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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DESTE CONCELLO O XOVES 24
DE NOVEMBRO DE 2022

                                                                                                                                         NÚM. 2022/13

   
SRES/RAS ASISTENTES 

PRESIDENTE
D. JUAN CARLOS GARCIA POSE

  CONCELLEIROS

Silvia Pose Castro

Enrique Tasende Lavandeira

José castro Agrelo

 Clarisa Couto Castro

Amancio Lavandeira Suárez

Manuel Andrés Díaz Abeledo

José Antonio Andrade Figueiras

 José Manuel Pérez Abelenda

 Abraham Gerpe Muñiz

Laura Tasende Cancela

Ausencia
 Élida Veciño Velo

   SECRETARIA ACCIDENTAL
Dª. M. CARMEN MARTÍNEZ MUÑIZ

No salón de Plenos da Casa Consistorial de Coristanco,

sendo  as  20:05  horas  do  día  24-11-2022,  baixo  a

presidencia  do Sr.  Alcalde,  D.  JUAN  CARLOS

GARCIA POSE, e asistido pola secretaria/o acumulda

Corporación, Dª  M. CARMEN MARTÍNEZ MUÑIZ,

que  da  fe  do  acto,  reúnense os  Srs.  Concelleiros

relacionados, membros todos do Pleno, co obxecto de

realizar nunha primeira convocatoria a sesión ordinaria

prevista para o día de hoxe, e de acordo co  seguinte

orde do día.

A presente sesión do Excmo.  Concello de Coristanco foi gravada en soporte audiovisual no

documento dixital  denominado “20221124_CORISTANCO.mp4 ”,  que se conserva no sistema

informático  municipal,  quedando  garantida  a  súa  integridade  e  autenticidade  mediante  o

documento  electrónico,  incorporado  ao  expediente  administrativo  electrónico  da  sesión  na

dirección seguinte:

http  s://actasesionesdigital.smartis.es/coristanco/visor.aspx?id=32   co código de Integridade (SHA-

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co 
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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256) seguinte: 

66c5dd2c06b8670b81b44edcadf1648f777175abb02a6b80dd9d87270713c9d8

No dito soporte quedan recollidas as intervencións  dos/as Srs/as Concelleiros que participaron
nas deliberacións a modo de diario da sesión.

ORDE DO DÍA

PRIMEIRO.–  APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 27.10.2022.

Aberta a quenda de intervencións, que queda rexistrada integramente no arquivo adxunto
a  esta  acta  e  cuxo  acceso  se  pode  realizar  desde  esta  mesma  ligazón  ou  dirección  URL:
https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=13 

quedando debidamente custodiado na área de Secretaria Xeral deste Concello e asinado   electró-
nicamente  co  hash  66c5dd2c06b8670b81b44edcadf1648f777175abb02a6b80dd9d87270713-
c9d8 

Rematado o debate procédese á votación para a aprobación da acta da sesión do 24.10.2022, co

seguinte resultado:

A favor (10): PP (5), TEGA (2), BNG (1), PSOE (1), CSD (1), 

Abstención (0): non hai. 

En contra (0): non hai.

Consecuencia do anterior queda aprobada a acta da sesión do 24.10.2022.

https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/
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SEGUNDO .-  PROPOSTA  INTEGRACIÓN  DA  ASISTENCIA  SANITARIA  DOS  FUNCIONA-
RIOS ANTIGA MUNPAL NO SISTEMA XEARAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Toma a palabra o Sr. Alcalde para explicar o contido da proposta que é o que segue:

“ Con data 16 de maio de 2022 a traballadora da Policía Local deste Concello Dona Mª 
José Cerviño Remuiñán achega a este Concello solicitude na que e  x  pó  n      :

Que estando asegurada na compañía de seguros médicos ADESLAS-SegurCaixa, con nº
de tarxeta sanitaria 0123 2033 0000 1585 e nº póliza suscrita polo Concello 666000138

E     s  ol  ic  i  ta  : Ser adscrito, a efectos de asistencia sanitaria, ao Sistema Sanitario
Público.

En relación coa antedita solicitude e analizando a situación actual dos traballadores municipais
en canto as súas cotizacións empresariais á Seguridade Social compre por de manifesto o
seguinte:

O Concello de Coristanco en relación á prestación sanitaria dalgúns dos seus
funcionarios procedentes da antiga MUNPAL decidiu, en exercicio da opción que lle
ofrecía a disposición transitoria 5ª do Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, continuar coa
asistencia sanitaria prestada a través de entidade privada, en lugar de integralos no Réxime
Xeral da Seguridade Social.

Con carácter xeral o Real Decreto 480/1993 establecía no seu artigo 1 que: “o persoal
activo e pasivo  que a 31  de marzo de 1993, estivese incluído no campo  de aplicación  do
Réxime  Especial  da Seguridade Social do Funcionarios da Administración Local quedará
integrado con efectos de 1 de abril de 1993 no Réxime Xeral da Seguridade Social”

Maila diso na súa DT 5ª permitíase a aquelas EELL, Institucións ou Entidades, cuxo
persoal  viñera recibindo asistencia sanitaria na data de integración con medios alleos,
continuar prestando a asistencia sanitaria coa modalidade que tiveran na data de
integración sempre que así se decidira antes do 30 de abril de 1993, opción que foi aplicada
no Concello de Coristanco, respecto de varios traballadores dos que actualmente unicamente
quedan neste sistema:

María José Cerviño Remuiñán. 

