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AL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

Dª Mónica Martínez Lema, concelleira-portavoz de Cidadáns-Partido da
Cidadanía, incluído no Grupo Mixto do Concello da Coruña, presenta ao
Pleno do Concello a presente MOCIÓN para o seu debate e aprobación,
se procede, de acordo coa seguinte 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A esperanza de vida foise incrementando
en todo o mundo. Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), no
ano 2020, por primeira vez na historia da franxa de persoas maiores de
60 anos superará á de menores de 5 anos, e en 2050, a poboación
maior de 60 anos chegará aos 2000 millóns, fronte aos 841 millóns que
hai na actualidade. 

Este envellecemento progresivo da poboación, unido ao crecemento dos
fogares unipersoais ao respecto dos modelos de familias numerosas tal
e como as coñeciamos, e que descenderon notablemente comparado
con varias décadas atrás,  Ten o engadido do cambio na maneira de
relacionarse  que  se  produce  coa  chegada  das  novas  tecnoloxías,
favorable en moitos aspectos grazas ao internet das cousas, pero que
noutros moitos casos provocan que a soidade se propague en toda a
sociedade, afectando tamén as persoas maiores. 

O envellecemento, ligado ao avance da medicina e da calidade de vida,
é un éxito que debe acompañarse de dereitos e de servizos para estas
persoas. É unha realidade que hai que asumir e que debemos afrontar. 

Reino Unido chegou a convertelo nun asunto de Estado anunciando a
creación  dun  Ministerio  de  la  Soledad, o  pasado  mes  de  xaneiro.
Cremos  que  é  necesario  dar  un  paso  máis  na  política  municipal  de
atención ao colectivo de maiores, cremos que a información lles debe
chegar máis e mellor, sen que sexan eles os que teñan que ir buscala
polo que traemos a Pleno un conxunto de medidas para promover unha
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vida social activa e mellorar a asistencia e coordinación do Concello cara
aos nosos maiores, especialmente por aqueles que viven sós. 

Tendo  presente  todo  o  anterior,  Cidadáns  –  Partido  da  Cidadanía
presenta ao Pleno ordinario os seguintes: 

ACORDOS 

Que o Pleno do Concello da Coruña inste o Executivo local a:

Desenvolver un plan municipal específico para mellorar a calidade de
vida  e  combater  a  soidade  non  desexada  das  persoas  maiores  na
Coruña. Este plan podería contemplar e/ou combinarse coas actividades
que  xa  se  realizan  desde  a  área  de  Benestar  Social,  Igualdade  e
Participación  como o  talón  restaurante,  ou  programa Redeiras,  ou  a
teleasistencia e con aquelas que promoven a participación activa dos
maiores. 

Tamén  podería  coordinarse  e  buscar  fórmulas  de  colaboración  con
entidades do terceiro sector especializadas en materia. 

1. Optimización da oficina existente de Atención ao Maior que existe no
Concello (OMAD), en canto a horario e servizos que presta aos maiores
de asesoramento e información. Podería exporse a posibilidade de que
fose unha “oficina itinerante” co fin de dar cobertura nos barrios. 

2. Enriquecer a sección dedicada na web municipal ás persoas maiores,
que  facilite  de  forma sinxela  toda  a  información  relevante  para  este
colectivo, como o horario e localización da Oficina de Atención ao maior
expresada previamente ou centros aos que pode acudir e actividades de
interese. 

3. Elaboración dun censo municipal voluntario que axude a determinar,
localizar  e  posteriormente  ofrecer  un  seguimento,  aos  maiores  que
residen  sós  no  municipio.  Consideramos  que  este  traballo  debería
realizarse en coordinación coas distintas entidades, asociacións e clubs
de  maiores  e  centros  de  maiores  da  Xunta,  así  como  compartindo
información coas forzas e corpos de seguridade que detectan os casos
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nos  que  xa  ocorreu  un  accidente,  e  mesmo  cos  médicos  dos
ambulatorios que son quizá os que mellor coñecen o estado das persoas
maiores, Un censo no que mesmo podería apuntarse voluntariamente a
xente a proposta dunha carta enviada desde o Concello ao cumprir, por
exemplo, 65 anos. 

