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RECOMENDACIÓN DIRIXIDA AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA PARA
MODIFICAR O NOME OFICIAL DUNHA RUA NO TERMO MUNICIPAL

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2015

Sr. alcalde:

A cuestión principal que se formula neste expediente de queixa é a modificación da
denominación da praza General Mola, nesa cidade da Coruña.

Na súa tramitación tivéronse en conta os seguintes.

ANTECEDENTES

1º.- Coa data do 23 de xaneiro de 2015, admitiuse a trámite a reclamación presentada e esta
Institución promoveu ante o Concello da Coruña unha investigación, sumaria e informal, coa
finalidade de esclarecer os dous feitos consignados no seu escrito inicial.

2º.- En cumprimento do requirimento efectuado, o Sr. alcalde, coa data do 4 de marzo
(rexistrado nesta Institución o día 10 de marzo, co número 13271/15) remitiunos a
información solicitada, facendo constar:
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En relación coa primeira petición relativa á execución do Acordo Plenario do 7 de setembro
de 2009, debe aceptarse a queixa presentada por canto o anterior goberno municipal, que
promoveu o devandito acordo, non procedeu á súa debida execución deixando dous anos
máis tarde, no peor momento da crise financeira e orzamentaria do sector público, a
situación sen arranxar e sen dotar o orzamento necesario para a substitución das placas das
rúas afectadas, que supoñen unha contía considerable. Tampouco se aprobaron os novos
nomes para as prazas e rúas que debían ser cambiadas. Por outra banda debe sinalarse en
canto ao denunciado incumprimento da Lei 52/2007, de 26 de decembro, que non existe na
praza ningunha placa co nome de Praza del General Mola e que, por tanto incumpra a
prohibición de tales símbolos que é a recollida no artigo 15 da devandita Lei.

Respecto á aplicación do que o reclamante cualifica no seu escrito como denominación
histórica da Praza, non figura como tal no nomenclátor actual, sen que poida negarse que
sexa unha forma de denominación usada habitualmente polos veciños como sucede en
moitas ocasións en relación coas micro toponimias locais. En ocasións mesmo chega a ser
máis popular e utilizado que o nome oficial. Certamente tampouco pode negarse que en
ocasións tamén lla chaman simplemente Praza de San Andrés.

ANALISE

A lectura do informe pon de manifesto dous compromisos municipais:

- A execución do acordo municipal do 7 de setembro de 2009, de modificar o nome
oficial da Praza do Xeneral Mola.

- A necesidade de iniciar un expediente de substitución da denominación oficial por
outra -Praza de San Andrés ou Fuente de San Andrés- que debe tramitarse ao abeiro
dos artigos 4 a 7 e Capítulo VII do regulamento municipal de honores e distincións.

CONCLUSIÓN

Con fundamento nas consideracións expostas polo Concello da Coruña no seu escrito do 23
de febreiro de 2015 e no exercicio das funcións atribuídas a esta Institución polo artigo 32.1
da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo, formúlase ao Sr. alcalde-presidente do Concello da
Coruña, a seguinte RECOMENDACIÓN:

1º) Debe impulsarse a execución do acordo plenario do 7 de setembro de
2009, sobre a modificación do nome oficial da Praza General Mola da
cidade da Coruña.
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2º) Para a súa substitución debe considerarse a iniciativa do titular da
reclamación como unha proposta para a súa tramitación, segundo o
establecido nos artigos 4 a 7 e capítulo VII do Regulamento municipal de
Honras e Distincións do 16 de xaneiro de 2006, cuxa resolución está
sometida á competencia do Pleno municipal.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.