Mª Carmen Garda Rama. 

Manuel Barrigón Lorenzo.
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A situación actual é que, respecto destes traballadores, os seus cónxuxes, e fillos menores de
25 anos o Concello de Coristanco está pagando as primas de asistencia sanitaria por un
importe mensual de 154,33 euros ao mes por persoa, cantidade incrementada todos os
anos pola aseguradora, mais os gastos farmacéuticos mais as súas cotizacións á Seguridade
Social respecto dos restos dos conceptos fora da prestación sanitaria e as continxencias
por incapacidade temporal.

Aínda que a cotización á Seguridade Social destes traballadores é lixeiramente inferior á
doutros traballadores da mesma categoría ao non levar incluído o concepto de incapacidade
temporal o certo é que esta minoración non compensa as cantidades aboada polo seguro
de asistencia sanitaria e gastos farmacéuticos.

Polo que neste sentido poderíamos afirmar que estes traballadores supoñen custes mais
elevados para o Concello que traballadores da mesma clase e categoría, a saber, axentes da
policía local e auxiliares administrativos.

En canto á posibilidade de reverter esta situación é integrar estes tres traballadores de
xeito pleno no Sistema Xeral da Seguridade Social segundo a petición da traballadora Mª José
Cerviño Remuiñán compre ter en conta que é unha decisión a adoptar polo Pleno da
Corporación e que deber de integrar á totalidade dos traballadores que se atopan nesta
situación a día de hoy.

A competencia do Pleno para adoptar esta decisión ven determinada polo carácter estatutario
do réxime dos funcionarios que tal e como sinala o Tribunal Supremo na súa Sentencia de
15 de marzo de 2004, entre os dereitos comprendidos nese estatuto non se atopa o de
recibir a prestación médico-farmaceútica  dun xeito  determinado, o funcionario ten dereito a
recibir  a prestación pero o sistema de asistencia concreto é unha decisión do Pleno do
Concello non do traballador.

Por outra banda, respecto da posibilidade de integrar no sistema unicamente á
traballadora solicitante, aínda que non existe na normativa de aplicación ningunha
disposición expresa ao respecto temos que ter en conta que a integración no réxime xeral
da seguridade social ou a decisión de continuar coa asistencia sanitaria privada concertada
viña establecida no RD 480/1993  respecto de todo o persoal activo e pasivo que a 31 de
marzo de 1993 estivese incluído no campo de aplicación do Réxime Especial da Seguridade
Social dos Funcionarios da Administración Local (MUNPAL) polo tanto a decisión do
Concello Pleno, negociada coas Organizacións sindicais debía afectar a totalidade dese
colectivo, en consecuencia e por analoxía calquera nova decisión que neste sentido afecte a
integración ou non do colectivo no réxime xeral da seguridade social debe afectar e referirse a
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totalidade dese colectivo(3 funcionarios na actualidade) máxime cando como xa se expuxo
non é un dereito subxectivo individual da cada funcionario.

Por último, sinalar que de igual xeito que se debeu facer no seu día para o cumprimento
do disposto no artigo 1 do RD 480/1993 ou polo contrario facer uso da excepción da súa DT
5ª con carácter previo a someter a proposta á decisión do Pleno, debe facerse unha previa
consulta coas organizacións sindicais mais representativas.

Este reunión tivo lugar o 11 de novembro de 2022 resultando o asunto acordado de
xeito favorable por parte dos representantes sindicais asistentes.

Por todo canto antecede, tendo en conta a petición da Axente da Policía Local Dona Mª
José Cerviño Remuiñán, valorando que aprobar a antedita solicitude permite, por unha banda,
levar a cabo unha regularización no sistema de asistencia sanitaria dos traballadores
municipais aplicando o mesmo sistema de cotizacións e coberturas a tódolos traballadores
evitando deste xeito as dificultades postas de manifesto á hora de calcular as baixas en
situación de IT cando existen dous sistemas distintos, e por outra, eliminar as diferencias
de custo polo mesmo concepto para traballadores da mesma clase e categoría, é polo
que esta Alcaldía somete a seguinte PROPOSTA para a aprobación do Pleno da
Corporación:

1.- Acordar a integración dos funcionarios María José Cerviño Remuiñán, Mª
Carmen Garda Rama e Manuel Barrigón Lorenzo no sistema xeral da Seguridade
Social con carácter pleno de tal  xeito que a cobertura por asistencia sanitaria
deixe de prestarse pola entidade privada “SegurCaixa Adeslas Cía, de Seguros e
Reaseguros, S.A” e pase a dispensarse a través do Sistema Nacional de Saúde.

2.- Aprobar a cotización por incapacidade temporal por continxencias comúns
destes traballadores a asumir polo propio Concello de Coristanco figurando a tal
efecto de alta nun CCC con TRL 934 e tendo en conta as especialidades dos
membros da policía local, neste caso os traballadores María José Cerviño
Remuiñán e Manuel Barrigón Lorenzo, que teñen un coeficiente redutor da idade de
xubilación que conleva unha cotización adicional.

3.- Que os anteditos acordos faganse efectivos para os traballadores a partir do 1
de xaneiro de 2023.