4.  Tamén  consideramos  que  podería  estudarse  a  optimización  dos
servizos de axuda a domicilio e teleasistencia que ofrece xa o Concello,
co fin  de poder  mellorar  a súa calidade de vida.  Propoñemos que o
Concello sexa o que ofreza participar de maneira gratuíta aos maiores
de 60 anos no servizo de teleasistencia, se así o desexan. En Galicia só
un  1,8% da  poboación  ten  teleasistencia,  fronte  ao  8% no  resto  de
España. 

5. Desenvolvemento  de  campañas  para  poñer  en  valor  o  necesario
protagonismo dos maiores na nosa sociedade, facelos partícipes e que
eles dean ideas, co fin de que todos os coruñeses de todas as idades
entendan que a terceira idade é unha etapa máis, dentro do proceso
vital da persoa e que teñen un importante papel na sociedade. 

6.  Desenvolvemento de campañas de bo trato aos maiores, para que
todos sexamos responsables de estar atentos, especialmente aos que
viven  sós.  Temos  que  darnos  conta  de  que  tamén  son  a  nosa
responsabilidade  porque  o  sistema  non  é  capaz  de  abarcar  todo.
Campañas para que saiban que se lles pasa algo estamos detrás para
axudalos, con redes informais de apoio, con voluntarios nos barrios. 

7. Incremento no número de actividades interxeracionais e de fomento
da actividade física  a  través  da instalación de xogos biosaudables e
arranxo dos existentes que se atopen defectuosos. 

8.  Desenvolvemento  dun  estudo  e  análise  sobre  as  necesidades  de
atención ás persoas maiores,  considerando a ampliación de espazos
para  este  colectivo,  tendo  en  conta  a  falta  e  necesidade  de  prazas
residenciais. O estudo que se propón deberá incluír unha análise coas
posibilidades de financiamento e  solicitude  de axudas e  subvencións
para a ampliación de espazos.
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9. Potenciar o labor que os traballadores do servizo xa fan vía telefónica
de  xeito  que  poidan  axilizarse  algúns  trámites  que  non  esixan
presencialidade e así mellorar a atención personalizada que prestan.

10. Traballar  na  mellora  das  utilidades  do  software  CIBERSAD   na
Oficina Municipal de Maiores e Atención á Dependencia atendendo as
suxestións  das  e  dos  traballadores  do  servizo  de  cara  a  mellorar  a
fiscalización  dos  servizos  prestados  polas  empresas,  reducir  a  carga
administrativa das traballadoras, e facilitar a xestión e a comunicación
entre o concello e as persoas usuarias.

11.  Colaborar  co  grupo  de  traballo  constituído  no  Consello  Local  de
Saúde para abordar conxuntamente coas entidades do terceiro sector da
cidade a problemática da soidade non desexada nas persoas maiores e
convocar este órgano á maior brevidade.

12.  Estudar  a  implementación  de  tarxetas  dixitais  de  recarga  para  o
programa de Talón Restaurante e Bonotaxi, a fin de reducir as tarefas
administrativas e permitir unha maior axilidade na xestión.

13.  Instar  ao  Goberno  da  Xunta  de  Galicia  a  modificar  o  Decreto
99/2012, modificado polo Decreto 148/2014, así como as súas ordes de
desenvolvemento,  e  o  Decreto  149/2013,  eliminando  as  últimas
modificacións que implicarán un retroceso nos dereitos adquiridos das
persoas maiores en situación de dependencia.

En A Coruña a 3 de outubro de 2019

Dña. Mónica Martínez Lema
Concejal-Portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
Grupo Municipal Mixto 

Á ALCALDESA – PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA
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