizo. Neste tempo novo, 

te. Un goberno transparente, coas 
paredes de cristal, un goberno 
participado como unha caixa de 
ferramentas sempre aberta.  Por-
que poñer de novo ás institucións 
ao servizo das persoas, e cousa de 
todas e de todos, non soamente do 
goberno municipal, sexa este da 
cor que sexa. 
 
Podemos dicilo alto e claro coas 
palabras de Lois Pereiro. Xa non 
imos ser cómplices do que nos 
indigne ou nos avergoñe. Quen 
teña tempo, enerxía e desexe  fa-
cer algo que vaia propoñendo. 
 
Un tempo novo esixe sempre for-
mas, principios e métodos novos. 
Exise un compromiso ético, irre-
nunciable no exercicio das fun-
ción públicas. Para moitos e para 
moitas, estamos hoxe diante dun-
ha oportunidade, quen sabe se a 
última de crer de novo na políti-
ca. De que a política sexa outra 
vez, esa arte de coidar do común, 
e de protexer os intereses das 
maiorías e dos desfavorecidos, no 
canto desa palabra deostada e 
maldita, sinónimo de falta de ho-
nestidade, de egoísmo e paisóns 
tristes.  
 
Estamos diante dunha oportuni-
dade para recuperar as institu-
cións públicas para a xente. De 
poñelas ao seu servizo. Neste 



 

 

debemos gobernarnos xuntos. Non 
se pode concibir, xa, a xestión dos 
bens comúns sen a participación 
de todos e de todas.  
 
 
Se algo quedou demostrado, nes-
tes últimos anos é que xa non es-
tamos dispostos a que se goberne 
sin contar con nós. A que se es-
quezan os nosos intereses e as 
nosas opinións. Debemos, polo 
tanto, recuperar a plaza, o agro, 
como ese espazo de posta en co-
mún, de goberno en común. A 
praza debe entrar no pazo e o pazo 
debe saír a praza. A todas as pra-
zas. A esta praza de María Pita, 
chea hoxe de ilusión, e as prazas e 
as rúas de todos e cada un dos 
barrios da Coruña.  
 
Neste tempo novo debemos ser 
transparentes. Non podemos se-
guir permitindo espazos de opaci-
dade na xestión pública. Non po-
demos permitirnos que estas pare-
des sirvan para ocultar aos seus 
inquilinos do escrutinio público. 
 
Todo o que aquí pasa, todo o que 
aquí se decide, debe ser coñecido 
pola cidade. Só se os representan-
tes públicos temos enriba a lupa 
da cidadanía, poderemos cumplir 
co que se agarda de nós.  Ser efi-
caces e honestos no noso desem-
peño. 
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pazo debe saír a praza. A todas as 
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prazas e as rúas de todos e cada 
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transparentes. Non podemos se-
guir permitindo espazos de opaci-
dade na xestión pública. Non po-
demos permitirnos que estas pa-
redes sirvan para ocultar aos seus 
inquilinos do escrutinio público. 
 
Todo o que aquí pasa, todo o que 
aquí se decide, debe ser coñecido 
pola cidade. Só se os representan-
tes públicos temos enriba a lupa 
da cidadanía, poderemos cumprir 
co que se agarda de nós.  Ser efi-
caces e honestos no noso desem-
peño. 



 

 

 
Porque este tempo novo, debe ser, 
tamén, o tempo da honestidade e 
da ética. Estamos, xa, demasiado, 
afeitos a esa permanente sombra 
de sospeita baixo a que están as 
nosas institucións, a esa distancia 
crecente entre representantes e 
representados. A que se esquezan 
os compromisos do cargo que se 
obstenta para utilízalo única e ex-
clusivamente para o interese per-
soal e o enriquecimento ilícito. Iso 
debe rematar. Se a xente do co-
mún chega ás institucións é para 
seguir nelas como xente de co-
mún, mentres dure o seu mandato. 
E debemos poñer en marcha os 
mecanismos éticos e xurídicos 
para que esto sexa así.  
 
Como xente do común entramos, 
como xente do común sairemos e 
no camino, deixaremos a pel pola 
xente do común.  
 
(Incidencia: Aplausos) 
 
Un tempo novo debe traer, tamén 
responsabilidade, e rendición de 
contas. Mandato significa enco-
menda. Hoxe comezamos aquí, un 
encargo que se nos fixo. Máis ise 
encargo non é unha carta blanca. 
Ese encargo non é incondicional. 
Ese encargo é obediencia. Sabe-
mos quen nos puxo aquí. Sabemos 
diante de quen respondemos. Sa-

 
Porque este tempo novo, debe ser, 
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común, mentres dure o seu man-
dato. E debemos poñer en marcha 
os mecanismos éticos e xurídicos 
para que isto sexa así.  
 