4.- Anular a vindeira prórroga do contrato que o Concello mantén na actualidade
coa entidade aseguradora “SegurCaixa Adeslas Cía, de Seguros e Reaseguros,
S.A” de tal xeito que os seus efectos rematen o 31 de decembro de 2022.
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    5.- Comunicar o presente acordo aos traballadores implicados, á empresa 
  “SegurCaixa Adeslas Cía, de Seguros e Reaseguros, S.A” e a Tesorería Xeral da 

Seguridade Social.”

Aberta a quenda de intervencións, que queda rexistrada integramente no arquivo adxunto a esta

acta e cuxo acceso se pode realizar desde esta mesma ligazón ou dirección URL:  

https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=777

quedando  debidamente  custodiado  na  área  de  Secretaria  Xeral  deste  Concello  e  asinado

electrónicamente  co  hash:

66c5dd2c06b8670b81b44edcadf1648f777175abb02a6b80dd9d87270713c9d8

Rematado o debate procédese á votación da proposta de integración da asistencia sanitaria dos

funcionarios antiga Munpal no Sistema Xeral da Seguridade Social, co seguinte resultado:

A favor (6): PP(5), CSD (1)

Abstencións (5): TEGA (3), PSOE (1), BNG (1).

En contra: non hai.

Consecuencia  do  anterior, queda aprobada a proposta de integración da asistencia sanitaria dos

funcionarios antiga Munpal no Sistema Xeral da Seguridade Social.

https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=2224

TERCEIRO.-  RATIFICACIÓN  DECRETO  N.º.  988/2022,  DATA  09/11/2022:  SOLICITUDE  DE
SUBVECIÓN NOMINATIVA PARA XL FESTA DA PATACA.

Toma a palabra o Sr. Alcalde para explicar o contido da proposta que é o que segue:

“Visto  o  Decreto  de  data  09/11/2022,  número  988/2022  aprobando  a  SOLICITUDE  DE

SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA XL FESTA DA PATACA..

Esta alcaldía propón para a súa aprobación na comisión informativa de Asuntos do Pleno o

seguinte acordo: 
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PRIMEIRO.- Ratificar o decreto de  09/11/2022, número 988/2022 (derivado do expediente
2022/G003/001039) co seguinte contido:

“PRIMEIRO.-  Xustificar  a  necesidade  deste  financiamento  pola  vía  dunha  subvención

nominativa en que:

A) Razóns de interese público e a singularidade da actividade que xustifican a contribución
da Deputación a XL edición da Festa da Pataca:

-  A Festa da Pataca é una das festas gastronómicas de exaltación deste tubérculo, que en
Coristanco conta con unhas características e cualidades especiais que fan dela un produto
recoñecido e incluída dentro da Identificación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia.

-  Unha  das  festas  mais  antigas  de  Galicia,   que  supón  un  gran  escaparate  para
promocionar  un  producto  local  como  é  a  pataca.  Produto  que  xera  uns  ingresos
importantes os agricultores do Concello.

- Esta festa supón un gran reclamo de persoas que veñen a disfrutar dos nosos productos
e que é un atractivo para o turismo non só para Coristanco senón para toda a Costa da
Morte, xa que se incrementa a oferta de eventos aos que se pode acudir para desfrutar da
nosa contorna.

-  A Festa  da Pataca conta  coa  declaración de  Festa  de Interese  turístico  de Galicia
(Resolución de 28 de setembro de 2022 da Axencia Turismo de Galicia).

B)  Razóns  que  impidan  ou  dificulten  acollerse  a  algún  programa  de  subvencións  en
concorrencia competitiva ou Plan da Deputación Provincial:

Ata  a  data  o  concello  de  Coristanco  non  podía  acollerse  a  ningún  programa  de
concorrencia  competitiva  ou  Plan  da  Deputación  Provincial,  xa  que  a  actividade  non
encadra en ningún programa de subvencións para entidades locais.

SEGUNDO.- Aprobar a memoria de actividades da XL edición da Festa da Pataca.

TERCEIRO.-  Aprobar  o  orzamento  de  gasto  da  XL  edición  da  Festa  da  Pataca  polo
importe de 93.172,44 euros IVE incluído.

CUARTO.- Aprobar a solicitude a Deputación provincial de A Coruña dunha subvención
por importe de 12.000 euros, o que represente un coeficiente de financiamento do 12,88%
para a execución das actividades da XL edición da Festa da Pataca. Achega do Concello a
estas actividades será do 87,12%.
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QUINTO.-  Facultar  expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e
xestión do presente acordo e o correspondente expediente.

SEXTO.-  RATIFICAR esta  resolución  de  solicitude  de  subvención  nominativa  para  XL

Festa da Pataca na primeira sesión plenaria que se celebre”

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo a Deputación Provincial da Coruña.”

Aberta a quenda de intervencións, que queda rexistrada integramente no arquivo adxunto a esta
acta  e  cuxo  acceso  se  pode  realizar  desde  esta  mesma  ligazón  ou  dirección  URL:
https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=2224

quedando debidamente custodiado na área de Secretaria Xeral deste Concello e asinado   electró-
nicamente  co  hash  66c5dd2c06b8670b81b44edcadf1648f777175abb02a6b80dd9d87270713-
c9d8 

Rematado  o  debate  procédese  á  votación  da proposta  de  ratificación  decreto  n.º  988/2022:

Solicitude de subvención nominativa para XL Festa da Pataca, co seguinte resultado:

A favor (10): PP (5), TEGA (3), BNG (1), PSOE (1), CSD (1)

Abstencións: non hai.

