
María Manuela Rodríguez Pumar, con DI 36.062.216-X, concelleira electa polo  BNG, ao
abeiro  do  regulamento  orgánico  municipal,  presenta  a  seguinte  moción  para  o  seu
debate en Pleno

Moción pola dotación de persoal, medios e  orzamento suficientes para o CIM para a
mellor atención das necesidades das mulleres de Gondomar

Exposición de motivos:

O BNG insta ao goberno local, nomeadamente ao Alcalde, Paco Ferreira, e á concelleira
de Igualdade e Tenente de Alcaldía, Nuria Lameiro, a convocar con urxencia a praza de
asesoría xurídica do CIM de Gondomar ante a inminente xubilación da actual avogada.

Máis unha vez, toca denunciar a falla de previsión do goberno local. A data de xubilación
dunha funcionaria municipal non é unha sorpresa, ben se sabe de antemán, polo que o
procedemento de convocatoria para cubrir a praza da avogada, e actual directora do CIM,
debería  estar  iniciada  hai  tempo.  O  proceso  selectivo  para  a  cobertura  dunha  praza
vacante leva o seu tempo, e non podemos permitir estar sen o servizo aínda que sexa
temporalmente. 

A asesoría xurídica do Centro de Información á Muller é básica, e referencial, polo seu
labor de asesoramento ás mulleres sobre calquera situación que requira orientación en
materia  legal,  en  especial  ás  que  se  atopan  en  situación  de  vulnerabilidade  ou  son
vítimas de violencia machista. Se non se cubre a praza a tempo, unha vez que deixe o
posto  a  actual  funcionaria  as  mulleres  de  Gondomar  quedarán  desprotexidas  nesa
materia, ou terían que se desprazar a outros CIM da zona co conseguinte agravio. Ao
tempo, todo o traballo de atención da área de igualdade recaerá en só dúas persoas,
técnica  de  igualdade  e  psicóloga,  xa  desbordadas  pola  actividade  actual  dadas  as
escasas horas de contratación dos seus postos.

A maiores, ao non contar o Servizo de Igualdade de Gondomar cun orzamento propio, a
maioría  das  actividades  que  realiza  dependen  das  liñas  de  subvención  de  outras
institucións.  Nomeadamente  aquelas  da  Secretaría  Xeral  de  Igualdade  da  Xunta
destinadas especificamente aos CIM. Estes, para seren considerados como tales, deben
contar sempre con praza de asesoría xurídica. De non existir, non se poderán solicitar o
que impediría, de facto, levar adiante a maioría das accións do Plan de Igualdade.

No caso de Gondomar, a praza de avogada do CIM, quedará vacante por xubilación a
partir do 14 de marzo, o que significa que vai ser imposible cubrila á tempo xa que a
estas alturas aínda non existen nin as bases para o contratación. 

A demora na cobertura da praza de asesoría xurídica viría confirmar a tónica xeral do
desleixo dos gobernos local e galego con respecto ao servizo do CIM e as políticas de



igualdade:  falla  de  orzamento  propio,  contratacións  precarias  e  escasas  para  as
necesidades do concello, espazos inadecuados. 

A precariedade no servizo é consecuencia directa do deixamento de funcións por parte
do goberno da Xunta de Galiza, a quen lle corresponde garantir o financiamento, persoal
e  formación  estábel  e  suficiente  dos  CIM,  permitindo  incrementar o  tempo  de
contratación das traballadoras actuais e os medios de que dispoñen. Mais tamén  da
incapacidade do goberno local para aprobar un orzamento municipal propio por sétimo
ano consecutivo. Incompetencia que limita a acción política do concello á prorrogación
dunhas  contas do PP que xa  eran deficientes  no ano 2012,  e  impide a  dotación de
presuposto específico para a área local de Igualdade.  

Desde o BNG agardamos que o feito de non ter iniciado os trámites para a cobertura da
praza de avogada do CIM non se deba a que o goberno local teña decidido prescindir do
servizo e,  en consecuencia, renunciar a manter o Centro de Información á Muller con
todas as súas prestacións, polo que constituiría de grave retroceso na área de igualdade
do concello.

Por outro lado, e unha vez que, logo dun atraso de case cinco anos, o Alcalde convocou a
Mesa Local de Coordinación contra a Violencia de Xénero e celebrou a súa reunión no
pasado mes de decembro, a día de hoxe a subdelegación do goberno estatal aínda non
trasladou  as  súas  conclusións,  e  descoñécense,  por  tanto,  os  datos  estatísticos  a
respecto  da  incidencia  da  violencia  machista  no concello  de  Gondomar.  Información
precisa  para  visibilizar  a  magnitude  da  violencia  de  xénero  na  localidade  e  as
repercusións sociais que implica, e que permitirán actuar directamente sobre as súas
causas á maior brevidade posible.

Por todo o exposto,  o BNG solicita do Pleno  de Gondomar a adopción dos seguintes
ACORDOS:

1.-  Axilizar  os  trámites  para  a  cobertura  inmediata  da  praza  de  avogada  do  CIM de
Gondomar.

2.- Instar aos gobernos do PP de Feixóo e do PSOE de Ferreira a que desenvolvan xa as
súas respectivas competencias de xeito que se poida ofrecer, en mellores condicións, a
atención técnica, xurídica e psicolóxica necesaria a todas as mulleres de Gondomar que
a precisen. Polo que demandamos:

a) Da Xunta de Galiza a dotación dos medios humanos e materiais necesarios
para reforzar o cadro de persoal  do CIM de Gondomar dada a cada vez maior
carga de traballo.

b)  Do  goberno  local  a  dotación,  para  o  presente  exercicio  económico,  de
orzamento suficiente e específico para a Área de Igualdade que posibilite:



▪ o incremento no tempo de contratación das traballadoras actuais do CIM, así
como dos medios de que dispoñen.

▪ o  desenvolvemento  de  todas  as  accións  contempladas  no  vixente  Plan  de
Igualdade entre mulleres e homes 

▪ a  posta  a  disposición  dunha  vivenda  para  o  aloxamento  de  urxencia  de
mulleres en situación de violencia que non poidan acceder ás casas de acollida
da Xunta e que podería ser mancomunada entre os tres concellos do Val Miñor.

3.- Esixir da subdelegación do goberno estatal o traslado inmediato das conclusións da
Mesa Local de Coordinación e a publicación dos datos estatísticos obtidos a respecto da
incidencia  da  violencia  machista  no  concello  de  Gondomar,  que  segura  e
desgraciadamente virán confirmar o seu incremento, na tónica do recente informe do
Consello Xeral do Poder Xudicial baseado nas estatísticas que manexan os xulgados
especializados en violencia sobre as mulleres.


