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O VALEDOR DO POBO PIDE REFORZAR AS POLÍTICAS SOCIAIS, EVITAR OS RECORTES EN
SANIDADE, EDUCACIÓN E DEPENDENCIA E ACABAR COS ABUSOS BANCARIOS
Expedientes tramitados en abril: 237 Escritos salentes: 884 Entrantes: 461

Benigno López González trasladou ao órgano parlamentario os resultados da actividade de 2011. Na anualidade
tramitou o maior número de expedientes, moitos deles baseados nunha afectación de dereitos sociais.

O Informe chega á Comisión
O Valedor do Pobo, Benigno López González,
compareceu o pasado 3 de maio ante a Comisión

recortes orzamentarios ou á propia necesidade
“ás veces extrema” de quen a nós recorreu en

de Peticións do Parlamento de Galicia para expor

busca de amparo.

o contido do Informe Ordinario 2011 e dar
traslado a este órgano da Cámara das impresións

A área de servizos sociais tramitou en 2011 a cifra
histórica de 507 queixas referidas a situacións de

que os cidadáns galegos lle tramsitiron nun

dificultade persoal, familiar e social Nas súas

contexto de crise que, como indicou, condicionou
de xeito notable a actividade da institución, tanto

queixas os cidadáns denunciaron disfuncións na
aplicación da lei de dependencia afectada, sobre

pola cantidade de expedientes tramitados, como

todo, por importantes atrasos nos

pola natureza dos problemas aireados.
O defensor dos galegos recordou, ao comezo da

procedementos e a deficiente xestión das
prestacións unha vez falecido o demandante.

súa intervención, que “non é casualidade que

O Valedor manifestou recibir dos cidadáns unha

este ano coñezamos máis reclamacións que
nunca” chegando ás 2947, un 9% máis que no

impresión moi negativa da actuación das
entidades financeiras respecto dos seus

exercicio anterior. Tamén expuxo que, en canto

problemas particulares e avogou pola salvagarda

ao seu contido, as queixas por afectación de
dereitos sociais aumentaron, circunstancia que

dos seus dereitos ante os abusos bancarios e as
prácticas que en ocasións gardan dubidosa
legalidade.

achacou ao debilitamento das prestacións e aos
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O Valedor xunto á Presidenta do Parlamento antes da súa intervención

Se desexa coñecernos pode solicitar a
súa visita: www.valedordopobo.com

Investigación de oficio por un presunto caso de maltrato doméstico
O Valedor do Pobo decidiu iniciar unha investigación de oficio en coordinación co Síndic de Greuges de Cataluña co obxecto
de coñecer as circunstancias nas que se produciu a morte dun bebé de 11 meses en Esplugues de Llobregat, Barcelona,
presuntamente a mans dunha parella que se desprazou a esa localidade poucos meses atrás procedente de Galicia. Tanto o
defensor galego como o seu homónimo catalán dirixiranse ás administracións competentes nas súas comunidades co
obxecto de comprobar se se tiña coñecemento algún da presunta desprotección do menor.

Informe ordinario 2011

:: PARTICIPACIONS PREFERENTES

A maior cantidade de
resolucións da historia

O Valedor do Pobo, Benigno López
González, mantén aberta unha queixa de
oficio para investigar a "grave situación" na

O grao de aceptación das recomendacións, suxestións e
recordatorios de deberes legais emanados da institución resultou
notable en 2011 ao situarse no 79% das 225 realizadas.

que se atopan as persoas que subscribiron
en Galicia as denominadas participacións
preferentes. O defensor dirixiuse, neste
sentido, ao conselleiro de Economía e
Industria, co fin de que aclare por medio de

Sede do Valedor do Pobo

informe as iniciativas desenvolvidas ao

O número de resolucións

solución do problema nunha alta

tal de 9 (ao peche do exercicio

respecto e facilite datos sobre o número de

emanadas do Valedor do Pobo
(recordatorios de deberes legais,

porcentaxe de los casos.
Ao peche da anualidade, o Valedor

quedaban 5 pendentes) e á
Consellería de Educación que de 19,

afectados, entidades responsables,

suxestións e recomendacións)

do Pobo emitira 193

aceptou 14, desestimou 2 e deixou

obxecto de dimensionar o problema e

elevouse durante o ano 2011 a cifras
históricas. A defensoría emitiu un

recomendacións, 20 suxestións e 12
recordatorios de deberes legais. De

3 pendentes para a nova
anualidade.

poder tomar medidas.

total de 225, o dobre que as

todas estas resolucións, un total de

No ámbito local, destacan as 6

Tamén ofrece aos cidadáns e organizacións

realizadas no exercicio precedente,
resultando aceptadas o 79% das

179 resultaron aceptadas fronte ás
31 rexeitadas e apenas 15 (o 7%)

dirixidas ao Concello da Coruña, que
aceptou 4; ou as 4, 3 delas

mesmas.

quedaron pendentes de resposta a

aceptadas, que recibiron concellos

O grao de aceptación das
resolucións por parte das

final de ano.
Por administración afectada, as

como Santiago de Compostela e
Vigo.

institucións situouse, deste xeito,

resolucións dirixíronse

A Lei do Valedor preceptúa que as

cinco puntos por encima do ano
pasado, polo que as indicacións

principalmente á Consellería de
Traballo e Benestar, aceptándose
106 e resultando rexeitadas un to-

administracións implicadas deben
responder sempre ás resolucións
para aplicar medidas correctoras.

expresas remitidas deron lugar á

plataformas cidadás e outros extremos co

de afectados diálogo e asesoramento e lles
::DEFICIENCIAS EN UN COLEGIO EUMÉS
queixas
ante odel
El convida
Valedor asepresentar
interesó por
el estado
C.E.I.P.
CouceironaF defensa dos seus dereitos.
comisionado

A CITA: “Os tres aspectos esenciais sobre os que os recortes deberían ser mínimos serían
educación, sanidade e dependencia.” (VALEDOR DO POBO)

DE INTERESE
OUtras defensorías

O Valedor do Pobo asistiu á
toma de posesión do Procurador
del Común de Castela-León.
:: 10 de abril
Acto in memoriam
Benigno López participou no
acto de homenaxe aos policías
falecidos na Praia do Orzán

de A Coruña o pasado mes de
xaneiro e que foi organizado
nesa cidade.
:: 21 de abril.
Grupos
Estudiantes do IES Río Cabe de
Monforte participaron nunha
visita guiada á institución xunto
aos seus profesores.
:: 24 de abril.

Alumnos do IES Pedro Floriani
de Redondela tamén
protagonizaron unha sesión de
portas abertas dirixidos por
persoal da defensoría.
:: 26 de abril.
Protocolo
O Valedor estivo presente no
acto de ingreso de D. José
Ignacio García Moratilla na

Academia Galega de
Xurisprudencia.
::4 de maio.
Alumnos de ética
Un grupo de alumnos de “ética e
filosofía do dereito” visitaron as
dependencias da institución
onde preguntaron as súas
dúbidas acerca da mesma.
:: 8 de maio.
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