En contra: non hai.

Consecuencia  do  anterior, queda aprobada a proposta de  ratificación decreto n.º 988/2022: Solicitude

de subvención nominativa para XL Festa da Pataca.

https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=2634

CUARTO.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME TRIMESTRAL DE  MOROSIDADE CORRES-
PONDENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DO 2022.

Teñen os concelleiros o informe trimestral de morosidade a súa disposición dende o propio día da

convocatoria da sesión plenaria.

https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=2652
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QUINTO.- CONTROL DA ACTIVIDADE DOS RESTANTES ÓRGANOS DA CORPORACIÓN

https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=2665

A.-  RESOLUCIÓNS  DA  ALCALDÍA  DITADAS  DENDE  O  24.10.2022  (NÚM.  942)  ATA  O
20.11.2022 (NÚM. 1008).

Aos efectos previdos no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das

Entidades Locais, dáse conta ao Pleno da Corporación das Resolucións ditadas pola Alcaldía-Pre-

sidencia dende o día 26 de setembro  (número 863) ata o 23 de outubro  de 2022 (número 941),

que foron postas de manifesto á secretaria da corporación.

https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=2665
 

B.- MOCIONS

MOCIÓN DE ALCALDÍA PARA A RECUPERACIÓN DO CAMIÑO PÚBLICO DE SAN XUSTO.

Toma a palabra o Sr. alcalde para explicar brevemente a urxencia da moción.

“No mes de maio de 2021 os veciños de San Xusto denunciaron perante o Concello a

usurpación dun camiño presuntamente público.

Logo  de  recabar  o  correspondente  informe  da  policía  e  do  técnico  municipal,  por

Resolución de data 31.05.2022 iniciouse expediente de recuperación do camiño. Na dita

resolución  ordéase  a  MANUEL  AÑON  PARDIÑAS  co  DNI  76.341.084-J,  a  inmediata

retirada dos elementos que obstaculizan a libre circulación de vehículos polo dito camiño,

para o que se lle concede o prazo de 24 horas. Cóncedese un prazo de 10 días para que

poda formular alegacións.

Logo de presentar as ditas alegacións e da documentación achegada, requírese ao equipo

do técnico redactor do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Coristanco, MONTEOLIVA

ARQUITECTURA, S.L.P., para que emita informe, que conclúe a titularidade pública do

camiño.

No mesmo sentido á vista das alegacións requírese novo informe do técnico municipal, que

se reafirma na mesma conclusión.
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No actualidade o camiño de San Xusto continúa ocupado. A situación actual foi descrita

pola policía local como se indica a seguir:

“Que se comprueba que al inic¡o de este este, hay 5 troncos de árboles con raÍces, de gran

tamaño y colocados a lo ancho del camino.

Que el camino tiene hierba de aproximadamente 40 cm de altura. 

Que situado a unos 15 m., en medio del camino, está aparcado, un tractor de color verde,

de la marca John Deere, con la placa de matrícula 8U16760VE.”

De acordo cos antecedentes e consideracións xurídicas verquidas no informe-proposta de

Secretaria, e ao abeiro do disposto no artigo 22.2.j) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Regulado-

ra das Bases do Réxime Local e o Regulamento de Bens das Entidades Locais, proponse

ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO:

ACORDO

PRIMEIRO.- Aprobar a urxencia da proposta.

SEGUNDO.- Desestimar as alegacións presentadas por  MANUEL AÑON PARDIÑAS co

DNI 76.341.084-J  polos motivos expostos no informe técnico que obra no expediente e

cuxa fundamentación se incorpora ao presente acordo.

SEGUNDO.-  Inadmitir  por  extemporáneas as alegación feitas por  SEVERINO BERTOA

BASTÓN o 28.10.2022.

Con todo, informalo de que deberá aboar as taxas municipais correspondentes antes da

remisión da copia do expediente interesada.

TERCEIRO.- Recuperar de oficio , en vía administrativa, o camiño público sito no lugar de

San Xusto (Coristanco) cuxa posesión corresponde a esta Corporación Local  tal  como

queda acreditado no expediente tramitado para o efecto, sen prexuízo de terceiro e do

dereito sobre a propiedade ou a posesión definitiva.

CUARTO.- Requirir a MANUEL AÑON PARDIÑAS co DNI 76.341.084-J para que no prazo

de 20 días laborais realice os traballos necesarios para repoñer ao seu primitivo estado o
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ben de dominio público obxecto de usurpación, mediante a retirada das polas e plantacións

e máis a explanación do camiño.

Deberá comunicar ao concelleiro de obras municipal das datas nas que, de selo caso, vaia

proceder a executar o ordeado para a súa supervisión polos servizos técnicos.

Apercibir ao requirido de que en caso de non realizalos traballos transcorrido o dito prazo,

o Concello executaraos subsidiariamente a súa costa.

O  Concello  recabou  orzamento  dos  traballos  a  empresa  Construcciones  Alejandro

Martínez e Hijos, S.L, que estima o custe dos mesmos en 1.645,60 euros.

