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M A N U A L  D E  I N S T R U C I Ó N S 
P A R A  U N H A 

C U E S T I Ó N  D E  C O N F I A N Z A



O 4 de febreiro, o 
goberno da Coruña 
someteuse a unha 
cuestión de confianza 
para tentar aprobar os 
Orzamentos 2017. Logo 
de moitos meses de 
bloqueo e ollar como o 
PSOE, socio necesario 
para a acción política 
municipal, daba un paso 
adiante e dous atrás na 
súa relación co goberno, 
non quedou outra. 

Agora está en xogo a 
alcaldía de Xulio Ferreiro 
e a continuidade do 
goberno local. Está 
en xogo un modelo de 
cidade aberta, honesta 
e comprometida coas 
necesidades da xente.

 Pero, na praza ou no 
pazo de María Pita, a 
Marea Atlántica seguirá a 
traballar polo ben común. 
Non pode ser doutro 
xeito. 



Que é unha cuestión de confianza?

Unha figura legal que permite aos 
gobernos en minoría evitar bloqueos 
por parte da oposición. Está recollida na 
lei de réxime local, e pode ser de varios 
tipos. Pero todos teñen algo en común: 
son un todo ou nada. Ou se aproba a 
medida proposta, ou cae o goberno. 

₁

₂
En que se diferencia dunha  

moción de censura?

En que a moción de censura ten que 
presentala a oposición, coa intención 
de cambiar o goberno. Pola contra, é o 
goberno quen presenta a cuestión de 
confianza, na procura de apoio para 
unha iniciativa concreta.

₃
De que tipo foi a que se  
presentou na Coruña?

Foi unha cuestión de confianza vinculada 
aos Orzamentos para 2017. O alcalde, 
Xulio Ferreiro, pediu o apoio do Pleno 
do Concello para aprobar as contas 
municipais. Enriba da mesa puxo o seu 
cargo. 

Gañou?

Non, perdeu. O BNG deulle un apoio crítico 
ao goberno, e votou si. Pero PP e PSOE 
sumaron os seus votos e rexeitaron darlle 
confianza ao alcalde. Tería abondado 
cunha abstención do PSOE para aprobar as 
contas. 

₄

₅
E agora? Perde a alcaldía?

Pode perdela, pero non é automático. 
Abriuse un prazo dun mes, que remata 
o 6 de marzo, para propoñer un goberno 
alternativo. PP e PSOE poden poñerse de 
acordo e tomar a alcaldía, presentando 
unha moción de censura. 

₆
E se non se poñen de acordo? 

Entón, chegado o 6 de marzo, 
os orzamentos serán aprobados 
automaticamente en fase inicial. Perderíase 
un mes enteiro, 30 días nos que non será 
posible poñer en marcha proxectos que 
precisa a cidade: cambios na mobilidade, 
políticas sociais, accións para fomentar a 
vivenda pública, plans de emprego…



O BNG fixera emendas aos 
orzamentos. Que pasa con elas?

Terán que quedar fóra. Ao pasar pola 
cuestión de confianza, a lei obriga a 
aprobar os orzamentos tal cal como 
foron redactados polo goberno. Pero 
farase todo o posible por recuperar máis 
adiante as achegas do Bloque, pola vía do 
modificativo de crédito. 

₇

₈
Por que correr o risco de perder a 
alcaldía? Non se podía continuar 

cos orzamentos prorrogados?

Si, podíase. Pero non tiña moito sentido. 
Sen orzamentos, hai moitos proxectos 
que non poderían saír adiante. E, para a 
Marea Atlántica, o goberno non é o fin, 
senón o medio. Un medio para construír 
unha cidade mellor para a xente. Hai quen 
se conforma con gobernar para quentar a 
cadeira e cobrar o soldo. Nós, non. 

₉
Non foi posible negociar para evitar 

esta situación?

Tristemente, non. Máis adiante 
contamos o calendario das negociacións 
co Partido Socialista, cuxos votos 
eran imprescindibles para aprobar os 
orzamentos. 

Nunca semellaron ter interese en chegar 
a un acordo. Hai que lembrar que o ano 
pasado o goberno estivo agardando polo 
PSOE ata maio. E ao final preferiron 
pactar co PP para alterar as contas 
municipais. 

₁₀
Volverá o PSOE a pactar co PP?

A iso ten que responder o PSOE. Ás 
veces a súa xente di que non, e outras 
xogan ao despiste. Terán que escoller: 
un goberno honesto ou un goberno co 
Partido Popular, que trouxo a María Pita 
os rexistros policiais e os enchufes da 
Operación Pikachu. 

₁₁
Pasou algo así antes na Coruña?

Non, e si...

É a primeira vez que o goberno municipal 
da Coruña lanza unha cuestión de 
confianza. Pero non é a primeira vez que 
está en xogo un goberno de cambio. O 26 
de febreiro de 1981, o primeiro alcalde 
democrático da Coruña, Domingos 
Merino, deixaba a alcaldía. O PSOE 
decidira retirarlle o apoio. Tentou mudar 
o plan de urbanismo para impedir os 
pelotazos que virían nos próximos anos. 
Perdeu.

A historia ás veces repítese. E ás veces 
non. Verémolo.





 

 
 

ANO 2016.

O goberno municipal inviste 
semanas e semanas tentando 
chegar a un acordo co PSOE para 
aprobar os orzamentos. Non foi 
posible, pero vanse sumando 
atrasos. As contas non van a Pleno 
ata maio. 

E no Pleno, faise o milagre. En 
poucas horas, o PSOE e o PP 
pactan para alterar as contas do 
goberno municipal. Entran en vigor 
en xuño. A cidade perde 6 meses 
por intereses partidistas.

24 de novembro. 

