@XulioFerreiro @MareaAtlantica = #FiascoMunicipal #irregularidades nas
rúas da @Coruna cuxos responsables municipales miran para outro lado.
“Pladesemapesga insta aos mareantes a incumplir a normativa”, para iso fíxoa o lexislador polo
que non é de recibo que o Sr @XulioFerreiro a pase polos...”...Xunto aos seus mareantes.
Multitude de veciños da Coruña fixeron cegar a través de mensaxes a Pladesemapesga as
queixas e rexeitamento as declaracións dos hosteleros de que si Xulio Ferreiro segue coa política
de sancionar “e levantar terrazas, o emprego pode verse afectado polas previsións de
contratación”
Os veciños afectados ante esas declaracións públicas, claman ao unísono e rexeitan por
“demagoxia......barata” o devandito polos empresarios, quen á contra aseguraron que moitos dos
seus colegas poderían retraerse á hora de contratar en Nadal si o Grupo Político de Marea
Atlántica que goberna o Concello continuaba coas súas multas, sancións e restricciones ás
terrazas.
Os veciños afirman que quixesen saber que contratos e con que calidade fanse e en base a que,
por que a normativa non pode permitir baixo ningún concepto que se amplien os locais ao centro
da vía pública, só hai que darse unha volta polos Olmos, a Calle da Fraxa, etc, cun paso peatonal
que non chega nalgúns casos aos 50 centímetros entre un lado e o outro, producindo atascos
peatonales e crispación polo descontrol..
Sr @XulioFerreiro como letrado e profesor de dereito procesal preguntámoslle...
!! Pódense poñer obstáculos nunhas saídas de urxencia que impidan a libre circulación ante un
caso de accidente do tipo que sexa”.... Retirar estes tenderetes caso de urgencia se necesitaría al
menos unha hora, nen un ferido, doente o lume pode esperar tanto, inclusive pode ser a causa de
morte imprudente….Ocasionada pola ignorancia deliberada dos responsables municipales
encargados de facer cumplir a normativa…A mesma que lle esixen aos veciños…En xeral.
PLADESEMAPESGA estará atento e caso de que houbese un accidente, e logo o informe do
sinistro recollera isto, a entidade sen ánimo de lucro responsabilizaría directamente ao Sr Alcalde
acudíndo como acusación popular. E si hai resultado de morte, como profesional da judicatura o
Sr Ferreiro saberá por coñecemento cales pode ser as consecuencias....
Por iso instamos ao @XulioFerreiro a aparcar a demagoxia barata e cambiar a súa presenza en
chiringuitos privados, foros, venda de libros privados e personais dos seus amigos, por aceptar
tras 5 meses as súas responsabilidades como alcalde da Coruña, pois é temp suficiente para
asumilas deixando de acudir a chiringuitos pagos por empresas que contratan co concello, non é
precisamente a xestión do público, e no seu faceta de alcalde debe concoñecer que toda persoa
que traballa ao público ten que aterse á legalidad.
Moitos empresarios do sector estanse retraendo na contratación de persoal para Nadal porque
están desde o Concello levantando e sancionando terrazas, están facendo unha guerra que fai
suscitar as previsións, din os hosteleros, á vez que afirman que persoas cercans a
@MareaAtlantica preparan medidas máis estritas que van machucar aos hosteleros, cando o
único que fan é crear emprego nunha cidade que presenta a maior taxa de desemprego de España
e en aumento.

Os hosteleros recoñecen que algunhas rúas están saturadas e que algúns hosteleros incumplen a
normativa municipal con total descaro, “pero o 92% deles actúan conforme ao reglamento
vixente”.
As xestións e deixamento do Grupo Político da Marea Atlántica neste senso desataron unha
polémica que ten resposta por parte dos colectivos vecinales dos principais barrios máis
afectados pola concentración de terrazas e o que xera: máis ruído e máis suciedad.
Achégase para o seu descarga a Ordenanza municipal reguladora da instalación de terrazas en
espazos de uso público cuxa responsabilidade correspóndelle ao Sr @XulioFerreiro.
Si as normativas e as leis están para cumprirse,..... "Sr Xulio Ferreiro",..... !! por que non as
cumpre !!...
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