QUINTO.- Requirir a SEVERINO BERTOA BASTÓN co DNI 76.350.307-J para que no pra-

zo de 20 días laborais realice os traballos necesarios para repoñer ao seu primitivo estado

o ben de dominio público obxecto de usurpación, coa retirada do vehículo da súa titularida-

de que obra obstaculizando o dito camiño.

Deberá comunicar ao concelleiro de obras municipal das datas nas que, de selo caso, vaia

proceder a executar o ordeado para a súa supervisión polos servizos técnicos.

Apercibir ao requirido de que en caso de non realizalos traballos transcorrido o dito prazo,

o Concello executaraos subsidiariamente a súa costa. 

O  Concello  recabou  orzamento  dos  traballos  de  retirada  do  vehículo  a  empresa

TALLERES Y GRÚAS ANTELO, SL, que estima o custe en 217,80 euros.

SEXTO.- Dar traslado do presente acordo ao interesado, así como a Oficina técnica e mais

a Policía Local para os efectos oportunos.

Informalo  de que a resolución do procedemento pon fin á vía administrativa e contra a

mesma  cabe  a  interposición  de  recurso  contencioso-administrativo  no  prazo  de  dous

meses. Con todo, poderá, con carácter potestativo, presentar recurso de reposición ante o

propio  órgano  que  ditou  a  resolución  no  prazo  dun  mes,  nese  caso  o  prazo  para  a

presentación  do  recurso  contencioso  administrativo  empezará  a  contarse  desde  a

notificación da resolución expresa do recurso.

Igualmente advírteselle que pode interponer calquera outro recurso que estime pertinente

(art. 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro).
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SÉTIMO.- Delegar na alcaldía todas as atribucións de competencia plenaria en defensa

dos bens de titularidade municipal. 

Facer pública a dita delegación no Boletín Oficial da Provincia.”

Aberta a quenda de intervencións, que queda rexistrada integramente no arquivo adxunto a esta
acta  e  cuxo  acceso  se  pode  realizar  desde  esta  mesma  ligazón  ou  dirección  URL:
https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=2689

quedando debidamente custodiado na área de Secretaria Xeral deste Concello e asinado   electró-
nicamente  co  hash  66c5dd2c06b8670b81b44edcadf1648f777175abb02a6b80dd9d87270713-
c9d8 

Rematada a exposición procédese á votación da moción para a recuperación do camiño público

de San Xusto, co seguinte resultado:

A favor (8): PP (5), BNG (1), , PSOE (1), CSD (1).

Abstención (3): TEGA (3)

En contra (0): non hai.

Consecuencia do anterior queda  aprobada a moción para a recuperación do camiño público de

San Xusto.

https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=2689

MOCION PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO PSOE CON Nº RE:202299900001263

Toma a palabra o voceiro do grupo político PSOE para explicar o contido da moción que é o que
segue:
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"En España, desde 2003, foron asasinadas 1.168 mulleres e 48 nenas e nenos desde o

ano 2013. Nese mesmo período de tempo, so en Galicia 65 mulleres foron vítimas mortais

da violencia machista. Segundo datos do “Observatorio contra a violencia doméstica e de

xénero” do Consello Xeral do Poder Xudicial, os xulgados galegos recibiron no ano 2021

6.259  denuncias  por  violencia  de  xénero,  un  2,7  %  máis  que  en  2020,  cando  se

presentaron 6.097. Aumentou tamén o número de mulleres que aparecen como vítimas,

pois en 2020 contabilizáronse 6.073, fronte ás 6.219 de 2021, o que supuxo unha subida

do 2,4 %. 

Segundo os datos da “Macroencuesta de violencia contra a muller” en España o 34,2% das

mulleres  sufriron  violencia  por  parte  das  súas  parellas  ou  ex  parellas.  O  47,2%  non

denunciaron nin utilizaron os servizos públicos de axuda. A violencia de xénero é unha

terrible vulneración de Dereitos Humanos que pon en cuestión a calidade democrática do

noso país. O dereito á igualdade, a liberdade, a seguridade e a dignidade crébase en cada

asasinato machista. 

1.168 mulleres asasinadas é unha cifra que se lee e escribe rápido pero custa moito máis

imaxinarse  o  impacto  de  todos  eses  asasinatos,  en  todas  esas  familias,  na  nosa

sociedade. Detrás da frialdade de cada cifra e cada porcentaxe está a vida dunha muller, a

vida dos seus fillos e fillas, familia, amizades. As vidas das mulleres non son números e

non podemos afacernos nin resignarnos a convivir con esta violencia que desafía os piares

dun país democrático.  Ningún dato de violencia contra as mulleres é aceptable nunha

sociedade que defenda a liberdade, a igualdade e a xustiza. 

A pesar do terrible das cifras da violencia machista, resulta extremadamente preocupante a

visión que ten unha parte da mocidade, así o testemuña o último barómetro Mocidade e

Xénero 2021, realizado polo Centro Reina Sofía Sobre Adolescencia e Mocidade da FA.

Segundo o estudo, o 20% dos adolescentes e novos homes (entre os 15 e os 29 anos)

consideran que a violencia de xénero non existe e é só "un invento ideolóxico". 