Como xente do común entramos, 
como xente do común sairemos e 
no camino, deixaremos a pel pola 
xente do común.  
 
(Incidencia: Aplausos) 
 
Un tempo novo debe traer, tamén 
responsabilidade, e rendición de 
contas. Mandato significa enco-
menda. Hoxe comezamos aquí, un 
encargo que se nos fixo. Máis ese 
encargo non é unha carta branca. 
Ese encargo non é incondicional. 
Ese encargo é obediencia. Sabe-
mos quen nos puxo aquí. Sabemos 
diante de quen respondemos. Sa-



 

 

bemos quen son os nosos xefes, 
quen son as nosas xefas. Son os 
veciños e as veciñas da Coruña. 
Niguén máis. Para eles será este 
goberno. Só diante deles respon-
deremos. A eles e só a eles debe-
mos todo tipo de explicación so-
bre o que falamos.  
 
Hoxe é un día alegre e histórico 
para  A Coruña. O Concello da 
Coruña, ponse ao servizo da xen-
te. A partir de hoxe teremos un 
goberno coas prioridades claras, 
as prioridades da maioría social. 
Un goberno para todos e para to-
das. Un goberno que actuará con 
sentidiño, sabendo o que fai. Sen 
espectáculos inútiles, mais coas 
ideas e obxectivos ben definidos. 
Un goberno que ten un proxecto 
de cidade. Unha cidade da que nos 
sintamos áinda máis orgullosos; 
unha cidade cohesionada, amable, 
sostible, camiñable. Unha cidade 
na que todos e todas, podan exer-
cer os seus dereitos e liberdades 
cívicas e ter asegurados os seus 
dereitos sociais.  
 
 
Un goberno que fará dos servizos 
sociais un elemento central da súa 
acción. Que pór en marcha unha 
renda social municipal, para que 
ningunha familia siga privada do 
máis básico. Que se tomará en 
serio o dereito a vivenda. Que 
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veciños e as veciñas da Coruña. 
Niguén máis. Para eles será este 
goberno. Só diante deles respon-
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mos todo tipo de explicación so-
bre o que falamos.  
 
Hoxe é un día alegre e histórico 
para  A Coruña. O Concello da 
Coruña, ponse ao servizo da xen-
te. A partir de hoxe teremos un 
goberno coas prioridades claras, 
as prioridades da maioría social. 
Un goberno para todos e para 
todas. Un goberno que actuará 
con sentidiño, sabendo o que fai. 
Sen espectáculos inútiles, mais 
coas ideas e obxectivos ben defi-
nidos. Un goberno que ten un 
proxecto de cidade. Unha cidade 
da que nos sintamos áinda máis 
orgullosos; unha cidade cohesio-
nada, amable, sostible, camiña-
ble. Unha cidade na que todos e 
todas, podan exercer os seus de-
reitos e liberdades cívicas e ter 
asegurados os seus dereitos so-
ciais.  
 
Un goberno que fará dos servizos 
sociais un elemento central da 
súa acción. Que pór en marcha 
unha renda social municipal, pa-
ra que ningunha familia siga pri-
vada do máis básico. Que se to-
mará en serio o dereito a vivenda. 



 

 

protexerá a aqueles que vaian a 
perder a súa casa, poñendo o Con-
cello ao seu carón. Un goberno 
que porá en  práctica  políticas 
activas de vivienda.  
 
Non se pode permitir que haxa 
máis de vinte mil vivendas balei-
ras na cidade, mentras os salarios 
non alcanzan  para pagar alugue-
res ou hipotecas.  
 
Un goberno que porá o emprego 
digno como obxectivo principal 
de actuación. Que apostará por 
novas áreas de creación de traba-
llo, no comercio, nos mercados 
municipais, no emprendemento 
social, na investigación,  na rexe-
neración urbana, na cultura e na 
creación, no turismo responsable, 
na sostibilidade, nos coidados e na 
atención daqueles que máis a pre-
cisan.  
 
Un goberno que implementará un 
sistema de tributos máis xusto. Un 
gobernó que lle dará un balón de 
osíxeno a aqueles que peor o están 
a pasar.  
 
