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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA 

CORPORACIÓN QUE TIVO LUGAR O DÍA 23/11/2015 

 

No Salón de Plenos da Casa do Concello, cando son as 14.10 horas do día 23 de 

novembro de 2015; a fin de celebrar Sesión extraordinaria convocada previamente para 

este día, reúnense os seguintes concelleiros: 

   

Dª. María Ángeles Álvarez Carro, D. Jesús Miguel Prado Cea, D. Jesús Francos 

Sánchez, D. Ramón Garabato Boga, D. Óscar Botana Rúa, D. Manuel Ferreiro Marzoa, 

D. Juan Carlos Portos Bra, D. José María Pérez Lagos, Dª. Nelly Iglesias Rey, Dª Lorena 

Suárez Pardo; baixo a Presidencia de D. Roberto Rey Martínez como Alcalde- Presidente, 

e coa asistencia da Secretaria do Concello Carmen Gómez Otero. 

 

Aberto o acto pola presidencia, tratáronse, de conformidade coa orde do día, os seguintes 

asuntos: 

ORDE DO DÍA 

1.-  APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.-  

Coñecida polos/as asistentes, a través de fotocopias repartidas coa convocatoria, 

a acta da sesión extraordinarias do Pleno celebrada o día 13 de novembro de 2015. 

De conformidade co disposto no artigo 91.1 do Real Decreto 2568/1989, do 28 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais, pregunta o Sr. Alcalde se algún membro da corporación 

quere formular algunha observación á mesma.  Non se formulan observacións, polo que 

o Pleno, por unanimidade ACORDOU: 

 

ÚNICO.- Aprobar a acta da sesión extraordinaria do Pleno celebrada o día 13 de 

novembro de 2015. 

 

2.- PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN 

DA VIOLENCIA DE XÉNERO.- 

 

  Comeza o Alcalde describindo as diferentes campañas que se están a realizar na 

actualidade contra a violencia de xénero, tanto no Concello de Frades como na 

Mancomunidade e Deputación Provincial. 

 

A continuación polo Alcalde- Presidente dáse lectura da proposta da Alcaldía co 

teor literal seguinte: 

 

“ (...)A violencia de xénero é a máxima consecuencia dun sistema baseado no 

sexismo e na desigualdade de mulleres e homes. A escola pode contribuír á 

transformación de relacións de poder entre o alumnado realizando os cambios 

necesarios para asegurar unha socialización igualitaria que respecte a diversidade de 

identidades existentes e permita o desenvolvemento persoal tanto das alumnas coma dos 

alumnos. 
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A escola é un lugar privilexiado para iniciar grandes transformacións, non 

obstante, ela soa non pode abordar esta tarefa. Necesita a colaboración máis formal 

doutras institucións e axentes sociais, así como o apoio directo da súa comunidade 

educativa máis próxima. 

Todas as formas de violencia de xénero, nas súas diferentes manifestacións, 

aliméntanse dos mesmos problemas de valores, dos mesmos estereotipos caducos e dos 

mesmos mitos enganosos e que desgraciadamente a poboación máis nova parece estar 

reproducindo de maneira preocupante ese sexismo e eses estereotipos de xénero que 

criamos erradicados. 

Ante esta situación temos que seguir actuando con medidas específicas. E, sobre 

todo, a xuventude e a poboación adolescente deben contribuír de xeito singular á fin da 

violencia contra a muller, sendo necesario que os mozos e as mozas identifiquen e 

rexeiten condutas sexistas que ás veces, se toleran ou xustifican. 

Por todo o anterior, en base ás competencias que me confiren os artigos 21.1 a) 

e 21.1.s) da Lei de Bases do Réxime Local, RESOLVO que se eleve ao Pleno para a súa 

aprobación a seguinte, 

 

PROPOSTA DA ALCALDÍA: 

 

1. PRIMEIRO.- O compromiso do Concello de Frades para levar a cabo 

actuacións de coeducación en colaboración cos centros educativos do municipio 

enfocadas á prevención e sensibilización da violencia de xénero entre a o alumnado. 

2. SEGUNDO.- Que dende o Concello de Frades se inste á Xunta de Galicia a 

elaborar un plan de Igualdade no ámbito educativo, co obxectivo de que sirva de 

referente a toda a comunidade educativa en materia de coeducación e prevención da 

violencia de xénero, dende unha perspectiva estrutural, integral e transversal.(...). 

 

O Alcalde concede a palabra á concelleira do grupo municipal do BNG Dona 

Nelly Iglesias Rey que sinala está a favor das medidas propostas para sensibilizar á 

sociedade de que é un problema que nos afecta a todos. 

 

            Tralas consideracións oportunas, por unanimidade dos membros do Pleno da 

Corporación ACÓRDASE: 

 

1. PRIMEIRO.- O compromiso do Concello de Frades para levar a cabo 

actuacións de coeducación en colaboración cos centros educativos do municipio 

enfocadas á prevención e sensibilización da violencia de xénero entre a o alumnado. 

 

2. SEGUNDO.- Que dende o Concello de Frades se inste á Xunta de Galicia a 

elaborar un plan de Igualdade no ámbito educativo, co obxectivo de que sirva de referente 

a toda a comunidade educativa en materia de coeducación e prevención da violencia de 

xénero, dende unha perspectiva estrutural, integral e transversal. 
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3.- ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2015: DESIGNACIÓN MEMBROS MESAS 

ELECTORAIS.- 

 

Para o fin de dar cumprimento ao indicado no artigo 26 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de 

xuño, de réxime electoral xeral, cumpridas todas as formalidades legais establecidas, este 

Concello, logo do oportuno sorteo, formou as mesas electorais que se indican, coas 

persoas que se expresan e para os cargos que se reseñan: 

 

 

 
DISTRITO CENSAL: 1 SECCIÓN: 001  MESA: A CONCELLO DE FRADES 

 

 
 

 
DISTRITO CENSAL: 1 SECCIÓN: 001  MESA: B LOCAL SOCIAL DE CÉLTIGOS 

 

 

 
 

DISTRITO CENSAL: 1 SECCIÓN: 001  MESA: B CPI PONTE CARREIRA 
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DISTRITO CENSAL: 2 SECCIÓN: 001  MESA: A LOCAL SOCIAL DE MOAR 

 

 
 

DISTRITO CENSAL: 2 SECCIÓN: 001  MESA: B LOCAL SOCIAL DE ABELLÁ 
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No suposto que por causas excepcionais non fose posible notificar a algunha das persoas 

que resultaron designadas membros das mesas, será notificada a seguinte que reúna as 

condicións sinaladas na lexislación vixente por número de orde no censo electoral e no 

seu caso o seguinte por número de orde do censo electoral e así sucesivamente.  

 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, a presidencia remata a sesión sendo as 14.53 h, 

de todo o cal, eu, a secretaria dou fe. 

 

O Alcalde en funcións,                                                                             A Secretaria 

 

Manuel Ferreiro Marzoa                                                                 Carmen Gómez Otero 
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