Unha parte da xente moza está a asumir  comportamentos  machistas que dalgún xeito

demostran que non se está actuando debidamente no eido educativo. Non en van, especial

atención merece a violencia sexual, cun incremento alarmante na sociedade e tamén entre

a  mocidade,  consecuencia,  segundo  as  persoas  expertas,  do  cada  vez  máis  temperá
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acceso á pornografía e da falla de educación afectivo-sexual. É por iso que urxe fornecer

de recursos asistenciais a estas vítimas, para o que o Goberno do Estado achega recursos

extraordinarios, pero tamén é imprescindible traballar na prevención. 

Debemos  impulsar,  desenvolver  e  tamén  avaliar  o  impacto  das  políticas  públicas  que

impulsamos  destinadas  a  combater  esta  violencia.  As  vítimas  da  violencia  machista

merécense todo o noso esforzo. Para acabar coa manifestación máis terrible da violencia

machista é imprescindible a cooperación entre todas as Administracións públicas e coa

sociedade civil. Abordar a violencia machista en toda a súa crueza esixe ser esixentes e

poñer todos os esforzos que temos ao alcance para protexer ás vítimas. 

A Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero

supuxo un fito na abordaxe desta violencia que mobilizou e puxo en marcha unha gran

cantidade de recursos públicos destinados a combater a violencia de xénero. A aprobación

do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero en 2017 supuxo elevar a abordaxe da

violencia de xénero a unha cuestión de Estado. O Pacto de Estado é un acordo político

polo que todas as forzas parlamentarias definiron unha serie medidas concretas orientadas

á  prevención,  atención  e  recuperación  das  vítimas  de  violencia  machista.  O  2018  o

Goberno de Pedro Sánchez impulsa a aplicación do Pacto de Estado contra a Violencia de

Xénero dotándoo economicamente a través dos Fondos do Pacto de Estado. 

No ano 2022 o Goberno de España transferiu á Xunta de Galicia 9 millóns de euros e 1,7

millón aos concellos galegos no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero,

que é o instrumento vertebrador de todos os actores que interveñen para previr e erradicar

a violencia e unha ferramenta estratéxica en continuo cambio e adaptación. O Pacto de

Estado contra a Violencia de Xénero foi unha práctica de éxito, un espazo de colaboración

e contribución de quen ten como obxectivo loitar contra a violencia machista e debe ser un

documento actualizado que responda ás novas formas nas que se manifesta a violencia.

As administracións públicas deben seguir colaborando para desenvolver todas as medidas

na loita contra a violencia de xénero que reflicte o Pacto, incluída a dotación e execución

das partidas orzamentarias dedicadas a este fin. 
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A violencia de xénero é incompatible cunha sociedade plenamente democrática. Garantir a

liberdade a seguridade e a vida das mulleres e protexer ás vítimas non é unha opción, é

unha  obrigación  democrática.  A  violencia  de  xénero  interpélanos  e  as  administracións

locais debemos combatela con todos os medios ao noso alcance. 

No ámbito das nosas competencias desenvolvemos un papel fundamental na prevención,

así como na información, asesoramento, protección e acompañamento ás mulleres vítimas

e as súas fillas e fillos. 

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta esta MOCIÓN

diante do Pleno da Corporación para que se tome o seguinte, 

Acordo: 

1. Ratificar o compromiso firme do Concello de Coristanco contra a violencia machista, e

en defensa dos dereitos das mulleres, a erradicación de calquera tipo de violencia contra

as mulleres e combater calquera discurso negacionista e posicionamento político que ne-

gue a violencia machista ou rexeite as políticas públicas enfocadas á súa total erradica-

ción.

2. Instar a todas as administracións públicas competentes a desenvolver e dar cumprimen-

to ás medidas que forman o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

3. Apoiar o proceso de renovación e actualización do Pacto de Estado contra a Violencia

de Xénero que se está iniciando no Congreso dos Deputados.

4. Colaborar coas asociacións da sociedade civil que loitan contra a violencia machista e

traballan pola igualdade de homes e mulleres.

5. Instar á Xunta de Galicia a:
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a) Presentar no Parlamento de Galicia un informe de execución das medidas do

Pacto de Estado en Galicia dende a súa posta en marcha, así como o seu impacto e ava-

liación coa fin de establecer prioridades nas accións futuras.

b) Redactar un informe urxente por parte do Observatorio Galego de Violencia de

Xénero que avalíe a situación actual e, sobre todo, propoña novas medidas dirixidas á pre-

vención e erradicación da violencia machista así como accións no ámbito educativo, tal e

como lle vén encomendado polo Decreto 157/2012.

c) Poñer en marcha, no primeiro semestre de 2023, os catro centros previstos de

atención 24 horas a vítimas de violencia sexual.

d) Desenvolver, no primeiro trimestre de 2023, unha campaña de concienciación e

sensibi lización contra a violencia sexual dirixida á mocidade e con especial incidencia na

porno grafía. “

Rematada a exposición procédese á votación da  urxencia da moción en relación coa violencia de

xénero, co seguinte resultado:

A favor (11): PP (5), BNG (1),  TEGA (3), PSOE (1), CSD (1).

Abstención (0): non hai.

En contra (0): non hai.

Consecuencia do anterior queda aprobada a urxencia da moción en relación coa violencia de xé-

nero.

Rematado o debate procédese á votación da moción  en relación coa violencia de xénero, co se-

guinte resultado:
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A favor (11): PP (5), BNG (1),  TEGA (3), PSOE (1), CSD (1).