Un goberno que apostará por unha 
mobilidade á altura dos tempos 
que vivimos. Que deixe de depen-
der do coche, como a primeira 
opción para liberar a cidade de 
fumes, e apostar polo transporte 
colectivo, a bicicleta ou a peonali-

Que protexerá a aqueles que 
vaian a perder a súa casa, poñen-
do o Concello ao seu carón. Un 
goberno que porá  en  práctica 
políticas  activas de vivenda.  
 
Non se pode permitir que haxa 
máis de vinte mil vivendas balei-
ras na cidade, mentras os salarios 
non alcanzan  para pagar alugue-
res ou hipotecas.  
 
Un goberno que porá o emprego 
digno como obxectivo principal 
de actuación. Que apostará por 
novas áreas de creación de traba-
llo, no comercio, nos mercados 
municipais, no emprendemento 
social, na investigación,  na rexe-
neración urbana, na cultura e na 
creación, no turismo responsable, 
na sostibilidade, nos coidados e 
na atención daqueles que máis a 
precisan. 
 
Un goberno que implementará un 
sistema de tributos máis xusto. Un 
goberno que lle dará un balón de 
osíxeno a aqueles que peor o es-
tán a pasar.  
 
Un goberno que apostará por un-
ha mobilidade á altura dos tem-
pos que vivimos. Que deixe de 
depender do coche, como a 
primeira opción para liberar a 
cidade de fumes, e apostar polo 
transporte colectivo, a bicicleta 



 

 

zación.  
 
Un goberno que apostará por un 
urbanismo, que deixe de crear 
burbullas e que se poña ao servizo 
da cidade que soñamos con zonas 
verdes, de lecer. Respetuoso con 
todas as persoas, nenos, maiores 
ou aquelas que teñen algunha di-
versidade funcional.  
 
Un goberno que axude a facer 
medrar toda esa iniciativa cultural, 
económica e social que agroma na 
nosa cidade e que, moitas veces, 
vese obrigada a marchar, para po-
der seguir o seu camiño. 
 
 
Hoxe é un día alegre e histórico 
para A Coruña. Hoxe unha nova 
xeración colle o relevo na tarefa, 
nunca acabada, de imaxinar e 
construir unha democracia plena 
para a xente. E colle o relevo aquí, 
ao mesmo tempo que moitas cida-
des do Estado. Hoxe unha rede de 
cidades rebeldes, que non están 
dispostas a baixar a cabeza, nin a 
mirar cara outro lado, diante do 
empobrecemento masivo da xente, 
empeza a facer as cousas doutro 
xeito. Dun xeito máis xusto. 
 
 
Hoxe, asume a súas responsabili-
dades públicas, unha nova xera-
ción que, non quere seguir permi-

ou a peonalización.  
 
Un goberno que apostará por un 
urbanismo, que deixe de crear 
burbullas e que se poña ao servi-
zo da cidade que soñamos con 
zonas verdes, de lecer. Respectuo-
so con todas as persoas, nenos, 
maiores ou aquelas que teñen al-
gunha diversidade funcional.  
 
Un goberno que axude a facer 
medrar toda esa iniciativa cultu-
ral, económica e social que 
agroma na nosa cidade e que, 
moitas veces, vese obrigada a 
marchar, para poder seguir o seu 
camiño. 
 
Hoxe é un día alegre e histórico 
para A Coruña. Hoxe unha nova 
xeración colle a substitución na 
tarefa, nunca acabada, de imaxi-
nar e construír unha democracia 
plena para a xente. E colle a 
substitución aquí, ao mesmo tem-
po que moitas cidades do Estado. 
Hoxe unha rede de cidades rebel-
des, que non están dispostas a 
baixar a cabeza, nin a mirar cara 
outro lado, diante do empobrece-
mento masivo da xente, empeza a 
facer as cousas doutro xeito. Dun 
xeito máis xusto. 
 
Hoxe, asume a súas responsabili-
dades públicas, unha nova xera-
ción que, non quere seguir permi-



 

 

tindo que as promesas nunca con-
sumadas dunha vida digna, dun 
traballo digno, duns servizos pú-
blicos a altura dunha sociedade 
avanzada, sigan sen cumprirse. 
 
Que non quere seguir tendo como 
alternativas vitais o paro, a preca-
riedade ou o exilio. Nunca máis, 
unha cidade que distinga aos seus 
vecinos, entre os descoñecidos, 
que non teñen dereito a participar 
na organización da vida común, 
nin haber satisfeito as súas nece-
sidades, e os demasiado coñeci-
dos, habituados ao monopolio da 
política no seu proveito. Nunca 
máis. 
 
