
P  ROPOSTAS DE ACTUACIÓN NO CONCELLO DE GONDOMAR  
FRONTE A   CR  ISE SOCIOSANITARIA DO CORONAVIRUS   

CONTRIBUÍR A FACERMOS DO NOSO CONCELLO A PRIMEIRA
LIÑA DE PROTECCIÓN E COIDADOS   DA VECIÑANZA  

I) Medidas de información e comunicación

• Creado o  apartado “COVID-19” no web municipal, actualizar e  difundir por todos os

medios do Concello a información coas recomendacións, resolucións da comisión de

seguemento da crise,  información sanitaria,  etc. Achegar tamén esa información ás

entidades veciñais e culturais e sociais para que a poidan difundir entre as persoas

asociadas.

• Informar periódicamente á corporación para podermos colaborar en todas as medidas

que se tomen e aportar todas as melloras que se poida.

II) Medidas sociais e con voluntariado

• Implementar  axudas de emerxencia ás familias para afrontar as necesidades dos e

das  menores,  familias  desfavorecidas  e  afectadas  polo  impacto  da  situación

socioeconómica do coronavirus.

• Reforzo e ampliación, de ser preciso, da atención telefónica de urxencias sociais para

atender  as  necesidades  da  poboación  máis  vulnerable.  E  coordinar  coas  demais

administracións un  protocolo para reforzar a atención e o seguimento a vítimas de

violencia machista, moito máis necesario nun contexto de confinamento doméstico.



•  Garantir,  a  través  da  autoridade  competente,  o  control  da  residencia  de  persoas

maiores  existente  no concello,  que  garanta a  saúde das persoas residentes  e  dos

traballadores e traballadoras que as atenden.

• Creación dun rexistro de voluntarios e voluntarias con perfís persoais e profesionais

que  poidan  ser  útiles  neste  momento  (psicólog@s,  traballadores  e  traballadoras

sociais,  estudantes  ou  profesionais  de  ramas  sanitarias,  etc.)  para  funcións  como

atención psicolóxica, acompañamento telefónico e dixital ou calquera medida avalada

polas autoridades sanitarias que poida ser de utilidade para a veciñanza,  así  como

para funcións loxísticas e outras.

Ese  voluntariado  podería  axudar  na  posta  en  marcha  dun  programa  de

acompañamento telefónico ás persoas da terceira idade  e a aquelas que son máis

vulnerables, para evitar os efectos do illamento, coñecer de primeira man o seu estado

e poder facer seguimentos diarios. Tamén para os axudar en tarefas de compras, etc.

• Creación dun rexistro de ofertas voluntarias e demandas de bens e subministros que

poidan ser de utilidade neses momentos.

III) Medidas para o persoal e servizos de titularidade municipal

•  Distribución  de  equipas  de  protección  individual en  dependencias  e  servizos

municipais, singularmente naqueles ámbitos de contacto con poboación de risco. En

ausencia dun protocolo preventivo fixado pola Xunta de Galiza para o Servizo de Axuda

no Fogar (SAF), estabelecer de maneira provisional un protocolo municipal de obrigado

cumprimento pola  empresa concesionaria,  que extreme as  medidas preventivas  do

persoal e a garantía para as persoas usuarias. 

· Establecer e/ou velar por que se cumpran os protocolos específicos para o transporte

público, tanto para viaxeiros e viaxeiras como para as persoas conductoras, nos taxis e

tamén, aínda non sendo un servizo municipal, nos autobuses interurbanos que operan

no noso concello. 

•  Asegurar  o  mantemento  do  emprego  nos  servizos  e  actividades  de  titularidade

municipal, tamén no caso dos que non se poidan prestar ou realizar durante o período



de confinamento,  evitando a suspensión de contratos que impliquen a destrución de

emprego.

IV)  Medidas  para  garantir  o  dereito  á  saúde  do  conxunto  das  traballadoras  e

traballadores e a eficacia do illamento social

Unha vez que o goberno do estado, aínda que tarde, decretou a paralización efectiva de

toda a actividade laboral e produtiva non esencial, pública ou privada, tal como o BNG

viña demandando dende o inicio da crise,  a nivel municipal propoñemos:

• Suspender ou reducir a servizos mínimos aqueles servizos e actividades municipais

que  non sexan esenciais,  tamén aquelas  xestionadas  indirectamente  en  réxime  de

concesión,  e  que  non  sexan  ostensíbeis  de  se  desenvolver  en  modalidade  de

teletraballo, aplicando todas as fórmulas legalmente habilitadas.

• Suspender, se houber, a execución de obra pública non esencial nin urxente , excluíndo

as actuacións de urxencia e o mantemento da seguridade da vía e espazos públicos.

•  Exercendo as  competencias municipais  en materia  de salubridade pública (artigo

25.2.f da Lei de Bases de Rexime Local e artigo 80.2.h da Lei de Administración Local

de Galiza), utilizar todos os medios municipais, incluída a actuación da policía local,

para velar polo estrito cumprimento das medidas de prevención fronte o Covid-19 na

actividade laboral e produtiva privada, singularmente nos grandes centros de traballo

do municipio.

V) Medidas para preparar a recuperación socio-económica no concello

•  Elaborar un plan de  aprazamento, fraccionamento ou condonación,  dos impostos,

recibos  e  taxas  en  función  das  situacións  concretas  de  cada persoa ou  empresa.

Seguir  estes  criterios  a  respecto  de  taxas  como  as  do  saneamento  ou  do  lixo

comercial,  así  como  de  todos  aqueles  impostos  municipais  pendentes  de  pasar  a



cobro,  aos  establecementos  pechados  en  cumprimento  do  decreto  do  estado  de

alarma.

• Iniciar, en previsión dos efectos económicos desta crise sanitaria e en colaboración

con comerciantes, empresariado e cos sindicatos,  o estudo para a posta en marcha,

pasado  o  período  de  emerxencia  sanitaria,  dun  Plan  de  reactivación  económica

naquelas  cuestións  de  competencia  municipal  (dinamización  do  comercio  local,

fortalecemento  dos  servizos,  incremento  do  investimento  –vencellado  a  aquelas

actuacións con maior impacto na xeración de riqueza e emprego-, etc), e que serán

complementarias ás medidas adoptadas por outras administracións.

•  Estudar, se as houber, as demandas para  flexibilizar o pagamento de alugueiros e

concesións municipais aos diferentes axentes económicos, así como a posibilidade de

crear axudas económicas directas a persoas afectadas e necesitadas.

• Reforzar as Axudas de Emerxencia Social para evitar situacións de exclusión.

•  Demandar do Estado a eliminación urxente da regra de gasto, a obrigatoriedade de

realizar  plan  económico  financeiro,  os  obxectivos  de  déficit  e  os  límites  de

endebedamento dos Concellos,  xa que restrinxen a capacidade de investimento,  de

reforzamento  dos  servizos  municipais  e  de  contratación  de  persoal  por  parte  as

institucións locais, limitando enormemente a súa capacidade de resposta á crise.


