
PROPOSTAS DE EsCULcA ÁS NOVAS CORPORACIÓNS MUNICIPAIS 
 EN MATERIA DE  DEREITOS E LIBERDADES

1.- Elaboración dun Regulamento de Policía Local en que se determinará, 
entre outras normas,

Orde pública: Prohibición de utilización de medios como porras 
estensíbeis, bolas de goma, sprais de autodefensa, pistolas eléctricas e 
material antidisturbios.
Detención de persoas: Obrigación de grabar todas as actuacións policiais 
desde o momento en que se produza a detención dunha persoa, con 
dilixencia de inicio de grabación e sistema que permita a constancia e 
proba da integridade da grabación.
Permanencia en dependencias policiais: Obrigación específica de grabar
a estadía das persoas detidas nos calabouzos, con pleno respecto á súa 
intimidade. 

2.-  Funcións da Policía Local:

Eliminación das seccións de información onde as houber.
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Limitación das funcións da Policía Local ás sinaladas no Art. 53 da Lei 
de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado: 

“Os Corpos da Policía Local deberán exercer as seguintes funcións: 

 Protexer as autoridades das Corporacións locais, vixilancia e custodia dos seus 
edificios e instalacións. 

 Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no centro urbano, dacordo co establecido 
nas normas de circulación. 

 Instruir atestados por accidentes de circulación dentro do centro urbano. 
 Actuar como Policía Administrativa, no relativo ás ordenanzas, bandos e demais 

disposicións municipais dentro do ámbito da súa competencia. 
 Participar nas funcións de Policía Xudicial, na forma establecida na lei. 
 Prestar auxilio, en casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública, 

participando, na forma prevista nas leis, na execución dos planos de Protección 
Civil.

 Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tenderen a evitar a 
comisión de actos delituosos no cadro de colaboración establecido nas xuntas de 
Seguridade.

 Vixiar os espazos públicos e colaborar coas Forzas e Corpos de Seguridade do 
Estado e coa Policía das Comunidades Autónomas na protección das 
manifestacións e o mantemente da orde en grandes concentracións humanas, 
cando foren requiridos para iso.

 Cooperar na resolución dos conflitos privados cando foren requiridos para iso.”
(Art. 53 da Lei de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado)
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Creación dun instituto formado por tres persoas sen dependencia da 
Policía Local para analisar e investigar as queixas interpostas contra este 
corpo por abusos de poder. 

Das tres persoas, unha delas será integrante do Colexio de Avogada/os, 
designada/o pola Xunta de Goberno, e deberá acreditar experiencia en 
dereitos fundamentais. Outra será escollida polo Pleno do Concello entre 
persoas con formación en dereitos fundamentais. A terceira será escollida 
polo Colexio Médico e deberá acreditar formación en prevención da 
tortura e no Protocolo de Istambul.

3.- Ordenanzas municipais

Derrogación das ordenanzas municipais que limiten o dereito á 
liberdade de expresión.

Derrogación das ordenanzas ou preceptos delas que na actualidade se 
utilizan para a persecución de persoas pobres que procuran un medio de 
vida na reciclaxe de lixo.
 Edición de todos os planos e as ordenanzas municipais novos así 
como todas as actualizacións, modificacións e remodelacións dos 
recursos existentes, en formatos de accesibilidade universal.
Implementqación de medidas urxentes para garantir a expansión de 
formatos de lectura fácil e comprensión en Braille.
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4.- Garantia dos dereitos das persoas detidas

a) Creación da figura do Valedor/a da persoa detida ou presa e da oficina de 
acollemento no concello de persoas excarceradas, con funcións similares ás que 
ten atribuídas nas municipalidades italianas.
Esta figura terá portanto unha dupla función, que exercerá separadamente e será 
asignada a unha persoa independente, non vinculada à administración, con 
formación e experiencia na defensa dos dereitos fundamentais.
Na súa condición de Valedor/a das persoas detidas ou presas

terá liberdade para inspeccionar sen restricións as dependencias da policía 
local onde houber persoas detidas;
poderá realizar entrevistas coas persoas detidas con garantía de absoluta 
confidencialidade;
poderá comprobar as condicións da detención;
elaborará propostas para facilitar o traballo da Oficina de acollemento no 
concello de persoas excarceradas.

