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INFORME SOBRE AS APORTACIÓNS DOS CARGOS PÚBLICOS DA AGRUPACIÓN 

MUNICIPAL SOCIALISTA DA CORUÑA 

 

Con data 26 de outubro de 2020 tivo entrada no rexistro desta Comisión 

Executiva Nacional Galega un escrito da Secretaria Xeral da Agrupación 

Municipal da Coruña no que se pon de manifesto as graves discrepancias 

existentes sobre as aportacións dos cargos públicos e a inexistencia a data de 

hoxe de convenio de colaboración e asistencia sobre a administración das 

asignacións ao grupo municipal socialista do Concello da Coruña. 

 

En relación có fondo da cuestión, a Xerencia Federal informa o seguinte:  

o Que a normativa que regula as aportacións de cargos públicos e 

postos de persoal eventual de confianza (libre designación) é a 

aprobada polo Comité Federal do 17 de marzo de 2019. 

o Que a táboa aprobada funciona como base para tódolos ámbitos 

territoriais do Partido, sen prexuízo de que se poidan establecer 

outras cantidades superiores, logo de que sexan aprobadas polos 

órganos correspondentes e informada a Xerencia Federal; polo tanto 

nunca inferiores. 

o Que o acordo do Comité Provincial da Coruña de 27 de xullo de 2020, 

establece unha táboa propia que minora as cantidades establecidas 

polo acordo do Comité Federal, polo que este acordo non cumpre con 

dita resolución de obrigado cumprimento e resulta irregular ou 

contraria as normas e acordos do Partido. 

o Que dita táboa aprobada polo Comité Provincial de Coruña non pode 

ser de aplicación aos ámbitos inferiores do Partido, neste caso ás 
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agrupacións municipais.  

o Que o novo acordo que no futuro adopte o Comité Provincial da 

Coruña sobre esta cuestión, xa que o actual é nulo e contrario as 

normas establecidas, só pode vincular aos cargosa públicos do ámbito 

da administración pública provincial.  

 

Aos feitos aquí descritos, sonlle de aplicación os seguintes, 

 

FUNDAMENTOS XURÍDICO – ESTATUTARIOS 

 

1º). - O establecemento dunha cota especial para os cargos públicos vén 

recollida no artigo 65 dos Estatutos Federais vixentes, aprobados no 39 

Congreso Federal do Partido:  

 

2º).- O Regulamento Federal de Desenvolvemento dos Estatutos Federais, 

desenvolve o procedemento desta cuestión no artigo 510.  

 

3º).- A actualización da táboa de aportacións dos cargos públicos, 

aprobouse no Comité Federal do PSOE de data 17 de marzo de 2019.  

 

 4º).- O comunicado nº 485 da Secretaría de Organización e da Dirección-

Xerencia da Comisión Executiva Federal, afonda nesta cuestión.  

 

Tendo en conta o anteriormente exposto, esta Secretaría de Organización da 

Comisión Executiva Nacional Galega, en base as competencias que lle son 

propias, en concreto a establecida no artigo 107 dos Estatutos Galegos,  
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INFORMA: 

 

Primeiro: os cargos públicos do Partido están obrigados/as a realizar en 

tempo e forma as aportacións aprobadas polas instancias competentes 

da organización.  

 

Segundo: en relación coas aportacións dos cargos públicos municipais da 

Coruña, a Xerencia Federal respondendo as cuestión plantexadas pola 

Comisión Executiva Municipal da Coruña, establece que a táboa 

aprobada polo Comité provincial da Coruña en data 27 de xullo do 

presente, non cumpre có establecido no acordo referenciado do Comité 

Federal de data 17 de marzo de 2019.  

 

 

En Santiago de Compostela, a 9 de novembro de 2020.  

 

Asdo.: José Antonio Quiroga Díaz. 

Secretario de Organización da CENG.  