Hoxe é un día alegre e histórico 
para A Coruña. Supoño que a esta 
altura, estas palabras xa lle resul-
tan familiares. Foron pronuncia-
das neste mesmo salón de plenos, 
o dezanove de abril de mil nove-
centos setenta e nove, no discurso 
de investidura como Alcalde de 
Domingo Merino. 
 
(Incidencia: Aplausos por parte 
del público). 
 
Aquel día  era, en efecto, un día 
alegre e histórico para esta cidade. 
Recuperabamos a democracia que 
nos roubaran corenta anos atrás, e 
con ela, coa democracia,  A Coru-
ña, recuperaba a ilusión de devol-
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Hoxe é un día alegre e histórico 
para A Coruña. Supoño que a 
esta altura, estas palabras xa lle 
resultan familiares. Foron pro-
nunciadas neste mesmo salón de 
plenos, o dezanove de abril de mil 
novecentos setenta e nove, no dis-
curso de investidura como alcalde 
de Domingo Merino. 
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do público). 
 
Aquel día  era, en efecto, un día 
alegre e histórico para esta cida-
de. Recuperabamos a democracia 
que nos roubaran corenta anos 
atrás, e con ela, coa democracia,  
A Coruña, recuperaba a ilusión 



 

 

verlle os reloxos do tempo sepul-
tados no silencio do Campo da 
Rata. 
 
Algunhas das concelleiras que 
hoxe toman posesión, nesta Cá-
mara, non naceran ainda en abril 
de mil novecentos setenta e nove.  
Outros, coma mín, éramos, ape-
nas, uns cativos. Non obstante, 
coñecemos algunhas das  cousas 
que Domingo Merino dixo aquel 
día. E parécenos que algunas delas 
siguen vivas na vontade popular e 
cobran hoxe, de novo, todo o seu 
significado.  
 
Comeza, hoxe, como aquel día, 
unha nova época. Respondemos, 
como facía aquela Corporación, ó 
desexo expresado nas urnas por 
unha maioría social. Afondar na 
democracia. Abrila de par en par á 
participación e ao escutrinio pú-
blico. Reconstruir as nosas insti-
tucións para poñelas ao servizo da 
xente. Unha responsabilidade 
enorme e compartida por todas e 
todos nós. 
 
Oxalá sexamos quen de estar, pa-
rafraseando ao alcalde Merino, á 
altura das circunstancias, porque 
hoxe, a praza entrou por fin no 
prazo e oxalá non saia nunca 
máis. 
 
(Incidencia: Aplausos por parte 
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del público). 
 
Oxalá dentro de catro anos, a pra-
za berre orgullosa, que si que si a 
representamos. Está nas nosas 
máns. 
 
Ao poeta Curros Enríquez, cha-
moulle Alfredo Suárez Ferrin, 
alcalde da Coruña, asasinado en 
agosto de mil novecentos trinta e 
seis, cantor das nosas rebeldías. 
 
O escritor Manuel Rivas, falounos 
a algúns de nós, na Ribeira do 
Cómaro, ao pé do Atlántico, dun-
ha cidade que tiña saudade do 
porvir. 
 
Falounos este outro cantor das 
nosas rebeldías, dunha cidade, da 
Coruña, a nosa, á que lle fervía 
dentro unha marea de futuro. 
Hoxe, felizmente, rompe aquí o 
futuro. Hoxe, por fin, comezamos 
a cumprir aquela encomenda de 
Luisa Villalta, “cidade tatuada na 
petra pel do mar, se o Atlántico 
nos chama, nós imos navegar”. 
 
Moitas grazas. 
 
(Incidencias: Aplausos por par-
te del público asistente.  
 
A continuación el señor Alcalde 
declara que queda levantada a 
Sesión. 
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Entra en el Salón de Sesiones la 
Coral Polífónica Cantigas da 
Terra e interpreta el himno ga-
llego). 
 
No habiendo más asuntos que tra-
tar, y siendo las doce horas y diez 
minutos, por la Presidencia se le-
vanta la sesión, redactándose la 
presente acta que firman y autori-
zan la Alcaldía Presidencia y el 
Secretario General; todo ello en 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 110.2 del Real Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales. 
 
  

 
Entra no Salón de Sesións a Co-
ral Polífónica Cantigas da Terra 
e interpreta o himno galego). 
 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás doce horas e dez mi-
nutos, a presidencia remata a se-
sión, e redáctase a presente acta 
que asinan e autorizan a alcaldía 
presidencia e o secretario xeral; 
todo elo consonte co disposto no 
artigo 110.2 do Real decreto 
2568/86, do 28 de novembro, no 
que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades 
locais.   
 
 

 
 
 