Na súa condición de responsábel da Oficina de acollemento no concello de persoas 

excarceradas

con especificidade dentro das unidades de servizos sociais e em 
coordinación coas mesmas, executará programas para acompañar as 
persoas excarceradas no período posterior à posta em liberdade;
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elaborará un proxecto de prestacións sociais transitorias para as persoas 
excarceradas e procederá à súa execución;
facilitará a a reinserción laboral dentro da RLT do concello e das súas 
concesionarias.

5. Garantia dos dereitos das persoas con diversidade funcional
Os concellos deben contribuír á protección e promoción dos dereitos humanos e 
das liberdades fundamentais das persoas con discapacidade; e aumentar así a 
aplicación efectiva da Convención Internacional sobre Discapacidade e Dereitos 
Humanos no âmbito do municipio, promovendo e apoiando accións dirixidas a 
xerar coñecemento e información sobre os dereitos das persoas con diversidade 
funcional (discapacidade) e sobre a Convención, e a visibilizar os dereitos 
humanos das persoas con diversidade funcional na poboación en xeral.
     a) Accesibilidade ao entorno

Os gobernos locais deben dispor de Plans de accesibilidade universal de forma
obrigatoria coa maior prontitude, concretados nunha ordenanza 
correspondente.

Aplicación dos principios de deseño universal (ou deseño para 
toda/os) en todas as etapas de planificación da administración local tanto 
cando se trate de edificios e espazos municipais como de locais privados 
abertos ao público.

Creación dun fondo de empréstimos a baixa taxa de xuros para 
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particulares que necesiten adaptar a súa vivenda ou pretendan tornar 
accesibeis instalacións da súa propiedade abertas ao público.

Prácticas de contratación pública que aseguren que todas as 
instalacións e equipamentos comprados pola administración municipal son de 
acceso universal.

b) Transporte accesíbel

Adecuación do número de unidades de transporte público 
accesibeis às necesidades reais das persoas que residen no concello, 
expandindo, sendo o caso, o número de taxis e autobuses (intra e 
interurbanos) destas características e, se for preciso, de titularidade 
municipal.

Implementación dun sistema de bonos de taxi para compensar o 
custo adicional que implica a actual carencia de transporte público accesíbel
en tanto esta falta non tiver sido corrixida. , incluindo apoio financieiro ao 
autoemprego de transportistas con vehículos accesibeis.
c) Vivenda

Apoio à vida independente das persoas con diversidade funcional 
mediante a  implementación de políticas que garantan a súa non 
exclusión da comunidade . O concello evitará ceder solo e inmobeis 
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públicos e/ou financiar iniciativas que impliquen o internamento destas 
persoas en institucións residenciais masivas ou segregadoras. 

Desenvolvemento de iniciativas para a construción de vivendas 
municipais asistidas que permitan a vida independente (vivendas grupais, 
apartamentos supervisados, etc.)  situadas en zonas non afastadas dos 
núcleos populacionais, ben comunicadas e deseñadas con criterios de 
accesibilidade.
d) Emprego

Atención á formación  dos empregados municipais en Lingua 
Xestual e en prácticas de inclusión da diversidade referidas a persoas 
con diversidade funcional como factores de valor engadido aos efectos de 
procesos de contratación de emprego público. 

6. Migrantes

Creación dunha Oficina específica de atención a migrantes residentes 
ou empadronada/os.

7. Mulleres e crianzas vítimas de violencia machista
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Municipalización dos servizos das casas de acollida a mulleres e crianzas 
vítimas de violencia machista.

8. Laicidade

Prohibición expresa de participación de funcionarios/as locais em 
razón do seu cargo e como representación institucional em actos 
relixiosos.
Prohibición de participación dos/as policías locais en actos de 
relixiosos vestindo uniforme.
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