O goberno municipal preséntalle o 
seu proxecto para os Orzamentos 
2017 e pídelles achegas concretas 
aos outros grupos. Ten seis ideas 
claras.

1. Defensa do Dereito á Vivenda

2. Coidado do Espazo 
Público 

3. Mobilidade Sostible 

4. Emprego e Economía para as 
persoas 

5. Impulso da Área 
Metropolitana 

6. Xustiza Social e Vida Digna

13 de decembro.

Encontro co PP. Entregan unha 
folla chea de liñas vermellas, 
entre elas a de manter o escudo 
franquista na vidreira de María 
Pita. Logo saen correndo en vez de 
negociar.

23 de decembro.

Hai acordo co BNG para emendar 
os Orzamentos. Introducen medidas 
por valor dun millón de euros. Si, é 
posible.

28 de decembro.

Os Orzamentos 2017 van a pleno. 
PP e PSOE suman os seus votos 
para rexeitalos. Non presentaron 
nin nunha emenda. O non polo non.

ANO 2017.
13 de xaneiro.

Dimite o voceiro municipal do 
PSOE, Xosé Manuel Dapena. O 
partido entra nunha crise interna 
que remata coa formación dunha 
xestora. Atrásanse as negociacións, 
por respecto.

23 de xaneiro.

Por fin, unha xuntanza formal 
co PSOE. Pedíranse propostas 
concretas. O PSOE chega co seu 
programa electoral.

25 de xaneiro.

Logo de seis horas de xuntanza, o 
acordo co PSOE parece próximo. 
Por fin o PSOE ponlle cifras ao seu 
programa electoral. Páctase unha 
fórmula de corresponsabilidade: 
Tres concelleiros e concelleiras 
socialistas colaborarán co goberno. 
Desenvolverían ata 4 iniciativas, 
cun máximo de 2 millóns de euros 
entre todas. Faltan por concretar os 
proxectos e as persoas.

Historia dun bloqueo



26 de xaneiro.

A confianza durou 12 horas. 
O PSOE dá unha rolda de 
prensa unilateral, inventando 
a súa versión do acordo. 
Presentan proxectos pechados 
que suman 14 millóns de euros. 
Dan os nomes das catro (non 
tres) persoas que os “liderarán”. 

Nunca aclararon o que 
agardaban conseguir con esta 
manobra. Ante esta situación, 
o goberno convoca a cuestión 
de confianza para aprobar 
os orzamentos. Será o 4 de 
febreiro.

1 de febreiro.

A Rede, a asemblea da Marea 
Atlántica, apoia ao goberno 
municipal, na procura de 
estabilidade no Concello. 
Retómanse as negociacións.

3 de febreiro.

Logo de dous días de 
negociacións, o PSOE quere 
cartos e mando, pero non 
queren saber nada de colaborar 
co goberno alén dos orzamentos. 
Pídese o seu compromiso en 
tres cuestións básicas, que 
eles mesmos levaban na súa 
proposta.

1. Impulsar a Área Metropolitana 

2. Mudar a mobilidade, na liña 
que marca o Plan de Salvador 
Rueda, aprobado polo PSOE en 
2010.

3. Defender a Solana e toda a 
fachada marítima contra a 
especulación. O PSOE levara 
a pleno unha moción nesta 
mesma liña.  

Néganse a asinar o acordo. De novo, 
o non polo non.

4 de febreiro.

Van a pleno os orzamentos, da 
man dunha cuestión de confianza. 
O BNG dálle un apoio crítico ao 
goberno. PP e PSOE, de novo, 
suman os seus votos para que gañe 
o NON.

6 de marzo.

Data límite. Ou socialistas e 
populares pactan un goberno 
alternativo -cousa que un día 
alentan e outro desminten- , ou 
apróbanse os orzamentos de xeito 
automático.

Ou a irresponsabilidade do PSOE 
fai que a cidade perda un mes. Ou 
volven os da Pikachu, os enchufes, 
a desmemoria do franquismo e 
os túneles feitos con filtracións e 
traballos forzados. 



Cando se levou a pleno a cuestión 
de confianza, e tamén despois, 
a convicción era a mesma. Ir 
cumprindo os compromisos 
desde a honestidade pero sempre 
antepoñendo os intereses da 
cidade e da cidadanía a calquera 
xogo de cadeiras e cargos.

A Marea Atlántica non veu 
para iso. O goberno municipal 
procura sempre o acordo e a 
colaboración con aqueles grupos 
políticos que favoreceron que A 
Coruña teña unha oportunidade 
única de rexeneración e de 
renovación. De actualización 
democrática. E busca a 
complicidade activa dos millares 
de persoas que lle outorgaron a súa 
confianza.

Os orzamentos para 2017 non 
entrarán en vigor cando nós 
quixéramos a pesar de investir 
moito tempo e enerxía para que 
a súa aprobación fose en tempo. 

Eses orzamentos supoñen unha 
folla de ruta a favor dunha cidade 
entendida en clave metropolitana, 
que aposta pola mobilidade, que 
practica a transparencia, que 
defende o patrimonio colectivo e 
que se compromete con políticas 
sociais efectivas.

Queda máis de medio 
mandato por diante. Agora 
temos máis experiencia e un 
mellor coñecemento da 
administración municipal. 
Temos a determinación de facer 
agromar esa cidade inclusiva, 
tolerante e orgullosa de si mesma 
na mellor tradición coruñesa.

Sabiamos que gobernar non 
sería tarefa doada. Pero cando 
se pretende albiscar A Coruña 
do futuro e cando se busca desde 
a honradez mellorar a vida da 
maioría, gobernar é un labor 
ilusionante. Desde esa ilusión e 
desde esa confianza seguiremos.

Gobernar para o 
ben común
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