Abstención (0): non hai.

En contra (0): non hai.

Consecuencia do anterior queda aprobada a moción en relación coa violencia de xénero.

MOCION PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO PSOE CON Nº RE:202299900001281 

“O Consorcio Galego de Benestar está integrado pola Xunta de Galicia, 284 concellos ga-

legos e 5 mancomunidades. As funcións e servizos que se desempeñan dende o mesmo,

son fundamentais para o benestar da cidadanía galega.

Dende o Consorcio Galego se leva a cabo a xestión dunha importante rede de centros de

atención ás persoas maiores e á dependencia, así como o programa de comida a domicilio

Xantar na Casa, a xestión dos centros Quérote para a xuventude, e ademais é o organis-

mo xestor da Rede Galega de Escolas Infantís. 

O pasado ano 2021, o Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou a Lei 20/2021, do 28 de

decembro, de medidas urxentes para o fomento da estabilidade laboral no emprego públi-

co. 

As administracións teñen que publicar as convocatorias antes de finais deste ano, polo que

miles de traballadoras do Consorcio Galego, na súa gran parte mulleres, están agardando

un posicionamento por parte da Xunta de Galicia ao respecto, xa que se trata dun dos or-

ganismos coa maior porcentaxe de temporalidade, máis dun 90 % e polo tanto, maior ne-

cesidade e interese nos procesos de estabilidade na administración pública ten. A Xunta

está a negociar cos principais sindicatos, a pesar diso non deu cabida a ter unha xuntanza

ou comunicación coas representantes da última folga convocada polas traballadoras do

Consorcio Galego.

Entre as súas demandas atópase a necesidade de falar co Goberno galego para saber cal

é a súa posición respecto á puntuación da experiencia laboral en dito organismo e posto de

traballo, xa que nas súas demandas consta a necesidade de que este feito se teña en con-

ta para equipararse a outras entidades ou organismos públicos tratados como entidades

propias para que conste a tal efecto dita experiencia. 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co 
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)



Avda. Finisterre, 112 - SAN ROQUE – TRABA
15147 - CORISTANCO - A Coruña

Tlf. 981 73 30 01  -   Fax: 981 73 33 97 -  correo@coristanco.gal
 www.coristanco.gal

R. E. L. nº 01150294

exp. 2022/G003/000691

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta esta MOCIÓN

diante do Pleno da Corporación para que se tome o seguinte, 

Acordo: 

1. Instar á conselleira de Política Social a que reciba o comité de folga das traballadoras do

Consocio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar aos efectos de escoitar as súas de-

mandas, sen prexuízo dos acordos adoptados no marco da mesa de negociación de fun-

ción pública.

2. Instar á Xunta de Galicia a resolver o conflito laboral plantexado no Consocio Galego de

Servizos de Igualdade e Benestar. “

Rematada  a  exposición  procédese á  votación  da   urxencia  da  moción  en  relación  coas

traballadoras do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, co seguinte resultado:

A favor (8): PP (5), BNG (1),  TEGA (3), PSOE (1), CSD (1).

Abstención (0): non hai.

En contra (0): non hai.

Consecuencia do anterior queda aprobada a urxencia da moción en relación coas traballadoras do

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Rematado o debate procédese á votación da moción  en relación coas traballadoras do Consorcio

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, co seguinte resultado:

A favor (5):BNG (1),  TEGA (3), PSOE (1).

Abstención (0): CSD (1).
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En contra (5): PP (5).

En vista de que se produce un empate na votación do punto da orde do día procédese a unha se-

gunda votación co seguinte resultado:

A favor (5):BNG (1),  TEGA (3), PSOE (1).

Abstención (0): CSD (1).

En contra (5): PP (5).

Como consecuencia da persistencia do resultado de empate procédese á votación en sentido des-

favorable do señor alcalde mediante o voto de calidade.

Consecuencia do anterior non queda aprobada a moción  en relación coas traballadoras do Con-

sorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO PSOE CON Nº RE: 202200001263

Toma a palabra o voceiro do grupo político PSOE para expoñer o contido da moción que é o que
segue:

"A  Consellería  de  Sanidade,  leva  anos  recortando  e  desmantelando  os  recursos  da

Sanidade Pública Galega, especialmente na Atención Primaria, coa finalidade de reducir

gasto e favorecer á sanidade privada, que medra de maneira imparable. Paralelamente, os

responsables do SERGAS son incapaces de planificar e xestionar a Atención Primaria,

poñendo en cuestión a continuidade do sistema de Atención Primaria. 

Entre outras cousas, as reducións de persoal, a prioridade pola consulta telefónica por riba

da presencial,  as  dificultades para contactar  cos centros e conseguir  cita,  o  peche de

consultas, centros e PAC, etc., impiden o acceso normal á asistencia sanitaria a poboación

e crean listas de agarda inaceptables. 

Como  consecuencia  do  exposto,  desapareceu  da  Atención  Primaria  a  promoción,

prevención, rehabilitación, participación e o traballo comunitario, mentres que o persoal
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está sometido a unha situación de presión, inestabilidade e precariedade, incompatibles

cunha  atención  de  calidade.  Todas  as  medidas  recollidas  na  ILP  promovida  pola

Plataforma  SOS  Sanidade  Pública  deberían  aprobarse  de  maneira  urxente  polo

Parlamento de Galicia (dada a gravidade da situación da Atención Primaria, en risco real

de desmantelamento e privatización) e ir acompañadas dun incremento do orzamento de

Atención Primaria ata alcanzar o 25% do total. 

As institucións locais, somos esenciais no proceso de recuperar os recursos, garantir a

accesibilidade á asistencia, desmasificar as consultas, reabrir os centros e PAC pechados

e  acabar  cas  listas  de  espera  que  son  incompatibles  cunha  asistencia  racional  e  de

calidade, antes de que sexa demasiado tarde. 

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta esta MOCIÓN

diante do Pleno da Corporación para que se tome o seguinte, 

Acordo: 

1. Apoiar a Iniciativa Lexislativa Popular promovida pola Plataforma SOS Sanidade Pública

de  Galicia,  integrada  por  organizacións  sociais,  sanitarias,  de  pacientes,  sindicais  e

políticas, que pretende que o Parlamento Galego, debata e aprobe unha serie de medidas: 

• Establecer a atención presencial ao paciente como regra xeral para as consultas 

médicas

• Fixar uns mínimos, na dispoñibilidade de centros e persoal por habitante, para  

salvagardar a calidade da atención aos pacientes 

• Acabar ca inestabilidade e precariedade do persoal e realizar, como mínimo, unha

convocatoria anual de prazas 

• Reabrir as consultas, Centros de Saúde e PAC de Urxencias pechados durante os

últimos anos 

• Incrementar o persoal médico, de enfermaría, administrativo dos centos de saúde 

e  redimensionar  os  seus  cadros  de  persoal,  incorporando  novas  categorías  

profesionais aos equipos como psicoloxía, fisioterapia, atención temperá, logopedia,

etc., para desmedicalizar a atención e ofrecer unha asistencia integrada 

•  Recuperar  as  Xerencias  de Atención  Primaria  para  dotala  de capacidade de  

planificación e autoxestión e acabar co seu sometemento aos hospitais. Que sexan 
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o elemento esencial para organizar e integrar a Atención Primaria cos hospitais,  

saúde pública, asistencia social e atención á dependencia 

• Desenvolver as conclusións do Consello Técnico de Saúde de Galicia  

• Poñer en marcha o Concello de Saúde de Galicia e os Consellos de Saúde de 

Área Sanitaria, para que a poboación teña capacidade real de planificar, decidir e 

avaliar a actividade dos centros

2.  Colaborar  activamente  na  recollida  de  sinaturas  e  nas  mobilizacións  e  actividades

informativas  de  carácter  unitario  que  se  realicen,  para  ter  unha  Atención  Primaria  de

Calidade. "

Rematada  a exposición procédese á votación  da  urxencia da moción en relación co apoio ILP

SOS sanidade, co seguinte resultado:

A favor (11): PP (5), BNG (1),  TEGA (3), PSOE (1), CSD (1).

Abstención (0): non hai.

En contra (0): non hai.

Consecuencia do anterior queda aprobada a urxencia da moción en relación co apoio ILP SOS

sanidade.

Rematado o debate procédese á votación da moción  en relación co apoio ILP SOS sanidade, co

seguinte resultado:

A favor (6):, BNG (1),  TEGA (3), PSOE (1), CSD (1).

Abstención (0): non hai.

En contra (5): PP (5).

Consecuencia do anterior queda aprobada a moción en relación co apoio ILP SOS sanidade.
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C.- ROGOS E PREGUNTAS.

ROGO  PRESENTADO  POLO  GRUPO  POLÍTICO  PSOE  CON  RE NÚM.  202299900001194,
"ACTUACIÓNS DE CONSEVACIÓN DAS BEIRARRÚAS EN CUCA-RECECINDE"

“No mes de xullo deste ano o Arquitecto Técnico Municipal redactou unha memoria destinada a
“actuacións  de conservación das beirarrúas existentes en Cuca-Rececinde” por un importe de
48.310,76 €.

Neste último pleno no mes de outubro, aprobouse un suplemento de crédito por un importe

226.744,51€  para dar continuidade ás aceras existentes e complementar con novas

infraestructuras e servicios dentro da zona urbana do citado lugar.

Os Socialistas expuxemos o noso malestar pola falta de sensibilidade por parte do Goberno

Municipal ao  non ter en conta a eliminación das actuáis barreiras arquitectónicas, como por

exemplo son os postes de hormigón da iluminación pública e rede eléctrica.

Estas actuacións xa non se tiveron tampouco en consideración nun pequeno tramo reparado
polo propio Concello fai uns meses.

Polo anteriormente exposto,
SOLICITAMOS:

Que se proceda á inmediata adopción de medidas, modificando o proxecto si é o caso, para 
eliminar os obstáculos das aceras no lugar da Cuca-Rececinde.”

https://actasesionesdigital.smartis.es/CORISTANCO/visor.aspx?id=32&t=9975     

E non sendo máis os asuntos a tratar, levántase a sesión cando son as 23 horas e 40 minutos do
día  24 de novembro   de 2022, do que como Secretaria dou fe e certifico, dando o visto bo do
Alcalde.

Coristanco, xoves 24 de novembro de 2022

A secretaria accidental, M. Carmen Martínez Muñíz.

     O alcalde, Juan Carlos García Pose
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